
رییس مرکز بهداشت جیرفت: در حال بررسی هستیم، اگر کسی خطاکار باشد اورا 
بدون تعارف قربانی مردم می کنیم

مدیرکل راه و شهرسازی استان:

بهره برداری از حدود دو هزار واحد 
مسکن مهر در استان کرمان تا پایان امسال

غنی سازی اوقات فراغت 
در زهکلوت

گوشت های مشکوک 
زیر ذره بین مرکز بهداشت

نقش سدها در رفع کم آبی استان
استان کرمان در میان استان های کشور یکی از کم بهره ترین استان ها از آب های 

سطحی و سدها به شمار می رود

فرماندار قلعه گنج:

لزوم تعریض محور
کهنوج - قلعه گنج 
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رییس اداره نگهداری ابنیه اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای جنوب:

پل محور جیرفت-بلوک 60 درصد 
پیشرفت فیزیکی دارد
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@kaghazevatan

مارادرتلگرامدنبالکنید

تومــان 500 قیمــت            1398 مــرداد 6 یکشــنبه       542 پیاپــی شــماره       ســوم ســال
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آقای مرادی دوباره 
سالم؛این چند خط 
برای یادآوری است

مرتضیرضایی
یادداشتمهمان

مهمتریــن هســت یــادم کــه جایــی تــا
ــری ــعپیگی ــرادیدرروزمجم ــیم ــدفعل ه
ــوده ــرداریب ــایوزنهب ــداثخانهه ــرایاح ب
ــق ــرمحق ــکاگ ــدونش ــهب ــت،اتفاقیک اس
شــودمیتوانــدبــارســنگینیازمشــکالترااز
رویدوشایــنرشــتهورزشــیبــردارد.

ســالمدوبــارهآقــایمرادی.مصاحبــهشــمابــا
ــیرااز ــاراخواندم.نکات ــزاریه ــیازخبرگ یک
ــدوشــماهــمجــواب ــردهبودن شــماســوالک
ــه ــدک ــواالتدادهبودی ــنس ــهای ــیراب های
البتــهجــوابهــایتــانچنــدانبنــدهراقانــع
ــرایریاســت4 ــددب ــکمج ــنتبری نکرد.ضم
ســالهدرفدراســیونوزنــهبــرداریچنــدنکتــه
رایــادآورمــیشــومکــهقــولهــایدادهشــده

ــوشنشــود. فرام
ــه ــکنکت ــهی ــلیمیب ــدادس ــرایبه 1:درماج
اشــارهکــردهایــد؛ازخــودگذشــتگی.دقیقا
ایــنازخودگذشــتیبــهچــهشــکلیبایــد
باشــد؟مثالدربــارهبهــدادســلیمیازشــمامــی
پرســمکــهبهــدادبایــدچــهکارکنــدکــهازنظــر
شــماازخودگذشــتگیبــهحســاببیاید؟مثــال
ــود ــقشــماب ــهمواف ــاتدرجبه ــردرانتخاب اگ
ــه؟کاش ــان ــتیی ــدازخودگذش ــیش ــنم ای
ــر ــتگی"واضحت ــت"ازخودگذش ــنلغ رویای
ــرایمــاهــمملمــوس ــاب ــدت حــرفمــیزدی

ــرباشــد. ت
ــالتســویهحســاب 2:یــکجــاگفتــهایــددنب
نیســتیدوایــنروحیــهبــاالیشــمادر"ازخــود
گذشــتگی"رانشــانمــیدهد.امــاچنــدخــط
ــد ــهای ــهگفت ــنمصاحب ــرودرهمی ــنت پایی
ــادشــماســوءاســتفاده ــهبســیاریازاعتم ک
ــردن ــگاهک ــرن ــقت ــهعمی ــازب ــدونی ــردهان ک
ــد ــالحخواهی ــتوآنرااص ــائلهس ــهمس ب
ــما ــایش ــهه ــاگفت ــضب ــنمتناق ــاای کرد.آی
ــه ــازب ــرنی ــنکنید،اگ ــت؟تکلیفراروش نیس
ــهمســائلهســتو ــردنب ــگاهک ــرن ــقت عمی
طبــقگفتــهخودتــانآنرااصــالحخواهیــد
کــردکــهایــنیــکجورهایــیمــیشــود
همــانتســویهحســاب!منتهــادرلفافه،بــه

ــع. ــمقاط ــکتصمی ــای ــانوب ــرورزم م
3:مســئلههمیشــگییعنــیکیانــوشرســتمی.
ــمادر ــدانش ــیازمنتق ــوانیک ــهعن ــدهب بن
ــاره ایــنزمینــهدیگــرشــایدچیــزیدرایــنب
ننویســمچــونمثــلآبدرهــاونکوبیــدن
ــهاو ــهاینک ــمب ــردهای ــادتک ــت!دیگرع اس
ــزارشاشرا ــدوگ ــیکن ــنم ــودشتمری خ
ــد. ــیده ــکم ــهالمپی ــهفدراســیونوکمیت ب
اگــرایــنهمــانحرکــتدرجهــتمنافــع
ــت.فقط ــینیس ــرحرف ــهدیگ ــتک ــیاس مل
ــف ــیتعری ــعمل ــهمناف ــدک ــانباش ــایادم م
جدیــدیبــرایخــودشپیــداکــردهوهــر
ــاالری ــهورزشــکارس ــشب ــهانتهای ــیک حرکت
ــم ــیونوتی ــارتفدراس ــدوچ ــداکن ــطپی رب
ملــیرازیــرســوالببــردمعنــیاشمــی

شــود"منافعملــی".
رســانه ایــن بــا وگــو گفــت در 4:شــما
ــده ــالآین ــرای4س ــانب ــهت ــنبرنام مهمتری
رابحــثآمــوزشوگامبرداشــتندرجهــت
ــردهاید.ایــنهدفــیکــه ــامب توســعهپایــدارن
ــت ــیاس ــمعال ــیه ــدخیل ــردهای ــیمک ترس
امــادرروزمجمــعوعــدهدیگــریرابــهعنــوان
هــدفاصلــیتــاندرایــن4ســالدادهبودیــد
وآناحــداثخانــههــایوزنــهبــرداریدر
اســتانهــایمختلــفبــودهاســت.اینرابــرای
ــی ــاداازهــدفاصل ــوانکــردمکــهمب ایــنعن
خودتــانکــهوعــدهدادهبودیــددورشــوید.
بحــثاســتعدادیابیوآمــوزشراهمــانطــور
ــده ــاروع ــیشــوددرکن ــدم ــهمطــرحکردی ک

ــرد. ــریک ــتپیگی ــاجدی ــانب ــیت اصل
5:ســخندیگــرینیســت.امیداســتکــهدر4
ســالپیــشروکــهآخریــندورهریاســتشــما
بــرفدراســیونوزنــهبــرداریاســت،خاطره
خوبــیازشــمادرایــنرشــتهورزشــیبــر
ــد ــیداری ــرم ــهب ــیک ــرقدم ــدوه ــابمان ج
درجهــتاعتــالیایــنرشــتهالمپیکــیباشــد.
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جناب آقای رجب پور
انتصــاب شایســته جنابعالــی رابه ســمت سرپرســت  
روابــط عمومــی و خدمــات اجتماعــی مجتمــع 
مــس سرچشــمه تبریــک عــرض نمــوده وتوفیــق 

ــتاریم. ــال خواس ــما را ازخداوندمتع ــزون ش روزاف

مدیرکل استاندارد استان کرمان:
۱۰۰۰ مخزن گاز مایع غیر استاندارد در کرمان معدوم شد

بـهگفتـهمدیـرکلاسـتاندارداسـتانکرمـان،پساز
بررسـیهـاوآزمـونهـایالزمحـدود1000مخـزن
گازمایـعCNGدرایـناسـتانبـهعلـتمغایـرتبا
اسـتانداردهایملیغیرقابلاسـتفادهتشخیصداده

شـدهوتوسـطایـنادارهکلمعـدومشـد.

اسـماعیلعاقلیروزشـنبهدرگفتوگوباخبرنگار
ایرنـاافـزود:طـییکسـالگذشـتهتعـداد28هزار
مخـزنCNG)گازمایـع(خودرویینوعیکفوالدی
توسـطآزمایشـگاههایهمکاراینادارهکلبراساس
اسـتانداردهایملـیمـوردبررسـیوآزمـوندورهای

قـرارگرفت.
بـا مغایـر مایـع هـایگاز مخـزن داد: ادامـه وی
اسـتاندارداجبـاریشناسـاییومعدومشـدهاسـت.
کـرد: اضافـه کرمـان اسـتان اسـتاندارد مدیـرکل
همچنیندرسـهماهگذشـتهپسازبازدیدوبررسـی
کارشناسـانایـنادارهکل،یـکمـوردگواهینامهتایید
صالحیـتبرایآزمایشـگاههمکارصادرشـدهاسـت.
ویادامـهداد:درایـنبـازهزمانـی10مـوردتمدیـد
پروانـهتاییدصالحیتآزمایشـگاههمکارانجامشـده
اسـتوتعـدادکلآزمایشـگاههـایتاییـدصالحیت
شـدهاسـتانیدراینمقطـع51موردهسـتند.عاقلی
افـزود:تعـدادتمامیآزمایشـگاههایاسـتانیدارای
گواهینامـه1۷025،تعـداد81موردهسـتند.ویاظهار
داشـت:همچنیـندرمدتیادشـدهسـالجـاریبا
سـهمـوردافزایـشدامنـهفعالیـتدرشـرکتهـای
بازرسـیموافقتشـدهو11موردتمدیـدپروانهتایید
صالحیـتشـرکتهایمذکـورانجامپذیرفتهاسـت.
مدیـرکلاسـتاندارداسـتانکرمانعنـوانکـرد:تعداد
کلشـرکتهـایبازرسـیمعتبـرتـاایـنمقطـعدر

اسـتان13مـورداسـت.

ــام ــتایانج ــندرراس ــنگهرزمی ــنگآه ــرکتس ش
مســئولیتهــایاجتماعــیخــوددرشهرســتان
ــاب ــکب ــزی ــاختوتجهی ــهس ــدامب ــاناق منوج
ــاد ــالمندانروســتایمهرآب ــیازس ــراییک ــزلب من
ــن ــو،شــرکتســنگآه ــانن ــزارشکرم ــهگ نمود.ب
هــای مســئولیت انجــام راســتای در گهرزمیــن
ــه ــدامب ــاناق ــتانمنوج ــوددرشهرس ــیخ اجتماع

ــیاز ــراییک ــزلب ــابمن ــکب ــزی ــاختوتجهی س
ــر ــایانذک ــود.ش ــادنم ــتایمهرآب ــالمندانروس س
اســتپرســنلزحمتکــششــرکتســنگآهــن
ــتان ــیشهرس ــادمقاومت ــتاداقتص ــندرس گهرزمی
پــسازبررســیهــایبــهعمــلآمــدهومشــاهدات
عینــیازوضعیــتنابســامانزندگــیســالمنددســت

ــد. ــندانهزدن ــداپس ــدامخ ــناق ــهای ب

رییس اتاق بازرگانی کرمان:
ظرفیت های گردشگری و صنایع دستی استان با وضعیت موجود همخوانی ندارد

رییـساتـاقبازرگانـی،صنایـع،معـادنوکشـاورزی
اسـتانکرمانبـابیاناینکهظرفیتهایگردشـگری
وصنایعدسـتیاسـتانباوضعیتموجودهمخوانی
نـداردوکسـیازآنراضـینیسـت،افزود:بـاورجدی
بـهتوسـعهگردشـگریکرمـانوجودنـدارد،زیـرااگر
ایـنبـاوردرطـولسـالهـایگذشـتهوجودداشـت

برنامـهواعتبـارالزمبـرایاجرایآنفراهممیشـد.
بـهگـزارشایسـنامنطقـهکویـر،“سـیدمهدیطبیب
وصنایـع نشسـتکمیسـیونگردشـگری در زاده”
دسـتیاتـاقکرمـانگفـت:ایجـادشـتابدهنـدهدر
گردشـگریاستانواستفادهازظرفیتجوانانفعال،
خـالقومبتکـردرشـرایطکنونـی،تنهـاراهتوسـعهو
رهایـیازعقـبماندگـیهـایایـنحوزهاسـت.

طبیـبزاده،بـابیاناینکهظرفیتهایگردشـگریو
صنایعدسـتیاسـتانبـاوضعیتموجـودهمخوانی
نـداردوکسـیازآنراضـینیسـت،افزود:بـاورجدی
بـهتوسـعهگردشـگریکرمـانوجودنـدارد،زیـرااگر
ایـنبـاوردرطـولسـالهـایگذشـتهوجودداشـت
برنامـهواعتبـارالزمبـرایاجرایآنفراهممیشـد.
عمومـی فضـای کـردن تلطیـف داد: ادامـه وی
گردشـگری،حـذفبرخـیرقابـتهـایغیرسـازنده
بخـشخصوصـی،تهیـهنقشـهراه،پرهیـزازفعالیت
هـایسـلیقهایومطالبهجدیبـرایایجادترمینال
مناسـبفـرودگاهوبهبـودخطـوطریلـیبایـدمـورد

توجـهقـرارگیرد.
رییـساتـاقبازرگانـی،صنایـع،معـادنوکشـاورزی
اسـتانکرمـانبـابیاناینکهگردشـگریآسـانترین

وسـریعتریـنراهبـرایایجـاداشـتغالبـاسـرمایه
گـذاریکـماسـت،بیـانکرد:درسـالگذشـتهرشـد
اشـتغالتنهـادراسـتانهایفـارسوهمـدانوجود
داشـتهودلیـلآنفعـالبودنبخشگردشـگریدر

ایندواسـتاناسـت.
بـرای کرمـان شـهردار از درخواسـت ضمـن وی
اختصـاصخیابـانویـابـازاریویژهفـرشوصنایع
دسـتیکرمانادامهداد:اگرگردشـگریاسـتانرشد
یابـدصنایـعدسـتیوفـرشنیـزتاثیـرمسـتقیمو
مثبـتازاینموضـوعمیپذیرد.ضمنآنکهازسـوی
دیگـرنیـزامیدواریـمشـرکتفرشسـابقکرمـانبا
اقدامـیانقالبـیوکارشناسـیشـدهبـهمـوزهفـرش
کرمـانتبدیـلشـودتابتـوانبرایتوسـعهاسـتاناز

آنبهـرهبرد.
طبیـبزادهدربخـشدیگـریبـهگردهمایـیفعاالن
فـرشکرمـاندردوسـالگذشـتهدرنمایشـگاهبین
المللیفرشدسـتبافکرماناشـارهکردوگفت:این
اتحـادوهماهنگـیدرفـروشتولیـداتهنرمنـدانو
صنعتگـرانفرشکرمـانتاثیرگذاربودکـهبایدبرنامه
ریـزیهابراینمایشـگاهفرشدرشـهریورماهسـال

جـاریبهترازدوسـالگذشـتهانجامشـود.

به چند نیرو ساده ونیمه ماهرو نصاب حرفه ای 
باابزار جهت کاردر کارگاه ام دی اف نیازمندیم.

آگهی استخدام
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ساخت و تجهیز منزل یک سالمند 
توسط شرکت سنگ آهن گهرزمین
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دعوت هیات ورزش 
سه گانه استان کرمان

دومیـن برگـزاری بـه توجـه بـا
المپیاداسـتعدادهایبرترکشـور
دردهـهاولشـهریورمـاهسـال
جـاری،هیـاتورزشسـهگانـه
اسـتانکرمـانبـهمنظـورتکمیـلتیـمهـایخـوددردو
بخـشپسـرانودختـرانودردومقطـعنونهـاالن)12
تـا14سـال(ونوجوانـان)14تـا16سـال(دعـوتبـه

عمـلمـیآورد.
کلیـهخانـوادههـایمحترمـیکـهعالقمنـدبـهفعالیـت
فرزنـدانخـوددراینرشـتهمفرحوزیبایورزشـیسـه
گانـه)شـنا،دوچرخـه،دو(هسـتنددعـوتبـهعملمی
آوردجهـتثبـتنامفرزنـدانخودبهمنظـورآموزشدر
سـهرشـتهتخصصـیبـاشـماره09133438003تماس

نمایند. حاصـل
نفـراتبرتـرایـنکالسهـابهتشـخیصمربیـانوکادر
فنـیبـهعنـوانتیـممنتخـباسـتانکرمـانبـهدومین
المپیـاداسـتعدادهایبرتـرکشـوراعـزامخواهندشـد.

آبفا

ری
هدا

را

دن
کارمع

از گروهـی نقاشـی نمایشـگاه - ایرنـا - کرمـان
نقاشـانمعاصـرکشـوربـاعنـوانایـرانسـرایمـن
آتشـی شـهید نگارخانـه در جمعـه شـامگاه اسـت
کرمـانبرپـاشـد.مجرینمایشـگاهنقاشـیگروهی
ایـننمایشـگاه نقاشـانمعاصـرکشـوردرحاشـیه
بـهخبرنـگارایرنـاگفـت:درایـننمایشـگاه100اثـر
از26نقـاشبرجسـتهمعاصـرایـرانگـردآوریوبـه
معـرضدیـدعالقهمندانگذاشـتهشـدهاسـت.آزاده
عطایـیافـزود:ایننمایشـگاهباهمکاریشـهرداری
کرمـان،نگارخانـههومهـروموسسـهفرهنگـیهنری
پژوهشـگرانافـقنواندیشهومهربرپاشـد.ویبیان
کـرد:یعقـوبعمامهپیـچ،علیذاکری،غالمحسـین
سـهرابی،مهـدیعالئـینژادازجملهاسـاتیدنقاشـی
مشـهورکشـورهسـتندکـهآثارآنهـادرایننمایشـگاه
دیـدهمـیشـود.مجرینمایشـگاهنقاشـیگروهـی
نقاشـانمعاصرکشـوراظهارداشـت:نمایشـگاهایران
سـرایمناسـتتاروزپنجشـنبه10مردادادامهدارد
وعالقـهمنـدانمـیتواننـددر2نوبـتصبـحوعصر
ازآنبازدیـدکنند.نگارخانـهشـهیدآتشـیدرپـارک

مطهـریکرمـانواقعشـدهاسـت.

یعقـوبخادمـی،گفـت:دراجـرایطـرحاوقـات
فراغـتتابسـتانیکانـونفرهنگـیهنـریشـهید
دسـتی صنایـع آموزشـی هـای خادمـی،کالس
بانـوانبـارویکردخودکفایـیواشـتغالبرگزارمی
شـود.»یعقوبخادمی«درگفـتوگوباخبرنگار
خبرگـزاریشبسـتانازکرمـانجنـوب،گفـت:بـه
منظـورغنـیسـازیاوقـاتفراغـتتابسـتانیدر
کانـونفرهنگـیهنـریشـهیدخادمـیزهکلـوت،
کالسهـایاخـالق،روخوانـی،روانخوانـی،حفـظ
اسـت. برگـزاری درحـال احـکام و قـرآنکریـم
خادمـی شـهید هنـری فرهنگـی کانـون مدیـر
زهکلـوتواقـعدربخـشجازموریـانافـزود:در
زمینـهفعالیـتهـایورزشـی،تیـمهـایوالیبـال
وفوتبـالداریـموبرایرشـتهرزمیکاراتهوسـایر
ورزشهـادرخواسـتمربـیدادهایم.مدیـرکانون
داشـت: بیـان خادمـی، شـهید هنـری فرهنگـی
قـرآن،سـبکزندگـیاسـالمیوصنایـعدسـتی
رومیـزی، بلوچـی،دوخـت شـاملسـوزندوزی
رومبلـیوپتـهدوزیویـژهبانـواندرایـنکانـون
فرهنگـیهنـریآمـوزشدادهمـیشـود.وی،بـا
بیـانایـنمطلـبکـهکالسهـایصنایـعدسـتی
اشـتغال و خودکفایـی رویکـرد بـا بانـوان ویـژه
برگـزارمیشـود،اضافهکـرد:بانوانشـرکتکننده
درطـرحاوقـاتفراغـتتابسـتانیکانـونفرهنگی
هنـریشـهیدخادمـی،بـایادگیـریایـنهنرهاو
بـهویـژههنـرسـوزندوزیبلوچـیواسـتفادهاز
آنرویمانتـو،کارهـایبـینظیـریرادرسـتمی
کننـدوتاکنـونتوانسـتهانـدبـافروشایـنکارها

درآمـدکسـبکننـد.

فهرسـت پیـش هفتـه دو مرکـزی بانـک
دریافتکننـدگانارزنیمایـیودولتـیراتـاتیرمـاه
98بـهروزکـرد.ایـنفهرسـتتنهـابهصورتخـامو
بـدونهیـچدسـتهبندینـامشـرکتهاوارزهـای
دریافتـیآنهارابراسـاسواحدهایپـولمختلف
ارائـهمیکنـدومشـخصنیسـتکهاینشـرکتها
درچـهحـوزهایفعـالهسـتندودرقبـالدریافـت
ارز،دقیقـاچـهکاالوخدماتـیواردکردهانـد.امـابـا
ایـنوجـود،بـاکنـکاشدرایـنفهرسـتمیتـوان
بـهبرخـیازشـرکتهایواردکننـدهقطعـاتخودرو
ارزدریافتـی بـابیشـترینمیـزان وشـرکتهایی
رسید.بررسـیهای»ایرنـا«ازایـنفهرسـتنشـان
میدهـدکـهحداقـل20شـرکتبزرگقطعهسـازی
تومانـی 4200 ارز 98 تیرمـاه تـا 9۷ فروردیـن از
ارز بیشـترین میـان ایـن در کردهانـد. دریافـت
متعلـقبـهشـرکتکروزوبعـدازآنهمدوشـرکت
بودهاسـت. ایرانخـودرو ایسـاکوی و سـاپکو
شـرکتکـروز،بیـشاز98میلیـوندالرارزدرقالب
ارزهـاییـوآن،وونویـووردریافتکردهاسـت.این
شـرکتتـاکنـون26.92درصدازسـهامایرانخودرو
رابهدسـتآوردهوچنـددرصـدازسـهامسـایپارا

هـمصاحـبشدهاسـت.
تامیـن و مهندسـی طراحـی شـرکت آن، از بعـد
قطعـاتایـرانخـودرومعـروفبهسـاپکوقـراردارد
کـهنزدیـکبـه80میلیـوندالرارز4200تومانـی
درقالـبارزهـاییـورو،یـوآنچیـن،روپیـههنـد،
وونکرهجنوبـی،یـنژاپـنوریـالعمـاندریافـت
کردهاسـت.ایسـاکو،بـاعنـوانکامـلتهیـهوتوزیع
قطعـاتولـوازمیدکـیایرانخودرونیـز32میلیون
یـوآن یـورو، قالـب در ارز دالر 136 و هـزار 118 و
حسـاب، ایـن بـا اسـت. دریافـتکـرده روپیـه و
از بیـش ایرانخـودرو قطعهسـازی شـرکتهای
وارداتقطعـهدریافـت بـرای ارز 112میلیـوندالر

کردهانـد.
12 بـا سـایپا سـازهگسـتر نیـز، چهـارم مرتبـه در
میلیـوندالرارزدریافتـیدرقالبیوآن،وونویوور
قـراردارد.درجایگاههـایبعـدیهـمسـایپاآذیـن
نزدیـکبـه4.5میلیـوندالرارزوتولیـدوتوزیـع
قطعـاتفرهنـگیـدکارونـد،3.6میلیـوندالرارز

دریافـتکردهانـد.

نمایشگاه نقاشی
ایران سرای من است 

در کرمان برپا شد

غنی سازی اوقات 
فراغت در زهکلوت

کدام قطعه سازان 
بیشترین ارز 42۰۰ تومانی 

را دریافت کردند؟

خبر

خبر

پل محور جیرفت-بلوک 6۰ درصد 
پیشرفت فیزیکی دارد

تایید صورت های مالی تهیه 
و تولید توسط سازمان حسابرسی 

کاهش نرخ بیکاری در بهار 98 
نسبت به سال قبل

رییـسادارهنگهداریابنیهادارهکل
راهـداریوحمـلونقـلجـادهای
جنـوباسـتانکرمـانگفـت:کار
احـداثپـلتخریـبشـدهداروئیه
درمحـورجیرفـت-بلـوکبـاانتخـابپیمانـکار
دردسـتاجراسـتکـهبـا60درصـدپیشـرفت
فیزیکـیبـهزودیبـهبهرهبـرداریمیرسـد.بـه
گـزارشخبرگـزاریفـارسازکرمـان،مخاطبـان
مـن« »فـارس سـامانه در فـارس خبرگـزاری
سـوژهایرابـاعنـوان»پـلمحـورجیرفـتبلوک
سـهماهشکسـتهمتاسـفانههیـچاقدامیشـده
درخواسـت و بودنـد رسـانده ثبـت بـه اسـت«
پیگیـریدربـارهاینموضـوعراداشـتهاند.رییس
ادارهنگهـداریابنیـهادارهکلراهـداریوحمـلو
نقـلجادهایجنوباسـتانکرمـاندراینارتباط
گفـت:درسـیالبابتـدایامسـالیکدسـتگاه

پـلکـهدرمحورارتباطـیجیرفت–بلـوکوجود
داشـتبـهعلـتشـدتسـیالبتخریـبشـد
کـهبـاتوجـهبـهاحـداثبانـددومدرکنـارایـن
پـلتـرددازرویایـنبانـدبرقـرارشـد.غالمرضا
تنـاوردرگفتوگـوبـاخبرنـگارفـارسدرجیرفت
افـزود:بـاتوجهبهدسـتکاریهایصـورتگرفته
درباالدسـتمحورهـابـهجهتاحداثسـیلبند
خاکـیوهدایتبیشازاندازهآببهسـمتاین
پـلدهانـهپیشبینـیشـدهجوابگـویسـیالب
واردهنبـودکـهسـببتخریـبایـنپلشـد.

ویبـابیـاناینکـهبیـشاز۷00میلیـونتومـان
خسـارتبـهایـنپـلواردشـدهاسـت،گفـت:با
انتخـابپیمانـکار،کاراحـداثایـنپلدردسـت
اجراسـتکـهبـا60درصـدپیشـرفتفیزیکـی
بـه بـهزودی متـری چهـار دهانـه دو شـامل

رسـید. خواهـد بهرهبـرداری

تاریـخ از بـار نخسـتین بـرای
مالـی صورتهـای تاسـیس،
مـواد تولیـد و تهیـه شـرکت
معدنیایرانمنتهیبهسـال9۷
ازطـرفسـازمانحسابرسـیاظهارنظرمقبول
گرفـت.بـهگـزارشروابـطعمومـیشـرکت
خـداداد ایـران، موادمعدنـی تولیـد و تهیـه
غریبپـور،رییـسهیـاتعامـلایمیـدرودر
جلسـهمجمعسـاالنهایمپاسـکوکـهدرمحل
ایـنشـرکتبرگـزارشـد،بـابیانایـنمطلب
گفت:شـرکتتهیهوتولیدمـوادمعدنیایران
درزمینـهواگـذاریطرحهـاومجتمعهـابـه
بخشخصوصیعملکردمثبتیداشـتهاست؛
بـههمیـندلیـلاجـرایطرحهـاومدیریـت
مجتمعهـایجدیدیازجملـهتیتانیومکهنوج،
طـالیزرشـورانوپترولیـومککارونـدرادر

سـالجاریبـهایـنشـرکتواگـذارکردیـم.
ویدرادامـهافزود:شـرکتتهیـهوتولیدمواد
معدنـیایـرانبازویاجراییسـازمانتوسـعه
ونوسـازیمعـادنوصنایـعمعدنـیایـران
اسـتوایمیـدروبایـدبـازویتوانمندسـازی
فنـیبخـشمعـدنوصنایعمعدنـیباشـد.
غریبپـورخاطرنشـانکرد:درسـال98انجام
100هـزارکیلومتـرمربـعاکتشـافاتمقدماتی
تهیـه شـرکت کار دسـتور در معدنـی مـاده
وتولیـدمـوادمعدنـیاسـت؛ضمـناینکـه
بایـدطـرحاحیـایمعـادنکوچـکمقیـاس
پررنگتـردیدهشـود.ویتصریحکـرد:حدود
10درصـداز450میلیـونتـنمـادهمعدنیکه
درکشـورسـاالنهاسـتخراجمیشـود،تحـت
نظـارتایمپاسـکواسـتوایـنرقـمنسـبتا

اسـت. باالیی

وزیـر شـریعتمداری محمـد
تعـاون،کارورفـاهاجتماعیدر
حاشـیههمایـشملـیمهارت،
گفـت: ملـی اقتـدار و سـرباز
براسـاسآمـارمرکـزآمارایـراندرسـهماه
اولامسـالنـرخبیـکارینسـبتبـهسـه
ماهمشـابهسـالقبـلکاهشیافتهاسـت.
ویدلیـلکاهـشنـرخبیـکاریراکاهـش
وامهـای از اسـتفاده یـا و نـرخمشـارکت
ارزانقیمـت4درصـدو6درصـددرمحیـط
روسـتاهادانست.شـریعتمداریایـنراهـم
گفـت:سـهمآمـاراشـتغالروسـتاییازکل
اشـتغالاز3درصـدسـالقبـلبـه23.5
درصدرسـیدهاسـت.بهگفتهشـریعتمداری،
و داخلـی سـرمایهگذاری میـزان گرچـه
کاهـش گذلشـته سـال دو طـی خارجـی

روشهـای از اسـتفاده بـا ولـی یافتـه،
بـرای ارزانقیمـت منابـع ماننـد جایگزیـن
توسـعهاشـتغالدرشـهرهایزیـر10هـزار
اسـت. شـده بهتـر اشـتغال میـزان نفـر،
وزیـرکارهمچنیـنبـهبحـثمهارتآمـوزی
دانشآموختـگاندانشـگاههاونیزمشـاغل
خانگیاشـارهکـردوگفت:ازمحلمشـاغل
کار محـل در واقعـی آمـوزش و خانگـی
93هـزارنفـرآمـوزشدیـدهومشـغولکار
شـدهاندومحصـوالتآنهادر32نمایشـگاه
عرضـهمسـتقیمارائـهشـدهاسـت.وزیرکار
بـابیـاناینکـهجامعـهایرانـیجواناسـت،
آنچـهکـه بیـکارانگفـت: تعـداد مـورد در
مرکـزآمـارایـراناعـالمکـرده،همـانآمـار
مدنظـراسـتوتعـدادبیـکاران2میلیـونو

انـدینفـراسـت.

درجنـــوبکرمـــان10نـــوعبـــادمـــیوزد
ــامداردو ــوبادنـ ــاشـ ــنآنهـ ــهمهمتریـ کـ
ـــننســـیم ـــاای ـــار،ب ـــندی ـــیای ـــعاهال درواق
ـــای ـــرگرم ـــیوزدب ـــبهام ـــهش ـــیک خنک
50درجـــهتابســـتانچیـــرهمیشـــوند.
بـــهگـــزارشایرنـــا،محقـــقوپژوهشـــگر
ـــا ـــانب ـــوبکرم ـــیجن ـــردمشناس ـــوزهم ح
گـــردآوریاطالعاتـــیازکتـــبتاریخـــیو
ریـــشســـفیدانبومـــیمنطقـــه،10نـــوع
ـــت. ـــردهاس ـــهنامب ـــنخط ـــرایای ـــادراب ب
حمیـــدشـــهریاریدرگفـــتوگـــوبـــا
خبرنـــگارایرنـــابـــهمعرفـــیبادهـــای
ایـــنمنطقـــهپرداخـــتوگفـــت:شـــوباد
معـــروفتریـــنبـــادمنطقـــهجنـــوب
کرمـــاناســـتکـــهشـــاملنســـیمی
ـــتان ـــایتابس ـــبه ـــهدرش ـــودهک ـــکب خن
وزد. مـــی غربـــی جنـــوب ســـمت از
ـــوباد ـــامش ـــتربن ـــادبیش ـــنب ـــزود:ای ویاف
کهنـــوجمعـــروفاســـتوازقدیمدرشـــعرها،
دارد. وجـــود نیـــز قصههـــا و مَثلهـــا
ـــی ـــهتمام ـــقب ـــواررامتعل ـــادل ـــهریاریب ش
ـــار ـــمردواظه ـــانبرش ـــوبکرم ـــقجن مناط
ـــیار ـــایداغوبس ـــادازباده ـــنب ـــت:ای داش
ــتان ــایتابسـ ــهروزهـ ــودهکـ ــروفبـ معـ
ـــت. ـــوباداس ـــلش ـــهمقاب ـــیوزدودرنقط م
ویتصریـــحکـــرد:بـــادلـــوارمعـــروف
ــوده ــارانآوربـ ــادبـ ــادوبـ ــشبـ ــهآتـ بـ

ــیوزد ــرقیمـ ــمالشـ ــمتشـ ــهازسـ کـ
ــاد ــنبـ ــاایـ ــبهـ ــهشـ ــباینکـ وجالـ
جـــایخـــودرابـــهشـــوبادمـــیســـپارد.
ایـــنپژوهشـــگربـــادنِـــمراازدیگـــر
و برشـــمرد منطقـــه ایـــن بادهـــای
اظهـــارداشـــت:ایـــنبـــاد،مرطـــوب
وازســـمتجنـــوبغربـــیمـــیوزد
کـــهوزیـــدنایـــنبـــاددرروزموجـــب
کاهـــشگرمـــایآفتـــابمـــیشـــود.
ویبـــهبـــادُخشـــکیزهـــماشـــارهوتصریـــح
کـــرد:ایـــنبـــادنقطـــهمقابـــلبـــادنــِـماســـت
ـــه ـــیوزدوب ـــرقیم ـــمالش ـــمتش وازس
ـــد. ـــممیگوین ـــارانآوره ـــادب ـــاد،ب ـــنب ای
شـــهریاریگفـــت:بـــاددرخـــتبیدارکـــن
ازدیگـــربادهـــایمنطقـــهجنـــوبکرمـــان
وهـــم بـــادیموســـمی اســـتکـــه
جهـــتوزشبـــادُخشـــکیزاســـتولـــی
بـــاایـــنتفـــاوتکـــهدرزمســـتانها
دارد. تنـــدی بســـیار وزش و مـــیوزد
ویبـــهبادُاســـتوناشـــارهکـــردوافـــزود:
ایـــنبـــاددرگویـــشرودبـــاریمعـــروف
او اســـت، تنـــدر و رعـــد هنتـــن بـــه
ِگردبـــادراکـــهبـــرایهمـــهشـــناخته
شـــدههســـتنیـــزازدیگـــربادهایـــی
برشـــمردکـــهدرجنـــوبکرمـــانمـــیوزد.
ایـــنمحقـــقبـــهمعرفـــیبـــاددوالخکـــه
ـــان ـــوبکرم ـــهجن ـــایمنطق ـــهباده ازجمل

ـــاد، اســـتپرداخـــتواظهـــارداشـــت:ایـــنب
تنـــدوطوفانـــیوبـــدونرعـــدوبـــرقاســـت.
ویُســـهربادیـــاســـرخبـــادراهـــماز
ـــت: ـــمردوگف ـــانبرش ـــوبکرم ـــایجن باده
ایـــنبـــادطوفـــانســـرخرنگـــیاســـت
ــاروازجهـــت کـــهچنـــدســـالییـــکبـ
ـــد. ـــیآی ـــارم ـــندی ـــهای ـــرقیب ـــمالش ش
شـــهریاری،کـــورهبـــادراآخریـــننـــوعبـــاددر
ـــن ـــزود:ای ـــردواف ـــوانک ـــانعن ـــوبکرم جن
ـــاد ـــیکوچکـــیازِگردب ـــهخیل ـــادنمون ـــوعب ن
ـــهســـرعتدورخـــود ـــیکـــهب اســـت،درحال
ـــیاز ـــدوخط ـــیکن ـــتم ـــد،حرک میچرخ
ـــیمـــیرود. ـــاعباالی ـــاارتف ـــنچرخـــشت ای
هفـــت از متشـــکل کرمـــان جنـــوب
ـــت، ـــرجمعی ـــوننف ـــکمیلی ـــتانوی شهرس
ـــود ـــهخ ـــتانراب ـــاحتاس ـــوممس ـــکس ی
ـــک ـــادی ـــرژیب ـــت.ان ـــاصدادهاس اختص
منبـــعانـــرژیتجدیـــدپذیـــرمـــیباشـــد

کـــهماننـــدســـوختهـــایفســـیلی
ــت. ــطزیســـتنیسـ ــدهمحیـ ــودهکننـ آلـ
انـــرژیبـــادبـــرخـــالفنیـــروگاههایـــی
ــوختهای ــراقسـ ــهاحتـ ــیبـ ــهمتکـ کـ
ـــی ـــنگوگازطبیع ـــدذغالس ـــیلیمانن فس
مـــیباشـــند،هـــواراآلـــودهنمیکنـــد.
ــواد ــهمـ ــچگونـ ــادیهیـ ــایبـ توربینهـ
ـــد ـــفرنمیکنن ـــدهایراوارداتمس ـــودهکنن آل
ـــیدی ـــاراناس ـــدب ـــثتولی ـــهباع ودرنتیج
یـــاگازهـــایگلخانـــهاینمـــیشـــوند.
ـــی ـــرژیداخل ـــعان ـــکمنب ـــادیی ـــرژیب ان
ــود. ــدمیشـ ــلتولیـ ــهداخـ ــدکـ میباشـ
ـــادمیباشـــند. ـــادیملـــیبســـیارزی ـــعب مناب
انـــرژیبـــادیمتکـــیبـــهتـــوانتجدیدپذیری
ــن ــمایـ ــیدانیـ ــهمـ ــدکـ ــادمیباشـ بـ
نمیشـــود. تمـــام هیـــچگاه انـــرژی
ـــرژیخورشـــیدی ـــعشـــکلیازان ـــاددرواق ب

اســـت.

ادارهکلراهــداریوحمــلونقلجادهای
جنــوبکرمــانبــاتدابیــرپیشــگیرانهخــود
ــه کاهــش10درصــدیتصادفــاتمنجــرب
ــمزدهاســت. ــهرارق ــنمنطق ــوتدرای ف
اســتان جنوبــی شهرســتان هفــت 
ــای ــودزیرســاخته ــلنب ــهدلی ــانب کرم
همــواره نقــل و حمــل حــوزه در الزم
ــا ــهب ــودهک ــادفب ــرتص ــقپ ــزومناط ج
ــه ــدزمین ــروامی ــردانتدبی ــردولتم تدبی
و حمــل و راهــداری ادارهکل اســتقرار
نقــلجــادهایجنــوبکرمــانفراهــم
خدمــات ادارهکل ایــن اســتقرار بــا و
میلیــون یــک جمعیــت بــه زیــادی
اســت. شــده ارئــه دیــار ایــن نفــری

کاهش ۱۰ درصدی تصادفات منجر 
به فوت در جنوب کرمان

و حمــل و راهــداری ادارهکل معــاون
نقــلجــادهایجنــوباســتانکرمــاناز

۱0 نوع باد در جنوب 
کرمان می وزد
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ــازی ــایمجـ ــیدرفضـ ــهروندانجیرفتـ ــیازشـ یکـ
نوشـــت:»همهحواســـتانباشـــدرســـتورانهفتخـــان
ــرداراز ــایمـ ــتغذاهـ ــتفادهازپخـ ــلاسـ ــهدلیـ بـ
حیواناتـــیکـــهبـــههـــردلیلـــیازبیـــنمیرفتنـــدو
ــوش ــرده،گـ ــتفادهمیکـ ــدنداسـ ــاللنمیشـ ــححـ ذبـ
حیواناتـــیازجملـــهمـــرغ،گاووگوســـفندرابـــه
ــیارزانتـــری ــاقیمـــتخیلـ ــدوبـ ــتورانمیدادنـ رسـ
بـــرایرســـتوراندرمیآمـــدهتـــااینکـــهیکـــیاز
نیروهایـــیکـــهازایـــنموضـــوعاطـــالعداشـــتهبـــا
ـــد ـــوامیکنن صاحـــبرســـتوراندچارمشـــکلشـــدهودع
وموضـــوعرابـــهبیـــرونومراجـــعقضایـــیاطـــالع
ــوع ــوسازموضـ ــورتنامحسـ ــهصـ ــهبـ ــدکـ میدهـ
ـــد ـــود،چن ـــبمیش ـــاپلم ـــدوآنج ـــدامیکنن ـــالعپی اط
بـــارخـــودمآنجـــارفتـــهبـــودمگفتـــمخانـــممـــزه
غذاهـــاعـــوضشـــدهوهـــردفعـــهچیـــزیجـــواب
مـــندادنـــدومـــندرجـــوابگفتـــمخداکنـــه
مشـــکلینداشـــتهباشـــندتـــااینکـــهخـــداخـــودش
ــتوران ــنرسـ ــتایـ ــدروزاسـ ــرد،االنچنـ ــدامکـ اقـ
نشـــان شـــدهکـــه انجـــام آزمايـــش و پلمـــب
میدهـــدگوشـــتگاوحرامـــیومـــرداربودنـــد.«

ـــراتبســـیار ـــوعگوشـــتوخـــوراکمـــورداســـتفادهاث ن
مهمـــیبـــررویســـالمتجســـمیوروانـــیانســـان
داردبـــهطـــوریکـــهاگـــرحیـــوانبـــهطـــورشـــرعی
ـــا ـــردهوی ـــهم ـــیک ـــتحیوان ـــاگوش ـــودوی ـــحنش ذب

کشـــتهشـــدهمـــورداســـتعمالانســـانقـــرارگیـــردمـــی
ـــادرانســـان ـــاریه ـــهســـازبســـیاریازبیم ـــدزمین توان
باشـــدزیـــراایـــنگونـــهگوشـــتهـــابدلیـــلعـــدم
خـــروجکافـــیعوامـــلعفونـــیازبـــدنوباقیمانـــدن
عفونـــتدرالشـــهمحـــلرشـــدمناســـبیبـــرای
باکتـــریهـــاومیکـــروبهـــامـــیباشـــند.خـــوردن
ـــه ـــیوزمین ـــاتاجتماع ـــثانحراف ـــرامباع ـــتح گوش
ـــدو ـــیباش ـــانم ـــیدرانس ـــایروان ـــاریه ـــازبیم س
ـــالم ـــناس ـــژهدی ـــیبوی ـــاناله ـــرادی ـــنخاط ـــههمی ب
ـــورداســـتفاده ـــعخـــوراکم ـــررویمنب ـــریب ـــدواف تأکی

ـــه ـــت:لقم ـــیگف ـــقدین ـــندهومحق ـــکنویس ـــد.ی دارن
ـــدوباعـــث ـــدهانســـانرافاســـدمیکن ـــنوعقی حـــرامدی
میشـــودکـــهانســـاندیـــنخـــودراازدســـتبدهـــد.
ـــو ـــیدرگفتوگ ـــدابوطالب حجتاالســـالموالمســـلمینمحم

ـــجویان ـــزاریدانش ـــهخبرگ ـــنواندیش ـــگاردی ـــاخبرن ب
ـــارهتغذیـــه ـــابیـــاناینکـــه»اســـالمدرب ایـــران)ایســـنا(،ب
ـــش ـــانازدوبخ ـــرد:انس ـــارک ـــیدارد«اظه ـــکاتمهم ن
جســـموروحتشـــکیلشـــدهاســـتوازآنجـــاکـــهتغذیـــه
ـــرجســـمدرروحهـــمتاثیرگـــذاراســـتدرمـــورد عـــالوهب
ـــت. ـــدهاس ـــالمش ـــویاس ـــایازس ـــایویژه آنتوصیهه
ویگفـــت:بـــراســـاسروایاتـــیازائمه،خـــوردن
ــاباعـــثحســـنخلـــقوآرامـــش یکســـریازغذاهـ
روحمیشـــودویـــابرعکـــسخـــوردنیکســـری
ـــود ـــیمیش ـــبوتندخوی ـــاوتقل ـــثقس ـــاباع ازغذاه
وایـــننشـــاندهنـــدهتاثیـــرتغذیـــهدرروحاســـت.
بـــرای »اســـالم اینکـــه بیـــان بـــا ابوطالبـــی
افـــزود: اســـت« قائـــل زیـــادی ارزش انســـان
بـــهدلیـــلهمیـــناهمیـــتاســـتکـــهبـــرای
داده قـــرار شـــرایطی وی آشـــامیدن و خـــوردن
را انســـانها مومنـــون ســـوره 51 آیـــه در اســـت،
بـــهخـــوردنغذاهـــایپاکیـــزهدعـــوتمیکنـــد.
ـــه168 ـــهداد:آی ـــگاهادام ـــوزهودانش ـــتادح ـــناس ای
ـــی ـــادیداردیک ـــدزی ـــهتاکی ـــرهرویدونکت ـــورهبق س
اینکـــهغـــذایانســـانحـــاللباشـــدودیگـــراینکـــه
ــه ــنداردکـ ــانازایـ ــهنشـ ــنآیـ ــد؛ایـ ــبباشـ طیـ
هـــرچیـــزحاللـــیهـــمنبایـــدبخوریـــمعـــالوهبـــر
حـــاللبـــودنپاکیـــزهبـــودنآننیـــزمهـــماســـت.
ـــرای ـــاب ـــیاینه ـــه»تمام ـــاناینک ـــابی ـــهب ویدرادام
اســـت« انســـانمفیـــد روح و ســـالمتیجســـم
ـــوان ـــردنحی ـــحک ـــنراســـتاذب ـــرد:درای خاطرنشـــانک
ـــم ـــد"بس ـــابای ـــهحتم ـــلاینک ـــرایطیداردمث ـــمش ه
ـــرای ـــهب ـــراک ـــرد،چ ـــرک ـــم"راذک ـــنالرحی هللاالرحم
ـــد ـــوانبای ـــماســـت؛حی ـــدامه ـــامخ ـــردنن ـــرکاریب ه
روبـــهقبلـــهباشـــد؛ازشـــیءآهنـــیکامـــالتیـــزی
ـــای ـــد؛رگه ـــادینبین ـــوانآزارزی ـــاحی اســـتفادهشـــودت
ـــی ـــود،تمام ـــعش ـــلقط ـــورکام ـــهط ـــوانب ـــردنحی گ
اینهـــاازیـــکفلســـفهخاصـــیبرخوردارنـــدودالیـــل
ـــت. ـــدهاس ـــتش ـــمثاب ـــروزه ـــکیام ـــمپزش آندرعل
ابوطالبـــیتصریـــحکـــرد:ایـــنکـــهمیگوینـــدرگهـــای
ـــه ـــودب ـــعش ـــلقط ـــورکام ـــهط ـــدب ـــوانبای ـــردنحی گ
دلیـــلایـــناســـتکـــهاگـــرخونـــیدربـــدنحیـــوان
ــراســـت ــانمضـ ــرایســـالمتیانسـ ــدبـ باقـــیبمانـ

ضرر خوردن گوشت مردار از نظر علم پزشکی
برخـــيازپزشـــكانمینويســـند:»خـــون،پـــس
ازمـــرگجانـــوربـــاتوجـــهبـــهتركيبـــاتآن)
ــيله ــنوسـ ــرگبهتريـ ــلازمـ ــهقبـ ــماينكـ ــهرغـ بـ
مناســـبي محـــل بـــه ) بـــود بـــدن از دفـــاع

شـــد. خواهـــد تبديـــل ميكروبهـــا رشـــد بـــراي
دربـــدنمـــردارپـــسازيـــكســـاعتخـــوندر
بـــدنرســـوبمـــيكنـــدوپـــساز3–4ســـاعت
ـــدها ـــوداس ـــلوج ـــهدلي ـــدهوب ـــضش ـــالتمنقب عض
)فســـفريك–فرميـــك-الكتيـــك(بـــدنخشـــك

رییس مرکز بهداشت جیرفت: در حال بررسی هستیم، اگر کسی خطاکار باشد اورا بدون تعارف قربانی مردم می کنیم

گوشت های مشکوک زیر ذره بین مرکز بهداشت

دوروز پیـش شـایعاتی در فضـای مجـازی پیچید که رسـتوران هفت خان جیرفـت به دلیل طبخ گوشـت حیواناتی 
کـه ذبـح اسـامی نشـده و به نوعی تلف شـده اند پلمب شـده اسـت.در دین اسـام خوردن گوشـت حیوانـی که به 
شـکل صحیـح ذبـح نشـده حرام اسـت و علما اعتقـاد دارند مصـرف این گوشـت بر روح و جسـم انسـان اثر منفی 
می گذارد.کارشناسـان می گوینـد بیشـتر اوقـات اثـرات منفی روانی، گوشـت حرام از اثرات بهداشـتی آن ها بیشـتر 
مـی باشـد و عامـل ایجـاد بعضـی از مظاهـر فسـاد و به تباهی کشـاندن انسـان مـی باشـد.رییس مرکز بهداسـت 
جیفـت امـا ایـن شـایعات را تکذیـب کـرد و گفـت هیچ آزمایشـی مرداربـودن گوشـت های ایـن رسـتوران را تایید 

نکـرده امـا باز هم در حال بررسـی هسـتیم. 

محمـودی رییـس مرکز بهداشـت شهرسـتان 
جیرفـت بـه »کاغذوطـن« گفـت: »رسـتوران 
جیرفـت  شـاهد  میـدان  در  هفت خـوان 
سـری  یـک  شـدکه  پلمـب  قبـل  چنـدروز 
مـردم  بیـن  در  اتفـاق  ایـن  دور  شـایعات 

می شـود.« شـنیده 

الهامپیپر
دبیرتحریریه/کاغذوطن
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روزنامه های دیروز

آگهی اصاحی
امالکـیکـهدرآگهیهایپیشـینبهشـماره1295و1306مورخ
9۷/08/15و9۷/08/01روزنامهپیاموشـماره354و363روزنامه
کاغـذوطـنمـورخ9۷/08/01،9۷/08/15موضوعقانونتعیین
تکلیـفاشـتباهاآگهـیوبرابراختیـاراتتفویضیهیاتهاینظـارتآگهیهای
آنهـاتجدیـدومهلتاعتراضبرآنهاازتاریخانتشـاربمدتدوماهمیباشـد.برابر
رایشـماره1398603190۷9000193مـورخ98/04/02هیـاتاولموضـوعقانـون
تعییـنتکلیفوضعیتثبتیاراضیوسـاختمانهایفاقدسـندرسـمیمسـتقر
درواحـدثبتـیحـوزهثبـتملـکرودبـارجنـوبتصرفـاتمالکانـهبالمعـارض
متقاضـیخانـمفاطمهخوروشفرزندمحمدهللابشـمارهشناسـنامه1029صادره
ازکهنـوجدریـکبـابخانـهبـهمسـاحت14۷متـرمربـعپـالک12۷1فرعیاز
188-اصلـیقطعـهسـهواقـعدررودبـارجنوبشـهرکانقالب–کوچـهفجر14
بخـش46قطعـهسـهکرمـانخریـداریازمالـکرسـمیآقـایعبدالحسـین

مهمییمحرزگردیدهاسـت.
درآگهیهایمنتشرهقبلیمساحتملک126متردرجگردیدهبود.

علی رحمانی خالص -رئیس اداره ثبت اسناد واماک شهرستان رودبار جنوب 
–م الف 648

سازمان ثبت اسناد و اماک کشور
آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آئين نامه قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

دراجـرایمـوادمذكوربدينوسـيلهامالکیکهبرابـرآراءهیاتهایحلاختالف
موضوعقانونتعیینتکلیفوضعیتثبتیاراضیوسـاختمانهایفاقدسـندرسـمیمسـتقر
درواحـدثبتـیگلبـافکهادامهعملیاتثبتـیآنهامطابققانونمذکورتجويزگرديدهاسـتبه
ترتیـبشـمارهپـالکفرعـیازاصلیوبخـشومحلوقوعملـکومشـخصاتمالکواقع

دربخـش2۷کرمانبشـرحذیل:
1-پـالکيكفرعـیاز650-اصلـیبخـش2۷کرمـانمالـکخانـمزهراعاقلـیفرزندنجف
بـهشـمارهشناسـنامه49۷0صـادرهازگلبافدرششـدانگیـکبابخانهبهمسـاحت445
متـرمربـعواقـعدرگلبـافشـهرکامامعلـی)ع(کوچهشـماره20سـمتچپخریـداریاز

مالـکرسـمیاکبـرخواجوییگوکی

2-پـالک2فرعـیاز650-اصلـیبخـش2۷كرمـانمالـکخانـمفاطمـهجهـریفرزنـد
خيرهللابهشـمارهشناسـنامه165صادرهازشـهداددرششـدانگیکبابخانهبهمسـاحت
30۷/23متـرمربـعواقـعدرگلبـافشـهرکامـامعلـی)ع(کوچـهشـماره20سـمتچـپ

خریـداریازمالـکرسـمیاکبـرخواجویـیگرکی
لـذابـهمنظـوراطـالععموممراتـبدردونوبتبهفاصلـه15روزآگهیميشـوددرصورتيکه
اشـخاصنسـبتبهصدورسـندمالكيتمتقاضیاعتراضیداشـتهباشـندمیتوانندازتاریخ
انتشـاراولیـناگهـیبـهمدتدوماهاعتراضخودرابهاینادارهتسـلیموپسازاخذرسـيد،
ظـرفمـدتيـكماهازتاريختسـليماعتراض،دادخواسـتخـودرابهمراجـعقضاییتقدیم
نماینـد.بدیهـیاسـتدرصـورتانقضـايملتمنكـوروعدموصـولاعتراضطبـقمقررات

سـندمالكيتصـادرخواهدشـد./مالف:54۷
تاریخانتشارنوبتاول:98/4/22-تاریخانتشارنوبتدوم:98/5/6

محمد مقصودی- رئیس اداربت اسناد و اماک گلباف

حصر وراثت 
احترامـادرخصـوصدادخواسـتتقدیمـیخواهـاناسفندیاررسـتمیفرزنـدامیـنهللابه
خواسـتهحصروراثـتتوضیـحدادهشـادروانامیـنهللارسـتمیبیـژنآبـادفرزندیوسـف
بـهشـمارهملـی53693۷5631درتاریخ6۷/10/01فـوتنمـودهووارثحیـنفـوقعبارتنـد
از:1-اسفندیاررسـتمیفرزندامیـنالـهبـهشملی536943505۷)پسـرمتوفی(2-الهیاررسـتمیبیژن
ابـادفرزندامیـنالـهبـهشملـی53693۷9092)پسـرمتوفـی(3-مهدیرسـتمیبیـژنابـادفرزندامین
الـهبـهشملـی5369381658)پسـرمتوفـی(4-رضـارسـتمیبیـژنابـادفرزندامیـنالهبـهشملی
53693828۷5)پسـرمتوفی(5-رخسـارهرستمیبیژنابادفرزندامینالهبهشملی3160050920)دختر
متوفـی(6-افضـلنساءرسـتمیبیژنابـادفرزندامینالـهبهشملـی53698۷1094)دختـرمتوفی(۷-
زهرارسـتمیبیـژنابـادفرزندامینالهبهشملی5369382336)دخترمتوفی(8-شـهریرسـتمیبیژن
ابـادفرزندامیـنالـهبـهشملـی5369384886)دخترمتوفی(9-آسـیهرسـتمیبیژنابـادفرزندامین
الـهبـهشملـی5369936293)دختـرمتوفـی(10-حلیمـهرسـتمیبیـژنابـادفرزندامیـنالـهبـهش
ملـی5369936285)دختـرمتوفـی(11-صفـورامختـارینیـافرزندجانالهبـهشملـی3030464199
)همسـرمتوفی(لذامراتبیکنوبتدرروزنامهکثیراالنتشـارمحلیآگهیمیشـودچنانچهکسـیاعتراض
داردیـاوصیـتنامـهازمتوفـینزداشـخاصباشـدیـکماهازنشـرآگهـیبـهدادگاهتقدیـمداردواالگواهی

صـادرخواهدشـد.
 رئیس شوراحل اختاف –حسین کوهستانی –م الف :649

اداره کل ثبت اسناد و اماک استان کرمان
اداره ثبت اسناد و اماک حوزه ثبت ملک سیرجان 

هیـاتموضـوعقانـونتعییـنتکلیفوضعیـتثبتـیاراضیوسـاختمانهای
فاقـدسـندرسـمی-آگهـیموضـوعمـاده3قانـونومـاده13آئیـننامـه
قانـونتعییـنتکلیـفوضعیـتثبتـیواراضـیوسـاختمانهایفاقـدسـندرسـمیبرابـررای
شـماره139860319012000180هیـاتاولموضـوعقانـونتعییـنتکلیـفوضعیتثبتـیاراضی
وسـاختمانهایفاقـدسـندرسـمیمسـتقردرواحـدثبتیحوزهثبـتملکسـیرجانتصرفات
مالکانـهبالمعـارضمتقاضیآقـایمهدیپورجعفرابادیفرزندمحمدبشـمارهشناسـنامه38
صـادرهازسـیرجاندرششـدانگیـکبـابخانهبهمسـاحت258/92مترمربعپـالک2353
اصلـیواقـعدربخـش35کرمـانبـهادرسسـیرجانبدرابـادخیابانشـهداکوچـه20پالک۷
خریداریازمالکرسـمیآقایمحمدعلیشـاهاسـماعیلیمحرزگردیدهاسـت.لذابهمنظور
اطالععموممراتبدردونوبتبهفاصله15روزآگهیمیشـوددرصورتیکهاشـخاصنسـبت
بهصدورسـندمالکیتمتقاضیاعتراضیداشـتهباشـندمیتوانندازتاریخانتشـاراولینآگهی
بـهمـدتدومـاهاعتـراضخودرابهاینادارهتسـليموپسازاخذرسـید،ظـرفمدتیکماه
ازتاریـختسـلیماعتـراض،دادخواسـتخودرابـهمراجعقضاییتقدیمنمایند.بدیهیاسـتدر
صـورتانقضـایمـدتمذکوروعدموصـولاعتراضطبقمقرراتسـندمالکیتصـادرخواهد

شـد.تاریخانتشـارنوبـتاول:1398/4/22-تاریخانتشـارنوبـتدوم:1398/5/6
محمد آرمان پور رئیس ثبت اسناد و اماک  م.الف 2۷۵

حصر وراثت  
احترامـادرخصـوصدادخواسـتتقدیمـیخواهـانامیـرهشـتوکانیفرزنـد
محمـدبـهخواسـتهحصروراثـتتوضیـحدادهشـادروانمحمـدهشـتوکانی
تاریخ9۷/02/26دراثـر در 5369822621 ملـی  شـماره بـه لـورک فرزنـد
بیمـاریدسـتگاهتنفسـیفـوتنمـودهووارثحیـنفـوقعبارتنـداز:1-میثـمهشـتوکانی
فرزندمحمـدبـهشم3160200221)پسـرمتوفی(2-محسـنکریمـیپورفرزندمحمدبهش
م5360395461)پسـرمتوفی(3-امیرهشـتوکانیفرزندمحمدبهشم53690۷9۷4)پسر
متوفـی م536960۷982)دختـر بـهش فرزندمحمـد هشـتوکانی عصمـت -4) متوفـی
(5-حکیمـههشـتوکانیفرزنـدمحمـدبـهشم5369934991)دختـرمتوفـی(6-صدیقـه
اسـالمیحسـنآبـادفرزنـدمحمـدبـهشم5369934983)دختـرمتوفـی(۷-الهـام
هشـتوکانیفرزنـدمحمـدبـهشم5360395435)دختـرمتوفـی(8-اسماءهشـتوکانی
فرزنـدمحمـدبـهشملـی5360395443)دختـرمتوفـی(9-فهیمـههشـتوکانیفرزنـد
محمـدبـهشم5360395451)دختـرمتوفـی(10-مریـمهشـتوکانیفرزنـدمحمـدبـه
شم53603954۷8)دختـرمتوفـی(11-عصمـتهشـتوکانیفرزنـدمحمـدبـهشملـی
5369603۷44)دختـرمتوفـی(12-کلثـومپادبـانفرزندعبـدهللابهشملـی5369526664
)همسـرمتوفـی(لـذامراتبیکنوبـتدرروزنامهکثیراالنتشـارمحلیآگهیمیشـودچنانچه
کسـیاعتراضداردیاوصیتنامهازمتوفینزداشـخاصباشـدیکماهازنشـرآگهیبهدادگاه

تقدیـمداردواالگواهـیصـادرخواهـدشـد.
 رئیس شوراحل اختاف –حسین کوهستانی –م الف :64۷

اداره کل ثبت اسناد و اماک استان کرمان
اداره ثبت اسناد و اماک حوزه ثبت ملک سیرجان 

هیـاتموضـوعقانونتعییـنتکلیفوضعیتثبتـیاراضیوسـاختمانهای
فاقـدسـندرسـمی-آگهیموضوعمـاده3قانونومـاده13آئیننامهقانون
تعییـنتکلیـفوضعیـتثبتـیواراضـیوسـاختمانهایفاقدسـندرسـمیبرابررایشـماره
139۷60319012002644هیـاتدومموضـوعقانـونتعییـنتکلیـفوضعیـتثبتـیاراضیو
سـاختمانهایفاقـدسـندرسـمیمسـتقردرواحـدثبتیحوزهثبـتملکسـیرجانتصرفات
مالكانـهبالمعـارضمتقاضـیآقایمحمدفرسـادفرزندعلیبشـمارهشناسـنامه492صادره
ازسـیرجاندرششـدانگیـکبابخانـهباغچهبهمسـاحت2533/39مترمربـعپالک115
اصلـیواقـعدربخـش38کرمـانبهادرسسـیرجانکرانکوچهجنبحسـینیهخریداریاز
مالـکرسـمیورثـهمریمسـتودهنیـاکرانیمحـرزگردیدهاسـت.لذابـهمنظوراطـالععموم
مراتـبدردونوبـتبـهفاصله15روزآگهیمیشـوددرصورتیکهاشـخاصنسـبتبهصدور
سـندمالکیـتمتقاضـیاعتراضیداشـتهباشـندمـیتواننـدازتاریخانتشـاراولیـنآگهیبه
مـدتدومـاهاعتـراضخـودرابـهاینادارهتسـلیموپسازاخذرسـید،ظرفمـدتیکماه
ازتاریـختسـلیماعتـراض،دادخواسـتخـودرابهمراجـعقضاییتقدیمنمایند.بدیهیاسـت
درصـورتانقضـایمـدتمذکـوروعـدموصـولاعتـراضطبقمقرراتسـندمالکیـتصادر
خواهـدشـدتاریخانتشـارنوبـتاول:1398/4/22-تاریخانتشـارنوبـتدوم:1398/5/6

محمد آرمان پور رئیس ثبت اسناد و اماک  م.الف 2۷4

اداره کل ثبت اسناد واماک استان کرمان
اداره ثبت اسناد واماک حوزه ثبت ملک جیرفت

هیـاتموضـوعقانونتعییـنتکلیفوضعیتثبتـیاراضیوسـاختمانهای
فاقـدسـندرسـمی-آگهیموضـوعمـاده3قانـونومـاده13آئیـننامـه
قانـونتعییـنتکلیـفوضعیـتثبتـیواراضـیوسـاختمانفاقـدسـندرسـمیبرابـررای
شـماره139860319014001091-98/03/12هیـاتدومموضـوعقانـونتعیینتکلیفوضعیت
ثبتـیاراضـیوسـاختمانهایفاقـدسـندرسـمیمسـتقردرواحـدثبتـیحـوزهثبـتملـک
جیرفتتصرفاتمالکانهبالمعارضمتقاضیآقایهوشـنگاسـکندریدامنهفرزندحاجی
مرادبشـمارهشناسـنامه440صادرهازجیرفتدرششدانگیکبابخانهبهمساحت280متر
مربـعپـالک-فرعـیاز463-اصلـیمفروزومجزیشـدهازپالک-فرعـیاز463-اصلی
قطعـهدوواقعدراراضیخاکسـفیدسـاردوئیهجیرفـتبخش34کرمانخریـداریازمالک
رسـمیآقـایحاجـیمراداسـکندریمحـرزگردیدهاسـت.لذابهمنظـوراطالععمـوممراتب
دردونوبـتبـهفاصلـه15روزآگهـیمـیشـوددرصورتیکهاشـخاصنسـبتبهصدورسـند
مالکیـتمتقاضیاعتراضیداشـتهباشـندمیتوانندازتاریخانتشـاراولینآگهـیبهمدتدو
مـاهاعتـراضخـودرابـهاینادارهتسـلیموپسازاخذرسـید،ظـرفمدتیکمـاهازتاریخ
تسـلیماعتراض،دادخواسـتخودرابهمراجعقضاییتقدیمنمایند.بدیهیاسـتدرصورت
انقضـایمـدتمذکـوروعـدموصولاعتراضطبقمقرراتسـندمالکیتصادرخواهدشـد.

تاریخانتشـارنوبـتاول:98/04/23-تاریخانتشـارنوبـتدوم:98/05/06
جواد فاریابی- رئیس ثبت اسناد اماک – م الف :۱86

بحران کم آبی را جدی بگیریم

ازار
ب

رانه
یا

کاهش نرخ بیکاری در بهار 98 
نسبت به سال قبل

کاهش مجدد
 قیمت طا و سکه

ارائه بیش از 6۵۰۰ دوره آموزش 
مهارتی به سربازان

روشهـای از اسـتفاده بـا ولـی یافتـه،
بـرای ارزانقیمـت منابـع ماننـد جایگزیـن
توسـعهاشـتغالدرشـهرهایزیـر10هـزار
اسـت. شـده بهتـر اشـتغال میـزان نفـر،
وزیـرکارهمچنیـنبـهبحـثمهارتآمـوزی
دانشآموختـگاندانشـگاههاونیزمشـاغل
خانگیاشـارهکـردوگفت:ازمحلمشـاغل
کار محـل در واقعـی آمـوزش و خانگـی
93هـزارنفـرآمـوزشدیـدهومشـغولکار
شـدهاندومحصـوالتآنهادر32نمایشـگاه
عرضـهمسـتقیمارائـهشـدهاسـت.وزیرکار
بـابیـاناینکـهجامعـهایرانـیجواناسـت،
آنچـهکـه بیـکارانگفـت: تعـداد مـورد در
مرکـزآمـارایـراناعـالمکـرده،همـانآمـار
مدنظـراسـتوتعـدادبیـکاران2میلیـونو

انـدینفـراسـت.

هـرگـرمطـالی18عیـارامـروز
)شـنبه5مـرداد(401هـزارو910
تومانمبادلهمیشـودوبررسـی
قیمـتهاازانتهایهفتهگذشـته
وابتـدایدومیـنهفتـهمردادماهنشـاندهنده

کاهـشمجـددقیمتطالاسـت.
خبرگـزاری اقتصـادی خبرنـگار گـزارش بـه
شبسـتان،هـرگـرمطـالی18عیـار)شـنبه5
مـرداد(401هـزارو910تومانمبادلهمیشـود
درحالـیکـهآخریـنروزکاریهفتـهگذشـته
)پنحشـنبه3مـرداد(هـرگـرمطـالی18عیار
405هـزارتومـانارزشگـذاریشـدهبـودو
هـراونـسطـالدربازارهـایجهانـیبـاقیمت
1425دالرمعاملـهمیشـد.بررسـیقیمتها
ازانتهـایهفتهگذشـتهوابتـدایدومینهفته
مـردادمـاهنشـاندهندهکاهـشمجـددقیمت

اسـت. طال
بنابرایـنگـزارش)5مـرداد(سـکهبهـارآزادی
طـرحجدیـد4میلیـونو130هـزارتومـان،
سـکهبهـارآزادیطرحقدیم4میلیـونتومان،
نیـمسـکهبهـارآزادی2میلیـونو250هـزار
تومـان،ربـعسـکهبهـارآزادییـکمیلیـونو
420هـزارتومـانوسـکهیکگرمـی950هزار
تومـاناسـتدرحالیکهروز)3مرداد(سـکه
بهـارآزادیطـرحجدیـد4میلیـونو194هزار
تومان،سـکهبهـارآزادیطـرحقدیم4میلیون
و214هـزارتومـان،نیـمسـکهبهـارآزادی2
میلیونو320هزارتومان،ربعسـکهبهارآزادی
یـکمیلیـونو510هـزارتومـانوسـکهیـک
گرمـی960هـزارتومـانامـروز)3مـرداد(در
بازارمبادلهمیشـدوشـاهدکاهشقیمتدر

انـواعسـکهطیایـن2روزهسـتیم.

وزیـرتعاون،کارورفـاهاجتماعی
ازتشـکیلکارگـروهحـذفیارانه
درآمـدی بـاالی دهکهـای
خبـردادوگفـت:ازجملـهدالیل
نـرخمشـارکت امـرمیتوانـدکاهـش ایـن
بـا ارزان هـای وام پرداخـت و اقتصـادی
نـرخسـودچهـاردرصـدوشـشدرصـددر
مناطـقروسـتاییوشـهرهایزیـر10هـزار
نفـرجمعیتباشـدکهموجبشـدهتاسـهم
اشـتغالروسـتاییازسبداشـتغالکلکشور
اززیـر3درصـدبـه25.3درصـدبرسـد.

وزیـرتعـاون،کارورفـاهاجتماعیتاکیـدکرد:
بـاتوجـهبهجمعیـتجـوانکشـوروبیکاری
نزدیـکبـه2.5میلیـوننفـریالزماسـت
تـابسـترمناسـببـرایسـرمایهگذاریهاو
بهبـودفضـایکسـبوکاربـهوجـودآیـدو

شـرایطمسـاعدبـرایدسترسـیواحدهـای
تولیـدیبـهسـرمایهدرگـردشمـوردنیـاز
و اجتماعـی تامیـن نظـام بـهکارگیـری بـا
شـود.به فراهـم مناسـب حمایتـی نظـام
برخـی پیشبینـی بـا شـریعتمداری گفتـه
قیمـت ارزان منابـع پرداخـت مشـوقها،
عشـایری، و روسـتایی اشـتغال طـرح در
مشـاغل ایجـاد آمـوزی، مهـارت گسـترش
خانگـیوارائـهآموزشـهایواقعـیدرمحیـط
برطـرف اشـتغالکشـور نیـاز از کاربخشـی
بیـش ارائـه از همچنیـن اسـت.وی شـده
بـهسـربازان از6500دورهآمـوزشمهارتـی
خبـردادوگفـت:نزدیـکبـه130هـزارنفراز
سـربازاندردورهسـربازیموفـقبـهگذراندن
دورههـایآموزشصنعتی،کشـاورزی،هنری

وخدماتـیشـدند.

روزنامه پیام ما
باتیترایرانازرکوداقتصادیخارجمیشودخبرداد:صندوقبینالمللیپول

پیشبینیکردایرانسالآیندهازرکوداقتصادیخارجمیشود.

روزنامه کرمان امروز
درگزارشیببحثبحرانوگرانیمسکندرکرمانپرداختوخواستارشد

دادستانیبهاینمسالهورودکند.

ادارهکلراهــداریوحمــلونقلجادهای
جنــوبکرمــانبــاتدابیــرپیشــگیرانهخــود
ــه کاهــش10درصــدیتصادفــاتمنجــرب
ــمزدهاســت. ــهرارق ــنمنطق ــوتدرای ف
اســتان جنوبــی شهرســتان هفــت 
ــای ــودزیرســاخته ــلنب ــهدلی ــانب کرم
همــواره نقــل و حمــل حــوزه در الزم
ــا ــهب ــودهک ــادفب ــرتص ــقپ ــزومناط ج
ــه ــدزمین ــروامی ــردانتدبی ــردولتم تدبی
و حمــل و راهــداری ادارهکل اســتقرار
نقــلجــادهایجنــوبکرمــانفراهــم
خدمــات ادارهکل ایــن اســتقرار بــا و
میلیــون یــک جمعیــت بــه زیــادی
اســت. شــده ارئــه دیــار ایــن نفــری

کاهش ۱۰ درصدی تصادفات منجر 
به فوت در جنوب کرمان

و حمــل و راهــداری ادارهکل معــاون
نقــلجــادهایجنــوباســتانکرمــاناز

کاهــش10درصــدیتصادفــاتمنجــربــه
ــت: ــردادوگف ــهخب ــنمنطق ــوتدرای ف
ــر ــراث ــونب ــدایســالجــاریتاکن ازابت
اســتان جنــوب در رانندگــی حــوادث
کرمــان61نفــردر50فقــرهتصــادفجــان
خــودراازدســتدادهانــدکــهایــنتعــداد
نســبتبــهمــدتمشــابهســالقبــل
کاهــش10درصــدیرانشــانمــیدهــد.
مجتبــیمحمــودیافــزود:همــکارانمــادر
ادارهکلراهــداریوحمــلونقــلجــاده
ــای ــهه ــودهزین ــاوج ــانب ــوبکرم ایجن
ســنگیننگهــداریوایمــنســازیمحورهــا
بــاتمــامتــالشوتــوانبــرایایجــادایمنــی
و منطقــه ایــن ارتباطــی محورهــای در
کاهــشحــوادثرانندگــیتــالشمــیکننــد.

بیشــترین تصادف منجر به فوت در 
جیرفت و کمترین آن در فاریاب

فرمانــدهقــرارگاهپلیــسراهجنــوباســتان

کرمــاننیــزگفــت:ازابتــدایســالجــاری
بــه منجــر تصــادف بیشــترین تاکنــون
فــوتدرجیرفــتوکمتریــنآندرحــوزه
شهرســتانفاریــابثبــتشــدهاســت.
افــزود: آبــکار دادمــوال ســرهنگ
بــه منجــر کــه عواملــی یشــترین
ــود ــودنب ــیش ــام ــادهه ــادفدرج تص
نکــردن رعایــت و مطمئنــه ســرعت
اگــر و اســت مناســب طولــی فاصلــه
رعایــت راننــدگان توســط مــوارد ایــن
ــد. ــیآی ــنم ــاتپایی ــارتصادف ــودآم ش
حــوادث کاهــش داشــت: اظهــار وی
ــی ــیوفرع ــایاصل ــادهه ــیدرج رانندگ
منطقــهجنــوبکرمــاندرگــرورعایــت
ــت. ــدگاناس ــطرانن ــرراتتوس ــلمق کام
توصیــه مســافران بــه آبــکار ســرهنگ
کــردکــهبــااحتــرامورعایــتقوانیــن
و ایمنــی رانندگــی، و راهنمایــی
ســالمتســفرخــودراتضمیــنکننــد.

محور  تعریض  لزوم 
قلعه گنج  - کهنوج 

فرمانــدارقلعــهگنــجهــمتســریعدرعملیات
تعریــضمحــورکهنــوج_قلعــهگنــجرا
خواســتارشــدوگفــت:وصــلشــدنمحــور
ــتانو ــتانسیس ــوجدراس ــهفن ــکب رمش
بلوچســتانوقلعــهگنــجبــهجاســکدر

اســتانهرمــزگانازمهمتریــنطــرحهایــی
رونــد در تســریع صــورت در اســتکــه
ــاشــاهدتوســعهبیشــتر ــلشــدنآنه تکمی
ــه ــاتمنجــرب ــجوکاهــشتصادف ــهگن قلع
فــوتدرایــنشهرســتانخواهیــمبــود.
ــز ــهخی ــاطحادث ــیشناســایینق ــاناوک عط
ــهای، ــاروشــنایینقط ــاطب ــننق ــعای ورف
نصــبچــراغهــایهشــداردهنــده،اصــالح
ــده ــیمان ــاطباق ــضنق ــاوتعری ــوسه ق
نصــب -کهنــوج، گنــج قلعــه محــور در
کنتــرل و تخلــف ثبــت هــای دوربیــن
ســرعتدرمحورهــایقلعــهگنــج-کهنــوج
ــد. ــتارش ــکراخواس ــج–رمش ــهگن وقلع

قطعه ســوم پروژه دو بانده کردن 
محــور دلفارد - جیرفت در انتظار 

مجوز
ــان ــوبکرم ــازیجن ــرکلراهوشهرس مدی
نیــزبــااشــارهبــهاینکــهقطعــهســوم
ــارد- ــوردلف ــردنمح ــدهک ــروژهدوبان پ
ــا ــهایرن جیرفــتدرانتظــارمجــوزاســتب
ــیر ــنمس ــادهای ــرازج ــت:11کیلومت گف
راکارکــردهایــمولــیامــروزوضعیــت
اقتصــادیبــدیراتجربــهمــیکنیــم،
ــه ــادهوکارخان ــکارآم ــنحــالپیمان ــاای ب
ــا ــتت ــباس ــالنص ــمدرح ــفالته آس
ایــنپــروژهادامــهپیــداکنــد،البتــهقطعــه

ــه ــهاســتک ــمدردســتمطالع ــومه س
امیدواریــمزودتــرمجــوزآنرابگیریــم.
ســرعت افــزود: ســاردویی محمــد
متاســفانه دلفــارد، مســیر در غیرمجــاز
باعــثاتفاقــاتناگــوارزیــادیشــدهاســت
درحالــیکــهتابلوهــایزیــادینصــب
راذکــر شــدهکــهمحدودیــتســرعت
کــردهوجــادهبــراســاسهمیــنســرعت
ــر ــردرروز90ودرشــب80کیلومت حداکث
متاســفانه امــا اســت شــده طراحــی
شــود. نمــی نــکات ایــن بــه توجهــی
از تخطــی هــا، جــاده بــودن باریــک
نکــردن توجــه و مطمئنــه ســرعت
عوامــل بیشــترین از جلــو بــه
محورهــای در تصــادف بــروز
اســت. کرمــان جنــوب مواصالتــی
ایمــن گذشــته ســال یــک طــی
حادثــه نقــاط از 158کیلومتــر ســازی
جنوبــی شهرســتان هفــت خیــز
اســت. شــده انجــام کرمــان اســتان
معــاون تیمــوری علــی بــهگفتــه بنــا
ســازمان منابــع و مدیریــت توســعه
جــادهای نقــل و حمــل و راهــداری
ــاختهای ــادزیرس ــرایایج ــدب ــور،بای کش
راهــداری حــوزه تــردد، مناســب
جنــوب جــادهای نقــل و حمــل و
کرمــانمــوردتوجــهویــژهقــرارگیــرد.

 لزوم تعریض محور 
کهنوج - قلعه گنج

سراسری

استانی

شـــد. خواهـــد تبديـــل ميكروبهـــا رشـــد بـــراي
دربـــدنمـــردارپـــسازيـــكســـاعتخـــوندر
بـــدنرســـوبمـــيكنـــدوپـــساز3–4ســـاعت
ـــدها ـــوداس ـــلوج ـــهدلي ـــدهوب ـــضش ـــالتمنقب عض
)فســـفريك–فرميـــك-الكتيـــك(بـــدنخشـــك

ــدن ــهبـ ــيبـ ــتقليايـ ــپسحالـ ــودوسـ ــيشـ مـ
بـــرمیگـــرددوخشـــكشـــدهبـــدنبـــرطـــرفمـــي
ـــد. ـــيآي ـــادرم ـــرفميكروبه ـــهتص ـــمب ـــرددوجس گ
و هـــوا در موجـــود ميكروبهـــاي ابتـــدا
خـــون در موجـــود ميكروبهـــاي ســـپس

در و نمـــوده تكثيـــر بـــه شـــروع بـــدن
میشـــود. متالشـــی و متعفـــن بـــدن نتيجـــه
محبـــوسبـــودنخـــوننيـــزتعفـــنراتســـريعو
بـــهتوليـــدمثـــلميكـــروبهـــاكمـــكمیكنـــد.
امـــادرذبـــحشـــرعي)ســـربريدنحيـــوان(بـــا

بريـــدهشـــدنوريدهـــاوشـــريانهـــايبـــزرگ
ــوان ــونبـــدنحيـ ــامخـ ــروجتمـ ــردنباعـــثخـ گـ
خواهـــدشـــدودســـتوپـــازدنحيـــوانذبـــح
ــرد.« ــدكـ ــكخواهـ ــركمـ ــنامـ ــهايـ ــزبـ ــدهنيـ شـ

شایعات در خصوص رستوران 
مورد نظر کذب است

شهرســـتان بهداشـــت مرکـــز رییـــس محمـــودی
ـــواندر ـــتورانهفتخ ـــتبه»کاغذوطن«گفت:»رس جیرف
ـــدکه ـــبش ـــلپلم ـــدروزقب ـــتچن ـــاهدجیرف ـــدانش می
ـــردم ـــنم ـــاقدربی ـــناتف ـــکســـریشـــایعاتدورای ی
ـــچ ـــتورانهی ـــنرس ـــزود»ای ـــود.«ویاف ـــنیدهمیش ش
ــه ــمبـ ــتورانهـ ــنرسـ ــداردوایـ ــکلینـ ــهمشـ گونـ
صـــورتمعمـــولمثـــلدیگـــررســـتورانهـــابســـته
شـــدهاســـت،حرفهایـــیکـــهدرخصـــوصپخـــت
گوشـــتمـــرداردرایـــنرســـتورانشـــنیدهمیشـــود
کامـــالدروغاســـتومـــنایـــناحتمـــالرافعـــالرد
میکنـــمتاکنـــوننتوانســـتیمایـــنمســـالهراثابـــت
کنیـــم،البتـــهایـــنفـــرددوحرفـــهشـــدهومـــادر
ــرای ــوعبـ ــلموضـ ــااصـ ــتیمتـ ــیهسـ ــالبررسـ حـ
ــن ــاتامیـ ــتهاازکجـ ــهگوشـ ــودکـ ــامشـــخصشـ مـ
ــانـــه.«ویاضافـــه شـــدهوآیـــاســـالمتبـــودهیـ
کرد:»ایـــنرســـتورانپلمـــبشـــدهوبایـــدبگوییـــم
ــگاه ــتونـ ــراماسـ ــزتواحتـ ــیدارایعـ ــرآدمـ هـ
مـــااولبـــهســـالمتوشـــأنایـــنفـــرداســـتتـــا
ــود ــاتشـ ــدهواثبـ ــیازویدیـ ــهخالفـ ــیکـ زمانـ
ـــم ـــردمخواهی ـــیم ـــردراقربان ـــنف ـــعای ـــهآنموق ک
ـــا ـــرایم ـــیب ـــراتفاق ـــراه ـــیزی ـــچتعارف ـــرد،بیهی ک
ـــا ـــانب ـــمزم ـــاه ـــالداردم ـــهدنب ـــاوانب ـــائلوت مس
ــارد ــزدردلفـ ــتورانرانیـ ــازدهرسـ ــهیـ ــنمجموعـ ایـ
پلمـــبکردیـــموچنـــدواحـــدهـــمدرســـاردوییهو
ایـــنیـــکعملیـــاتبیســـابقهبـــودوهمیـــنامـــروز
حداقـــل5یا6نانوایـــیراپلمـــبمیکنیـــم،نارضایتـــی
ــه ــاهمـ ــودداردومـ ــوالوجـ ــردممعمـ ــانمـ درمیـ
چیـــزرابـــهجـــانخریدیـــمتـــاحـــقمـــردمضایـــع
ـــم ـــلکنی ـــنوآنتعام ـــاای ـــاب ـــمت ـــانیامدی ـــودم نش
مـــامســـتقیمدرخـــطمقـــدمهســـتیمومثـــل
دیگـــراداراتنیســـتیمواگـــر24ســـاعتبازدیـــد
ــزد.« ــممیریـ ــههـ ــهربـ ــودشـ ــمشـ ــانکـ ونظارتمـ

محمودی رییس مرکز بهداشت شهرستان 
جیرفت به»کاغذوطن«گفت:»رستوران 

هفت خوان در میدان شاهد جیرفت 
چندروز قبل پلمب شدکه یک سری 
شایعات دور این اتفاق در بین مردم 

شنیده می شود.«وی افزود» این 
رستوران هیچ گونه مشکلی ندارد و این 

رستوران هم به صورت معمول مثل دیگر 
رستوران ها بسته شده است، حرف هایی 

که در خصوص پخت گوشت مردار در این 
رستوران شنیده می شود کاما دروغ است 

و من این احتمال را فعا رد می کنم  
تاکنون نتوانستیم این مساله را ثابت 

کنیم، البته این فرد دو حرفه شده و ما 
در حال بررسی هستیم تا اصل موضوع 

برای ما مشخص شود که گوشت ها از کجا 
تامین شده و آیا سامت بود ه یا نه.«

رییس مرکز بهداشت جیرفت: در حال بررسی هستیم، اگر کسی خطاکار باشد اورا بدون تعارف قربانی مردم می کنیم

گوشت های مشکوک زیر ذره بین مرکز بهداشت



روزنامهاجتماعی،فرهنگی،سیاسی،اقتصادیاستانکرمان
صاحبامتیاز:موسسهمطبوعاتیپیامآوران

مدیرمسئول:روحهللاخدیشی
زیرنظرشوراینویسندگان

نشانیکرمان:خیابانشهیدبهشتی،کوچهشماره10،نبششرقی2
نشانیجیرفت:خیابانمسجدجامعکوچهبنبستنرسیدهبیمهمرکزیایران

اولینساختمان،سمتچپطبقهاول

جیرفت:034-43213684-8509131488684
تلفنخانهکرمان:034-3248۷4۷۷

ایمیلتحریریه:
kaghazevatan@gmail.com

ایمیلسازمانآگهیها:
kaghazevatan.adv@gmail.com

مدیراجرایی:حمیدباقری
مدیرداخلی:سمیهخدیشی

تحریریه:الهامپیَپر
گرافیک:فاطمهخواجویی
صفحهآرایی:نداصفاریان

روابطعمومی:شیواکرمی
عکس:یاسرخدیشی

جامعه:راضیهزنگیآبادی
توزیع:اصغرصانعی

نظراتنویسندگاندیدگاهشخصیآنانبودهولزومادیدگاهروزنامهنیست.
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آوای محلی           

َاُزون ُروزی که ناغاِفل   ُشپیدی
ِدالالُتم همه باال کَشیدی

کُپیَدم تا بگیَرم حکِم قاضی
نفهمیَدم کُدوم گُوری َپتیدی

شاعر :  عبدالرضاسلطانی نژاد

َسرِ شو طرج و آخر شو ُبلوکُم
َب وایٔه ُبشِک نوراِک ُملوکُم

دُلم نی که َبَهم دور ای نگاروم
دعاشون کرده بی مو ناسلوکُم

شاعر :  مهدی جالی

نگو گوُلم نزن خی َسر زُبنت؟
مو ناَویُتم َبَهمـی دوَلکُنت

خدا لعنت کَنه َبی آ کسی که
ُمنی ِگسته دالله، ای ِچُشنت

شاعر :  منصور رییسی

کَُمو ُورِگن ِبگیچوُنم  دالله
به شیرِ دل ِبمیچوُنم دالله

نکَن ِامرو-صبا َندرِت گناُهم
تو را کُرآن َمپیچوُنم دالله !

شاعر :  پرویزخسروی )پنجلوک(

کُُروچی ک،ِ عجب بنِد خیاُلم
ُپُروشکٸ ِکرِدُهم مثِل زِغاُلم

ُدچاُرم ِک َدِم  میدوِن  شوباد
که ِچیکُونتی نگاهی توِی حاُلم

شاعر :  پرویزخسروی )پنجلوک( شهرداری باغین

۱-شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات مختار بوده و به پیشنهادات ناقص، مبهم و مشروط ترتیب اثر داده نخواهد شد.
2- سپرده برندگان نفر اول، دوم در صورت عدم مراجعه یا انصراف از انجام معامله به ترتیب به نفع شهرداری ضبط میگردد.

متقاضیان می توانند جهت کسب اطاعات بیشتر با شماره تلفن های ۳۳2۷2۰۰2 و ۳۳۳۷2846-۰۳4 تماس حاصل نمایند.

آگهی تجدید مناقصه واگذاری امور خدماتی
 شــهرداری باغیــن در نظــر دارد کلیــه امــور خدماتــی شــهر باغيــن )شــامل مــوارد تنظیــف، جمــع آوری و حمــل 

ــد  ــکار واج ــه پیمان ــی ب ــه کتب ــق مناقص ــال از طری ــدت یکس ــه م ــهری و ...( را ب ــبز ش ــای س ــداری فضاه ــه، نگه زبال
شــرایط واگــذار نمایــد. لــذا از کلیــه متقاضیــان دعــوت بــه عمــل مــی آیــد جهــت دریافــت اســناد مناقصــه تــا پایــان 
وقــت اداری 98/۰۵/۰9 بــه شــهرداری باغیــن واقــع در کرمــان باغیــن شــهرک قــدس مراجعــه نماینــد شــرکت کننــدگان 
ــورت  ــال بص ــغ ۱/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ری ــادل مبل ــه )مع ــرکت در مناقص ــن ش ــراه تضمی ــه هم ــود را ب ــنهادات خ ــتی پیش بایس
ضمانتنامــه بانکــی یــا واریــز نقــدی( در پــاکات الک و مهــر شــده تــا پایــان وقــت اداری چهارشــنبه 98/۰۵/2۳ تحویــل 

ــد. ــه 98/۰۵/24 می باش ــنبه مورخ ــه پنج ش ــاکات مناقص ــایی پ ــد. بازگش ــهرداری نماین ش

برآورد سالیانه موضوع مناقصه
نوع تضمین انجام امور خدماتیمبلغ سپرده شرکت در مناقصه)به ریال(

1/000/000/000ریال18/۷14/959/400انجامامورخدماتیشهرباغین
ضمانتنامهبانکی-

واریزنقدیبهحسابشهرداری

بهره برداری از حدود دو هزار واحد مسکن مهر 
در استان کرمان تا پایان امسال 

ـــردر ـــکنمه ـــدمس ـــزارواح ـــدوددوه ـــالح ـــانامس ـــاپای ت

ـــد. ـــیرس ـــرداریم ـــرهب ـــهبه ـــانب ـــتانکرم اس

بـــهگـــزارشادارهارتباطـــاتواطـــالعرســـانیادارهکلراه

ــا ــوردیبـ ــدیبلـ ــان،محمدمهـ ــتانکرمـ ــازیاسـ وشهرسـ

ــا ــهرهایبـ ــردرشـ ــکنمهـ ــداثمسـ ــهاحـ ــت:برنامـ ــرگفـ ــنخبـ ــالمایـ اعـ

جمعیـــتبیـــشاز25هـــزارنفـــردراســـتانکرمـــان32هـــزارو500واحـــد

ـــده ـــذارش ـــانواگ ـــهمتقاضی ـــدآنب ـــزارو550واح ـــون24ه ـــاکن ـــهت ـــودهک ب

اســـت.

ـــر ـــکنمه ـــدمس ـــود926واح ـــانازوج ـــتانکرم ـــازیاس ـــرکلراهوشهرس مدی

ـــم ـــده ـــزارو566واح ـــت:دوه ـــردادوگف ـــتانخب ـــناس ـــدمتقاضـــیدرای فاق

ـــس ـــاپ ـــفآنه ـــنتکلی ـــهتعیی ـــتندک ـــیهس ـــعقضای ـــدهدرمراج دارایپرون

ـــرد. ـــیگی ـــورتم ـــیص ـــلقانون ـــیمراح ازط

ــزار ــراز25هـ ــاجمعیـــتکمتـ ــهرهایبـ ــکندرشـ ــداثمسـ ــهاحـ ویبرنامـ

ـــزود: ـــردواف ـــالمک ـــداع ـــزارو200واح ـــم13ه ـــانراه ـــتانکرم ـــواردراس خان

ازایـــنتعـــداد،تـــاکنـــون9هـــزارو883واحـــداحـــداثوبـــهمتقاضیـــان

تحویـــلشـــدهاســـت.

ـــزارو ـــونو164ه ـــان3میلی ـــتانکرم ـــال1395اس ـــماریس ـــاسسرش ـــراس ب

ـــتند. ـــهرهاهس ـــاکنش ـــدآنس ـــشاز59درص ـــهبی ـــتداردک ـــرجمعی ۷18نف

راه و 
شهرسازی

مدیـرکلراهـداریوحمـلونقـلجادهایاسـتان
كرمـانبـابیـاناینکهسـهمقابلتوجهـیازتلفات
جـادهایدرسـالگذشـتهمربـوطبـهحمـلافاغنه
گفـت: اسـت بـوده سـوخت قاچـاق و غیرمجـاز
حـدود6درصـدتلفاتفقـطمربوطبـهخودروهای
و سیسـتان مرزهـای بـه سـوخت قاچـاق حامـل
بلوچسـتانوحامـالناتبـاعافغانـیبـودهاسـت.
در افـزود: علیخانـی سـید حـاج علـی سـید
افاغنـه و سـوخت حامـل خودروهـای تصادفـات
غیرمجـازبـهازاءهرتصـادفمنجـربـهفـوت،9/1
نفرفـوتشـدهوبـهازاءهرتصـادفجرحی9/6نفر
مجروحشـدهانـدكههیچكدامازاسـتانهایکشـور

بـاچنیـنشـرایطیروبـرونیسـتند.
مهنـدسحاجسـیدعلیخانیافزود:درسـال139۷

،تعـداد46فقرهتصادفناشـیازقاچاقسـوخت
واتبـاعبیگانـهدرمحـورهـایاسـتاناتفـاقافتاده
كـهازایـنتعـدادتصـادف46نفـرفوتـیو13۷
نفـرمجـروحشـدهانـدوبـاعنایـتبـههمجـواری
بلوچسـتانكـهمحـل بـاسیسـتانو اسـتانمـا
كشورافغانسـتان مهاجریـن از کاروانهایـی عبـور
اسـت،ایـنامـرباعـثشـدهجادههـایاسـتان
كرمـانبـاعبـورکاروانهایاتبـاعافغانـیغیرمجاز

درزمـرهمحـورهـایخطرآفریـنقـرارگیـرد.
ویبـابیـاناینکـهایـنمجـاورتزمینهسـازقاچاق
از خارجـی اتبـاع مجـوز بـدون تـردد و سـوخت
کرمـان اسـتگفـت:کویـر شـده اسـتانکرمـان
محلـیبـرایعبـورکاروانهایقاچاقاسـتوبرای
حفـظکویـرنیازمنـدپایـشتصویریدرمحـورهای

اسـتانهسـتیم.
كـرد: خاطرنشـان سـیدعلیخانی حـاج مهنـدس
موجـب مذكـور خطرسـازخودروهای رفتارهـای
عمدتـًا مـیشـودكـه تصادفـات افزایـششـدت
اسـت، مجـاز غیـر سـبقت و سـرعت آن دالیـل
افاغنـه حمـل بـا مبـارزه قوانیـن درصورتیکـه
وضـع ایـن نشـود، بازنگـری کشـور در غیرمجـاز
وخیـمتـرشـدهوناامنـیترافیکـیدرجادههایها

. مییابـد افزایـش
ایمنـی بـه توجـه بـدون قاچاقچیـان افـزود: وی
سرنشـینانگاهیباسـرعت200کیلومتردرسـاعت
نفـردریـكخـودروی 15 تـا 10 بـاجـایدادن ،
سـواری،بـرایرسـیدنفـوریبـهمقصـدازانجـام

هیـچتخلـفترافیكـیرویگـرداننیسـتند.

خودرو هاي حامل افاغنه غیرمجاز ، عاملي بر کاهش ایمني ترافیک جاده اي استان کرمان

سنا
ای
س:
عک

معاون وزیر صنعت خبر داد:

راه اندازی سامانه توان ایران 
در آینده نزدیک

معـاونامـورصنایـعوزیرصنعت،معـدنوتجـارتازراهاندازیسـامانه»توانایـران«برای
خوداظهـاریدرتولیـدبـامشـخصاتفنـیوارائـهنیازهـایصنعتـیومعدنـیدرآیندهای
نزدیـکخبـردادوگفـت:سـایرسـامانههایمرتبطباایـنموضوعنیزدرزیـرمجموعهاین

سـامانهقرارخواهنـدگرفت.
بـهگزارشایسـنافرشـادمقیمیدرنشسـتباجمعـیازفعاالنصنعتیومعدنیاسـتان
کرمـانافـزود:بـاجدیتدرمقابـلوارداتکاالهاومحصوالتیکهمشـابهآندرداخلتولید

مـیشـوندویـاامکانتولیدآنهـاوجوددارد،میایسـتیم.
ویبـاتاکیـدبـراینکـهدربحثحمایتازتولیدداخلـیجدیتداریم،اظهارکرد:درشـرایط
تحریـمبـرایحفـظتولیـدورونقآناسـتراتژیهاییداریمکـهگاهیآنهارااطالعرسـانی

نمیکنیمامادرجریانمسـائلومشـکالتحوزهتولیدهسـتیم.
معـاونامـورصنایـعوزیـرصنعت،معـدنوتجـارتگفت:درشـرایطتحریمممکناسـت
برنامههـایکشـورسـختودشـوارشـودوهزینههـاافزایشیابـداماتحریمهـاهیچگاه

نمیتوانـدتولیـدرامتوقفکند.
مقیمی،درادامهبهراهاندازیسـامانه"توانایران"برایخوداظهاریدرتولیدبامشـخصات
فنیوارائهنیازهایصنعتیومعدنیدرآیندهاینزدیکخبردادوگفت:سـایرسـامانههای

مرتبـطباایـنموضوعنیزدرزیرمجموعهاینسـامانهقرارخواهندگرفت.
رئیساتاقکرماننیزدرادامهایننشسـتبهمشـکالتحوزهتولیداشـارهکردوگفت:در
بحـثتهاتـراعـالممیکننـدکههرکـسازدولتطلبکاراسـتدرفرآیندبسـیارپیچیدهای
تهاتـرانجـامدهـدامـادرمقابـلافـرادبـرایپرداختبدهـیمالیاتیخـودبایـد25درصد

بدهـیرابـهصـورتنقدبپردازندتـابتوانندمابقـیآنراتهاترکنند.
سـیدمهدیطبیـبزاده،بـاطرحاینپرسـشکـهاینچهعدالتـیدرزمینهتهاترهاسـت؟
خاطرنشـانکـرد:بـرایکاهشمصـرفبرقدرپیکبار،خاموشـیرابـهتولیدتحمیلمی
کننـدوهمچنیـنبرایافزایشسـهمدرآمدهایمالیاتی،سـهماسـتانهارابـاالمیبرند

درحالیکههیچدرآمدیبیشـترنشـدهاسـت.
ویادامـهداد:تـادیـدگاههمـهنسـبتبـهتولیدتغییرنکندواحسـاسنشـودکـههمهما
دریککشـتیهسـتیم،مشـکالتحلنخواهندشـد.طبیبزادهتصریحکرد:درخواسـت
بخـشخصوصـیتصویـبقانـونوتدویـنالیحهایبـااختیاراتویژهدرشـورایسـهقوه

اسـتتـاتولیدبتواندسـرپابایسـتد.

نقش سدها در رفع کم آبی استان
استان کرمان در میان استان های کشور یکی از کم بهره ترین استان ها از آب های سطحی و سدها به شمار می رود

ایــنروزهــااســتانکرمــانبــرایتامینآبشــرببامشــکل
جــدیمواجــهاســتوایــندرحالــیســتکــهاوایــلســال
ــثشــدبخشــیازآبســدها ــراسازســیلباع جــاریه

رهــاســازیشــود.
تابســتانســالجــارینســبتبــهســالگذشــته1.5درجــه
ســانتیگرادگرمتــراســتواســتفادهازآبوبــرقطبــقآمــار
ــه ــشیافت ــیافزای ــهشــدهازســویدســتگاههایمتول ارائ

اســت.
ــه100 ــاریک ــالج ــایس ــهبارشه ــتک ــندرحالیس ای
ــتهاســت ــشداش ــتهافزای ــالگذش ــهس ــدنســبتب درص
ــد. ــرانکن ــانراجب ــتانکرم ــودآبدراس ــتهکمب نتوانس

ــه ــاب ــیازمحلهه ــردمبرخ ــانم ــهرکرم ــادرش ــنروزه ای
خصــوصدرآپارتمانهــابــاقطعــیمکــررآبمواجههســتند
ــوانشــدهاســتو کــهدلیــلایــنامــرافــتفشــارآبعن
کســریآبشــربشــهرکرمــانازهــزارلیتــربــرثانیــهبــه

هــزارو200لیتــربــرثانیــهرســیدهاســت.
ــاناســتانهایکشــور ــدکــهاســتانکرمــاندرمی هــرچن
ــطحی ــایس ــتانهاازآبه ــناس ــرهتری ــمبه ــیازک یک
ــزانبرداشــت ــیرودوبیشــترینمی ــهشــمارم وســدهاب
آبازمنابــعزیــرزمینــیانجــاممیشــودامــاپــساز
ــه ــوروب ــمالکش ــربوش ــهمگیندرغ ــایس بارندگیه
هنــگامعبــورســامانهبارشــیازکرمــانبخشــیازآب
ســدهایاســتانتخلیــهشــدکــهالبتــهدرمقابــلبارندگیها
دراســتاندرحــدینبــودکــهنگرانــیدرخصــوصســرریز

ــد. شــدنســدهاایجــادکن
ــاهگــرمراپیــشروی ــاندوم ــیکــهکرمــانهمچن درحال
خــودداردوبارشــهادرســالجــاریبــهدلیلتغییراتشــدید
ــیآغــازمیشــودامــا اقلیمــیمشــخصنیســتچــهزمان
منابــعموجــودآبــیدراســتانمحدودتــرازهمیشــهاســت.

کشاورزی مهمترین عامل 
هدر رفت آب در کرمان

ــنمشــکلپیــشرویمــردماســتان ــونمهمتری هــماکن
کرمــانبــیآبــیاســتوایــندرحالــیاســتکــه90درصــد
ازآبموجــوددرکرمــاندربخــشکشــاورزیاســتفاده
میشــودکــهبــهدلیــلاســتفادهعمــدهازروشهــایآبیــاری

ســنتی۷0درصــدازآبهــایموجــودهــدرمــیرود.
محمــدمهــدیزاهــدی،نماینــدهمــردمکرمــاندرگفتگــوبــا
مهــریــکبــاردیگــرنســبتبــهکاهــششــدیدمنابعآبــیدر
اســتانهشــداردادهوبیــانکــرد:مســئوالندرســطحملــی
بایــدیــکچــارهجویــیاساســیبــرایایــنمشــکلانجــام

دهنــد.
ــت ــترویدس ــینیمودس ــهبنش ــرد:اینک ــحک ویتصری
بگذاریــمراهحــلمناســبینیســتهــماکنــونآبمحلههای
مختلــفشــهرکرمــاندرطــولروزقطــعمیشــوندومــردم

آبالزمبــرایمصــرفروزانــهراندارنــد.

ــنشــرایطوعــدماجــرای ــاادامــهای ــانکــرد:ب زاهــدیبی
طرحهــااســتانکرمــانطــیســهتــاچهــارســالآینــدهبــا
ــنآبمواجــهمیشــود. ــهتأمی مشــکلجــدیدرزمین

ــی ــونچالــشاصل ــدهمــردمکرمــانگفــت:هــماکن نماین
مــردمشــهرکرمــانتأمیــنآبشــرباســتودرایــنبخش
بایــدمســئوالندرســطوحمختلــفدرزمینــهتأمیــناعتبــارو
ــدت ــاجدی ــهشــهرب ــرایرســیدنآبب انجــامســریعکارب

بیشــتریورودکننــد.
ــک ــدی ــانمینگری ــادکرم ــارآب ــعآباختی ــهمناب ــیب وقت
فاجعــهزیســتمحیطــیرامقابــلخــودمیبینیــد،آبآنقدر
برداشــتشــدهکــهزمیــنکیلومترهــانشســتکــردهاســت.
پژوهشــگرواقلیــمشــناسکرمانــی،محمــدحســنزادهدر
خصــوصوضعیــتفعلــیاســتانکرمــانمیگویــد:اســتان
کرمــانجــزومحــدوداســتانهایکشــوراســتکهبیشــترین
ــع ــررویمناب ــرایتأمیــنآبکشــاورزیب تمرکــزخــودراب
آبزیــرزمینــیگذاشــتهاســتکــهاکثــرًاایــنمنابــعتجدیــد

پذیــرهــمنیســتند.
ــادکرمــان ــهمنابــعآباختیــارآب ویافــزود:وقتــیشــماب
ــود ــلخ ــیرامقاب ــهزیســتمحیط ــکفاجع ــدی مینگری
ــد،آبآنقــدربرداشــتشــدهکــهزمیــنکیلومترهــا میبینی
نشســتکــردهویــکگــودالعظیــمایجــادشــدهاســتو
ســوالایــناســتکــهایــنمنطقــهچگونــهاحیــامیشــود،
ــع ــنمناب ــیازعظیمتری ــهیک ــنجانک ــایرفس ــاهدری چ
ــه ــاب ــنروزه ــدای ــرانمحســوبمیش ــیای ــرزمین آبزی
ــیاز ــهخال ــدهک ــلش ــرتبدی ــمدردلکوی ــرهایعظی حف

آباســتوماجــراجوهــابــرایغــارنــوردیازآناســتفاده
میکننــد.

رامیتــواندردشــتهای ایــنپدیــده ادامــهداد: وی
کرمــان،زرنــد،ســیرجانورفســنجانوانــارمشــاهدهکــردو
ارتفــاعایــندشــتهاازســطحدریــایآزادهــرســالکاهــش
مییابــدومیــزانآبمنابــعزیرزمینــیهــرســالآنقــدرکــم

ــوند. ــودمیش ــتناب ــادرنهای ــودت میش
ــویتوســعهکشــاورزیرا ــاننمیرســدجل ــهکرم ــرآبب اگ

بگیریــد
ویگفــت:برداشــتآببیشــترازحجــمورودیآببــهایــن
ــن ــنوازبی ــبالیههــایزمی ــعاســتوپــسازتخری مناب

ــد ــولمیکش ــالط ــزارانس ــاه ــوددرآنه ــنآبموج رفت
ــاکند.حســن ــعرااحی ــدایــنمناب ــامجــددطبیعــتبتوان ت
ــنآب ــرایتأمی ــاب ــالآبازدری زادهگفــت:طرحهــایانتق
صنایــعواســتفادهازآبهــایموجــودبــاروشمدرنیــزهدر
کشــاورزیوکاهــشســطحمــزارعوباغهــاتنهــاراهنجــات

اســتانکرمــاناســت.
ــه ــالآبب ــایانتق ــانطرحه ــرزم ــت:متأســفانهه ویگف
کرمــانمطــرحشــدبــایــکهجمــهاجتماعــیمواجــهشــده
ــدتأمیــنآبشــرب اســتودرمقابــلکســیفکــرنمیکن
یــکمیلیــوننفــرانســاندرشــهرکرمــانبایــدچگونــهانجام
ــا ــتمیلیارده ــدررف ــله ــراددرمقاب ــناف ــاهمی ــودام ش
ــد. ــکوتمیکنن ــاورزیس ــبآبدربخــشکش مترمکع

ویگفــت:کشــتبرخــیازگونههــایمحصــوالتکشــاورزی
دراســتانکرمــانبایــدمتوقــفشــودوکشــاورزیصــادرات

محــورواقتصــادیبایــددردســتورکارباشــد.

انتقال آب دریا به کرمان 
با جدیدت پیگیری شود

محمــدرضــاپــورابراهیمــی،نمایندهمــردمکرمــاندرمجلس
ــهمشــکالتموجــوددرشــهر ــااشــارهب شــورایاســالمیب
ــا کرمــانبــرایتأمیــنآبشــربگفــت:تصــورمیکنیــمب
ادامــهرونــدفعلــیدرنیمــهدومســالجــاریآبدریــابــه

اســتانکرمــانبرســد.
ــدمشــکل ــالحاضــرمیتوان ــروژهدرح ــنپ ــزود:ای ویاف
ــتفادهاز ــااس ــدب ــدوبای ــعکن ــزرف ــانرانی ــربکرم آبش
دســتگاههایآبشــیرینکنــدواســتفادهازتــواناقتصــادی
ــا ــانب ــهکرم ــایب ــالآبدری ــهانتق ــیب ــشخصوص بخ

جدیــدتبیشــتریفکــرکنیــم.
ویگفــت:هــماکنــونشــهربــاکمبــودآبمواجــهاســتو
ــاجــدیگرفتــنمشــکل ــاهمــدتمســئوالنب ــددرکوت بای
بیآبــیدرکرمــانبــهدنبــالچــارهاندیشــیباشــندودرغیــر
ــیمواجــه ــیوجمعیت ــاتنشهــایمهاجرت ــنصــورتب ای

خواهیــمشــد.
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کرمــان سالهاســت در زمینــه تأمیــن آب بــا 
ســکوت مســئوالن مواجــه شــده اســت، اســتانی 
آن ۱24  مــدت  بلنــد  بارندگــی  کــه متوســط 
ــده  ــق نش ــت محق ــه سالهاس ــت ک ــر اس میلیمت
ــور را در  ــاورزی کش ــی از کش ــل توجه ــش قاب بخ
خــود جــای داده اســت و همیــن منابــع موجــود 
ــاورزی  ــوالت کش ــن محص ــرای تأمی ــدود ب و مح
ــا  ــود ام ــتفاده می ش ــتان ها اس ــایر اس ــردم س م
انتقــال آب از اســتان های  هــر زمــان بحــث 
ــه کرمــان مطــرح می شــود تقابــل قابــل  دیگــر ب

توجهــی شــکل می گیــرد.


