
معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی جنوب کرمان:ردیابی مگس میوه 
مدیترانه ای از اردیبهشت سال جاری در سطح باغات سردسیری منطقه دلفارد آغاز شده است

رییس اداره مهندسی و مطالعات اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری جنوب:

آغاز عملیات اجرایی پروژه های 
مطالعاتی منابع طبیعی جنوب

مسوول ثبت و گواهی بذر ونهال جنوب:

صدور نخستین مجوز تولید نشاء 
دارویی جنوب شرق کشور در عنبرآباد

ردیابی مگس مدیترانه ای 

جنوبی ها در معرض خطر مار و عقرب گزیدگی
معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی جیرفت: آمار عقرب گزیدگی در شهرهای جنوبی 

و کپرنشینان بسیار باالست و قابل قیاس نیست

رییس کمیته اطالع رسانی ستاد انتخابات استان :

استعفای 3 فرماندار 
برای شرکت در انتخابات مجلس 
3

4

2

3

باغ موزه هرندی سرمایه 
رها شده شهر کرمان

مدیر روابط عمومی میراث فرهنگی استان: وضعیت اطراف باغ هرندی 
باید ساماندهی شود تا بتوانیم رفت و آمد به مجموعه را تسهیل کنیم
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ما را در تلگرام دنبال کنید

تومــان  500 قیمــت              1398 تیــر   17 دوشــنبه         526 پیاپــی  شــماره  ســوم           ســال 

3 و2

زخم لرزه ها 
روی صورت قومس

مهدی زارع
یادداشت مهمان

لرزه خیـــزی  منطقـــه  دامغـــان، 

محســـوب می شـــود و گســـل مهمـــی 

کـــه در ایـــن منطقـــه وجـــود دارد، 

 12 حـــدود  در  »آســـتانه«  گســـل 

کیلومتـــری شـــمال دامغـــان اســـت.

ـــتانی  ـــه کوهس ـــتانه در منطق ـــل آس گس

ــده  ــع شـ ــمال آن واقـ ــان و شـ دامغـ

ـــز در محـــدوده  ـــروز نی ـــه ام اســـت؛ زلزل

ـــر  ـــاده کیاس ـــیر ج ـــمه علی در مس چش

ـــل  ـــًا قب ـــتانه تقریب ـــل آس رخ داده؛ گس

از چشـــمه علی دامغـــان قـــرار دارد. 

دامغـــان در ســـابقه خـــود زلزلـــه 

بـــزرگ ســـال 855 میـــادی مقـــارن 

بـــا قـــرن دوم هجـــری را مرتبـــط بـــا 

ایـــن گســـل...

کهنوججیرفت

هوا
 و 

آب
29 تا 2948 تا 46

)518949( 

آگهی تجدید مزایده عمومی 
شماره 1م-98-57

آگهی تجدید مزایده عمومی  
شماره 3م-98-57

1-موضـوع مزایـده: بهـره بـرداری از غرفـه عرضـه موادغذایـی و 
سـوغات ایسـتگاه راه آهـن زرنـد بـه صـورت اجاره

2-مـدت و محـل اجرا: مـدت اجرا 12 ماه بـوده و محل اجرا مطابق 
اسـناد مزایده می باشد.

3-مهلـت و محل دریافت اسـناد مزایده: متقاضیـان می توانند از 
روز سـه شـنبه مورخ 98/04/18 حداکثر تا سـاعت 13 روز دوشـنبه 
مـورخ 98/04/24 با در دسـت داشـتن معرفـی نامه کتبی و فیش 
واریـز بـه مبلـغ 300/000 ریـال بـه حسـاب 4001064004005747 
بـا شـماره شـبا IR710100004001064004005747  یا شـماره کارت 
درآمـد  وجـوه  تمرکـز  نـام  بـه  مجـازی 6367957028060023 
شـرکت راه آهـن جمهـوری اسـامی ایـران واریـز گردد، به نشـانی 
کرمان-جـاده تهـران-اداره کل راه آهـن کرمـان-اداره تـدارکات و 
پشـتیبانی- واحـد امـور قراردادهـا مراجعه و یک نسـخه از اسـناد 
مزایـده را دریافت نمایند. ) دریافت اسـناد مزایده از طریق سـایت 

http://iets.mporg.ir نیـز امـکان پذیـر می باشـد.(
4-مهلـت و محـل تحویل اسـناد تکمیل شـده: حداکثر تا سـاعت 
13 روز پنـج شـنبه مـورخ 98/5/3 نسـبت بـه تکمیـل و تحویـل 

اسـتاد به آدرس: کرمان-جاده تهران- اداره کل راه آهن کرمان-
اداره منابـع انسـانی و رفاه اقـدام نمایند.

پـاکات سـاعت10 صبـح روز شـنبه مـورخ  بازگشـایی  5-زمـان 
باشـد. مـی   98/5/5

6-مـدت اعتبـار ضمانـت نامه شـرکت در فرآیند ارجاع کار سـه ماه 
مـی باشـد و بـه درخواسـت کارفرما به مدت سـه ماه قابـل تمدید 

می باشـد.
7-مـدت اعتبـار ضمانت نامه شـرکت در فرآیند ارجاع کار سـه ماه 
مـی باشـد و بـه درخواسـت کارفرمـا بـه مدت سـه ماه دیگـر قابل 

تمدید می باشـد.
8-بهـره بردار باید دارای پروانه کسـب از اتحادیه مربوطه باشـد. در 
صورتیکه شـرکت کننده در مزایده دارای جواز کسـب مربوطه نباشد 
بـا تکمیل فرم تعهدنامـه محضری ضمیمه متعهد می گردد تا سـه 
مـاه از زمـان برندگی نسـبت به ارایه جواز کسـب معتبر بـرای مکان 

مورد نظر در اسـناد مزایـده اقدام نماید.
9-هزینه چاپ و نشر آگهی بعهده برنده مزایده می باشد.

/م الف: 361

-زمان انتشار در سایت: 98/4/18 به صورت الکترونیکی برگزار می نماید.
2- مهلت دریافت اسناد مزایده: دوشنبه 98/4/24 ساعت14:00

3- تاریخ بازدید: 98/4/24
4- آخریـن مهلـت ارسـال پیشـنهاد قیمـت: پنج شـنبه 98/5/3 سـاعت 

13:00
5- زمان بازگشایی: شنبه 98/5/5 ساعت 10:00

6- مـدت اعتبـار ضمانـت نامـه شـرکت در فرآینـد ارجـاع کار سـه ماه می 
باشـد و بـه درخواسـت کارفرمـا بـه مدت سـه مـاه قابـل تمدید می باشـد.

7- بهره بردار باید دارای پروانه کسـب از اتحادیه مربوطه باشـد در صورتیکه 
شـرکت کننـده در مزایـده دارای جواز کسـب مربوطه نباشـد بـا تکمیل فرم 
تعهـد نامـه محضری ضمیمه متعهـد می گردد تا سـه ماه از زمـان برندگی 
نسـبت بـه ارائـه جواز کسـب معتبر بـرای مکان مـورد نظر در اسـناد مزایده 

نماید. اقدام 
8- ضمنا رعایت موارد ذیل الزامی است:

1-9: برگـزاری مزایـده صرفـا از طریق سـامانه تـدارکات الکترونیکی دولت 
مـی باشـد و کلیـه مراحـل فرآینـد مزایـده شـامل خریـد و دریافت اسـناد 

مزایـده ) در صـورت وجـود هزینـه مربوطـه( ، پرداخـت تضمیـن شـرکت 
در مزایـده ) ودیعـه(، ارسـال پیشـنهاد قیمـت و اطـاع از وضعیـت برنـده 
بـودن مزایـده گـران محتـرم از ایـن طریـق امـکان پذیـر مـی باشـد. ضمنا 
مـی بایسـت اصـل اسـناد بارگزاری شـده بـه صورت مهر شـده به نشـانی: 
کرمان-جـاده تهـران-اداره کل راه آهـن کرمـان اداره منابـع انسـانی و رفـاه 

تحویـل نمـوده و رسـید دریافـت نمایند.
2-9: کلیـه اطاعات موارد اجاره شـامل مشـخصات، شـرایط و نحـوه اجاره 
در بـرد اعـان عمومـی سـامانه مزایـده، قابل مشـاهده، بررسـی و انتخاب 

می باشـد.
3-9: عاقـه منـدان بـه شـرکت در مزایـده مـی بایسـت جهت ثبـت نام و 
دریافـت گواهـی الکترونیکـی) توکـن( با شـماره های ذیل تمـاس حاصل 

نمایند:
مرکز پشتیبانی و راهبری سامانه: 021-41934

اطاعات تماس دفاتر ثبت نام اسـتانها، در سایت سامانه 
)www.setadiran.ir( بخش"ثبت نام/مزایده گر" موجود اسـت.

7-هزینه چاپ و نشر آگهی بعهده برنده مزایده می باشد./ م الف:360

بـه دارنـدگان موافقـت اصولی بـر روی قطعه مورد نظر جهت کشـت نخیات و 
مرکبـات از سـازمان جهـاد کشـاورزی به صورت اجـاره و بهره بـرداری موقت از 

اراضـی دولتـی واگذار مـی گردد.
ضمنا رعایت موارد ذیل الزامی است:

1(برگـزاری مزایـده صرفـا از طریـق سـامانه تـدارکات الکترونیکـی دولـت می 
باشـد و کلیه مراحل فرآیند مزایده شـامل خرید و دریافت اسـناد مزایده ) در 
صـورت وجـود هزینـه مربوطه( ، پرداخت تضمین شـرکت در مزایـده )ودیعه( 
ارسـال پیشـنهاد قیمت و اطـاع از وضعیت برنده بودن مزایـده گران محترم از 

ایـن طریق امـکان پذیر می باشـد.

2(کلیـه اطاعـات امـاک و مسـتغات شـامل مشـخصات، شـرایط و نحـوه 
فروش در برد اعان عمومی سـامانه مزایده، قابل مشـاهده، بررسـی و انتخاب 

می باشـد.
3(عاقمنـدان بـه شـرکت در مزایـده مـی بایسـت جهت ثبـت نـام و دریافت 
گواهـی الکترونیکـی )توکـن ( بـا شـماره هـای ذیل تمـاس حاصـل نمایند :

مرکز پشتیبانی و راهبری سامانه: 021-41934
اطاعـات تمـاس دفاتـر ثبـت نـام سـایر اسـتانها، در سـایت سـامانه 
)www.setadiran.ir ( بخـش“ ثبـت نام/پروفایـل مزایـده گـر ”موجـود 

است.

اداره کل راه آهن کرمان

اداره کل راه آهن کرمان

لیست اماک مورد مزایده 

نوبت دوم

ــع دســتی ایســتگاه راه آهــن  ــرداری از غرفــه عرضــه ســوغات و صنای ــره ب اداره کل راه آهــن کرمــان در نظــر دارد اجــاره به
کرمــان بــه صــورت اجــاره را از طریــق مزایــده عمومــی و بــا جزئیــات منــدرج در اســناد مزایــده، بــا بهــره گیــری از ســامانه تــدارکات 

ــه صــورت الکترونیکــی واگــذار نمایــد. ــا شــماره مزایــده 3م-57-98 ب الکترونیکــی دولــت ) setadiran.ir ( و ب

نوبت دوم

آگهی مزایده اجاره )فراخوان(
اداره کل راه و شهرسـازی جنـوب اسـتان کرمـان در نظـر دارد اجـاره امـاک و مسـتغات تحـت اختیار خـود را از طریق مزایـده عمومی و با جزئیات مندرج در اسـناد 
مزایـده را بـا بهـره گیـری از سـامانه تـدارکات الکترونیکـی دولـت  )Setadiran.ir( و با شـماره مزایـده 5098003771000003 به صورت الکترونیکی به فروش برسـاند.

تاریخ انتشار: 1398/04/18  مهلت دریافت اسناد مزایده: 1398/04/24  )تاریخ و ساعت 13(    تاریخ بازدید: 1398/04/18  
 مهلت ارسال پیشنهاد: 1398/05/05  )تاریخ و ساعت 13(   تاریخ بازگشایی: 1398/05/06 تاریخ اعام به برنده: 1398/05/06

آدرسمساحتشماره پاكکاربریشهرستانردیف

 واقع در پشت چینه مشهور به علی آباد جر18 هکتارقسمتی از پاک 22 فرعی از 551 اصلی بخش 45 کرمانکشاورزیجیرفت1

اداره کل راه و شهرسازی جنوب استان کرمان

 نوبت اول

 نوبت اول
آگهی مزایده عمومی فروش امالک و مستغالت

اداره کل راه و شهرسـازی جنـوب اسـتان کرمـان در نظـر دارد امـاک و مسـتغات تحت اختیار خـود را از طریق مزایده عمومی و با جزئیات مندرج در اسـناد مزایده را 
بـا بهـره گیـری از سـامانه تدارکات الکترونیکی دولت  )Setadiran.ir(  و با شـماره مزایـده 2098003771000002 به صورت الکترونیکی به فروش برسـاند.

تاریخ انتشار:1398/04/18  مهلت دریافت اسناد مزایده: 1398/04/24 )تاریخ و ساعت 13(  تاریخ بازدید: 1398/04/18
مهلت ارسال پیشنهاد: 1398/05/05 )تاریخ و ساعت 13(   تاریخ بازگشایی: 1398/05/06 تاریخ اعام به برنده: 1398/05/06

لیست اماک مورد مزایده 

بهای کارشناسی هر مساحتشماره پاكکاربریشهرستانردیف
متر مربع )ریال(

بهای کارشناسی کل 
)قیمت پایه - لاير(

مبلغ تضمین 
شرکت در 

مزایده )ریال(

204/934/547/0967/078/700/000360/000/000پاک 8265 فرعی مجزی شده از 168 فرعی از 705 اصلی بخش 45 کرمانمسکونیجیرفت1

309/8913/029/3984/037/680/000210/000/000پاک 8295 فرعی مجزی شده از 168 فرعی از 705 اصلی بخش 45 کرمانمسکونیجیرفت2

246/4313/233/6163/261/160/000170/000/000پاک 8294 فرعی مجزی شده از 168 فرعی از 705 اصلی بخش 45 کرمانمسکونیجیرفت3

225/3415/340/1973/456/760/000180/000/000پاک 8313 فرعی مجزی شده از 168 فرعی از 705 اصلی بخش 45 کرمانمسکونیجیرفت4

602/183/217/3931/937/450/000100/000/000پاک 7364 فرعی مجزی شده از 581 فرعی از 2 اصلی بخش 46 کرمانمسکونیکهنوج5

390/001/876/923732/000/00040/000/000پاک 1076 فرعی مجزی شده از 43 فرعی از 3 اصلی بخش 46 کرمانمسکونیکهنوج6

250/003/652/000913/000/00050/000/000پاک 995 فرعی از 3 اصلی بخش 46 کرمانمسکونیکهنوج7

ضمنا رعایت موارد ذیل الزامی است:
1(برگـزاری مزایـده صرفـا از طریق سـامانه تدارکات الکترونیکی دولت می باشـد 
و کلیـه مراحـل فرآینـد مزایده شـامل خرید و دریافت اسـناد مزایـده )در صورت 
وجـود هزینـه مربوطـه( ، پرداخـت تضمین شـرکت در مزایـده )ودیعه( ، ارسـال 
پیشـنهاد قیمـت و اطـاع از وضعیـت برنـده بـودن مزایـده گـران محتـرم از این 

طریـق امـکان پذیر می باشـد.
2(کلیـه اطاعـات امـاک و مسـتغات شـامل مشـخصات، شـرایط و نحـوه 

فـروش در بـرد اعـان عمومـی سـامانه مزایـده، قابـل مشـاهده، بررسـی و 
می باشـد. انتخـاب 

3(عاقمندان به شـرکت در مزایده می بایسـت جهت ثبت نام و دریافت گواهی 
الکترونیکی )توکن( با شـماره هـای ذیل تماس حاصل نمایند :

مرکز پشتیبانی و راهبری سامانه: 021-41934
اطاعـات تمـاس دفاتر ثبت نام سـایر اسـتانها، در سـایت سـامانه 
)www.setadiran.ir ( بخش “ ثبت نام/پروفایل مزایده گر ” موجود اسـت.
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امـر هللا بلـوچ اکبـری، گفـت: عملیـات اجرایـی پـروژه هـای 
مطالعاتی حـوزه های آبخیـزداری و آبخوانداری منطقه جنوب 
کرمـان آغـاز شـده اسـت.رییس اداره مهندسـی و مطالعـات 
اداره کل منابـع طبیعـی و آبخیـزداری جنـوب کرمـان، در گفت 
و گـو بـا خبرنـگار خبرگزاری شبسـتان از کرمان جنـوب، گفت: 
عملیـات اجرایـی پروژه های مطالعاتی حـوزه های آبخیزداری 
و آبخوانـداری منطقـه جنوب کرمان از محل اعتبـارات صندوق 

توسـعه ملی ) سـال 98 ( آغاز شـده اسـت.
امـر هللا بلـوچ اکبری، اضافه کـرد: عملیات اجرایـی 19 میلیارد 
و 500 میلیـون ریـال از پـروژه هـای مطالعاتـی ایـن اداره کل 
در 10 حـوزه آبخیـزداری و آبخوانـداری بـه وسـعت 91 هـزار و 
400 هکتار آغاز شـده اسـت.رئیس اداره مهندسـی و مطالعات 
اداره کل منابـع طبیعـی و آبخیـزداری جنـوب کرمـان، ضمـن 
اشـاره بـه انعقاد قـرارداد با مشـاورین دارای صاحیـت، افزود: 
ایـن مشـاورین در حـوزه مطالعات بخش سـیاب، مطالعات 
تفصیلـی _ اجرایـی، اصاح و بازنگـری و نیز مطالعات موردی 
بندهـای آبخیـزداری و آبخوانـداری در سـطح منطقـه جنـوب 

کرمـان بـا ایـن اداره کل همـکاری دارند.
وی، ابـراز داشـت: هـدف از مطالعـه دقیـق ایـن پـروژه هـا، 
اجـرای صحیـح عملیات آبخیـزداری و آبخوانـداری و به دنبال 
آن جلوگیری از فرسـایش و رسـوب، کنترل خسـارات ناشی از 
سـیاب هـای فصلـی و به طـور کلـی حفاظـت از آب و خاک 
اسـت.بلوچ اکبـری، بـا بیـان این مطلب که خشکسـالی های 
چنـد سـال اخیـر تأثیـر زیـادی بر کاهش سـطح سـفره های 
آب زیرزمینـی  داشـته اسـت، خاطر نشـان کـرد: از آنجایی که 
قسـمت اعظـم پـروژه هـای آبخیـزداری و آبخوانـداری در باال 
دسـت چشـمه هـا، قنوات و چـاه های آب کشـاورزی مطالعه 
و اجـرا مـی شـوند، بنابرایـن مطالعه دقیـق این پـروژه ها می 
توانـد در تثبیت خـاک، افزایش نفوذ پذیری آن، تغذیه سـفره 
هـای آب زیرزمینـی و در نهایـت آبدهـی چـاه هـا و قنوات نیز 

بسـیار مؤثر واقع شـود.

مسـوول دفتـر بعثـه رهبـری درحـج  و زیـارت  کرمـان 
بـا بیـان اینکه دشـمن می خواهـد حجاج ایرانـی را در 
مضیقـه بگـذارد تا مـا خودمان از این مراسـم منصرف 
بـزرگ دشـمن  توطئـه  ایـن موضـوع  شـویم گفـت: 
کرمـان،  از  تسـنیم  خبرگـزاری  گـزارش  بـه  اسـت. 
در  امـروز  صبـح  سـازندگی  حسـین  حجت االسـام 
دیـدار کارگزاران حج اسـتان کرمان با فدایی اسـتاندار 
امـام علـی)ع( فرمـود حـج  اظهـار داشـت:  کرمـان 
پرچـم دیـن اسـت و اهمیت زیـادی دارد.وی بـا بیان 
اینکـه در تمـام ملت هـا پرچـم باعث روحیـه مقاومت 
و سـرافرازی می شـود گفـت: تـا زمانـی کـه علـم و 
پرچم پابرجاسـت روحیه وجود دارد و نشـانه پیروزی 
است.مسـئول دفتـر بعثه مقـام معظم رهبـری درحج  
و زیـارت اسـتان  کرمان با اشـاره به اینکـه امروز پرچم 
دیـن اسـام ایـران اسـت تصریـح کـرد: تمـام همـت 
غـرب در ایـن اسـت کـه ایـن پرچـم را بـه زیر بکشـد.

وی بـا بیـان اینکـه پرچم ایران نیز مراسـم حج اسـت 
گفـت: دشـمن می خواهد حجـاج ایرانـی را در مضیقه 
بگـذارد تـا ما خودمـان از این مراسـم منصرف شـویم 
و ایـن موضـوع توطئه بزرگ دشـمن است.سـازندگی 
با اشـاره بـه اینکه بعثـه مقام معظم رهبـری در جهت 
کارهـای فرهنگی در مراسـم معنوی حج اسـت عنوان 
کـرد: حـج زائر باید به طـور کامل و بر اسـاس موازین 
شـرعی انجـام شـود.وی بـا بیـان 45 روحانـی اول و 
دوم و معینـه کاروان در 24 کاروان حـج فعالیت دارند 
افـزود: امسـال 6 نفر بانـوی معینه همـراه کاروان های 

حـج تمتـع ما هسـتند.

بازارهــای  رســانی  اطــاع  پایــگاه  بــه گــزارش 
ــی در  ــای نظام ــام بانک ه ــتانیوز(،  ادغ مالی)ایس
بانــک ســپه بــه عنــوان یکــی از پروژه هــای اصلــی 
نظــام بانکــی و البتــه بانــک مرکــزی در ســال 98، 
در حــال پیشــرفت اســت و بــه زودی، مجامــع 
ــا  ــد ت ــد ش ــزار خواه ــز برگ ــا نی ــاده بانک ه فوق الع
تکلیــف ســهام ارگان هــای نظامــی در ایــن بانک هــا 
بــه طــور کامــل مشــخص شــود.یک مقــام مســئول 
بانک هــای  ادغــام  گفــت:  بانکــی   نظــام  در 
نظامــی همزمــان بــا برنامه ریزی هــای صــورت 
گرفتــه از ســوی بانــک مرکــزی، در حــال پیگیــری 
ــزار  ــز برگ ــا نی ــع بانک ه ــه زودی مجام ــت و ب اس
ــف  ــن تکلی ــس از تعیی ــزود: پ خواهــد شــد.وی اف
مؤسســات  و  بانک هــا  ادغــام کامــل  و  نهایــی 
نظامــی در بانــک ســپه، تابلوهــای شــعب نیــز 
ــام  ــوول در نظ ــام مس ــن مق ــد کرد.ای ــر خواه تغیی
ــان  ــهامداران اطمین ــپرده گذاران و س ــه س ــی ب بانک
ــا  ــل و ب ــارت کام ــا نظ ــام ب ــل ادغ ــه مراح داد ک
ــزی  ــک مرک ــس کل بان ــه و رئی ــش رفت ــت پی دق
نیــز شــخصًا مراحــل کار را پیگیــری می نمایــد 
بــه  خدمات رســانی  در  وقفــه ای  هیچ گونــه  تــا 
ایجــاد  بانک هــا  و  مؤسســات  ایــن  مشــتریان 
ــش  ــا آرام ــپرده گذاران ب ــهامداران و س ــده و س نش
کامــل، ایــن مراحــل را ســپری نماینــد.وی افــزود: 
حــق و حقــوق ســهامداران و ســپرده گذاران بــا 
ــا  هیــچ مشــکلی مواجــه نخواهــد شــد و ادغــام ت
پلــه آخــر، بــه صــورت کامــًا کنتــرل شــده و تحــت 
نظــارت بانــک مرکــزی پیــش خواهــد رفــت، پــس 
ــا هــدف  ــدارد. ب ــی وجــود ن ــه نگران جــای هیچ گون
ــای  ــت بانک ه ــدی و ظرفی ــردن توانمن ــز ک متمرک
ــر اقتصــاد  ــان، مه انصــار، قوامیــن، حکمــت ایرانی
ــک  ــک بان ــب ی ــر در قال ــاری کوث ــه اعتب و مؤسس
ــود.  ــام می ش ــپه ادغ ــک س ــات در بان ــد باثب واح
ــول و  ــورای پ ــات ش ــاس مصوب ــر اس ــع، ب در واق
اعتبــار و شــورای عالــی هماهنگــی اقتصــادی 
ــا ادغــام بانک هــا  )ســران ســه قــوه( در ارتبــاط ب
و مؤسســه اعتبــاری وابســته بــه نیروهــای مســلح 
ــدات  ــاذ تمهی ــا اتخ ــم ب ــن مه ــپه، ای ــک س در بان
مشــتریان،  بــرای  اطمینان بخــش  و  مناســب 
ســایر  و  ســهامداران، کارکنــان  ســپرده گذاران، 
ــس از انجــام  ــه و پ ــرار گرفت ــان مدنظــر ق ذی نفع
حضــور  بــا  بررســی های کارشناســی گســترده 
برنامــه ای  ذی ربــط،  دســتگاه های  نماینــدگان 
اصــاح  مســیر  در  مؤثــر  و  هماهنــگ  جامــع، 
نظــام بانکــی کشــور و ســاماندهی بــازار پــول 
تدویــن شــده اســت. بــر ایــن اســاس، بــا هــدف 
ــای  ــت بانک ه ــدی و ظرفی ــردن توانمن ــز ک متمرک
ــر اقتصــاد  ــان، مه انصــار، قوامیــن، حکمــت ایرانی
ــک  ــک بان ــب ی ــر در قال ــاری کوث ــه اعتب و مؤسس
ارائــه  به منظــور  و  کارآمدتــر  و  باثبــات  واحــد 
خدمــات بهتــر بــه خانــواده نیروهــای مســلح 
و عمــوم مــردم، بانک هــا و مؤسســه اعتبــاری 
از  یکــی  به عنــوان  ســپه  بانــک  در  یادشــده 
بانک هــای معتبــر دولتــی در عرصــه بانکــداری 

کشــورمان ادغــام می شــوند. 

آغاز عملیات اجرایی 
پروژه های مطالعاتی 
منابع طبیعی جنوب

 توطئه دشمن 
در مضیقه گذاشتن 
حجاج ایرانی است

گامی دیگر در مسیر 
ادغام بانک های نظامی

خبر

خبر

توزیع بسته های حمایتی برگزاری ردیابی مگس مدیترانه ای 
جشنواره مردمی دهه کرامت 

انتصاب در راه و شهرسازی 
جنوب کرمان

محمدرضـــا ســـاردویی گفـــت: 
میـــوه  مگـــس  ردیابـــی 
اردیبهشـــت  از  ای  مدیترانـــه 
ســـطح  در  جـــاری  ســـال 
ـــاز  ـــارد آغ ـــه دلف ـــیری منطق ـــات سردس باغ

شـــده اســـت.
محمدرضـــا ســـاردویی معـــاون بهبـــود 
جهـــاد  ســـازمان  گیاهـــی  تولیـــدات 
ـــو  ـــان، در گفـــت و گ ـــوب کرم کشـــاورزی جن
بـــا خبرنـــگار خبرگـــزاری شبســـتان از کرمـــان 
ـــس  ـــت مگ ـــی آف ـــر داد: ردیاب ـــوب، خب جن
میـــوه مدیترانـــه ای از اردیبهشـــت ســـال 
ــیری  ــات سردسـ ــطح  باغـ ــاری در سـ جـ

ــده اســـت. ــاز شـ ــارد آغـ ــه دلفـ منطقـ
ـــت  ـــن آف ـــزود: ای ـــاردویی، اف ـــا س محمدرض
ــی از  ــه گیاهـ ــش از 350 گونـ ــان بیـ میزبـ

جملـــه درختـــان میـــوه هســـته دار، دانـــه 
محصـــوالت  انـــواع  و  گرمســـیری  دار، 
جالیـــزی و صیفـــی بـــا قـــدرت تخریبـــی 
ــوالت  ــد محصـ ــا 90 درصـ ــش از 50 تـ بیـ

اســـت.
ـــازمان  ـــی س ـــدات گیاه ـــود تولی ـــاون بهب مع
ـــن  ـــان، ضم ـــوب کرم ـــاورزی جن ـــاد کش جه
توصیـــه بـــه کشـــاورزان جنـــوب کرمـــان، 
ـــکاری  ـــن هم ـــراز داشـــت: کشـــاورزان ضم اب
الزم بـــا کارشناســـان مراکـــز خدمـــات 
نســـبت بـــه مبـــارزه بـــه موقـــع و کنتـــرل 

آفـــت اقـــدام کننـــد. 
ـــطح 105  ـــون در س ـــت: تاکن ـــان داش وی، بی
هکتـــار از باغـــات مناطـــق آلـــوده جنـــوب 
کرمـــان عملیـــات مبـــارزه صـــورت گرفتـــه 

ـــت. اس

ــه  ــت: ب ــی زاده، گف ــد خوب مجی
منظــور برگــزاری جشــنواره های 
کرامــت،  دهــه  مردمــی 
توزیــع  حمایتــی  بســته های 
ــی  ــر اجرای ــی زاده" دبی ــود.مجید خوب می ش
بزرگداشــت دهــه کرامــت جنوب  کرمــان، در 
گفــت و گــو بــا خبرنــگار خبرگزاری شبســتان 
از کرمــان جنــوب، گفــت: بــه منظــور برگزاری 
جشــنواره مردمــی کرامــت در جنــوب کرمان، 

توزیــع می شــود. بســته های حمایتــی 
مجیــد خوبــی زاده، افــزود: در ایــام پرخیــر 
و برکــت دهــه مبــارک کرامــت بــا هماهنگــی 
مســاجد  کانون هــای  هماهنگــی  ســتاد 
ــرت  ــه حض ــتان مقدس ــق آس ــور از طری کش
بســته های  علیهــا  ســام هللا  معصومــه 
ــن های  ــزاری جش ــور برگ ــه منظ ــی ب حمایت

ــوب  دهــه کرامــت در ســطح کانون هــای جن
کرمــان توزیــع می شــود.

دبیــر اجرایــی بزرگداشــت دهــه کرامــت 
جنــوب کرمــان، بیــان داشــت: بــرای برپایــی 
ایســتگاه های کریمانــه عــاوه بــر بســته 
ــود. ــی ش ــع م ــو  توزی ــکر و آبلیم ــی، ش فرهنگ

وی، بــا اشــاره بــه برگــزاری برنامه هــای 
هدیــه  داشــت:  ابــراز  آفتــاب،  دختــران 
متبــرک دختــران، نگیــن متبــرک حــرم 
هــای  نــام  ویــژه  معصومــه  حضــرت 
فاطمــه و معصومــه - کتــاب کودکانــه ویــژه 
ــن  ــژه آذی ــای وی ــز بســته ه ــران  و نی دخت
ــژه  بنــدی )ریســه و پرچــم( و برچســپ وی
ــا،  ــازه ه ــه مغ ــژه شیش ــتر وی ــودرو پوس خ
نمــک و نبــات تبرکــی در دهــه کرامــت 

ــود. ــی ش ــع م توزی

رضـا آزادی به عنوان سرپرسـت 
معاونـت شهرسـازی و معماری 
شهرسـازی  و  راه  کل  اداره 
جنـوب کرمـان منصـوب شـد. 
و  راه  وزارت  خبـری  پایـگاه  گـزارش  بـه 
شهرسـازی بـه نقـل از روابـط عمومـی اداره 
بـا  جنـوب کرمـان،  سـازی  شـهر  و  راه  کل 
حکمـی از سـوی محمد سـاردویی مدیر این 
اداره کل رضـا آزادی بـه سـمت سرپرسـت 
معاونـت شهرسـازی و معمـاری ایـن اداره 

کل منصـوب شـد.
متن حکم به شـرح زیر است:

نظربـه تعهـد، تخصص وتجربیـات جنابعالی 
بـه موجـب این حکـم بـه عنوان سرپرسـت 
معاونـت شهرسـازی و معمـاری اداره کل راه 
و شـهر سـازی جنـوب کرمـان منصـوب می 

شـوید. امیـد اسـت بـا اسـتعانت ازخداونـد 
ظرفیتهـای  از  گیـری  بهـره  ضمـن  منـان 
و  راه  وزارت  اهـداف  درپیشـبرد  موجـود 
شهرسـازی بـا پایبندی بـه منشـوراخاقی و 
مدیریـت بهینـه، کمـک بـه تامیـن محیـط و 
زیرسـاخت های مناسـب ومطلـوب سـاکنان 
حفاظـت  وهمچنیـن  منطقـه  هـای  شـهر 
ازمیـراث ارزشـمند شهرسـازی و معمـاری و 
اعتـای آن مبتنـی برخاقیـت و بازآفرینـی 

شـهری موفـق ومویـد باشـید.
از  پیـش  وی  اسـت   ذکـر  بـه  الزم 
شهرسـازی  و  راه  ادارات  ریاسـت  ایـن 
شهرسـتانهای فاریـاب، رودبارجنـوب، قلعـه 
گنـج و همچنیـن معـاون بازرگانـی اداره کل 
صنعـت ومعـدن و تجـارت جنـوب کرمـان را 

اسـت. داشـته  برعهـده 

عضـــو کمیســـیون کشـــاورزی مجلـــس، گفـــت: بـــر 
اســـاس گزارش هـــای کـــه کارشناســـان ارائـــه کرده انـــد 
ـــتان در  ـــورهای پاکس ـــمت کش ـــه س ـــم ب ـــای مهاج ملخ ه
حـــال حرکـــت هســـتند و مســـیر رفـــت و برگشـــتی را 
ــس،  ــاورزی مجلـ ــیون کشـ ــو کمیسـ ــی می کنند.عضـ طـ
گفـــت: بـــر اســـاس گزارش هـــای کـــه کارشناســـان 
ســـمت  بـــه  مهاجـــم  ملخ هـــای  کرده انـــد  ارائـــه 
کشـــورهای پاکســـتان در حـــال حرکـــت هســـتند و مســـیر 
رفـــت و برگشـــتی را طـــی می کنند.علـــی بختیـــاری 
ــی و  ــع طبیعـ ــاورزی، آب، منابـ ــیون کشـ ــو کمیسـ عضـ
ـــوص  ـــامی در خص ـــورای اس ـــس ش ـــت مجل ـــط زیس محی
وضعیـــت حملـــه ملخ هـــا بـــه جنـــوب اســـتان کرمـــان، 
ـــه  ـــان ارائ ـــه کارشناس ـــای ک ـــاس گزارش ه ـــر اس ـــت: ب گف
ــورهای  ــمت کشـ ــه سـ ــم بـ ــای مهاجـ ــد ملخ هـ کرده انـ
ــت  ــیر رفـ ــتند و مسـ ــت هسـ ــال حرکـ ــتان در حـ پاکسـ
و برگشـــتی را طـــی می کنند.نماینـــده مـــردم بافـــت، 
رابـــر و ارزوئیـــه در مجلـــس شـــورای اســـامی بـــا 
ــه  ــان و منطقـ ــتان کرمـ ــه جنـــوب اسـ ــه اینکـ ــاره بـ اشـ
ارزوئیـــه بعـــد از بندرعبـــاس مـــورد هجـــوم ملخ هـــای 
ــوب  ــا در جنـ ــوم ملخ هـ ــه داد: هجـ ــرار گرفـــت، ادامـ قـ
ــه  ــر لحظـ ــه هـ ــان کنتـــرل شـــده و منطقـ ــتان کرمـ اسـ
ـــت  ـــاهده بازگش ـــورت مش ـــا در ص ـــت ت ـــارت اس ـــت نظ تح
آنهـــا کارشناســـان و مســـووالن وارد عمـــل شـــوند.امکان 
ــود  ــال وجـ ــی از سـ ــل خاصـ ــا در فصـ ــت ملخ هـ بازگشـ
ـــامی  ـــورای اس ـــس ش ـــردم در مجل ـــده م ـــن نماین داردای
بـــا بیـــان اینکـــه هجـــوم ملخ هـــا بـــه اســـتان کرمـــان 
ــاورده اســـت، گفـــت:  ــار نیـ ــه بـ ــنگینی بـ ــارات سـ خسـ

ایـــن امـــکان وجـــود دارد ملخ هـــای مهاجـــم در فصـــل 
ــه  ــد بـ ــه برگردنـ ــه منطقـ ــاره بـ ــال دوبـ ــی از سـ خاصـ
ـــا  ـــا آنه ـــه ب ـــرای مقابل ـــای الزم ب ـــل آمادگی ه ـــن دلی همی

همـــواره بایـــد وجـــود داشـــته باشـــد.
بختیـــاری، ادامـــه داد: اگـــر در کشـــورهایی ماننـــد 
ـــت  ـــیر حرک ـــر مس ـــال حاض ـــه در ح ـــد ک ـــتان و هن پاکس
ـــورت  ـــی ص ـــه خوب ـــت مقابل ـــا اس ـــمت آنه ـــه س ـــا ب ملخ ه
ـــش  ـــت افزای ـــوع آف ـــن ن ـــن ای ـــن رفت ـــرد ســـرعت از بی بگی

پیـــدا می کنـــد.

مراتـــع هدف اصلی هجوم ملخ ها
ــی و  ــع طبیعـ ــاورزی، آب، منابـ ــیون کشـ ــو کمیسـ عضـ
ـــا  ـــان ب ـــامی در پای ـــورای اس ـــس ش ـــت مجل ـــط زیس محی
ـــم در  ـــای مهاج ـــده ملخ ه ـــارت عم ـــه خس ـــر اینک ـــد ب تاکی
مراتـــع بـــوده، خاطرنشـــان کـــرد: گزارشـــی از خســـارات 
وارد شـــده توســـط ملخ هـــا بـــه محصـــوالت و اراضـــی 
ـــه  ـــان آن ب ـــا می ـــت ت ـــع آوری اس ـــال جم ـــاورزی در ح کش
صـــورت دقیـــق مشـــخص شـــود. َمَلخ هـــا جاندارانـــی از 
دودمـــان بندپایـــان رده حشـــرات، راســـته راســـت باالن 
ــه  ــتند. همـ ــا )Caelifera( هسـ ــته ملخی هـ و زیرراسـ
ــرار  ــر فـ ــردن از خطـ ــرواز کـ ــیله پـ ــه وسـ ــرات بـ حشـ
می کننـــد، امـــا ملخهـــا و جیرجیرکهـــا جهـــش نیـــز 
می کننـــد. ایـــن حشـــرات دارای پاهـــای جهنـــده در 
ــواًل  ــرات معمـ ــتند. ایـــن حشـ ــود هسـ عقـــب بـــدن خـ
می تواننـــد 1 متـــر )3 پـــا( یـــا بیشـــتر جهـــش کننـــد. 
ملخهـــا و جیرجیرکهـــا دارای آروارههـــای قـــوی هســـتند 
و عمومـــًا از گیاهـــان تغذیـــه می کننـــد. در طـــول فصـــل 

ـــود  ـــد از خ ـــای بلن ـــا صداه ـــل(، آن ه ـــد مث زادآوری )تولی
ــاء  ــدن اعضـ ــیله مالیـ ــن کار را به وسـ ــد و ایـ در می آورنـ
بدنشـــان بـــه یکدیگـــر انجـــام می دهنـــد. ملخ هـــا 
ــا  ــد امـ ــن می گذراننـ ــود را روی زمیـ ــر خـ ــتر عمـ بیشـ
ـــدرت  ـــا ق ـــن ب ـــش از روی زمی ـــد از جه ـــد بع ـــا قادرن آن ه
پـــرواز کننـــد. چهـــار عـــدد بالهـــای جلویـــی ضخیـــم و 
محکـــم می باشـــند، امـــا بالهـــای عقـــب نـــازک و نیمـــه 
ـــزن  ـــک بادب ـــل ی ـــرواز مث ـــول پ ـــتند و در ط ـــفاف هس ش
ـــادی  ـــداد زی ـــل تع ـــزار مث ـــده چمن ـــخ جهن ـــوند. مل می ش
ـــه  ـــوده ک ـــزرگ ب ـــی ب ـــای عقب ـــش، دارای پاه از فامیلهای
ـــال،  ـــن ح ـــرد. در عی ـــه کار می ب ـــتن ب ـــرای َجس ـــا را ب آن ه
او برخـــاف بیشـــتر ملخهـــای دیگـــر قـــادر بـــه پـــروار 
ـــرواز  ـــرای پ ـــب ب ـــای مناس ـــد باله ـــه فاق ـــرا ک ـــت، چ نیس
ـــرد.  ـــز می می ـــر پایی ـــزار در اواخ ـــده چمن ـــخ جهن ـــت. مل اس
تخمهـــای آن هـــا در طـــول زمســـتان زنـــده می ماننـــد و 
در بهـــار ســـال بعـــد نســـل جدیـــدی از ایـــن ملخ هـــا را 

بوجـــود می آورنـــد.

رییـس کمیتـه اطـاع رسـانی سـتاد انتخابـات اسـتان کرمـان 
در پاسـخ بـه ایـن سـوال کـه آیـا اسـتاندار کرمـان قصـد تغییر 
فرمانـدار یـا مدیـری را داشـته و ایـن موضـوع در دسـتور کار 
قـرار دارد؟ اظهـار کـرد: در حـال حاضـر برنامـه ای بـرای تغییـر 
فرمانـداران وجـود نـدارد و تغییراتی کـه مدنظر اسـتاندار کرمان 
بوده، انجام شـده اسـت اما ممکن اسـت در شـرایط خاص این 

موضـوع به وقـوع بپیونـدد.
دکتر عباس تقی زاده در گفت و گو با خبرنگار ایسـنا، در خصوص 
تعداد مدیرانی که به واسـطه کاندیداتـوری در انتخابات مجلس 
شـورای اسامی از مسئولیت خود اسـتعفا داده اند، گفت: اطاع 
دقیقی از تعداد مدیرانی که در سـطح اسـتان به منظور شـرکت 

در انتخابات مجلس شـورای اسـامی استعفا داده اند، نداریم.
وی از اسـتعفای سـه نفـر از فرمانـدار اسـتان کرمـان بـه دلیـل 
حضـور در انتخابـات مجلس شـورای اسـامی خبـر داد و اظهار 
کـرد: آقایـان مکی آبـادی فرمانـدار سـیرجان، حجتـی فرماندار 
منوجـان و امینی روش فرماندار جیرفت به این منظور از سـمت 

خـود اسـتعفا داده اند.

هجوم ملخ ها در جنوب استان 
کرمان کنترل شده است 
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یکـــی از خطراتـــی کـــه ایـــن روزهـــا بـــا گـــرم شـــدن 
هـــوا، مـــردم مناطـــق گرمســـیر را تهدیـــد مـــی کنـــد، 
عقـــرب گزیدگـــی اســـت کـــه در صـــورت جـــدی 
نگرفتـــن مـــی توانـــد منجـــر بـــه مـــرگ شـــود.  
ــل  ــوا در فصـ ــدن هـ ــرم شـ ــا گـ ــا بـ ــت عقرب هـ فعالیـ
بهـــار و تابســـتان، افزایـــش پیـــدا می کنـــد و بـــه 
همیـــن دلیـــل نیـــز بیشـــترین مـــوارد عقرب گزیدگـــی 
می افتـــد. اتفـــاق  ســـال  گـــرم  ماه هـــای  در 

ــه  ــدود 200 گونـ ــود از حـ ــای موجـ ــاس آمارهـ ــر اسـ بـ
ـــت،  ـــده اس ـــا پراکن ـــر دنی ـــه در سراس ـــرب ک ـــاوت عق متف
ـــن  ـــتند و در بی ـــمی هس ـــا س ـــه آ نه ـــدود 20 گون ـــا ح تنه
ـــی  ـــه نوع ـــه »Mesobuthus Tamulus« ک ـــا گون آن ه
عقـــرب قرمـــز هنـــدی اســـت، کشـــنده ترین گونـــه 
ایالت هـــای  در  آن  میـــزان کشـــندگی  اســـت کـــه 
هنـــد بیـــن 40 تـــا 30 درصـــد گـــزارش شـــده اســـت.

عقرب هـــا در طـــول روز در گوشـــه ای بـــی حرکـــت 
و پنهـــان بـــوده و در طـــی شـــب فعالیـــت خـــود 
و  می رونـــد  خـــود  شـــکار  دنبـــال  بـــه  و  آغـــاز  را 
ــای دم  ــه در انتهـ ــش کـ ــق نیـ ــود را از طریـ ــم خـ سـ
ــد. ــق می کننـ ــود تزریـ ــکار خـ ــه شـ ــت، بـ ــا اسـ آن هـ

در  جنـــوب کرمـــان  منطقـــه  در  عقـــرب گزیدگـــی 
فصل هـــای گـــرم همچـــون دیگـــر نقـــاط گرمســـیر 
ــی  ــی دارد و در برخـ ــیار باالیـ ــیوع بسـ ــورمان شـ کشـ
قلعه گنـــج  شهرســـتان های  جملـــه  از  مناطـــق 
دلیـــل  بـــه  را  زیـــادی  تعـــداد  ماهانـــه  رودبـــار  و 

عقـــرب گزیدگـــی روانـــه مراکـــز درمانـــی می کنـــد.
ــایع ترین  ــه شـ ــم( از جملـ ــک )گادیـ ــرب زرد کوچـ عقـ
ــه  ــه بـ ــت کـ ــتان اسـ ــوب اسـ ــا درجنـ ــه عقرب هـ گونـ
ــاد  ــادی ایجـ ــک، درد زیـ ــتن نیـــش کوچـ ــت داشـ علـ
عقرب زدگـــی  متوجـــه  گاهـــی  فـــرد  و  نمی کنـــد 
نمی شـــود بـــه همیـــن دلیـــل بـــه مرکزهـــای درمانـــی 
مراجعـــه نکـــرده یـــا دیـــر مراجعـــه می کنـــد کـــه 
چنـــد  را  عائـــم  شـــدت  می توانـــد  تأخیـــر  ایـــن 
برابـــر کـــرده و حتـــی منجـــر بـــه مـــرگ شـــود.

براســـاس تحقیقـــات صـــورت گرفتـــه از ســـوی جهـــاد 

دانشـــگاهی هرمـــزگان، گونـــه گادیـــم خطرناک تریـــن 
ــرگ و  ــی مـ ــل اصلـ ــور و عامـ ــرب( کشـ ــژدم )عقـ کـ
میـــر ناشـــی از عقـــرب زدگـــی در جنـــوب اســـت.

گفـــت:  حشره شناســـی  کارشـــناس  یـــک 
ســـیاه  دم  گادیـــن،  بـــزرگ،  ســـیاه  عقرب هـــای 

هســـتند. خطرنـــاک  و  کشـــنده  زرد  عقـــرب  و 
بـــه  توجـــه  بـــا  افـــزود:  عقیـــل جابـــر هاشـــمی 
ماه هـــای  در  بیشـــتر  عقرب هـــا  فعالیـــت  اینکـــه 
ــاهد  ــه شـ ــت کـ ــه نخسـ ــت، در نیمـ ــال اسـ ــرم سـ گـ
هرمـــزگان  نقـــاط  اقصـــی  در  دمـــا  افزایـــش 
هســـتیم، آمـــار عقـــرب گزیدگـــی نیـــز بـــاال مـــی رود.

وی افـــزود: ایـــن حشـــره رنگ هـــای مختلفـــی مثـــل 
ـــیاه  ـــتری و س ـــوه ای، خاکس ـــوه ای، قه ـــه قه ـــل ب زرد مای
دارد و بـــه واســـطه شـــکل بدنـــی خـــود کـــه حالـــت 
تخـــت و صـــاف اســـت، می توانـــد از شـــکاف هایی 
کنـــد. عبـــور  نیـــز  میلی متـــر   3 عـــرض  بـــه 

ـــن  ـــرد: ای ـــح ک ـــی تصری ـــره شناس ـــناس حش ـــن کارش ای
بنـــد پایـــان روزهـــا در منـــازل، البـــای لباس هـــا، 
وســـایل خـــواب و هـــر نقطـــه ای کـــه از دســـترس 
افـــراد  و کـــودکان،  می شـــوند  پنهـــان  باشـــد،  دور 
دار  خانـــه  زنـــان  و  مســـن، کشـــاورزان، کارگـــران 
ـــد. ـــرار دارن ـــی ق ـــرب زدگ ـــر عق ـــرض خط ـــتر در مع بیش

اینکـــه بیشـــتر گـــزش عقـــرب در  بیـــان  بـــا  وی 
نبایـــد  افـــزود: کـــودکان  اســـت،  شـــب  ابتـــدای 
پـــای برهنـــه از خانـــه خـــارج شـــوند و پیـــش از 
پوشـــیدن لبـــاس و کفـــش آن را بررســـی کننـــد.

خصـــوص  در  کاری  اهمـــال  گفـــت:  هاشـــمی 
شـــده،  گزیدگـــی  عقـــرب  دچـــار  کـــه  فـــردی 
شـــود. وی  مـــرگ  بـــه  منجـــر  اســـت  ممکـــن 

ــودن  ــاک بـ ــه خطرنـ ــه بـ ــا توجـ ــرد: بـ ــد کـ وی تاکیـ
نیـــش برخـــی از گونه هـــای ایـــن حشـــره بایـــد فـــرد 
ــتان  ــه بیمارسـ ــت بـ ــن فرصـ ــده در اولیـ ــرب گزیـ عقـ
اعـــزام و آزمایش هـــای ویـــژه برایـــش انجـــام شـــود. 

آمار عقرب گزیدگی در جنوب بسیار باالست
دکتـــر ســـاالری مقـــدم معـــاون درمـــان دانشـــگاه 
ــام  ــت به»کاغذوطن«گفت:»تمـ ــکی جیرفـ ــوم پزشـ علـ
ــرم  ــه سـ ــز بـ ــان مجهـ ــوب کرمـ ــتان های جنـ بیمارسـ
آمـــار عقرب گزیدگـــی  ضدعقـــرب و مـــار هســـتند. 
بـــه خصـــوص در شـــهرهای جنوبـــی بســـیار باالســـت 
ــب  ــیار عجیـ ــز بسـ ــت و چیـ ــاس نیسـ ــل قیـ ــه قابـ کـ
و غریبـــی اســـت.«وی افـــزود:»در دو ســـال گذشـــته 
ــده ام  ــده  دار شـ ــمت را عهـ ــه ایـــن سـ ــی کـ در از زمانـ
کشـــته در زمینـــه عقـــرب گزیدگـــی نداشـــتیم و ایـــن 

ــم  ــود آوردیـ ــه بوجـ ــود کـ ــیتی بـ ــل حساسـ ــه دلیـ بـ
و بـــا کمـــک پزشـــکان متخصـــص و عمومـــی کـــه در 
پیگیری هـــای  و  آموزش هـــا  بـــا  هســـتند  منطقـــه 
الزم حساســـیت ویـــژه ای را بـــه وجـــود آوردیـــم و 
ـــتیم.  ـــی نداش ـــرب و مارگزیدگ ـــر عق ـــر اث ـــرگ ب ـــچ م هی

ـــتیم  ـــاهد هس ـــاد ش ـــوز زی ـــی را هن ـــرب گزدیگ ـــه عق البت
ــوزه  ــی در حـ ــک مارگزیدگـ ــم یـ ــب هـ ــی دیشـ و حتـ
جبالبـــارز را شـــاهد بودیـــم کـــه خـــودم شـــخصا بـــه 
منطقـــه جبالبـــارز رفتـــم و ســـریع رســـیدگی کردیـــم و 
ـــن  ـــان ای ـــرای درم ـــکل الزم ب ـــد و پروت ـــل ش ـــار منتق بیم

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی جیرفت: آمار عقرب گزیدگی در شهرهای جنوبی و کپرنشینان بسیار باالست و قابل قیاس نیست

جنوبی ها در معرض خطر مار و عقرب گزیدگی

بارندگــی امســال باعــث شــده تــا تعــداد مــار و عقرب هــای ســمی در منطقــه جنــوب اســتان به طــرز عجیبــی افزایش 
پیــدا کنــد پزشــکان می گوینــد اگــر بیمــار عقــرب گزیــده در شــش ســاعت اول مراجعــه نکنــد، بــه نوعــی شــانس 
درمــان کامــل را از دســت می دهــد و هــر چــه زمــان بیشــتری بگــذرد، بــه دلیــل نفــوذ ســم در جریــان خــون بــا 
خطــر مــرگ مواجــه می شــود. تمــام بیمارســتان های جنــوب کرمــان مجهــز بــه ســرم ضدعقــرب و مــار هســتند. آمــار 
عقرب گزیدگــی بــه خصــوص در شــهرهای جنوبــی بســیار باالســت کــه قابــل قیــاس نیســت و چیــز بســیار عجیــب و 
غریبــی اســت دکتــر ســاالری مقــدم معــاون درمــان دانشــگاه علوم پزشــکی جیرفــت می گویــد افــرادی کــه در منازل 
کپــری  و فرســوده زندگــی می کننــد بیشــتر در معــرض خطــر هســتند و مــردم جنــوب بایــد بیشــتر مراقــب خودشــان 

باشــند و در صــورت گــزش توســط عقــرب حتمــا عقــرب را بــا خــود بــه درمانــگاه ببرنــد.

دکتـر سـاالری مقـدم معـاون درمـان دانشـگاه 
علـوم پزشـکی جیرفـت بـه »کاغذوطن«گفـت: 
»تمـام بیمارسـتان های جنـوب کرمـان مجهز به 
سـرم ضدعقرب و مار هستند. آمار عقرب گزیدگی 
به خصوص در شـهرهای جنوبی بسـیار باالسـت 
کـه قابـل قیاس نیسـت و چیـز بسـیار عجیب و 
غریبـی اسـت. و چیـز بسـیار عجیـب و غریبی 
اسـت.«وی افـزود:»در دو سـال گذشـته در 
از زمانـی کـه ایـن سـمت را عهده  دار شـده ام 
کشـته در زمینـه عقـرب گزیدگـی نداشـتیم و 
بـود کـه بوجـود  بـه دلیـل حساسـیتی  ایـن 
و  متخصـص  پزشـکان  کمـک  بـا  و  آوردیـم 

عمومـی کـه در منطقـه هسـتند.«

الهام پی پر
دبیر تحریریه/کاغذ  وطن
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ویزیت رایگان بیماران منطقه محروم چاه دادخدا 
ــتا های  ــی روسـ ــر از اهالـ ــزارو پانصدنفـ ــک هـ یـ
بخـــش چـــاه دادخـــدا شهرســـتان قلعـــه گنـــج 

ویزیـــت رایـــگان شـــدند. 
ــای  ــتان هـ ــروه اسـ ــگار گـ ــزارش خبرنـ ــه گـ بـ
ـــدار  ـــان، بخش ـــوان از کرم ـــگاران ج ـــگاه خبرن باش
چـــاه دادخـــدا قلعـــه گنـــج از ویزیـــت رایـــگان 
ــار در  ــر بیمـ ــد نفـ ــزار و پانصـ ــک هـ ــدود یـ حـ
طـــرح ویزیـــت رایـــگان روســـتائیان بخـــش 
ـــه   ـــکی موسس ـــروه پزش ـــط گ ـــدا توس ـــاه دادخ چ
ـــت هللا  ـــرت آی ـــر حض ـــه دفت ـــته ب ـــان وابس راه ایم
ـــل  ـــه اه ـــوزه ی علمی ـــوت ح ـــه دع ـــتانی و ب سیس

بیـــت قلعـــه گنـــج خبـــر داد.
مجیـــد احمـــدی اظهـــار داشـــت:در راســـتای 
ــت  ــم بضاعـ ــتائیان کـ ــان روسـ ــت و درمـ ویزیـ
نیازمنـــد و قشـــر مســـتضعف بـــا همـــکاری 

متخصصیـــن بـــر حســـب وظیفـــه ذاتـــی و 
جهـــادی خـــود در راســـتای خدمـــت بـــه مـــردم 
ــات  ــه خدمـ ــه ارائـ ــترس بـ ــم دسـ ــروم و کـ محـ

ــد. ــه شـ ــی پرداختـ درمانـ
ـــی از  ـــتی و درمان ـــات بهداش ـــه خدم وی افزود:ارائ
ــات  ــاران، خدمـ ــداوای بیمـ ــه ویزیـــت و مـ جملـ
ـــا کادر پزشـــکی  غربالگـــری دیابـــت و فشـــارخون، ب
ـــال، متخصـــص  پزشـــک عمومـــی، متخصـــص اطف
زنـــان و مامـــا، متخصـــص قلـــب بـــا دســـتگاه 
اکـــو، متخصـــص داخلـــی گـــروه پرســـتاری، 
بعنـــوان مهم تریـــن برنامه هـــای ایـــن طـــرح دو 

روزه یـــاد کـــرد.
ــکاری  ــان از همـ ــدا در پایـ ــاه دادخـ ــدار چـ بخشـ
ـــه  ـــک ب ـــرای کم ـــش  ب ـــن بخ ـــی ای ـــران اجرای مدی
ـــرد. ـــی ک ـــکر و قدردان ـــگان تش ـــت رای ـــرح ویزی ط

زخم لرزه ها روی صورت قومس

ادامه یادداشت

گی
رهن

ف

خبر
انتصاب در راه و شهرسازی 

جنوب کرمان
جنوب کرمان دارای بیشترین آمار 
کانون های فرهنگی هنری مساجد

صدور نخستین مجوز تولید نشاء دارویی 
جنوب شرق کشور در عنبرآباد

شـوید. امیـد اسـت بـا اسـتعانت ازخداونـد 
ظرفیتهـای  از  گیـری  بهـره  ضمـن  منـان 
و  راه  وزارت  اهـداف  درپیشـبرد  موجـود 
شهرسـازی بـا پایبندی بـه منشـوراخاقی و 
مدیریـت بهینـه، کمـک بـه تامیـن محیـط و 
زیرسـاخت های مناسـب ومطلـوب سـاکنان 
حفاظـت  وهمچنیـن  منطقـه  هـای  شـهر 
ازمیـراث ارزشـمند شهرسـازی و معمـاری و 
اعتـای آن مبتنـی برخاقیـت و بازآفرینـی 

شـهری موفـق ومویـد باشـید.
از  پیـش  وی  اسـت   ذکـر  بـه  الزم 
شهرسـازی  و  راه  ادارات  ریاسـت  ایـن 
شهرسـتانهای فاریـاب، رودبارجنـوب، قلعـه 
گنـج و همچنیـن معـاون بازرگانـی اداره کل 
صنعـت ومعـدن و تجـارت جنـوب کرمـان را 

اسـت. داشـته  برعهـده 

 85 گفـت:  خوبـی زاده،  مجیـد 
فرهنگـی  کانون هـای  درصـد 
هنـری مسـاجد در سـطح جنوب 
کرمـان در روسـتاها قـرار دارنـد و 
جنوب کرمان دارای بیشـترین آمـار کانون های 
فرهنگـی هنـری مسـاجد روسـتایی در کشـور 
است.به گزارش خبرنگار خبرگزاری شبستان از 
کرمان جنوب، نشسـت مدیر سـتاد هماهنگی 
کانـون هـای مسـاجد جنـوب کرمـان و دبیـر 
اجرایی سـتاد بزرگداشت دهه کرامت در جنوب 
کرمـان پیرامـون برنامه هـای اوقـات فراغت و 
دهـه کرامت، با حضور اصحاب رسـانه در سـتاد 
هماهنگـی کانون های مسـاجد جنـوب کرمان 
در شـهر جیرفـت برگـزار شـد.در ایـن نشسـت 
هماهنگـی  سـتاد  مدیـر  خوبـی زاده"  "مجیـد 
کانون هـای مسـاجد جنـوب کرمان، بـا تبریک 

والدت حضـرت معصومـه)س( و امـام رضـا  
)ع( گفـت: پـس از شـکل گیـری سـتاد عالی 
کانـون هـای مسـاجد در سـال 72 تا سـال 97 
آمـار کانـون هـای مسـاجد در سـطح کشـور به 
20 هزار کانون رسـیده اسـت. مجید خوبی زاده، 
افـزود: امـا تـا سـال گذشـته اساسـنامه ای که 
بتـوان بـر طبـق آن کانـون هـا فعالیـت کننـد 
تعریف نشـده بود و از سـال گذشـته با مصوبه 
شـورای عالـی انقـاب فرهنگی، اساسـنامه ای 
بـرای کانون هـای مسـاجد تعریـف و کانون هـا 
اسـتقال  از  شـدند.قبل  شناسـنامه دار  رسـما 
سـتاد هماهنگـی کانـون های مسـاجد جنوب 
کرمـان از مرکز اسـتان کرمان، قریـب 100 کانون 
در ایـن منطقـه فعالیـت داشـتند امـا بعـد از 
اسـتقال بـه لطـف خداونـد اکنـون بـه 480 

کانون رسـیده اسـت.

مسـوول ثبـت و گواهـی بـذر ونهال 
جنـوب کرمـان در خصـوص صـدور 
و  نشـاء  تولیـد  مجـوز  نخسـتین 
اندامهـای تکثیـری گیاهـان دارویی 
بیـان نمـود: صنعت گیاهـان دارویـی منبع عظیم 
اقتصـادی و بـا ارزش افـزوده بـاال در ایـران مـی 
باشد شناخت زمینه و برنامه ریزی اشتغال در آن 
می تواند موجب شـکوفایی ایـن صنعت در داخل  
و همچنیـن در بخـش صـادرات و حضـور فعال و 
موفـق ایـران در بازارهـای جهانی شـود. خوشـنام 
گفت: سـرعت افزایش سـطح زیر کشـت گیاهان 
دارویـی در جهـان 12% اسـت بنابرایـن هـر سـاله 
سـطح زیر کشـت گیاهـان دارویـی افزایش یافته 
اسـت، از ایـن رو تأمیـن نشـاء و سـایر اندام های 
تکثیـری گیاهـان دارویی مـورد نیاز این مـزارع به 
عنوان ظرفیتی اسـت که باید در چشـم انداز آینده 
پیش بینی شـود. باتوجه به مشـکات کـه تولیدو 

تهیه بذر وسـبز شـدن گیاه درکشـت مستقیم بذر 
در اراضـی وجود دارد.تولید نشـاء مـی تواند عاوه 
بـر صرف جویـی در منابع ملی شـامل آب ، خاک 
و... از نظـر اقتصـادی نیـز سـبب کاهـش هزینـه 
تولیـد و همچنیـن کوتاه ترشـدن فصـل تولیـد و 
اسـتقرار کامـل گیـاه در اراضـی بـا بافـت خـاک 
نامناسـب بـرای تولیـد گیاهـان دارویـی گردیده 
اسـت.وی افـزود: ایـن مجوز پس از درخواسـت 
متقاضـی و بررسـی و ارائـه نظـرات کارشناسـی 
و  اسـتان کرمـان  جنـوب  نهـال  فنـی  کمیتـه 
براسـاس نیـاز منطقه و مناطق همجوار و ارسـال 
و  ثبـت  تحقیقـات  موسسـه  بـه  الزم  مـدارک 
گواهـی بـذر و نهـال کشـور بنـام آقای ابومسـلم 
رشـته کشـاورزی گرایـش  دکتـرای  بیدشـکی 
گیاهـان دارویـی در منطقـه جهـاد آبـاد عنبرآباد 
جهـت تولیـد نشـاء و اندام هـای تکثیـر گیاهان 

دارویـی صادرگردیـده اسـت.

رییـس کمیتـه اطـاع رسـانی سـتاد انتخابـات اسـتان کرمـان 
در پاسـخ بـه ایـن سـوال کـه آیـا اسـتاندار کرمـان قصـد تغییر 
فرمانـدار یـا مدیـری را داشـته و ایـن موضـوع در دسـتور کار 
قـرار دارد؟ اظهـار کـرد: در حـال حاضـر برنامـه ای بـرای تغییـر 
فرمانـداران وجـود نـدارد و تغییراتی کـه مدنظر اسـتاندار کرمان 
بوده، انجام شـده اسـت اما ممکن اسـت در شـرایط خاص این 

موضـوع به وقـوع بپیونـدد.
دکتر عباس تقی زاده در گفت و گو با خبرنگار ایسـنا، در خصوص 
تعداد مدیرانی که به واسـطه کاندیداتـوری در انتخابات مجلس 
شـورای اسامی از مسئولیت خود اسـتعفا داده اند، گفت: اطاع 
دقیقی از تعداد مدیرانی که در سـطح اسـتان به منظور شـرکت 

در انتخابات مجلس شـورای اسـامی استعفا داده اند، نداریم.
وی از اسـتعفای سـه نفـر از فرمانـدار اسـتان کرمـان بـه دلیـل 
حضـور در انتخابـات مجلس شـورای اسـامی خبـر داد و اظهار 
کـرد: آقایـان مکی آبـادی فرمانـدار سـیرجان، حجتـی فرماندار 
منوجـان و امینی روش فرماندار جیرفت به این منظور از سـمت 

خـود اسـتعفا داده اند.

رییـس کمیتـه اطـاع رسـانی سـتاد انتخابـات اسـتان کرمـان 
بـا بیـان ایـن مطلب کـه در حـوزه شهرسـتان کرمان اسـتعفای 
مدیـر ادارات بـه دلیل کاندیداتوری در انتخابات مجلس شـورای 
اسـامی را نداشـته ایم، تصریـح کـرد: بایـد منتظر آغـاز ثبت نام 
انتخابـات )10 الـی 16 آذرمـاه( باشـیم تا مشـخص شـود کدام 
مدیران در سـطح اسـتان کرمان به این منظور اسـتعفا داده اند.

وی در خصـوص سـخنان معـاون وزیـر کشـور در زمینـه اینکـه 
تـا بعـد از انتخابات تغییر اسـتاندار و یـا فرمانـداری را نخواهیم 
داشـت، عنـوان کرد: این رویه ای اسـت کـه در نزدیکی انتخابات 
همواره وجود داشـته اسـت امـا این به معنای بسـته بودن باب 
تغییـر فرمانـداران و مدیـران نیسـت امـا در این ایـام تغییر آنها 
در اولویـت کار دولـت قـرار نـدارد اما در شـرایط خـاص این مهم 
صـورت می گیـرد بـه طورمثال فرمانـدار یا مدیری بـه هر دلیلی 
اسـتعفا دهد، اسـتعفای وی مورد بررسـی قرار می گیرد و تغییر 

مدیـر یا فرمانـدار صورت خواهـد گرفت.
تقـی زاده در پاسـخ بـه این سـوال که آیـا اسـتاندار کرمان قصد 
تغییـر فرمانـدار یـا مدیـر داشـته و ایـن موضـوع در دسـتور کار 
قـرار دارد؟ اظهـار کـرد: در حـال حاضـر برنامـه ای بـرای تغییـر 
فرمانـداران وجـود نـدارد و تغییراتی کـه مدنظر اسـتاندار کرمان 
بوده، انجام شـده اسـت اما در شـرایط خاص این مهم به وقوع 

می پیونـدد.
وی بـا اشـاره به انتخاب اعضای کمیته انتخابـات و اباغ احکام 
اعضـای این کمیته از سـوی اسـتاندار کرمان، عنوان کـرد: در 12 
تیرمـاه روسـای کمیته هـای مختلف انتخابات مجلس شـورای 
اسـامی از سـوی دکتر فدایی اسـتاندار کرمان منصوب شدند و 
ظـرف روزهـای آینـده اقدامات بعـدی در زمان بندی مشـخص 

شـده، انجام خواهد شـد.

مشـاور اسـتاندار کرمان در امور رسـانه و روابط عمومی در پایان 
بـا بیـان اینکـه حضـور در انتخابـات می توانـد امیـد را در جامعه 
ترویـج دهـد، خاطرنشـان کـرد: بـا توجـه به شـرایط حسـاس 
کشـور در شـرایط کنونـی از همـه مسـئولین و مردم درخواسـت 
داریـم زمینـه برگـزار هـر چه باشـکوه تر ایـن انتخابـات را فراهم 

. کنند
براسـاس ایـن گـزارش، پیـش از ایـن نیـز در تاریـخ یازدهـم 
خردادمـاه سـال جاری »زهـرا ایرانمنش« و »علـی بهرامی« به 
منظـور ثبـت نـام در انتخابـات یازدهمین دوره مجلس شـورای 

اسـامی، از شـورای شـهر کرمـان اسـتعفا داده بودند.
به گزارش ایسـنا براسـاس گفته های سـخنگوی وزارت کشـور، 
متصدیـان برخی مشـاغل برای نامـزدی در انتخابـات باید قبل 
انتخابـات اسـتعفا دهند و شـش ماه قبـل از روز ثبـت نام باید 
بـا اسـتعفای آنها موافقت شـود. یعنی قبول اسـتعفا تا شـش 
ماه قبل از روز ثبت نام شـرط اسـت و نه ارائه اسـتعفا، بنابراین 
تـا روز شـانزدهم خـرداد فرصت وجود داشـته که افراد اسـتعفا 
دهنـد و اسـتعفای آنها تا این روز مورد موافقـت قرار می گرفت.

اعتقـاد و التزام عملی به اسـام، التزام عملی به نظام جمهوری 
اسـامی ایـران، تابعیـت کشـور جمهوری اسـامی ایـران، اعام 
وفـاداری بـه قانون اساسـی و اصل مترقـی والیت مطلقه فقیه، 
داشـتن مدرک کارشناسـی ارشـد یا معادل آن، نداشـتن سـوء 
شـهرت، سـامت جسـمانی در حد برخورداری از نعمت بینایی، 
شـنوایی و گویایی و حداقل سـن 30 سـال و حداکثر 75 سـال 

از شـرایط ثبـت نام کنندگان در انتخابات اسـت.
مجلـس  دوره  یازدهمیـن  انتخابـات  ایسـنا،  گـزارش  بـه 
شـورای اسـامی روز جمعه 2 اسـفند ماه سـال جاری برگزار 

شـد. خواهد 

استعفای 3 فرماندار برای شرکت 
در انتخابات مجلس 

اداره کل ثبت اسناد واماک استان کرمان
اداره ثبت اسناد واماک حوزه ثبت ملک شهر عنبر آباد

هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی-
آگهـی موضـوع مـاده3 قانـون و مـاده 13آئیـن نامـه قانون تعییـن تکلیف وضعیـت ثبتـی واراضی و 
ساختمانهایفاقدسـند رسـمی برابررای شـماره 139860319091000671 -   98/03/26 هیات اول موضوع قانون تعیین 
تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی مسـتقردرواحد ثبتی حـوزه ثبت ملک شـهرعنبر 
آبـاد تصرفـات مالکانه بامعارض متقاضی خانم شـهین برومنـد فرزند احمد بشمارهشناسـنامه560صادرهازجیرفت 
درسـه دانـگ از ششـدانگ یـک قطعه زمیـن مزروعی بـه مسـاحت 88421متر مربع پـاک - فرعـی از39- اصلی 
مفـروز و مجـزی شـده از پـاک 2فرعـی از 39- اصلی قطعه یکواقـع دراراضی معین آباد بخش45کرمـان خریداری 
از مالکرسـمی آقـای احمـد برومنـد محرزگردیـده اسـت.لذا بـه منظـور اطـاع عمـوم مراتـب دردو نوبـت بـه فاصلـه 
15روزآگهی می شـود در صورتی که اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند می 
تواننـد از تاریـخ انتشـاراولین آگهـی بـه مـدت دوماه اعتـراض خود را بـه این اداره تسـلیم و پس از اخذ رسـید، ظرف 
مدت یک ماه از تاریخ تسـلیم اعتراض،دادخواسـت خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند . بدیهی اسـت در صورت 
انقضای مدت مذکوروعدم وصوالعتراض طبق مقررا ت سـند مالکیت صادر خواهدشـد ./م الف:2156-تاریخ انتشـار 

نوبـت اول:98/04/02 – تاریـخ انتشـارنوبت دوم :98/04/17
 مصیب حیدریان - رئیس ثبت اسناد اماک 

اداره کل ثبت اسناد واماک استان کرمان
اداره ثبت اسناد واماک حوزه ثبت ملک شهر عنبر آباد

هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی- 
آگهـی موضـوع مـاده3 قانـون و مـاده 13آئیـن نامـه قانون تعییـن تکلیف وضعیـت ثبتـی واراضی و 
ساختمانهایفاقدسند رسمی برابررایشـماره139760319091000653-97/11/07هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی مسـتقردرواحد ثبتی حوزه ثبت ملک شهرعنبر آباد تصرفات 
مالکانـه بامعـارض متقاضـی خانم مهین برومنـد فرزند احمد بشمارهشناسـنامه 21صادرهازجیرفت  در موازی سـه 
دانـگ از ششـدانگ یـک قطعـه زمیـن مزروعی به مسـاحت 13086متر مربع پـاک - فرعی از28- اصلـی مفروز و 
مجـزی شـده از پـاک 28- اصلی قطعه یکواقـع دراراضی یزدان آبـاد بخش45کرمان خریداری از مالکرسـمی خود 
متقاضـی  محرزگردیـده اسـت.لذا به منظور اطاع عمـوم مراتب دردو نوبت به فاصله 15روزآگهی می شـود در صورتی 
که اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند می توانند از تاریخ انتشـاراولین آگهی 
بـه مـدت دومـاه اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخذ رسـید، ظـرف مدت یک مـاه از تاریخ تسـلیم 
اعتراض،دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضایـی تقدیم نمایند . بدیهی اسـت در صـورت انقضای مـدت مذکوروعدم 

وصوالعتـراض طبـق مقررا ت سـند مالکیت صـادر خواهدشـد ./م الف:2158
تاریخ انتشار نوبت اول:98/04/02 – تاریخ انتشارنوبت دوم :98/04/17

مصیب حیدریان - رئیس ثبت اسناد اماک 

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

هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی- 
آگهـی موضـوع مـاده 3 قانـون و مـاده 13 آئیـن نامـه قانون تعیین تکلیـف وضعیت ثبتـی و اراضی و 
سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی-  برابـر رای شـماره 139860319005000036 مـورخ 1398/03/21هیـات اول موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی مسـتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک 
شـهداد تصرفـات مالکانـه بامعـارض متقاضی آقـای علیرضا مایلی فرزند اکبر بشـماره شناسـنامه 2459 صـادره از 
کرمـان در ششـدانگ یکبـاب خانه به مسـاحت 363/20مترمربع پـاک 1578 فرعی مفروز و مجـزی از 558 فرعی 
از 47-اصلـی واقـع در بخـش 26 کرمـان بـه آدرس سـیرچ - خیابـان امام خمینـی )12( خریداری از مالک رسـمی 
سـید هدایـت جهرمـی پور محرز گردیده اسـت. لذا بـه منظور اطاع عموم مراتـب در دو نوبت به فاصلـه 15 روز آگهی 
می شـود در صورتیکه اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالكیت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند می توانند از تاریخ 
انتشـار اولیـن آگهـی بـه مـدت دو ماه اعتـراض خود را به این اداره تسـلیم و پس از اخذ رسـید، ظـرف مدت یک ماه 
از تاریخ تسـلیم اعتراض، دادخواسـت خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی اسـت در صورت انقضای مدت 

مذکـور و عـدم وصـول اعتـراض طبق مقررات سـند مالکیت صادر خواهد شـد. 
تاریخ انتشار نوبت اول : 98/4/3-تاریخ انتشار نوبت دوم98/4/17

ابراهیم سیدی رئیس ثبت اسناد و اماکم.الف 439

آگهی فقدان سند مالکیت
نظـر بـه اینکـه خانم صدیقه یحیی زاده  فرزند محمدرضابه شـماره شناسـنامه 858وشـماره ملی 
3160871622صـادره از کهنـوج مالـک ششـدانگ یـک قطعـه زمیـن دارای پـاک 7118فرعی از 
2-اصلـی واقـع در شـهرکهنوج بلـوار تعـاون، بخـش 46کرمـان کـه سـند مالکیـت آن ذیـل ثبت 
28392صفحه 571دفتر 143محلی به شـماره چاپی 507583سـری ب سـال 90صادر وتسـلیم 
گردیـده ،ضمـن تسـلیم دو برگ استشـهادیه محلـی تصدیق امضاءشـده اعام نمـوده که سـند مالکیت پاک 
فـوق مفقـود شـده ودر خواسـت سـند المثنی نموده اسـت ،لـذا با اسـتناد تبصره یـک اصاحی مـاده 120آیین 
نامـه قانـون ثبـت مراتـب یک نوبت آگهی میشـود تا چنانچه کسـی مدعی انجام معامله نسـبت بـه ملک فوق 
الذکر یا وجود سـند مالکیت نزد خود میباشـد ظرف مدت ده روز از تاریخ انتشـار آگهی به اداره ثبت شهرسـتان 
کهنوج مراجعه واعتراض خود را ضمن ارائه اصل سـند مالکیت یا سـند معامله تسـلیم نماید واال پس از مدت 

مذکـور نسـبت به صدور سـند مالکیت المثنـی اقدام خواهـد گردید /م الـف :2024
 اصغر نارویی -رئیس ثبت اسناد واماک کهنوج 

آگهی فقدان سند مالکیت
نظـر بـه اینکـه آقـای مرتضی رزاق پورفرزند اسـحق به شـماره شناسـنامه 27وشـماره 
ملـی 3161090365صـادره از کهنـوج مالک ششـدانگ یک باب خانه وزمین مشـتمل 
بـر موتـور پمـپ  دارای پاک 2فرعی از 57-اصلی واقع در سـعد آبادکهنوج ،قطعه یک  
بخـش 46کرمان که سـند مالکیـت آن ذیل ثبت 13342صفحـه 343دفتر68محلی 
بـه شـماره چاپـی 480157سـری الـف سـال 82صـادر وتسـلیم گردیـده ،ضمـن تسـلیم دو بـرگ 
استشـهادیه محلـی تصدیق امضاءشـده اعام نموده که سـند مالکیـت پاک فوق مفقود شـده ودر 
خواسـت سـند المثنـی نمـوده اسـت ،لذا با اسـتناد تبصره یـک اصاحی مـاده 120آیین نامـه قانون 
ثبـت مراتـب یـک نوبـت آگهی میشـود تا چنانچه کسـی مدعی انجام معامله نسـبت بـه ملک فوق 
الذکـر یـا وجـود سـند مالکیـت نزد خود میباشـد ظـرف مـدت ده روز از تاریخ انتشـار آگهی بـه اداره 
ثبـت شهرسـتان کهنـوج مراجعـه واعتـراض خـود را ضمـن ارائه اصل سـند مالکیت یا سـند معامله 
تسـلیم نمایـد واال پـس از مـدت مذکور نسـبت به صدور سـند مالکیت المثنـی اقدام خواهـد گردید. 
/م الف :2022- اصغر نارویی -رئیس ثبت اسناد واماک کهنوج 

آگهی فقدان سند مالکیت
نظـر بـه اینکـه خانم نصرت یحیی زاده  فرزند رضابه شـماره شناسـنامه 465وشـماره 
ملـی 3161023481صـادره از کهنـوج مالک ششـدانگ یک قطعه زمیـن دارای پاک 
7119فرعـی از 2-اصلـی واقـع در شـهرکهنوج بلـوار تعـاون، بخش 46کرمان که سـند 
مالکیـت آن ذیـل ثبـت 28393صفحـه 574دفتـر 143محلـی بـه شـماره چاپـی 
507582 سـال 90سـری ب صـادر وتسـلیم گردیـده ،ضمـن تسـلیم دو بـرگ استشـهادیه محلـی 
تصدیـق امضاءشـده اعـام نمـوده کـه سـند مالکیـت پـاک فوق مفقود شـده ودر خواسـت سـند 
المثنـی نمـوده اسـت ،لذا با اسـتناد تبصره یک اصاحی مـاده 120آیین نامه قانـون ثبت مراتب یک 
نوبـت آگهـی میشـود تـا چنانچه کسـی مدعی انجـام معامله نسـبت به ملک فـوق الذکر یـا وجود 
سـند مالکیـت نـزد خود میباشـد ظـرف مـدت ده روز از تاریخ انتشـار آگهی به اداره ثبت شهرسـتان 
کهنـوج مراجعـه واعتـراض خود را ضمن ارائه اصل سـند مالکیت یا سـند معامله تسـلیم نماید واال 
پـس از مـدت مذکـور نسـبت به صدور سـند مالکیـت المثنی اقـدام خواهد گردیـد /م الـف :2023
اصغر نارویی -رئیس ثبت اسناد واماک کهنوج 

سازمان ثبت اسناد و اماک کشور
آگهـی موضـوع مـاده 3 قانـون و مـاده 13 آئيـن نامه قانون تعییـن تکلیف وضعیت 

ثبتی و اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی
در اجـرای مواد مذکوربدينوسـيله اماکـی که برابر آراء هیاتهـای حل اختاف موضوع 
قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی 
مسـتقردرواحد ثبتـی گلبـاف که ادامـه عملیات ثبتی آنها مطابـق قانون مذکور تجويز گردیده اسـت 
بـه ترتیـب شـماره پاک فرعـی از اصلی وبخـش و محل وقوع ملک و مشـخصات ملـک واقع در 

بخـش 27 کرمان بشـرح ذیل 
1-پـاک يكفرعـی از 640- اصلـی بخـش 27 کرمـان مالكيت آقـای اکبر مهـدی زاده گوکی فرزند 
قاسـم بـه شـماره شناسـنامه 198 صـادره از گلبـاف در ششـدانگ یـک بـاب خانـه بـه مسـاحت 
431/55متـر مربـع واقـع در گلبـاف خیابان ولیعصر جنب نیـروگاه برق خریداری از مالک رسـمی 

قاسـم خواجویی گوکی
2-پـاک 2 فرعـی از 1052- اصلـی بخـش 27 کرمـان مالکیـت خانـم کبری بلـوچ تیرکانی فرزند 
شـیر علـی به شـماره شناسـنامه 238 صـادره از گلبـاف در ششـدانگ یک باب خانه به مسـاحت 
80/ 1372 مترمربـع واقـع در گلباف خیابان ولیعصر کوچه شـهید وحیدی پناه خریـداری از مالک 

رسمی غامحسـین زمانی

3-پـاک 3 فرعـی از 1052 - اصلـی بخـش 27 کرمـان مالکیـت خانـم مریـم زینلـی پـور فرزند 
عباسـی بـه شـماره شناسـنامه 171 صـادره از گلبـاف در ششـدانگ یـک بـاب خانـه بـه مسـاحت 
265/40مترمربـع واقـع در گلبـاف خیابـان ولیعصر کوچه شـهید وحیـدی پناه خریـداری از مالک 

رسـمی غامحسـین زمانی
4-پـاک 2 فرعـی از 1185- اصلـی بخـش 27 کرمان مالکیت خانم گیتی عبداله زاده گوکی فرزند 
علی به شـماره شناسـنامه 75صادره از گلباف در ششـدانگ یک باب خانه به مسـاحت 344/27 
مترمربع واقع در گلباف خیابان امام کوچه شـماره 18 جنب مسـجد سـجادیه خریداری از مالکان 

رسـمی احمد زینلی پور و سـتاره شیخ زاده
 لـذا بـه منظـور اطـاع عمـوم مراتـب در دو نوبـت بـه فاصلـه 15 روز آگهی مـی شـود در صورتي که 
اشـخاص نسـبت بـه صدور سـند مالكيـت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند مـی تواننـد از تاریخ 
انتشـار اولیـن آگهـی بـه مـدت دو ماه اعتـراض خـود را به ایـن اداره تسـلیم و پس از اخذ رسـيد، 
ظـرف مـدت يـك مـاه از تاريـخ تسـليم اعتـراض، دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضايـي تقدیم 
نماینـد. بدیهـی اسـت در صـورت انقضاي مدت مذكـور و عدم وصـول اعتراض طبق مقررات سـند 

مالكيت صـادر خواهد شـد/م الـف:524
تاریخ انتشار نوبت اول : 98/4/17-تاریخ انتشار نوبت دوم : 98/5/1 

محمد مقصودی رئیس اداره ثبت اسناد واماک گلباف

شناسه آگهی: 523010

آگهی ثبت شرکت
تاسـیس موسسـه غیـر تجاری مـردم نهاد سـاحل آرام نیلوفـر زندگی درتاریـخ1398/04/06 به شـماره ثبت 174 به شناسـه 
ملـی 14008426030 ثبـت و امضـا ذیـل دفاترتکمیـل گردیـده که خاصه آن به شـرح زیـر جهت اطاع عمـوم آگهی میگردد. 
موضـوع : محـور فعالیـت سـمن شـامل زمینـه فعالیت »اجتماعـی« موضوع فعالیت »سـبک زندگـی ایرانی و اسـامی« و 
فعالیـت تخصصـی »مهارت های زندگی« اسـت. شـماره مجـوز 9445/97/218 تاریـخ مجـوز1397/08/26 اداره کل ورزش 
وجوانـان اسـتان کرمـان مـدت : از تاریـخ صـدور پروانـه بـه مـدت 5 سـال مرکـز اصلـی : اسـتان کرمـان ، شهرسـتان زرند ، 
بخـش مرکـزی ، دهسـتان محمدآبـاد ، روسـتا روح آبـاد، خیابـان اصلـی ، کوچـه شـهید یدالـه عـرب 1 ، پـاک 29 ، طبقـه 
همکـف کدپسـتی 7761165949 اولیـن مدیران : خانم موحده ضیاءالدینی دشـت خاکی به شـماره ملـی 3080135131 به 
سـمت مسـئول امـور مالـی و عضـو شـورای مرکزی به مـدت نامحـدود خانم زهـرا ضیاءالدینی دشـتخاکی به شـماره ملی 
3080185757 بـه سـمت عضـو شـورای مرکـزی بـه مـدت نامحـدود آقـای علیرضـا ضیاءالدینـی دشـت خاکی به شـماره 
ملـی 3080274059 بـه سـمت عضـو شـورای مرکـزی به مـدت نامحدود خانـم فاطمه رحمانی نعیـم آبادی به شـماره ملی 
3080284879 بـه سـمت عضـو شـورای مرکـزی به مـدت نامحدود خانـم مریم ضیاءالدینی دشـت خاکی به شـماره ملی 
3091558797 بـه سـمت دبیـر )نماینـده قانونـی( و عضـو شـورای مرکـزی بـه مـدت نـا محـدود آقـای علـی ضیاءالدینی 
دشـتخاکی بـه شـماره ملـی 3080281047 به سـمت بازرس و عضو شـورای مرکزی به مـدت نامحدود دارنـدگان حق امضا 
: امضـاء کلیـه اسـناد و اوراق بهادار تشـکل توسـط نماینده قانونی سـمن به عنـوان امضای اول و مسـوول امـور مالی به عنوان 
امضـای دوم بـه همـراه مهـر سـمن معتبر خواهد بـود. اختیارات مدیر عامـل : طبق اساسـنامه اداره کل ثبت اسـناد و اماک 

اسـتان کرمـان مرجع ثبت شـرکت هـا و موسسـات غیرتجاری زرنـد کرمان

شناسه آگهی: 523011شناسه آگهی: 523012

آگهی آگهی تغییرات شرکت
تغییرات شرکت

آگهـی تغییـرات شـرکت لعل رهنورد شـرکت سـهامی خاص به شـماره 
ثبـت 16136 و شناسـه ملـی 10860545788 بـه اسـتناد صورتجلسـه 
مجمـع عمومـی فـوق العـاده مـورخ1398/03/24 انتقـال شـرکت لعل 
رهنورد ) سـهامی خاص( در تاریخ98/4/10 بشـماره ثبت 16136 در اداره 
ثبـت شـرکت های ثبت کرمان به شناسـه ملـی 10860545788 ثبت و 
امضـاء ذیـل دفاتـر تکمیل گردید که خاصه آن بشـرح زیـر جهت اطاع 
عموم آگهی میگردد. به موجب آگهی شـماره 139830419588000357 
مورخ98/4/2 مرجع ثبت شـرکتها و موسسـات غیر تجاری سـیرجان و 
مسـتند صورتجلسـه مجمع عمومی فـوق العاده مـورخ3/24/ 98 مرکز 
اصلی شـرکت به نشـانی شهرسـتان کرمان بخش مرکزی ، شهر کرمان، 
خیابـان شـریعتی ، کوچـه 8 متـری دیده بان نـت ، خیابان ابن سـینا ، 
پـاک 82 ، طبقـه اول کدپسـتی 7614718964 انتقال یافـت و در اداره 
ثبـت شـرکت هـای ثبـت کرمـان تحـت شـماره 16136 به ثبت رسـیده 
اسـت. اداره کل ثبت اسـناد و اماک اسـتان کرمان اداره ثبت شـرکت ها 

و موسسـات غیرتجاری کرمان 

آگهی تغییرات شـرکت زمردنشـان پارس 
شـرکت سـهامی خـاص بـه شـماره ثبت 
 10630148232 ملـی  شناسـه  و   9084
بـه اسـتناد صورتجلسـه مجمـع عمومـی 
العـاده مـورخ1398/03/27 مرکـز  فـوق 
اصلی شـرکت از کرمان به اسـتان فارس، 
مرکـزی،  بخـش   ، شـیراز  شهرسـتان 
، کوچـه  شـهر شـیراز، شـهرک سـیبویه 
سـرتیپ  شـهید   9 کوچـه  )حسـینیه(، 
کمالـی ، پـاک 0 ، طبقـه دوم کدپسـتی 
مـاده  و  یافـت  انتقـال   7157739578
گردیـد.  اصـاح  اساسـنامه  در  مربوطـه 
اسـتان  امـاک  و  اسـناد  ثبـت  اداره کل 
کرمان اداره ثبت شـرکت ها و موسسـات 

غیرتجـاری کرمـان 

زلزلـــه،  آن  و  اســـت  کـــرده  تجربـــه 
داخـــل  برآوردشـــده  زلزلـــه  بزرگ تریـــن 
می شـــود. محســـوب  ایـــران  فـــات 

برخـــی از محققـــان معتقدنـــد آن زلزلـــه 
ـــته  ـــتر داش ـــت ریش ـــدرت هش ـــه ق ـــی ب بزرگای
اســـت و برخـــی نیـــز چنیـــن عقیـــده ای ندارنـــد؛ 
امـــا به هرحـــال، در برخـــی مســـتندات و 
ـــده  ـــاره ش ـــم اش ـــدد ه ـــن ع ـــه ای ـــات ب تحقیق
اســـت. بـــه نظـــر می آیـــد بخشـــی از تمـــدن 
کهـــن قومـــس بـــه دلیـــل همیـــن رخـــداد 
بـــزرگ زلزلـــه از رونـــق افتـــاده یـــا به طـــور 

کلـــی از بیـــن رفتـــه باشـــد.
ـــمتی  ـــم قس ـــان ه ـــه دامغ ـــجد تاریخان در مس
وجـــود دارد کـــه نشـــان می دهـــد ایـــن 
و مقاوم ســـازی  بازســـازی  به نوعـــی  بنـــا 
ـــن  ـــان، دومی ـــه دامغ ـــجد تاریخان ـــده؛ مس ش
مســـجد قدیمـــی در تاریـــخ اســـامی ایـــران 
یـــک  قبـــًا  برخـــی گفته انـــد  و  اســـت 
آتشـــکده زرتشـــتی در دوره ساســـانی بـــوده 

ــده و  ــل شـ ــجد تبدیـ ــه مسـ ــا بـ ــه بعدهـ کـ
اســـت.  آن  قدمـــت  نشـــان دهنده  ایـــن 
دامغـــان، شـــهری اســـت کـــه بـــا مشـــخصه 
ــه ای  ــود؛ ویرانـ ــف می شـ ــا تعریـ زمین لرزه هـ
ـــددروازه«  ـــام »ص ـــه ن ـــه ب ـــن منطق ـــه در ای ک
وجـــود دارد، احتمـــال دارد بخـــش ویران شـــده 
ــال 855  ــرزه سـ ــدن قومـــس در زمین لـ تمـ

میـــادی باشـــد.
هـــم از نظـــر آثـــار تاریخـــی کـــه در دامغـــان 
و  تاریخانـــه  مســـجد  مثـــل  دارد  وجـــود 
هـــم از نظـــر آثـــار ویران شـــده تاریخـــی 
کـــه بســـیار مهـــم اســـت، می تـــوان بـــه 
ــن  ــدت در ایـ ــزی طوالنی مـ ــابقه لرزه خیـ سـ
ـــتان  ـــه شهرس ـــت ک ـــرد و گف ـــی ب ـــتان پ شهرس
و  لرزه خیـــزی مفصـــل  دامغـــان ســـابقه 

طوالنـــی دارد.
* مدیر گروه زلزله شناســـی مهندسی 
پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و 
مهندسی زلزله

ـــتیم  ـــاهد هس ـــاد ش ـــوز زی ـــی را هن ـــرب گزدیگ ـــه عق البت
ــوزه  ــی در حـ ــک مارگزیدگـ ــم یـ ــب هـ ــی دیشـ و حتـ
جبالبـــارز را شـــاهد بودیـــم کـــه خـــودم شـــخصا بـــه 
منطقـــه جبالبـــارز رفتـــم و ســـریع رســـیدگی کردیـــم و 
ـــن  ـــان ای ـــرای درم ـــکل الزم ب ـــد و پروت ـــل ش ـــار منتق بیم

بیمـــار انجـــام شـــد کـــه هیـــچ مشـــکلی هـــم نـــدارد.

بارندگی دلیل افزایش مار و عقرب
ـــص  ـــک متخص ـــتیم و از ی ـــاد داش ـــی زی ـــال بارندگ امس
زیـــادی  تحقیقـــات  بندرعبـــاس  دانشـــگاه  در  کـــه 
در ایـــن حـــوزه داشـــته ســـوال کـــردم کـــه چـــرا 

عقرب گزیدگـــی و مارگزیدگـــی زیـــاد شـــده اســـت 
ایشـــان گفـــت بـــه دلیـــل بارندگی هـــای امســـال 
بـــوده کـــه ســـبب افزایـــش زاد و ولـــد و تغذیـــه 
ــم  ــاخت ها هـ ــت زیرسـ ــده اسـ ــودات شـ ــن موجـ ایـ
خـــوب نیســـت هرچـــه مـــادر بهداشـــت و درمـــان کار 

زیرســـاخت ها  متاســـفانه  بازهـــم  تـــاش کنیـــم  و 
عقرب گزیدگـــی  مصدومـــان  تمـــام  و  دارد  اشـــکال 
مـــا افـــرادی هســـتند کـــه در منـــازل کپـــری یـــا 
منـــازل قدیمـــی زندگـــی می کننـــد و ســـاختمان ها 
ــی  ــی راه گاهـ ــفانه خرابـ ــکل دارد متاسـ ــا مشـ و راه هـ
باعـــث می شـــود مصدومـــان بـــه ســـختی و دیـــر 
بـــه مراکـــز درمانـــی برســـند.تاکنون بـــه خانوارهـــا 
را  عقرب هـــا  االن  همـــه  کـــه  کردیـــم  توصیـــه 
و  کرده انـــد  پیـــدا  آگاهـــی  مـــردم  و  می آورنـــد 
شـــاهد گونه هـــای جدیـــد و ناشـــناخته نیســـتیم.«

تمامی درمانگاه های جنوب به پادزهر
 مجهز هستند

ـــوم  ـــگاه عل ـــتی دانش ـــاون بهداش ـــواه مع ـــر خیرخ دکت
ـــی  ـــز به»کاغذوطن«گفت:»تمام ـــت نی ـــکی جیرف پزش
درمانگاه هـــای شـــبانه روزی کـــه بـــا مراکـــز اصلـــی 
درمـــان فاصلـــه دارنـــد بـــه پادزهـــر عقـــرب و مـــار 
مجهـــز هســـتند.در همیـــن رابطـــه تمامـــی پرســـنل 
ـــی  ـــای آموزش ـــزاری دوره ه ـــا  برگ ـــامت ب ـــوزه  س ح
ـــد و  آمادگـــی کامـــل در خصـــوص  ـــدا کردن آگاهـــی پی
اقداماتـــی کـــه بایـــد در زمـــان مواجـــه شـــدن بـــا 
 فـــرد عقـــرب یـــا مارگزیـــده انجـــام بدهنـــد دارنـــد 
وی گفـــت در ســـه ماهـــه جـــاری بیـــش از هـــزار مـــورد  
ـــه  ـــان در رابط ـــز درم ـــه مراک ـــده ب ـــه کنن ـــداد مراجع تع
ـــات  ـــا اقدام ـــت و ب ـــوده اس ـــی ب ـــرب و مارگزیدگ عق
 بـــه موقـــع ســـامتی بیمـــار حاصـــل شـــده اســـت 
و  مراکـــز  آمادگـــی  خصـــوص  در  خیرخـــواه 
درمانگاه هـــای شـــبانه روزی اظهارداشـــت عـــاوه 
بـــر آمادگـــی کامـــل کادر ســـامت   بـــا  برگـــزاری 
ــرب  ــگیری از عقـ ــوه پیشـ ــی نحـ ــای آموزشـ دوره  هـ
ــرای  ــکونت بـ ــل سـ ــازی محـ ــی  و ایمن سـ گزیدگـ
مـــردم محلـــی توضیـــح و آمـــوزش داده شـــده 
ــاالی   ــم بـ ــا حجـ ــرد:» بـ ــح کـ ــت.«وی تصریـ اسـ
گـــزارش عقـــرب گزیدگـــی در مـــوارد اورژانســـی 
ــی  ــز درمانـ ــه مراکـ ــس بـ ــق آمبوالنـ ــار از طریـ بیمـ
مـــواردی کـــه  در  و  منتقـــل می شـــود  مجهزتـــر 
باشـــد  زیـــاد  بیمارســـتان  بـــا  زمانـــی  فاصلـــه 
بیمـــار  روی  درمانـــگاه  در  اولیـــه  اقدامـــات 
می شـــود.« منتقـــل  بعـــد  و  می شـــود  انجـــام 

دکتر خیرخواه معاون بهداشـــتی 
دانشـــگاه علوم پزشکی جیرفت 

نیـــز به»کاغذوطن«گفت:»تمامی 
درمانگاه های شـــبانه روزی که با مراکز 
اصلی درمـــان فاصله دارند به پادزهر 

عقـــرب و مار مجهز هســـتند.در همین رابطه 
تمامی پرســـنل حوزه  سامت با  برگزاری 
دوره های آموزشـــی آگاهی پیدا کردند و  
آمادگـــی کامل در خصوص اقداماتی که 
باید در زمان مواجه شـــدن با فرد عقرب 

 یـــا مارگزیده انجام بدهند دارند 
وی گفت در ســـه ماهه جاری بیش از 

هـــزار مورد  تعـــداد مراجعه کننده به مراکز 
درمان در رابطـــه عقرب و مارگزیدگی بوده 

اســـت و با اقدامات به موقع سامتی 
 بیمار حاصل شده است 

خیرخـــواه در خصوص آمادگی مراکز و 
درمانگاه های شـــبانه روزی اظهارداشت 
عاوه بر آمادگی کامل کادر ســـامت   
با  برگزاری دوره  های آموزشـــی نحوه 

پیشـــگیری از عقرب گزیدگی  و 
ایمن ســـازی محل سکونت برای مردم 

محلی توضیح و آموزش داده شـــده 
است.«

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی جیرفت: آمار عقرب گزیدگی در شهرهای جنوبی و کپرنشینان بسیار باالست و قابل قیاس نیست

جنوبی ها در معرض خطر مار و عقرب گزیدگی
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زیر نظر شورای نویسندگان
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پیش چاپ و چاپ: مهدوی)03432134838(

سامانه ی پیامکی: 10003432117834  نمابر: 021-89776547

آوای محلی           

 َسرِ ِمیاک تو َای َبنِد ِدُلم وا نابو
 دو دُلم , كارِ ُخَوُمن اِخر َابو یا نابو

 تو عمویی ُخ نداری , ُم خدا خداِمنه
 ُپس عموت ُم َبَهمِیه و عموت باوا بو

 َبسِمنه ماسه و ِای َبسکه ِگرِهن کُوته میون
 َمنِدُهم مات که ِی ماسه ِچُطو َمعنا بو

 هر کجا َرم , همه جا َور در بسته َاُخوُرم
 بلکه َی َدفه خدا کاری کَنه َدر وا بو

 َم که َسر رشته ی کارِم گمه , هی َاناُلِمیه
 که ِی َسر رشته کاُرم که گمه پیدا بو

 ِدل ُم کُوته َا َرنِد ِدل تو تا ِبرِسه
اگه حتی دل تو اخر ِی دنیا بو

شاعر :  جانعلی خاوند

 مو هر شو گُل بیوم خاِوت ادیدوم
 تو گَپ ای روِتنت بو ور جکیدوم

 مو دیوار دلوم روتی ترک ُبو
مو بعد ای روِتنت کم کم چلیدوم

شاعر :  منصـور رئیسی

 اگه ای مو نبودی کَد بلنُدم
 َاَرم ور در زیارت ُپج َابنُدم

 ُمراُدم زو اگه دادی که ِهّچی
اگه نشدا دُلم َایشی َاکنُدم

شاعر :  منصور رئیسی

آگهی تجدید مزایده عمومی   
شماره 2م-98-57

1-زمان انتشار در سایت: 98/4/18 به صورت الکترونیکی برگزار می نماید.
2- مهلت دریافت اسناد مزایده: دوشنبه 98/4/24 ساعت14:00

3- تاریخ بازدید: 98/4/24
4- آخرین مهلت ارسال پیشنهاد قیمت: پنج شنبه 98/5/3 ساعت 13:00

5- زمان بازگشایی: شنبه 98/5/5 ساعت 10:00
6- مـدت اعتبـار ضمانـت نامـه شـرکت در فرآینـد ارجـاع کار سـه مـاه می 
باشـد و بـه درخواسـت کارفرمـا بـه مـدت سـه مـاه قابـل تمدید می باشـد.

7- بهره بردار باید دارای پروانه کسـب از اتحادیه مربوطه باشـد در صورتیکه 
شـرکت کننـده در مزایـده دارای جـواز کسـب مربوطه نباشـد بـا تکمیل فرم 
تعهـد نامـه محضـری ضمیمه متعهد مـی گردد تا سـه ماه از زمـان برندگی 
نسـبت بـه ارائـه جواز کسـب معتبـر برای مـکان مورد نظـر در اسـناد مزایده 

اقـدام نماید.
8- ضمنا رعایت موارد ذیل الزامی است:

1-9: برگـزاری مزایـده صرفـا از طریـق سـامانه تـدارکات الکترونیکی دولت 
مـی باشـد و کلیـه مراحـل فرآینـد مزایـده شـامل خریـد و دریافت اسـناد 
مزایـده ) در صـورت وجـود هزینـه مربوطـه( ، پرداخـت تضمین شـرکت در 

مزایـده ) ودیعـه(، ارسـال پیشـنهاد قیمت و اطـاع از وضعیت برنـده بودن 
مزایـده گـران محترم از این طریق امکان پذیر می باشـد. ضمنا می بایسـت 
اصـل اسـناد بارگـزاری شـده بـه صورت مهر شـده بـه نشـانی: کرمان-جاده 
تهـران-اداره کل راه آهـن کرمـان اداره منابـع انسـانی و رفاه تحویـل نموده و 

رسـید دریافت نمایند.
2-9: کلیـه اطاعـات موارد اجاره شـامل مشـخصات، شـرایط و نحـوه اجاره 
در بـرد اعـان عمومـی سـامانه مزایـده، قابـل مشـاهده، بررسـی و انتخاب 

می باشـد.
3-9: عاقـه منـدان بـه شـرکت در مزایـده مـی بایسـت جهـت ثبـت نام و 
دریافـت گواهـی الکترونیکـی) توکـن( با شـماره هـای ذیل تمـاس حاصل 

نمایند:
مرکز پشتیبانی و راهبری سامانه: 021-41934

سـامانه  سـایت  در  اسـتانها،  نـام  ثبـت  دفاتـر  تمـاس  اطاعـات 
نام/مزایـده گـر" موجـود  "ثبـت  )www.setadiran.ir( بخـش  

اسـت.
7-هزینه چاپ و نشر آگهی بعهده برنده مزایده می باشد./ م الف:362

اداره کل راه آهن کرمان

ــه  ــان ب ــن کرم ــتگاه راه آه ــی ایس ــواد غذای ــه م ــه عرض ــرداری از غرف ــره ب ــاره به ــر دارد اج ــان در نظ ــن کرم اداره کل راه آه
صــورت اجــاره را از طریــق مزایــده عمومــی و بــا جزئیــات منــدرج در اســناد مزایــده، بــا بهــره گیــری از ســامانه تــدارکات الکترونیکــی 

ــه صــورت الکترونیکــی واگــذار نمایــد. ــا شــماره مزایــده 2م-57-98 ب دولــت ) setadiran.ir ( و ب

نوبت دوم

بهزیستی

باغ موزه هرندی سرمایه رها شده شهر کرمان
مدیر روابط عمومی میراث فرهنگی استان: وضعیت اطراف باغ هرندی باید ساماندهی شود تا بتوانیم رفت و آمد

 به مجموعه را تسهیل کنیم

بـاغ هرنـدی یکـی از زیباتریـن باغ هـای ایرانی اسـت که در 
مرکـز شـهر کرمان به حـال خود رها شـده و کمتـر کرمانی تا 

کنـون بـرای بازدیـد از ایـن باغ به آن پا گذاشـته اسـت.
 بـاغ هرنـدی یکـی از مهمتریـن مکان هـای تاریخـی کرمان 
در عصـر قاجـار و پهلـوی بـه شـمار مـی رود، ایـن بـاغ یکـی 
از محل هـای اسـکان رضـا شـاه در سـفرش از تهـران بـه 
بندرعبـاس بـرای انتقـال بـه تبعیـدگاه بـود، رضـا شـاه که به 
صـورت ناگهانـی و اجبـاری تهـران را تـرک کـرده بـود بعـد از 
خراب شـدن خودرو شـخصی اش در شهر کرمان که هنوز در 
بـاغ هرنـدی نگهداری می شـود چنـد روز در این شـهر اقامت 
کـرد و بسـیاری از کارهـای اداری خـود را در ایـن شـهر انجام 
داد و در نهایت با خودروی شـخصی هرندی عازم بندرعباس 

. شد
هرنـدی یکـی از متمولیـن و افراد مـورد اعتماد مـردم کرمان 
بـوده کـه اقدامـات زیـادی برای توسـعه شـهر کرمـان انجام 
داده اسـت، باغی که نام هرندی بر آن گذاشـته شـده در چهار 
راه طهماسـب آبـاد کرمـان و در انتهـای یـک خیابـان سـنگ 

فرش قـرار گرفته اسـت.

باغ تاریخی در قلب کرمان فراموش 
شده است

امـا ایـن بـاغ به دلیـل عـدم برنامه ریزی مناسـب هیـچ گاه 
نتوانسـته به جایگاه حقیقی خود در حلقه گردشـگری دست 
یابـد، هـر چند که هزینه های بسـیاری در سـالهای اخیر برای 
بازسـازی بـاغ فتـح آبـاد شـد و بـاغ شـاهزاده نیـز از اهمیت 
باالیـی برخـوردار اسـت اما اگر سـری بـه باغ هرنـدی بزنید، 
می بینیـد کـه ایـن بـاغ نیـز چیـزی از ایـن دو بـاغ کم نـدارد 
و وجـود درختـان کهنسـال، حوضچه هـای پلکانـی و عمـارت 

مرکـزی، زیبایـی بی نظیری به آن بخشـیده اسـت.
بـا وجـود اینکه یک مـوزه در امـارت مرکزی این باغ مسـتقر 
شـده اسـت امـا مردم کرمـان نشـان داده اند در غیـاب مراکز 

تفریحـی کمتر بـه موزه ها توجـه دارند
بـا وجـود اینکه یک مـوزه در امـارت مرکزی این باغ مسـتقر 
شـده اسـت امـا مردم کرمـان نشـان داده اند در غیـاب مراکز 

تفریحـی کمتر بـه موزه ها توجـه دارند.
هـر چنـد میراث سـاختمان مرکـزی این بـاغ را مرمـت کرده 
اسـت اما همچنان بخشـهای زیـادی از این بـاغ به خصوص 
سـنگ فـرش، حجره هـای اطـراف نیـاز بـه مرمـت دارد و 
نحـوه نگهـداری از بـاغ نیز مناسـب نیسـت، حوض هـای باغ 
خالـی از آب رهـا شـده و در برخـی مـوارد فواره هـای سـنگی 
نیـز شکسـته اسـت، حوض بزرگ بـاالی عمارت نیـز مملو از 

لجن شـده اسـت.
مریـم کربایـی یکـی دیگـر از شـهروندان کرمانـی اسـت که 
می گوید: میراث فرهنگی و دسـتگاه های فرهنگی و شـهری 
بایـد بـا برگـزاری ویژه برنامه هایـی در باغ هرنـدی و تبلیغات 
و سـاماندهی محوطـه بـاغ زمینـه را بـرای پویا شـدن و از بن 
بسـت خـارج شـدن آن مهیـا کنند اما اگـر در حـال حاضر به 

ایـن مـکان برویـد کامـاً متروکه بودن باغ مشـخص اسـت.
وی افـزود: وجـود یـک پارکینـگ در مجـاورت بـاغ منظـره 
بسـیار ناپسـندی را ایجـاد کـرده اسـت در حالـی کـه یـک 
خیابـان سـنگ فـرش زیبـا در مقابـل پـارک قـرار دارد و باید 
درب خروجـی پارکینـگ از سـمت بـاغ هرندی بسـته شـود.

ایـن شـهروند گفـت: بـه دلیـل وجـود پارکینگ و کـم عرض 
بـودن خیابـان عماً خیابان سـنگ فـرش از انتهـای کوچه به 
سـمت چهـارراه یک طرفه شـده و گردشـگران امکان حرکت 

به سـمت بـاغ هرنـدی را ندارند.
وی دربـاره بحث هایـی در خصـوص قـرار داشـتن مـوزه در 
ایـن بـاغ و مسـائل امنیتی گفـت: دقیقًا همیـن وضعیت در 
بـاغ عفیـف آباد شـیراز نیز وجـود دارد و هیچ مشـکلی ایجاد 
نشـده اسـت ضمـن اینکه می تـوان تدابیـر مناسـب را اتخاذ 

کرد.
امـا  اسـت  مـردم کرمـان  سـرمایه  بـاغ  ایـن  وی گفـت: 
متاسـفانه رهـا شـده و مدتـی هـم کاربـری اداری داشـته 
اسـت کـه شـرایط بسـیار نـا مناسـبی داشـت امـا در حـال 
حاضـر بخشـهایی از باغ مرمت شـده و تنها اقدامـی که باید 
انجام شـود دمیدن روح زندگی در باغ اسـت که گویا کسـی 
قصـدی در ایـن زمینـه نـدارد. مـا از اسـتاندار کرمـان تقاضا 
داریـم همـان طـور کـه آقـای رزم حسـینی بـاغ فتح آبـاد را 
احیـا کـرد آقـای فدایـی بـاغ هرنـدی را از بـن بسـت خارج 
کنـد و ایـن مکان را به محل شـادی و نشـاط عمومی تبدیل 
کند.محمد احمدی، یک کارشـناس گردشـگری در خصوص 
بـاغ هرنـدی می گویـد: متاسـفانه باغ نقشـی تاثیر گـذار در 
زمینـه گردشـگری ندارد و بـا وجود قرار گرفتن یـک موزه در 
بـاغ امـا اسـتقبالی بـرای بازدیـد از این مکان نمی شـود.وی 

گفـت: بـاغ هرندی به دلیل وقایع دوران پهلوی شـهرت دارد 
امـا سـاخت این بـاغ بـه دوران قاجار بـاز می گردد و توسـط 
فـردی بـه نام عـدل السـلطنه احداث شـده اسـت.احمدی 
بیـان کـرد: ایـن بـاغ ثبـت ملـی اسـت و یکـی از زیباتریـن 
باغ هـای تاریخـی ایران و اسـتان کرمان محسـوب می شـود 
کـه بـه دلیـل قـرار گرفتـن در شـهر می توانـد نقـش قابـل 
توجهـی در توسـعه گردشـگری و نشـاط اجتماعـی داشـته 
باشـد.وی مسـاحت این بـاغ را 25 هزار مترمربع دانسـت و 
افـزود: دلیـل اینکه اسـم بـاغ به نام هرندی گذاشـته شـده 
اسـت خریـداری ایـن باغ از نـوادگان سـردار نصرت توسـط 
تاجـر معـروف کرمانـی بوده کـه در نهایت به اسـم این تاجر 

نامگذاری شـده اسـت.

بنای داخلی تلفیقی از معمای ایرانی 
و فرنگی است

وی در خصـوص بنـای داخلـی این بـاغ گفت: ایـن معماری 

در کرمـان منحصـر به فرد اسـت چون نقشـه سـاخت بنا در 
واقـه تلفیقـی از معمـاری فرنگـی و ایرانـی اسـت امـا تمـام 
ویژگی هـای یـک بنـای ایرانـی را می توانیـد در ایـن عمـارت 
ببینید.احمـدی گفـت: سـاختمان مرکزی دو طبقه اسـت که 
در حـال حاضـر سـاختمان همکف موزه سـاز و طبقه اول هم 

موزه باسـتان شناسـی است.

پاسخ میراث فرهنگی استان کرمان
محمـد مهدی افضلی، رئیـس روابط عمومی میراث فرهنگی 
اسـتان کرمـان در گفتگـو بـا مهـر در خصـوص سـاماندهی 
بـاغ می گویـد: هـم اکنـون یـک مـوزه در سـاختمان مرکزی 
بـاغ مسـتقر اسـت و بـه همیـن دلیـل نگرانی هـای امنیتـی 
در خصـوص واگـذاری حجره هـای اطـراف بـاغ بـه بخـش 
خصوصـی مطـرح اسـت کـه البتـه می تـوان بـا تمهیداتـی 
ایـن مشـکات را نیـز رفـع کـرد. وی تصریح کرد: چند سـال 
قبـل میراث فرهنگـی اقدام بـه خریداری پاک هـای اطراف 
بـاغ بـرای اجـرای طرح هـای توسـعه ای کـرد و قرار بـود یک 
خیابـان از بـاغ هرنـدی به سـمت خیابـان شـریعتی احداث 
شـود تـا رفـت و آمـد بهبود پیـدا کند امـا متاسـفانه در حالی 
کـه تنهـا یک پـاک بـه این خیابـان فاصلـه داشـتیم مجوز 
احـداث طبقـه دوم ایـن بنـا صـادر و یـک مرکز خریـد در آن 

شـد. احداث 
وی همچنیـن بـه وجود یک پارکینگ در کنار باغ اشـاره کرد و 
بیـان کرد: وضعیت اطراف باغ هرندی باید سـاماندهی شـود 

تـا بتوانیم رفت و آمد به مجموعه را تسـهیل کنیم.
افضلـی بیـان کـرد: طرح هایی در دسـتور کار میراث قـرار دارد 
امـا نیـاز بـه حمایت و همکاری دسـتگاه های مختلـف داریم 
و امیدواریـم بـا تملک سـاختمان های اطـراف بتوانیـم باغ را 
احیـاء کنیم و بـه یکی از مکان های گردشـگری پویای کرمان 

ماننـد میدان گنجعلیخان تبدیل شـود.
مـردم کرمـان منتظرنـد تا مسـئوالن شـهر کرمان بـا تدبیر 
و تصمیـم گیـری مناسـب بـاغ هرنـدی را به یکـی از مراکز 
فعالیت هـای فرهنگـی و هنـری تبدیـل کننـد و آنچـه را که 
در کاروانسـرای گنجعلیخـان شـاهد هسـتیم در ایـن مـوزه 

نیـز ببینیم.
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بیکاری؛ با وجود درآمد خالص
5میلیارد تومانی یک واحد صنعتی

اسـتاندار کرمـان بیان کرد: در اسـتانی کـه درآمد خالص یک واحد صنعتـی 5 هزار میلیارد 
تومـان و 6 برابـر کل اعتبـارات عمرانـی اسـتان اسـت و فـروش محصوالت کشـاورزی 20 
هـزار میلیارد تومان در سـال اسـت، مشـکل بیـکاری را داریم.به گزارش ایسـنا محمدجواد 
فدایـی 16 تیرمـاه در جلسـه شـورای اداری اسـتان کرمـان بـا حضـور معـاون وزیر کشـور 
اظهـار کـرد: تـاش بنـده برای پویایـی و بهبود سیسـتم اداری برای کمک به توسـعه و رفع 

مشـکات مردم است.
وی افـزود: یکـی از موضوعات کشـور و اسـتان کرمان مشـکات و آسـیب هـای اجتماعی 
اسـت کـه حـل آنهـا در برنامه های مسـووالن اسـت تـا در جهت مقابلـه یا پیگیـری از آنها 
گام بردارند.فدایـی مهـم تریـن عامل آسـیب هـای اجتماعی را بیکاری دانسـت و تصریح 
کـرد: بخـش عمده ای از مسـائل حاشـیه نشـینی به بیـکاری برمی گردد و ریشـه کاهش 
ازدواج و افزایـش طـاق، مربـوط بـه همیـن مشـکل اسـت کـه زیـاد در ایـن زمینـه بحث 
کردیـم امـا نتایجـی کـه گرفته ایم کمتـر بوده است.اسـتاندار کرمـان بیان کرد: در اسـتانی 
کـه درآمـد خالـص یـک واحـد صنعتـی 5 هـزار میلیـارد تومـان و 6 برابـر کل اعتبـارات 
عمرانـی اسـتان اسـت و فـروش محصـوالت کشـاورزی 20 هـزار میلیـارد تومان در سـال 
اسـت، مشـکل بیـکاری را داریـم.وی افزود: شـاید یکـی از علت های معضـل بیکاری این 
اسـت کـه در دسـتگاه هـا و نهادهای مختلف به مسـئله بیـکاری یک جور نگاه نمی شـود 
و مسـئولیت مشـترک نمی بینیم. فدایی با اشـاره به طوالنی شـدن ارائه زمین برای پروژه 
سـاخت هتـل در اسـتان بیـان کـرد: بنـده مـی گویـم ایـن اقتـدار دولت اسـت کـه نگذارد 
کسـی زمیـن خـواری کنـد و بایـد ایـن مـوارد بـا سـرعت حل شـود زیرا بـا اجـرای چنین 
پـروژه ای تعـداد زیـادی مشـغول بـه کار مـی شوند.اسـتاندار کرمـان در ادامـه اظهـار کرد: 
قصـد داریـم طرحـی را اجـرا کنیـم که بدانیم سـیر مراجعـه مـردم در ادارات چگونه اسـت 
تـا بتوانیـم بدانیـم چـه اتفاقاتی افتـاده و تحلیل کنیم.عالـی ترین مقام اجرایـی دولت در 
اسـتان کرمـان دربـاره تغییر سـاعت اداری در اسـتان گفت: قصد داشـتیم در پیک مصرف 
یـک سـاعت ادارات تعطیـل باشـند و شـرکت بـرق اعام کـرده حـدود 50 مـگاوات صرفه 
جویـی مـی شـود امـا وزارت کشـور نامـه زده که این مسـئله مربوط به چهار اسـتان اسـت 
و راهکارهـای جایگزیـن بـرای کاهـش مصـرف بـرق اعام شـده اسـت کـه در ایـن زمینه 
مصوبـات را پیگیـری و نتیجـه را برای بازگشـت سـاعت اداری به حالت قبل یـا ادامه روال 

کنونـی اطاع رسـانی خواهیـم کرد.
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 مدیـر روابـط عمومـی میـراث فرهنگـی اسـتان: 
وضعیـت اطـراف بـاغ هرنـدی بایـد سـاماندهی 
شـود تـا بتوانیـم رفـت و آمـد بـه مجموعـه را 
تسـهیل کنیـم. افضلـی بیـان کـرد: طرح هایـی 
بـه  نیـاز  امـا  دارد  قـرار  میـراث  کار  دسـتور  در 
مختلـف  دسـتگاه های  همـکاری  و  حمایـت 
داریـم و امیدواریـم بـا تملـک سـاختمان های 
اطـراف بتوانیـم بـاغ را احیـاء کنیـم و بـه یکـی 
از مکان هـای گردشـگری پویـای کرمـان ماننـد 

شـود. تبدیـل  میـدان گنجعلیخـان 

نماینـده مـردم کرمـان و راور در مجلس شـورای اسـامی گفت: 
آمادگـی داریـم اسـتان کرمـان را بـه عنـوان پایلـوت در حـوزه 
مسـائل مربـوط بـه پیشـگیری از آسـیب هـای اجتماعـی قرار 

بدهیم.
بـه گـزارش ایسـنا محمدرضـا پورابراهیمـی 16 تیرماه در جلسـه 
شـورای اداری اسـتان کرمان با حضور معاون وزیر کشـور با بیان 
اینکـه پیشـگیری هزینـه کمتـری دارد و در حـوزه های مختلف 
اسـاس حرکت را پیشـگیری تشـکیل مـی دهد افزود: آسـیب 
هـای اجتماعـی امـروز یکی از چالش های اصلی کشـور اسـت 
و اقداماتـی کـه مـی تواند در دسـتور کار اسـتان ها قـرار بگیرد، با 

اقدامـات متداول متفاوت اسـت.
پوربراهیمـی تصریـح کـرد: بـا کارهایـی که در اسـتان کرمـان در 
راسـتای اقتصـاد مقاومتی به ویـژه در قلعه گنج اجرا شـده، آمار 
جرائـم و خشـونت بـه صـورت محسـوس و بعضـا تا یـک دوم 

کاهـش یافته اسـت.
وی بـا اشـاره بـه برگشـت جمعیـت بیـان کرد: بـا آغـاز فعالیت 
معیـن اقتصـادی در بخش گلباف، تعـدادی از مـردم بومی این 
منطقه از کرمان برگشـتند و باید بحث اشـتغال مردم را در محل 
خودشـان حـل کنیـم تا در این صـورت آسـیب های اجتماعی به 

حداقل ممکن برسـد.
نماینـده مـردم کرمـان و راور در مجلـس شـورای اسـامی بـا 
اشـاره به تجربه خوب اسـتان کرمان در پیشـگیری با محوریت 
اقتصـاد مقاومتـی، گفـت: این تجربه مـی تواند در اسـتان های 

دیگـر اجرا شـود.
وی افـزود: مطالبـه مـا از سـتاد وزارت کشـور تعریـف رابطـه 
متقابـل بیـن آسـیب های اجتماعی و مسـائل اقتصادی اسـت 
کـه ایـن را در اسـتان کرمـان دیـده ایـم و ظرفیـت های بسـیار 
خوبـی کـه در معین های اقتصادی اسـتان وجـود دارد می تواند 

مسـیر حرکـت توسـعه اقتصـادی را فـارغ از حضـور دولـت )که 
محدودیـت منابـع دولـت بـرای همـه ما مشـخص اسـت( رقم 

بزنـد و آسـیب هـا کاهش پیـدا کند.
پورابراهیمـی اظهـار کـرد: یکـی از درخواسـت های مـا از رییس 
جمهـور افزایـش اختیـارات اسـتانداران بـود کـه بتواننـد بـرای 
تمرکـز در حـوزه مسـائل اقتصـادی کار کننـد و اگر این اجـازه در 
اسـتان کرمـان بـه ما داده شـود، مـی توانیم موضوعـات مربوط 
بـه اشـتغال جوانـان، فقر و مسـائل آسـیب های اجتماعـی را با 
توجـه بـه توانمندی هایـی که در داخل اسـتان داریـم به حداقل 
ممکـن برسـانیم.وی با اشـاره بـه فعالیت مجموعه هـای بزرگ 
صنعتـی معدنـی در اسـتان کرمـان بیـان کـرد: ایـن فعالیت ها 
بخـش هـای کوچکـی از ظرفیـت هـای معدنی مـا و بـه اعتقاد 
بنده 15 درصد از کل پتانسـیل اسـتان اسـت و بخش زیادی از 

معـادن اسـتان کرمـان بهره برداری نشـده اسـت.

بـه گـزارش روابـط عمومـی 
اداره کل بهزیسـتی اسـتان 
صـادق  عبـاس  کرمـان 
زاده مدیـر کل بهزیسـتی بـا حضـور در اداره پذیـرش 
و هماهنگـی بـا 15 نفـر از مددجویـان تحت حمایت 
آنـان  مشـکات  شـنیدن  بـا  و  دیـدار  بهزیسـتی 

دسـتورات الزم را صـادر نمـود .
صـادق زاده در حاشـیه دیـدار بـا مددجویـان در مرکز 

فیـاض2 با حضـور در جمـع کارکنان ایـن مرکزضمن 
دیـدار بـا آنـان  از نزدیـک رونـد ارائـه خدمـت در 
بخشـهای مختلـف مرکـز را مـورد برسـی قـرار داد 
وجهـت رفـع برخـی موانـع موجـود در ایـن زمینـه 
راهکارهایـی را ارائـه نمـوده ودسـتور پیگیـری صـادر 
کرد.کارکنـان ایـن مرکز نیز ضمـن گفتگوی صمیمانه 
بـا مدیر کل بهزیسـتی درخواسـت ها ومسـائل خود 

را مطـرح نمودنـد .

نماینده مردم کرمان و راور در مجلس پیشنهاد داد:
انتخاب استان کرمان بعنوان پایلوت پیشگیری از آسیب های اجتماعی در کشور

ماقات عمومی مدیر کل بهزیستی 
استان با مددجویان بهزیستی


