
فرخی حفظ نباتات سازمان جهاد کشاورزی جنوب کرمان: موش صحرایی یکی از آفات مهم و خطرناک در منطقه جنوب 
کرمان است که خسارت بسیار زیادی به بخش کشاورزی بویژه مزارع، باغات، سیستم ها و تأسیسات آبرسانی وارد می کند

سرپرست فرمانداری عنبرآباد:

طرح جنگل کاری سبزگزی
در عنبرآباد اجرا شد

اتمام پروژه اتصال چند حلقه چاه به 
مدار آبی شهر کرمان تا 1.5 ماه آینده

جوالن موش صحرایی 
در مزارع جنوب

زمان طالیی کودکان اوتیسم را دریابید
مدیرکل بهزیستی: 18ماه اول تولد، طالیی ترین  زمان برای تشخیص اختالل اوتیسم است

دادستان عمومی وانقالب شهرستان جیرفت:

۷ محکوم به قصاص نفس 
در جیرفت از اعدام رها شدند
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رییس اداره راهداری و حمل و نقل جاده ای جیرفت گفت:

خسارت 650 کیلومتر راه روستایی 
جیرفت بر اثر بارندگی
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ما را در تلگرام دنبال کنید

تومــان  500 قیمــت              1398 مــرداد   14 دوشــنبه         548 پیاپــی  شــماره  ســوم           ســال 
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خط قرمز در تنگه هرمز

جالل خوش چهره
یادداشت مهمان

همـه اتفاق هـا در تالش واشـنگتن برای اعمال فشـار 
حداکثـری بـه ایـران ریشـه دارد. تغییـر در آرایـش 
تاریخـی نظـم و امنیـت خلیـج فـارس؛ به ویـژه تنگه 
هرمـز، فـاز جدید فشـار به ایران اسـت که واشـنگتن 

بـا زیرکـی آن را مهندسـی می کنـد.
یـک اتفـاق سـاختگی و ازپیـش طراحـی شـده بـه 
توقیـف نفتکـش ایرانـی »گریـس 1« در تنگـه جبـل 
الطـارق انجامیـد. بهانـه، اجـرای قانونـی اسـت کـه 
48 سـاعت قبـل از توقیـف »گریـس 1« تصویـب و 
حاکمیت این تنگه را که در اختیار دولت بریتانیاسـت، 
موظـف بـه توقیـف نفتکش هایـی می کنـد کـه برای 
سـوریه سـوخت حمل می کنند. دو هفته پـس از این 
اتفـاق، یعنی در ۲8 تیرماه گذشـته)19 جـوالی( ایران 
در اقدامی که به واکنش در برابر بریتانیا تفسـیر شـد، 
نفتکـش »اسـتینا ایمپرو« را بـه اتهام ایجـاد آلودگی 
دریایـی توقیـف کـرد. به ایـن ترتیب زنـگ تـازه ای در 
عرصـه تنـش ایـران و امریـکا بـه صـدا درآمد بـا این 
تفـاوت کـه حاال بریتانیا که پیشـتر  و با نگاه به تجربه 
گذشـته خـود در همراهی با امریکا در جنـگ عراق، از 
هم سـویی مسـتقیم با واشـنگتن پرهیز داشـت، وارد 
معرکـه ای شـده که به هر ترتیب بایـد در آن نقش ایفا 
کنـد. در واقع بـازی تازه واشـنگتن، ورود به خط قرمز 
امنیتـی ایـران در حـوزه ای اسـت کـه در طـول تاریـخ 
و حتـی از دوران یکه تـازی پرتغالی هـا در آبراه هـای 
بین المللـی، مصـون از تعـرض بوده و حاکمیـت ایران 
بـا 1500 مایـل خـط سـاحلی در تنگـه هرمـز از سـوی 
همگان به رسـمیت شـناخته شـده اسـت.تهدید علیه 
حاکمیـت طبیعـی و تاریخـی ایـران در تنگـه هرمـز، 
عبـوز از خط قرمزی اسـت که واشـنگتن  در دنبال کرد 
سیاسـت فشـار حداکثـری می کوشـد؛ از یک سـو بـه 
ایجـاد ائتالف قدرت های جهانی علیـه ایران بینجامد. 
از سـوی دیگـر، آرایش امنیتی منطقـه خلیج فارس را 
به سـال های پیـش از خروج بریتانیا از منطقه شـبیه 
کنـد. طـرح تشـکیل »نـاوگان اروپایـی « در خلیـج 
فـارس می توانـد بسـتر چنیـن اهدافـی باشـد. ایـن 
طـرح را کـه »جرمی هانـت« وزیرامـور خارجـه سـابق 
بریتانیـا یـک روز پیـش از تشـکیل کابینه جدیـد این 
کشـور ارائه داد، با اسـتقبال محتاطانه آلمان، فرانسـه، 
ایتالیـا، دانمـارک و حتـی کـره جنوبـی روبـرو شـده 
اسـت. طـرح حاوی دو گزینه اسـت: نظـارت بر رفت و 
آمد ایمن کشـتی ها و اسـکورت نفتکش ها با ناوهای 
جنگـی. در ایـن حـال همـه کشـتی هایی که بـا پرچم 
بریتانیـا در تنگـه هرمـز حرکـت می کنند، باید مسـیر 
خـود را بـه وزارت حمـل و نقل این کشـور اطالع دهند 
تا از امکان اسـکورت نظامی بهره مند شـوند. سـخنان 
تأکیـدی »دومنیـک راب« در روز نخسـت تصدی اش 
در مسـند وزارت امورخارجه دولت »بوریس جانسون« 
حائز تأمل اسـت. او گفته اسـت:» نباید میان اتحادیه 
اروپـا و امریکا بر سـر مأموریت هـای دریایی در خلیج 
فارس کشـمکش وجود داشـته باشـد.« راب به نکته 
دیگـری هـم در روابـط تنش آلـود دولتش بـا ایران بر 
سـر نفتکش ها اشـاره کرده اسـت؛ اینکه »قصد اتخاذ 
تصمیـم عجوالنـه نـدارد، اما به طـور کامـل گزارش ها و 
اطالعـات دراین بـاره را دریافـت می کند«.اگرچـه هنوز 
بـه روشـنی نمی تـوان ادعـا کرد کـه بریتانیا بـه یکباره 
و ناخواسـته در معرکـه تنـش روابـط ایـران و امریـکا 
ام اس  »اچ  نـاو  دو  هرحـال  بـه  امـا  شـده ،  داخـل 
دانکـن« و »مونتـروز« ایـن کشـور بـه همـراه دیگـر 
ناوهـای دولت هـای اروپایـی در آب هـای خلیج فارس 
خواهنـد بود. تهران طرح مشـترک »نـاوگان اروپایی« 
در تنگـه هرمـز را پیـام خصمانـه قدرت هـای اروپایـی 
تفسـیر کرده اسـت. »علی ربیعی« سـخنگوی دولت 
در این بـاره گفتـه اسـت:» قصد اعـزام نـاوگان اروپایی 
بـه خلیـج فـارس، طبعـًا پیـام خصمانـه ای دارد.« 
او تصریـح کـرده:» ایـن تصمیـم تحریـک کننـده و 
موجـب افزایـش تنش هـا خواهـد شد.«واشـنگتن 
بـا زیرکـی در حـال تغییـر زمیـن بـازی بـه عرصـه ای 
اسـت کـه اروپائیـان و بـه ویـژه بریتانیـا را به رغم همه 
وسواس هایشـان در افزایش تنش با ایـران، رودرروی 
این کشـور قـرار می دهد. تهدیدآمیزتـر اینکه حاکمیت 
طبیعـی و تاریخـی ایـران در تنگـه هرمـز در معـرض 
اقدام هـای تاکتیکی و ماجراجویانه قرار گرفته اسـت. 
ایـن تهدیـد به مراتـب فراتـر از تحریم هایی اسـت که 
واشـنگتن تاکنـون بـه اجـرا گذاشـته اسـت. تمامیت 
سـرزمینی ایـران خـط قرمـزی اسـت کـه الزم اسـت 
بـرای حفـظ آن در وهلـه نخسـت بـه خنثـی کـردن 
سیاسـت ائتالف سـازی واشـنگتن اقـدام کـرد. دوم؛ 
مانـع هرگونـه تغییر در آرایش امنیتی تنگه هرمز شـد 

کـه ریشـه در طبیعـت و تاریـخ این آبراهـه دارد.
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کلیه هزینه های مرمت آثار تاریخی مشمول معافیت های مالیاتی است

و  دسـتی  فرهنگی،صنایـع  میـراث  اداره کل  سرپرسـت 
گردشـگری اسـتان کرمـان با اشـاره بـه اینکه کلیـه هزینه 
هـای مرمـت آثار تاریخی مشـمول معافیت هـای مالیاتی 
اسـت، گفـت: براسـاس بنـد » د « تبصره 10 قانـون بودجه 
سـال 98 اشخاص حقیقی و حقوقی شـامل افراد، شرکت 
هـا، صنایـع، کسـب و کارهـا و کلیـه مودیـان مالیاتـی می 
توانند در راسـتای احـداث، تکمیل، تجهیز فضاها، حفاظت، 
مرمـت و نگهـداری از بناهـای تاریخـی، فرهنگـی اقـدام و 
هزینـه هـای مربوطـه را بـا تائید سـازمان میـراث فرهنگی 
بـه عنـوان هزینـه های قابل قبـول مالیاتی محاسـبه کنند.

و مسـئوالن  مدیـران  بـا  نشسـت  در  فعالـی”  “فریـدون 
ادارات و نمایندگـی هـای اداره کل میـراث فرهنگی،صنایـع 
دسـتی و گردشـگری اسـتان کرمـان، افـزود: دسـتیابی به 
اهداف صنعت گردشـگری در شهرسـتانهای استان نیازمند 
افزایـش سـطح تعامـالت با دسـتگاه های مرتبط بـه ویژه 

اسـت. فرمانداریها 
وی بـا بیـان اینکـه در اسـناد بـاال دسـتی کشـور، از صنعت 
گردشـگری به عنـوان یکی از مهم ترین محورهای توسـعه 
نـام بـرده شـده اسـت، اظهـار کـرد: فرمانـداران در مقـام 
رئیـس دائمی سـتاد تسـهیالت سـفر در شهرسـتانها برای 

فعالیـت هرچـه بهتـر ایـن سـتاد، منابـع مالی مناسـبی را 
اختصـاص دهند .

فعالـی با اشـاره بـه اینکه باید مسـئوالن و مدیران شـهری 
بـه اهمیـت توسـعه گردشـگری آگاهی پیـدا کننـد، افزود: 
عـالوه  بر دسـتگاه هـای اجرایی ، فعاالن حوزه گردشـگری 
و سـمن هـا نیز مـی تواننـد نقش موثـری در توسـعه این 

صنعـت و حفـظ و حراسـت از بناهـای تاریخـی ایفا کنند.
و  دسـتی  فرهنگی،صنایـع  میـراث  اداره کل  سرپرسـت 
گردشـگری اسـتان کرمـان، حمایـت از سـرمایه گـذاران 
بخـش خصوصـی را الزمـه توسـعه صنعـت گردشـگری 
دانسـت و افـزود: مسـئوالن بـرای پیشـبرد اهـداف خـود 
در صنعـت گردشـگری در راسـتای جـذب سـرمایه گـذاران 

داخلـی و خارجـی تـالش بیشـتری بـه کار ببرنـد.
وی بـا بیـان اینکـه بایـد اهتمـام الزم در جهـت تکریـم 
سـرمایه گـذاران و ایجـاد زمینـه بـرای فعالیت آسـانتر آنها 
بـه کار گرفتـه شـود، گفـت: بروکراسـی پیچیـده و طوالنـی 
اداری باعـث دلسـردی سـرمایه گـذاران می شـود و انتظار 
مـی رود با حذف این موانع رضایت سـرمایه گـذاران فراهم 
شـود.فعالی بـا اشـاره بـه لزوم شناسـایی و معرفـی پروژه 
های شـاخص حوزه های مختلف میـراث فرهنگی،صنایع 
دسـتی و گردشـگری شهرسـتانهای اسـتان کرمان، افزود: 
بهـره بـرداری از پـروژه هـای شـاخص هرشهرسـتان بـا 
همـکاری فرمانـداران و مدیـران مرتبـط در دسـتور کار ایـن 

اداره کل اسـت.
وی در ادامـه بـه معافیت های مالیاتی مرمـت آثار تاریخی 
تاکیـد کـرد و افـزود: براسـاس بنـد » د « تبصـره 10 قانون 
بودجـه سـال 98 اشـخاص حقیقـی و حقوقـی شـامل 
افـراد، شـرکت هـا، صنایـع، کسـب و کارها و کلیـه  مودیان 
مالیاتـی مـی تواننـد در راسـتای احـداث، تکمیـل، تجهیـز 
فضاهـا، حفاظـت، مرمـت و نگهـداری از بناهـای تاریخی- 
فرهنگـی اقـدام و هزینـه های مربوطـه را با تائید سـازمان 
میـراث فرهنگی به عنـوان هزینه های قابـل قبول مالیاتی 

محاسـبه کنند.
و  دسـتی  فرهنگی،صنایـع  میـراث  اداره کل  سرپرسـت 
گردشـگری اسـتان کرمان بااشـاره بـه برگـزاری رویدادها و 
جشـنواره های هدفمنـد و برنامه ریزی شـده، گفت: امروز 
بایـد جشـنواره هـا و رویدادهـای فرهنگـی و اجتماعـی بـا 
مسـاله گردشگری پیوند زده شـود بطوریکه با برگزاری این 
جشـنواره ها بتوانیم تعداد کثیری از گردشـگران را به سوی 
مقصـد مـورد نظـر جـذب کنیـم و بسـته های گردشـگری 

متنوعـی را بـه انها ارائـه کنیم.
وی بـا بیـان اینکـه اداره کل میراث فرهنگی اسـتان کرمان 
در برگـزاری این قبیل جشـنواره ها مـی تواند نقش همکار 
را  ایفـا کنـد، افـزود: مرمـت، سـاماندهی و حفاظـت از آثار 
تاریخـی و محوطـه هـای باسـتانی از مهم تریـن ماموریت 

هـای ایـن اداره کل اسـت کـه در اولویت کارها قـرار دارد.
فعالـی بـا اشـاره به اینکـه صنعت گردشـگری یک صنعت 
کامال تخصصی اسـت، افزود: خوشبختانه استان کرمان در 
زمینـه اقامتگاه های بوم گردی دارای ظرفیت بسـیار باالیی  
می باشـد که در کل کشـورنیز سـرامد اسـت، بنابراین باید 
متناسـب بـا ایـن ظرفیـت در راسـتای جـذب گردشـگران 

داخلـی و خارجـی برنامه ریـزی کنیم .
وی در ادامـه بـه ثبـت نـام هنرمنـدان صنایع دسـتی برای 
دریافـت نشـان ملی مرغوبیت اشـاره کرد و افـزود: ثبت نام 
اولیـه ایـن دوره از تاریـخ7 مرداد ماه سـال جـاری به مدت 
یکمـاه در ادارات میـراث فرهنگـی شهرسـتان ها و یـا دفتر 
توسـعه و ترویـج معاونـت صنایـع دسـتی اسـتان کرمـان 

می شـود. انجام 
فعالـی بـا اشـاره بـه اینکـه از تمامـی هنرمنـدان شـاخص 
و فعـال حـوزه صنایـع دسـتی در نمایشـگاههای ملـی و 
بیـن المللـی دعـوت خواهـد شـد و گفـت: هنرمندانـی که 
در افزایـش کیفیـت، نـوع بسـته بنـدی وحفـظ  اصالـت 
محصـول خـود دقـت باالیـی بـه کار ببرنـد از حمایـت این 

اداره کل بهـره منـد خواهنـد شـد.
وی بـه لـزوم توزیـع عادالنـه درآمـد حاصـل از فـروش 
دسـتی  صنایـع  هنرمنـدان  بیـن  در  دسـتی  صنایـع 
سراسـر اسـتان کرمـان تاکیـد کـرد و گفـت: سـاماندهی 
هنرمنـدان صنایـع دسـتی در دسـتور ایـن اداره کل قـرار 
دارد.سرپرسـت اداره کل میـراث فرهنگی،صنایـع دسـتی 
و گردشـگری اسـتان کرمـان بـه بـرون سـپاری بخشـی 
از فعالیـت هـای حـوزه صنایـع دسـتی از قبیـل آمـوزش 
اشـاره و تصریـح کرد: سـازمان هـای متولی امـر آموزش 
و اتحادیـه صنایـع دسـتی می تواننـد در ایـن زمینه ورود 
پیـدا کننـد.وی بـا بیـان اینکـه آمـوزش و احیـاء رشـته 
هـای منسـوخ شـده و یا در حـال منسـوخ از وظایف این 
اداره کل اسـت خاطرنشـان کـرد: ارائـه مجـوز فعالیـت، 
راه انـدازی بازارچـه هـای فـروش و ایجـاد زمینـه بـرای 
افزایـش سـطح درآمـد فعـاالن صنایـع دسـتی از دیگـر 

وظایـف میـراث فرهنگـی اسـت.

سرپرست اداره کل میراث فرهنگی استان کرمان:

کرمان در انتظار طوفانراه اندازی بخش بخار نیروگاه سیکل ترکیبی گهران

ــر در  ــی گل گه ــی و صنعت ــرکت معدن ــل ش ــر عام مدی
جریــان بازدیــد از نیــروگاه ســیکل ترکیبــی گهــران گفت:

بخــش بخــار نیــروگاه ســیکل ترکیبــی گهــران بــا 
ــرق  ــروی ب ــال نی ــری انتق ــبکه سراس ــا ش ــت ب موفقی

کشــور ســنکرون گردیــد.
جمشــید مالرحمــن گفــت: بخــش بخــار نیــروگاه 
ســیکل ترکیبــی گهــران کــه توســط شــرکت گهــر انــرژی 
ــون  ــر 135 میلی ــغ ب ــذاری بال ــا ســرمایه گ ســیرجان ب

یــورو احــداث شــده اســت بــا ظرفیــت نامــی 160 
مــگاوات بــه شــبکه انتقــال نیــروی برق کشــور پیوســت 
و بــا راه انــدازی ایــن فــاز از پــروژه، ظرفیــت نامــی ایــن 
نیــروگاه بــه 500 مــگاوات رســید. راه انــدازی ایــن بخش 
از نیــروگاه بــه جهــت عــدم نیاز به ســوخت و اســتفاده از 
خروجــی اگزوزهــای واحدهــای گازی جهــت تولیــد برق 
و افزایــش راندمــان نیــروگاه بســیار حائــز اهمیــت بــوده 
ــا تــالش و پیگیــری مــداوم و  ــم ب ــن مه اســت کــه ای

همــه جانبــه شــرکت گهر انــرژی ســیرجان و پشــتیبانی 
ــزل  ــر من ــه س ــر ب ــی گل گه ــی و صنعت ــرکت معدن ش
مقصــود رســیده اســت.وی افــزود: ســرمایه گــذاری کل 
طــرح بالــغ بــر ۲80 میلیــون یــورو اســت و احــداث ایــن 
نیــروگاه در منطقــه اســتراتژیک معدنــی و صنعتــی گل 
گهــر بســیار حائــز اهمیــت بــوده و می توانــد در توســعه 
و شــکوفایی صنعــت منطقــه علــی الخصــوص شــکل 
گیــری قطــب فــوالد ســازی کشــور در منطقــه گل گهــر 
بســیار راهگشــا باشــد. همچنیــن فــاز دوم ایــن نیــروگاه 
ــی آن را شــامل  ــوک دوم و ســوم ســیکل ترکیب ــه بل ک
می شــود در حــال عبــور از مراحــل مطالعاتــی اســت کــه 
امیــد اســت تــا پایــان ســال جــاری، اجرایــی گــردد. این 
نیــروگاه در حــال حاضــر انــرژی تولیــدی خــود را تحویل 
شــبکه سراســری انتقــال نیــروی بــرق کشــور می دهــد 
و از ایــن حیــث نیــز ســهم بــه ســزایی در افزایــش تولید 

نیــروی بــرق در ســطح ملــی دارد.
شــرکت معدنــی و صنعتــی گل گهــر در راســتای عمــل 
بــه وظایــف ملــی خــود از تمامــی طــرح هــای توســعه 
منطقــه کــه هــر یــک به نوبــه خــود گام هــای موثــری در 
اعتــالی صنعت کشــور هســتند پشــتیبانی خواهــد نمود 
ــن  ــش متخصصی ــه دان ــکا ب ــد و ات ــاری خداون ــه ی و ب
منطقــه، هــر روز شــاهد پیشــرفت بخش هــای مختلف 

در صنعــت منطقــه خواهیــم بــود.

کارشـناس مرکـز پیـش بینی اداره کل هواشناسـی اسـتان 
کرمـان گفـت: سـرعت وزش بـاد در روز هـای سـه شـنبه و 
چهارشـنبه در اسـتان زیاد می شـود و بهتر اسـت کرمانی ها 

مراقب باشـند.
مریـم سـالجقه کارشـناس مرکـز پیـش بینـی اداره کل 
هواشناسـی اسـتان کرمان با اشـاره به اینکه آسمان استان 
صـاف تـا کمـی ابریسـت گفـت: امـروز وزش بـاد نسـبتا 
شـدید، گـرد وخـاک لحظه ای درشـرق اسـتان پیش بینی 
می شـود.به گـزارش خبرنـگار گـروه اسـتان هـای باشـگاه 
خبرنـگاران جـوان از کرمان، سـالجقه با اشـاره بـه اینکه در 
جنـوب وغرب اسـتان افزایش ابر را شـاهد هسـتیم افزود: 

احتمـال رگبـار پراکنـده در ارتفاعـات وجـود دارد.
او باشـاره بـه اینکه سـه شـنبه و چهارشـنبه سـرعت وزش 

بـاد در اسـتان زیـاد می شـود گفـت: کاهش کیفیـت هوا و 
کاهـش دیـد افقـی دور از انتظار نیسـت.

کارشـناس مرکـز پیـش بینی اداره کل هواشناسـی اسـتان 
افـزود: کسـانی که قصد سـفر در این روز هـا را دارند مراقب 

باشـند و از وضعیـت جاد ه ها باخبر باشـند.
او اظهـار کـرد: در حالـی شـهداد در ۲4 سـاعته گذشـته بـا 
47 درجه سـانتیگراد، گرم ترین روز را پشـت سـر گذاشـته 
اللـه زار بـا 13 درجـه سـانتیگرادخنک ترین نقطه اسـتان به 

ثبت رسـیده اسـت.
کارشـناس مرکـز پیـش بینی اداره کل هواشناسـی اسـتان 
کرمـان حداقـل دمـای امـروز شـهر کرمـان را ۲0 درجـه 
سـانتیگراد اعـالم و تصریـح کـرد: امـروز دمـای کرمـان در 

گرم تریـن سـاعات بـه 36 درجـه سـانتیگراد می رسـد.

29 تا 2948 تا 46
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سـی و هفتمیـن شـماره فصلنامـه علمـی ترویجـی 
صاحب امتیـازی  بـه  قرآنـی«  »مطالعـات 
منتشـر  جیرفـت  واحـد  اسـالمی  آزاد  دانشـگاه 
شـماره  هفتمیـن  و  سـی  ایکنـا؛  بـه گـزارش  شـد. 
قرآنـی«  »مطالعـات  ترویجـی  علمـی  فصلنامـه 
واحـد  اسـالمی  آزاد  دانشـگاه  صاحب امتیـازی  بـه 
جیرفـت و مدیرمسـئولی مجیـد خزاعی منتشـر شـد.

عناوین مقاالت این شـماره بدین قرار اسـت: »تحلیل 
سـاختاری حدیث ضیف ابراهیـم)ع( در قرآن کریم با 
تکیـه بـر دو محور جانشـینی و هم نشـینی«، »ابلیس 
تنزیلـی در نـگاه تاویلـی«، »سرچشـمه های معرفتـی 
منابـع  و  قـرآن  تاثیـر  و  نقـش  و  اشـراقی  حکمـت 
روایـی«، »حـوزه معنایی جهـاد و واژه های هم نشـین 
آن بـا تکیـه بر سـیر نـزول«، »بررسـی تطبیقـی وقوع 
تـرادف در قـرآن از دیـدگاه زمخشـری و طبرسـی«، 
»بررسـی تطبیقـی چندمعنایـی واژه »یـد« در قـرآن 
کریم و نهج البالغه در پرتو نظریه اسـتعاره شـناختی«، 
»میقـات موسـی در قـرآن«، »رهیافـت تربیتـی در 
بررسـی آیـات 14 و 3۲ سـوره مریـم«، »اثربخشـی 
بـا محوریـت  افـراد  نکوهـش دنیاگرایـی در تربیـت 
»مفهـوم  قـرآن کریـم«،  و  تمثیـالت کتـاب کافـی 
حکیـم و تاثیـر آن در زندگـی بـا بهره گیـری از آیـات و 
روایـات«، »قالب های خطابی در سـوره ابراهیم)ع(«، 
قرآنـی«،  زندگـی  سـبک  در  سـعادت  »جایـگاه 
»سبک شناسـی سـوره نازعـات«، »بررسـی تطبیقـی 
توحیـد افعالـی از دیـدگاه قرآن و سـعدی شـیرازی«، 
»امـر بـه معروف و نهـی از منکـر؛ بایدهـا و نبایدها«، 
تفویـض«. مسـاله  قرآنـی  مسـتندات  »بازیابـی 
ابراهیـم)ع( ضیـف  حدیـث  سـاختاری  تحلیـل 

در چکیـده مقالـه »تحلیـل سـاختاری حدیـث ضیف 
ابراهیـم)ع( در قـرآن کریـم بـا تکیـه بـر دو محـور 
جانشـینی و هم نشـینی« می خوانیم: »بررسـی روابط 
مباحـث  از  یکـی  واژگان،  جانشـینی  و  هم نشـینی 
ضـروری و الزم بـرای درک و تحلیـل مفاهیـم قـرآن 
مجیـد، بـه شـمار می آیـد. تعلیـم و تربیـت از جملـه 
اهـداف نـزول ایـن کتـاب آسـمانی اسـت، کتابـی که 
رحمتی اسـت بـرای گروندگان، و زیانـی برای تبهکاران 
تـا بندگـی فـروغ ارشـادی آن از ورای قـرون متمـادی 
در کلیـه زمینه هـا بـر تـارک زندگـی معنـوی و مـادی 
انسـان ها پرتـو افکنـده و انـوار هدایتش اندیشـه های 
جوینـدگان کمـال مطلـق در حیـات را سـمت و سـو 
بخشـیده و پیروانـش را در ابعـاد تعلیمـی و تربیتـی 
مسـتفیض گردانیده اسـت. نمونه بـارز تربیتی قرآن را 
می تـوان در »حدیـث ضیف ابراهیم)ع(« جسـت وجو 
زنجیـره  یـک  در  داسـتان،  عناصرایـن  تمـام  کـرد. 
خطـی در کنـار هـم چیـده شـده اند، تـا آداب مهمانی 
را به انسـان بیاموزد. جسـتار حاضر کوشـیده اسـت با 
اسـتفاده از روش توصیفـی- تحلیلـی و بـا تکیه بر دو 
محـور جانشـینی و هم نشـینی به بررسـی سـاختاری 
آیـات مربـوط بـه آداب مهمانـی در داسـتان مذکـور 
بپـردازد. برخـی از نتایـج پژوهـش نشـان می دهـد 
کـه در ایـن داسـتان، بیش تـر بـر محـور جانشـینی 
تکیـه شـده اسـت. در محـور هم نشـینی بـرای انتقال 
پیـام اصلـی داسـتان، عبارت هـا بـه گونـه ای در کنـار 
هـم و در یـک خـط افقـی قـرار گرفته انـد تـا آداب 
مهمانـی را بـه ترتیـب بیـان نمایـد، کـه مصـداق بـارز 
ابراهیـم)ع(  حضـرت  شـخصیت  انسـجام  در  را  آن 
می کنیـم.« مشـاهده  شـخصیت ها  سـایر  بـا 

در طلیعـه مقالـه »ابلیـس تنزیلـی در نـگاه تاویلـی« 
در  آن  نقـش  و  ابلیـس  »موضـوع  اسـت:  آمـده 
دسـتگاه آفرینـش، از جملـه موضوعـات مهـم دینـی 
و قرآنـی اسـت کـه در متـون عرفانـی فارسـی نیـز 
انعـکاس وسـیع دارد. امـا نکتـه مهـم در ایـن امـر، 
ایـن دو  بـه ظاهـر آشـکاری اسـت کـه در  تعـارض 
نـگاه متفـاوت بـه ابلیـس بـه چشـم می خـورد؛ در 
حالـی کـه در وحـی تنزیلـی- قرآنـی از ابلیـس بـه 
رحمـت  از  رانده شـده  و  مطـرود  موجـودی  عنـوان 
خـدا یـاد می شـود؛ در نـگاه تاویلـی- عرفانـی وی 
مـورد تقدیـس برخـی از بـزرگان قـرار می گیـرد و بـه 
از او و عملکـردش دفـاع می شـود و حتـی  شـدت 
بـه  حاضـر  مقالـه  می شـود.  نامیـده  توحیـد  اسـوه 
روش کتابخانـه ای نگاشـته شـده اسـت و بـا تبییـن 
مبانـی اندیشـه تنزیلـی- قرآنـی و تاویلـی- عرفانـی 
بـر  ابلیـس  آفرینـش  فلسـفه  بـه  ابلیـس  دربـاره 
اسـاس ایـن دو دیـدگاه پرداختـه اسـت. پژوهـش 
حاضـر دلیـل آفرینـش ابلیـس را از دیـدگاه تنزیلـی 
و قرآنـی، مـواردی چـون خلقـت ابلیـس بـه منزلـه 
بازتـاب صفـات جاللیـه خداونـد، لـزوم وجـود شـر 
در عالـم و عاملـی بـرای تکامـل آن، وسـیله ای بـرای 
محـک و آزمایـش انسـان و عامـل بروز عقـل و اراده 
و اختیـار دانسـته اسـت. اما از نـگاه تاویلـی عرفانی، 
دالیـل آفرینـش ابلیـس را مطابـق اندیشـه های عرفا 
و گنوسیسـت های مسـلمان، مـواردی ماننـد تبییـن 
درسـت از حقیقـت توحیـد، تفسـیر واقعی از فلسـفه  
آفرینـش و جهـان خلقـت و بیـان حقیقـت عشـق 
عارفانـه دانسـته اسـت و در نهایـت بـه ایـن نتیجـه 
دسـت یافته کـه علی رغـم دو نـگاه متفـاوت، وجـود 
ابلیـس جـز خیـر بـرای دسـتگاه بشـریت نیسـت.«

سی و هفتمین شماره 
فصل نامه »مطالعات 

قرآنی« منتشر شد 

خبر

پیش بینی احداث ۵۰ واحد بز مورسیا 
تا پایان امسال در قلعه گنج 

اوقات فراغت با محوریت آشنایی 
با سبک زندگی امام عصر)عج (

خسارت 6۵۰ کیلومتر راه روستایی 
جیرفت بر اثر بارندگی

» حمیـد بیدشـکی « مدیـر امـور 
کشـاورزی  جهـاد  سـازمان  دام 
جنـوب کرمـان، در گفـت و گـو بـا 
خبرنـگار خبرگـزاری شبسـتان از 
کرمـان جنـوب، گفت: مجتمع دامپـروری جهاد 
کشـاورزی در سـال 94 در پـی سیاسـت هـای 
انتخـاب شهرسـتان قلعـه گنـج به عنوان شـهر 
پایلـوت اقتصاد مقاومتی به بنیاد مسـتضعفان 
معیـن اقتصادی شهرسـتان واگذار شـد .حمید 
بیدشـکی، افـزود: بـه دنبـال آن تعـداد ۲ هـزار 
رأس بـز شـیری نـژاد و خالـص مورسـیا کـه 
دارای خصوصیـات مهمـی همچون تولید شـیر 
باال و چند قلو زایی از کشـور اسـپانیا وارد شـد. 
مدیـر امور دام سـازمان جهاد کشـاورزی جنوب 
کرمـان، ضمـن ابـراز امیـدواری، بیـان داشـت: 
اکنـون  بـا تـالش سیاسـت گذاران و متولیـان 
شـاهد پیشـرفت روز افـزون و اسـتقبال خـوب 

از ایـن مجتمـع در منطقـه و کشـور هسـتیم بـه 
گونـه ای کـه اکنون تحـول عظیمـی در پرورش 
بـز مورسـیا در ایـن منطقـه و کشـور بـه وجـود 
آمـده اسـت.وی، ابـراز داشـت: یکـی از اهـداف 
تشـکیل مجمـع واگـذاری گلـه های 50 رأسـی 
بـا تسـهیالت بانکـی طـرف قـرارداد، کمـک بـه 
اشـتغال و محرومیـت زدایـی از منطقـه اسـت.

بیدشـکی، در ادامـه افـزود:  اکنـون تعـداد ۲3 
جهـاد  مجـوز  بـا  مورسـیا  بـز  پـرورش  واحـد 
کشـاورزی در شهرسـتان قلعـه گنـج احـداث 
و دام آنهـا هویـت بخشـی و درسـامانه جامـع 
نـژاد ثبـت شـده اسـت .مدیـر  مرکـز اصـالح 
جنـوب  جهـاد کشـاورزی  سـازمان  دام  امـور 
کرمـان، اضافـه کـرد: پـرورش ایـن دام مـورد 
رضایـت بهـره بـرداران قـرار گرفتـه اسـت کـه با 
برنامه ریزی هـای انجـام شـده قرار اسـت تعداد 
ایـن واحدهـا تـا پایـان سـال بـه 50 واحـد برسـد.

از  گفـت:  سـعیدی،  محمدتقـی 
اوقـات  برنامه هـای  مهم تریـن 
فراغـت کانون تخصصـی مهدویت 
اخـالق  برگـزاری کالس  جنـوب، 
همراه با پرسـش و پاسـخ به منظور آشـنایی با 
سـبک زندگی و سـیره امام عصر )عج ( اسـت.

حجت االسـالم محمدتقی سعیدی در گفت و گو 
با شبسـتان گفـت: کالس های آموزشـی اوقات 
فراغـت تابسـتانی کانـون تخصصـی مهدویـت 
جنـوب کرمـان، بـا اهـداف آشـنایی بـا معـارف 
دینـی، غنـی سـازی اوقـات فراغـت، مقابلـه با 
تهاجـم فرهنگـی، ایجـاد روحیه نشـاط معنوی، 
آینـده سـازی و کاهـش آسـیب های اجتماعـی 
تخصصـی  کانـون  اجراسـت.مدیر   حـال  در 
مهدویـت جنـوب کرمان بیـان داشـت: در حوزه 
فعالیت هـای قرآنـی کالس هـای تفسـیر قرآن 
بـا محوریـت آموزش سـوره حجـرات همـراه با 

پخـش صوتـی و تالوت دسـت جمعی شـرکت 
کننـدگان،  در کانـون تخصصی مهدویـت برگزار 
مهم تریـن  از  افـزود:  ادامـه  در  می شـود.وی 
برگـزاری کالس  فراغـت،  اوقـات  برنامه هـای 
اخـالق همـراه بـا پرسـش و پاسـخ بـه منظـور 
آشـنایی بـا سـبک زندگـی و سـیره امـام عصر 
)عج ( است.مسـابقات ورزشـی تنیس، فوتبال 
دسـتی، دارت، تیـر و کمـان، دومینـو، بازی هـا 
فکـری و فوتسـال لیـگ انتظـار از فعالیت های 
ورزشـی اسـت کـه از سـوی کانـون تخصصـی 
فراغـت  اوقـات  در  کرمـان  جنـوب  مهدویـت 
تابسـتانی برگزار می شـود.کالس های آموزشی 
خوشنویسـی، طراحـی، نقاشـی و کالس هـای 
شـعر، داستان نویسـی بـا موضوعـات دینـی و 
نیـز برگـزاری مسـابقه های کتاب خوانـی انتظار 
از سـایر برنامه هـای اوقـات فراغـت تابسـتانی 

ایـن کانـون تخصصی اسـت.

و  راهــداری  اداره  رییــس 
جــاده ای  نقــل  و  حمــل 
علــت  بــه  گفــت:  جیرفــت 
ــته  ــه گذش ــای هفت بارندگی ه
راه هــای  از  کیلومتــر   650 از  بیــش 
روســتایی در بخــش جبالبــارز جیرفــت 

دیــد.  خســارت 
از  فــارس  خبرگــزاری  گــزارش  بــه 
بــا  ســلیمانی  اکبــر  کرمــان،  جنــوب 
بارندگی هــای  علــت  بــه  اینکــه  بیــان 
ــر از  ــش از 650 کیلومت ــته بی ــه گذش هفت
راه هــای روســتایی در بخــش جبالبــارز 
ــت:  ــار داش ــد، اظه ــارت دی ــت خس جیرف
روســتایی  راه هــای  بازگشــایی  بــرای 
خســارت دیــده و تیغ زنــی ایــن راه هــا 
ســه دســتگاه لــودر و گریــدر بــرای انجــام 

ــارت  ــق خس ــه مناط ــداری ب ــات راه عملی
دیــده اعــزام شــده اســت.

رییــس اداره راهــداری و حمــل و نقــل 
جــاده ای جیرفــت از بازگشــایی و تیــغ 
زنــی بیــش از 164 کیلومتــر راه روســتایی 
توســط دســتگاه های راهــداری خبــر داد و 
گفــت: بــا توجــه بــه قــرار گرفتــن راه هــای 
مناطــق  بــودن  و کوهســتانی  ارتباطــی 
ریــزش کــوه و آب بردگــی از بیشــترین 
خســارت های راههــای روســتایی اســت.

درصــد   70 اینکــه  بــه  اشــاره  بــا  وی 
مناطــق  در  شهرســتان  ایــن  راه هــای 
معــرض  در  و  ســخت گذر  کوهســتانی 
خطــر ســیالب اســت، افــزود: پیش بینــی 
ــتایی  ــای روس ــی راه ه ــود کار تیغ زن می ش

ــد. ــول بکش ــر ط ــه دیگ ــه هفت ــا س ت

کل  اداره  نظــارت  و  کنتــرل  طــرح  راســتای  در 
در جنــوب  ای  نقــل جــاده  و  و حمــل  راهــداری 
کرمــان 3شــرکت حمــل و نقــل مســافر و کاال تعطیــل 
ــده متخلــف هــم جریمــه شــدند. و۲۲شــرکت و رانن

ــل اداره کل  ــل و نق ــاون حم ــودی مع ــی محم مجتب
راهــداری و حمــل و نقــل جــاده ای جنــوب اســتان 
ــرل در خدمــات دهــی  ــا هــدف کنت کرمــان گفــت: ب
مطلــوب شــرکتها و رصــد مــوارد ایمنــی حمــل و 
نقــل در نــاوگان عمومــی طــرح تشــدید نظارتهــا 
ــل  ــدأ حم ــی از مب ــل عموم ــرکتهای حمل ونق ــر ش ب
ــت .  ــرا اس ــت اج ــان در دس ــوب کرم ــل در جن و نق
مجتبــی محمــودی افــزود: طــرح کنتــرل نظــارت بــر 
شــرکت ها و نــاوگان حمــل و نقلــی همزمــان بــا 
ــارت  ــزوم نظ ــتانی و ل ــافرت های تابس ــش مس افزای
بیشــتر بــر شــرکتهای حمــل و نقــل کاال با مشــارکت و 
ــادی  همــکاری پاســگاه های پلیــس راه در محــل مب
پایانه هــای  محــل  شــهرها،  خروجــی  و  ورودی 
ــود.  ــال می ش ــت دنب ــا جدی ــافر ب ــل مس ــل و نق حم
وی بیــان کــرد: طــی ۲0 روز گذشــته و در طــرح 
ــی  ــل و نقل ــرکت حم ــل، 111 ش ــل و نق ــی حم نظارت
ــار و مســافر مــورد بازدیــد  ــاوگان حمــل و نقــل ب و ن
قــرار گرفــت و شــرکت هایــی کــه مــورد تخلفــی آنهــا 
مشــخص بــود بــه کمیســیون های مــاده 11 و 1۲ 
ــه تخلفــات  معرفــی شــدند کــه در ایــن کمیســیون ب
شــد.  رســیدگی  متخلــف  راننــده  و  ۲5شــرکت 
ــل  ــداری و حم ــل اداره کل راه ــل و نق ــاون حم مع
ــت: در  ــان گف ــوب اســتان کرم ــل جــاده ای جن و نق

کمیســیون رســیدگی بــه تخلفــات پرونــده 11شــرکت 
ــورد  ــل کاال م ــل و نق ــرکت حم ــری و 5ش ــافر ب مس
ــه  ــیدگی ب ــه رس ــه در نتیج ــت ک ــرار گرف ــیدگی ق رس
تخلفــات ۲شــرکت حمــل و نقــل کاال و یــک شــرکت 
مســافربری بــه جهــت تخلفــات مکــرر و رعایــت 
نکــردن حقــوق مســافر و مــردم تعطیــل شــدند.

مختلــف  نقــدی  جرایــم  گرفتــن  نظــر  در  از  وی 
بــرای دیگــر شــرکتها و راننــدگان متخلــف خبــر 
داد و گفــت: صــدور صــورت وضعیــت فاقــد کــد 
،صــدور  وضعیــت  صــورت  ،نداشــتن  رهگیــری 
اضافــه  ،اخــذ کمیســیون  مجــوز  بــدون  بارنامــه 
را  نقلــی  و  حمــل  ضوابــط  نکــردن  رعایــت  و 
بــرد.  نــام  شــرکتها  ایــن  تخلفــات  عمــده  از 
ــه  ــا مطالع ــافران ب ــه مس ــان اینک ــا بی ــودی ب محم
منشــور حقــوق مســافر بایــد بــه حقــوق قانونــی 
خــود در حــوزه حمــل و نقــل آگاه باشــند، بیــان 
ــردم و مســافران مشــاهده  ــه م ــی را ک ــرد: تخلفات ک
مــی کننــد بــه مجموعــه همــکاران مــا اطــالع دهنــد 
ــر  ــی راه را ب ــهای مردم ــات و گزارش ــه اطالع ــرا ک چ
ــت .  ــد بس ــی خواه ــات احتمال ــودجویی و تخلف س
و  راهــداری  کل  اداره  نقــل  و  حمــل  معــاون 
حمــل و نقــل جــاده ای جنــوب اســتان کرمــان 
هرگونــه  بــا  برخــورد  صــورت  در  خواســت  از 
 0344335۲139 شــماره  بــه  را  مــوارد  تخلــف، 
ــل  ــل و نق ــداری و حم ــافر اداره کل راه ــد مس واح
جــاده ای جنــوب اســتان کرمــان اطــالع دهنــد.

تقدیر فرماندار شهرستان قلعه گنج از اداره کل 
راهداری و حمل و نقل جاده ای جنوب 

استان کرمان
نهمیــن جلســه کمیتــه ارتقــای ایمنــی حمــل و نقــل 
راهــداری  اداره  میزبانــی  بــه  اســتان کرمــان  جنــوب 
قلعــه گنــج  شهرســتان  ای  جــاده  نقــل  و  حمــل  و 
بــا حضــور فرمانــدار ، دســتگاه هــای همــکار حــوزه 
شــد. برگــزار  جنــوب کرمــان  نقــل  و  حمــل  ایمنــی 

معــاون حمــل و نقــل اداره کل راهــداری و حمــل و نقــل 
جــاده ای جنــوب اســتان کرمــان در ایــن نشســت گفــت: 
کمیتــه ایمنــی و حمــل و نقــل بــا همــکاری دســتگاههای 
همــکار از جملــه قــرارگاه پلیــس راه جنــوب کرمــان، مرکــز 
ــوم پزشــکی جیرفــت،  ــای دانشــگاه عل حــوادث و فوریته
هــالل احمــر با هــدف هماهنگــی بیشــتر بین دســتگاههای 
بــرای برنامــه ریــزی و کاهــش حــوادث رانندگــی در 
ــت. ــده اس ــکیل ش ــته تش ــال گذش ــتان از س ــوب اس جن

اداره کل  در  مــا  مجتبــی محمــودی گفــت: همــکاران 
راهــداری و حمــل و نقــل جــاده ای جنــوب کرمــان 
علــی رغــم هزینــه هــای ســنگین نگهــداری و ایمــن 
بــرای  تــوان  و  تــالش  تمــام  بــا  محورهــا  ســازی 
منطقــه  ایــن  ارتباطــی  محورهــای  در  ایمنــی  ایجــاد 
کننــد. مــی  تــالش  رانندگــی  حــوادث  کاهــش  و 

عطــا ناوکــی فرمانــدار شهرســتان قلعــه گنــج از عملکــرد و 
مدیریــت خــوب اداره کل راهــداری و حمــل و نقــل جــاده 
ــارت  ــاد و نظ ــه حجــم زی ــا توجــه ب ــان ب ــوب کرم ای جن
ــاورزی  ــوالت کش ــار محص ــل ب ــل و نق ــر حم ــت ب و جدی

ــد فرودگاهــی  ــت احــداث بان ــه جه ــادی ب ــرد جه و عملک
ــه  ــی ک ــات خاک ــب عملی ــر مکع ــک 4000مت ــم ی ــا حج ب
معــادل 9کیلومتــر راه روســتایی مــی باشــد تقدیــر کــرد.

قلعــه  محــور  تعریــض  عملیــات  در  تســریع  ناوکــی 
وصــل  گفــت:  و  شــد  خواســتار  را  کهنــوج   _ گنــج 
ــتان  ــتان سیس ــوج در اس ــه فن ــک ب ــور رمش ــدن مح ش
اســتان  در  بــه جاســک  قلعــه گنــج  و  بلوچســتان  و 
دانســت  هایــی  طــرح  مهمتریــن  از  را  هرمــزگان 
شــدن  تکمیــل  رونــد  در  تســریع  صــورت  در  کــه 
شــد.  خواهــد  گنــج  قلعــه  بیشــتر  توســعه  ســبب 
ــن  ــج هــم در ای ــده پلیــس راه شهرســتان قلعــه گن فرمان
نشســت شناســایی نقــاط حادثــه خیــز و رفــع ایــن 
نقــاط بــا روشــنایی، نصــب چــراغ هــای هشــدار دهنــده، 
ــده در  ــی مان ــاط باق ــض نق ــا و تعری ــوس ه ــالح ق اص
محــور قلعــه گنــج -کهنــوج، نصــب دوربیــن هــای ثبــت 
ــج -  ــه گن ــای قلع ــرعت در محوره ــرل س ــف و کنت تخل
را خواســتار شــد. رمشــک   – قلعــه گنــج  و  کهنــوج 

حجـت االسـالم احمـد نجنو، گفـت: یکـی از توصیه هـای مهم 
کـه بایـد مدنظر قرار گیرد، وسـاطت در امر ازدواج جوانان اسـت 
کـه افـراد متدیـن باید جهـت معرفی جوانـان متقاضـی در امر 
ازدواج واسـطه گـری کننـد و یـا تشـکیالتی راه انـدازی شـود تا 
ایـن خال در در جامعه ما پر شـود.به گـزارش خبرنگار خبرگزاری 
شبسـتان از کرمان جنوب، حجت االسـالم »احمـد نجنو « امام 
جمعـه شهرسـتان قلعـه گنج گفت: باید تقـوای اللهـی را در امر 
ازدواج رعایـت کنیـم، خداوند در قرآن کریم مـی فرماید: »َو ِمْن 
ایاِتـِه اَْن َخَلـَق َلکُْم ِمْن اَْنُفِسـکُْم اَْزواجًا لَِتْسـکُنوا اَِلْیهـا َو َجَعَل 
ًة َو َرْحَمًة اِنَّ فى ذلَِک الَآیاٍت لَِقـْوٍم َیَتَفکَُّروَن«؛ و از  َبْیَنکُـْم َمـَودَّ
نشـانه هاى خداونـد، این که همسـرانى از جنـس خودتان براى 
شـما آفریـده، تـا در کنار آنـان آرامش یابیـد و در میانتان مودت 
و رحمـت قـرار داد، در این، نشـانه هایى اسـت بـراى گروهى که 
تفکـر مى کنند.حجت االسـالم احمـد نجنو، اضافه کـرد: پیامبر 
اسـالم)ص( مـی فرمایند: سـه چیـز را نباید به تاخیـر انداخت، 
اول نمـاز هر وقتی که زمانش رسـید دوم جنـازه وقتی که آماده 
شـد و سـوم شـوهر دادن دختـر وقتـی کـه هـم شـانی و هـم 

جریمه و تعطیلی شرکت های متخلف 
مسافر و حمل و نقل در جنوب
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مـوش ورامیـن معـروف بـه مـوش دم کوتـاه پسـتاندارجونده 
از تیـره مـوش سـانان اسـت کـه از آفـات اصلی سیسـتم های 
متناوبـا طغیـان می کننـد  بـه حسـاب می آینـد کـه  زراعـی 
کـرج  بابلسر،خراسـان  از  ایـران  زیسـتگاه های  اکثـر  ودر 
دارد  بلوچسـتان گسـترش  و  بوشـهر  تـا  تهـران  اطـراف  و 
می کنـد. سـازگار  را  خـود  هوایـی  و  آب  شـرایط  هـر  بـا  و 

بـرای مبـارزه با ایـن آفت همگانی باید حتما گونـه موجود مورد 
شناسـایی قـرار بگیرد. بـه دلیل اینکه 10 گونه مـوش وجود دارد 
کـه از جملـه آنهـا می تـوان به موش مغـان، موش کـور، موش 
خانگـی و موش سـیاه و قهـوه ای و….نام برد.که گونـه ها یا از 
راه مشـاهده مسـتقیم یا کلید و یا از طرز النه سازی آنها و محل 
زندگیشـان قابل تشـخیص هستند.خسـارتی که این جوندگان 
بـه زمین هـای زراعـی از جمله غـالت وارد می کنند بسـیار زیاد 
و قابـل مالحظه اسـت و مدتی اسـت کـه کشـاورزان و باغداران 
جنـوب اسـتان بـا ایـن آفـت دسـت و پنجـه نـرم می کننـد.

در مبارزه با جوندگان مضر کشاورزی باید موارد 
زیر را مد نظر گرفت

مشـاهده  یـا  کلیـد  راه  از   : موجـود  گونـه  شناسـایی   )1
مسـتقیم و یـا از طـرز النه سـازی و بقایـای بـه جـا مانـده.

یکـی  نوبـت  دو  در  آلـوده:  کانون هـای  در  تراکـم  ۲(تعییـن 
اصلـی  ورودی  و  النـه  کـردن  پیـدا  بـرای  مبـارزه  از  قبـل 
بررسـی  بـرای  سم پاشـی  آخـر  بعـدی  نوبـت  و  مـوش 
چگونگـی تاثیـر سـموم و ارزیابـی نتایـج حاصـل از مبـارزه

3( تعییـن زمـان و انتخـاب روش مناسـب مبـارزه: پـس از 
تعییـن تراکـم و تعیییـن آسـتانه زیـان اقتصـادی  در صـورت 

نیاز،مبـارزه انجـام می گیـرد. بهتریـن زمـان مبـارزه وابسـته به 
نـوع جونـده و شـرایط آب و هوایـی میباشـد.موش ها تقریبـا 
در یـک مرحلـه از زندگـی خـود تراکم هـای قابـل مالحظـه ای 
دارنـد و آن هـم اوایـل بهـار هنگامـی کـه درجـه حـرارت رفتـه 
رفتـه بـاال مـی رود و مـواد غذایـی به انـدازه کافـی وجـود دارد.

بـر این اسـاس میتوان توسـط تله ها تراکـم جمعیت، وضعیت 
موش هـای جـوان و ماده هـای بـارور و شـیرده را مشـخص 
کـرد. در طـول تابسـتان ایـن وضعیـت ادامـه دارد تـا زمانی که 
رفته رفته هوا سـرد شـود و موادغذایی در دسـترس کم شـود.

لـذا بایـد در ایـن مرحلـه بـه جمعیـت ضربـه وارد کرد کـه این 

زمـان درسـت همزمـان بـا ماه هـای آخر بهـار و اوایل تابسـتان 
اسـت کـه ایـن امـر باعـث می شـود در طـول تابسـتان و پاییز 
جمعیـت آنهـا بـه طـور قابـل مالحظـه ای کاسـته شـود و از 
طرفـی در طـول پاییـز و زمسـتان میـزان زادآوری آنهـا با توجه 
نـوزادان  تعـداد  و  حـرارت کـم می شـود  درجـه  بـه کاهـش 

در هـر زایمـان نیـز بـه طـور قابـل توجهـی کاهـش می یابـد.
بنابرایـن در طـول پاییـز و زمسـتان بـه نـدرت نیـاز بـه مبـارزه 
اسـت و ایـن روش را در اغلـب اسـتان های کشـور بـه غیـر از 
چنـد اسـتان گرمسـیری کـه تراکـم جونـده بـه طـور مسـتمر 
وجـود دارد می تـوان اعمـال کـرد. ولـی بـا ایـن وجـود در ایـن 
انجـام  مبـارزه  جمعیـت  اوج  زمـان  اگـردر  هـم  اسـتان ها 
شـود، نیـاز بـه انجـام چنـد مبـارزه در طـول سـال نیسـت.

نکتـه خیلـی مهـم کـه قابـل توجـه اسـت ایـن اسـت کـه در 
جمعیت هـای پاییـن، مبـارزه از لحـاظ اقتصـادی مقـرون بـه 
صرفـه نیسـت و هم چنیـن در جمعیت هـای بسـیار بـاال چون 
موش هـا نیازهـای غذایـی خـود را محدود می بیننـد و تراکم ها 
بـاال باعـث ایجـاد رقابت و فشـارهای عصبی در کلنی می شـود 
و در نتیجـه تعـداد زایمانهـا و تعـداد نـوزادان کاهـش می یابـد.

در حقیقـت زمانـی نیـاز بـه مبـارزه داریـم که جمعیـت در حال 
افزایـش باشـد یعنـی جمعیـت بـا درصـد بـاال از جوان هـا در 
محلـی مسـتقر شـده انـد آمـاده ایجـاد کلنـی جدید هسـتند.

الزم بـه ذکـر اسـت توجـه بـه سـایر روشـهای مبـارزه یعنـی 
روشـهای شـیمیایی  کنـار  در  بیولوژیکـی  و  زراعی،مکانیکـی 
اسـت. اهمیـت  حائـز  بسـیار  جونـدگان  بـا  مبـارزه  بـرای 

اندازه ها ومشخصات
 150 تـا   90 دم  میلی متـر،   ۲70 تـا   150 تنـه  و  سـر  طـول   
میلی متـر، پـا 30 تـا 45 میلی متـر، وزن 130 تـا 180 گـرم.

زیستگاه
 در اکثر زیستگاه های ایران اعم از جنگلی، کوهستانی، بیابانی، 
اسـتپی و تاالبـی زندگـی می کنـد، اراضـی کشـاورزی آبـی و 
اطـراف کانال هـای آبیاری و مناطق مرطـوب را ترجیح می دهد.

 پراکندگی
دارد. پراکندگـی  کشـور  مناطـق  اکثـر  در 

پراکنش جهانی
اسـت  شـده  مشـاهده  بنـگالدش  در  بـار  اولیـن  بـرای   
ولـی در حـال حاضـر در اکثـر نقـاط جهـان پراکندگـی دارد.

عادات
می شـود.معمواًل  دیـده  نیـز  روز  در  گاهـی  اسـت،  شـبگرد   
زندگـی زیرزمینـی و اجتماعـی دارد. النـه و انبـار ذخیـره مـواد 
زمیـن  سـطح  از  سـانتی متری   75 تـا   50 عمـق  در  غذایـی 
هـر  طـول  طوالنـی کـه  راهـروی  چنـد  وسـیله  بـه  و  اسـت 
یـک از آنهـا ممکـن اسـت از ۲0 متـر تجـاوز نمایـد بـا سـطح 

اطـراف  در  شـده،  حفـارش  خاک هـای  دارد،  ارتبـاط  زمیـن 
مـواد  ذخیـره  انبـار  در  می خـورد،  چشـم  بـه  سـوراخ ها  ایـن 
مشـاهده شـده  غـالت  نیـم کیلـو  از  متجـاوز  غذایـی گاهـی 
اسـت. مـوش ورامیـن در تمـام فصـول سـال فعـال اسـت، در 
روزهـای گـرم تابسـتان گاهـی درب النـه را مسـدود می کنـد.

 غذا
 از مـواد گیاهـی نظیـر غـالت، ریشـه، پوسـت  و بـرگ گیاهـان 
تغذیـه می کنـد. بـه محصـوالت کشـاورزی از قبیـل غـالت، و 
یونجـه خسـارت می زنـد ولـی بیشـترین خسـارت را از طریق 
سـوراخ کـردن جوی هـا و کانال هـای آبیـاری وارد می سـازد.

فرخی حفظ نباتات سازمان جهاد کشاورزی جنوب کرمان: موش صحرایی یکی از آفات مهم و خطرناک در منطقه جنوب کرمان است 
که خسارت بسیار زیادی به بخش کشاورزی بویژه مزارع، باغات، سیستم ها و تأسیسات آبرسانی وارد می کند

جوالن موش صحرایی در مزارع جنوب

جنـوب کرمـان را همـه بـه عنوان قطب کشـاورزی کشـور می شناسـند و باغـات زیـادی را نیـز در دل خود 
جـای داده اسـت کشـاورزان ایـن منطقه که تا چنـدی قبل با آفت ملـخ صحرایی درگیر بودنـد انگار اکنون 
بـا آفتـی دیگـر از نوع پسـتانداران باید دسـت و پنجه نرم کنند این آفـت که موش ورامین نـام دارد جونده 
اسـت مدیر حفظ نباتات سـازمان جهاد کشـاورزی جنوب کرمان در چهار ماه اول سـال جاری در سـطح 6 
هـزار و 8۵۰ هکتـار در مـزارع و باغـات جنـوب کرمان علیه آفت مـوش مبارزه صورت گرفته اسـت. در چهار 
ماهـه اول سـال جـاری در سـطح 6 هـزار و 8۵۰ هکتـار در مـزارع و باغات برعلیـه این آفت مبـارزه صورت 

گرفته اسـت که بخش اعظمی از آن به روش شـیمیایی اسـت.

ــا  ــوش بـ ــن مـ ــرد: ایـ ــح کـ ــی تصریـ فرخـ
توجـــه بـــه شـــرایط خـــاص منطقـــه در 
تمامـــی فصـــول ســـال فعـــال اســـت کـــه 
مشـــخصه مهـــم آن در بـــاغ، وجـــود انبـــوه 
خـــاک بـــه صـــورت تپـــه ای کوچـــک و 
هرمـــی شـــکل در جلـــوی ســـوراخ اســـت 
ـــب  ـــتر در ش ـــه بیش ـــوش از الن ـــروج م ـــه خ ک
اســـت.وی اضافـــه کـــرد: در چهـــار ماهـــه 
ـــزار و 8۵۰  ـــطح 6 ه ـــاری در س ـــال ج اول س
هکتـــار در مـــزارع و باغـــات برعلیـــه ایـــن 
آفـــت مبـــارزه صـــورت گرفتـــه اســـت کـــه 
بخـــش اعظمـــی از آن بـــه روش شـــیمیایی 

اســـت.

الهام پی پر
دبیر تحریریه/کاغذ  وطن

یل
هل

س: 
عک
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روزنامه های دیروز

آگهی حصر وراثت
احترامـا خواهشـمند اسـت بـا توجـه بـه دادخواسـت بانـو زینب 
یاورخـواه فرزندعلـی بـه شـماره ملـی 3390۲0۲730بـه طرفیت 
ورثـه مرحـوم آقـا تـاوه غالمـی نمـداد فرزنـد--- بـه شـماره 
ملی5369743649بـه خواسـته حصـر وراثت خواهشـمند اسـت ورثـه مرحوم 
در یـک نوبـت روزنامـه چـاپ شـود کـه چنانچه ورثـه ای دیگـر یا وصیـت نامه 
ای در دسـت کسـی باشـد بـه ایـن شـورا مراجعـه نمائیـد ودر غیـر اینصـورت 
گواهـی حصـر وراثـت صـادر خواهـد شـد .ورثـه :1- زینـب یـاور خـواه بـه ش 
م  ش  بـه  مجـد  رضایـی  اسـحق   -۲) متوفـی  3390۲0۲7۲0)همسـر  م 
3390۲17363)پسر متوفی (3- علیرضا غالمی نمداد به ش م 3390۲0405۲ 
)پسـر متوفی (4- محمد غالمی نمداد به ش م 5369894۲05)پسـر متوفی 
(5- خسـرو رضایـی مجـد بـه ش م3150054346)پسـر متوفـی(6- نبـات 
یاورخـواه بـه ش م5369753679)دختـر متوفی (7- اشـرف یاورخواه به ش 

م5369753660)دختـر متوفـی (
شوراحل اختالف شماره یک – بخش جازموریان – م الف :6۵6

آگهی مزایده مال غیر منقول )نوبت دوم( 
دایـره مزایـده اجـرای احـکام حقوقـی دادگسـتری کرمـان در نظـر دارد در خصـوص پرونـده کالسـه 980۲50 
شـعبه پنجـم اجـرای احـکام حقوقی کرمان ششـدانگ ملک به شـماره پـالک ۲581فرعـی از 5 اصلی بخش 
چهارکرمـان متعلـق بـه ورثه مرحـوم مهدی گنجعلیخانی رمضانی با مشـخصات زیر را از طریـق مزایده بفروش 

برساند: 
- 1 آدرس ملک: کرمان بلوار جمهوری اسالمی-کوچه 14-خیابان شهید سعادت آبادی-شمالی 7-انتهای کوچه درب مقابل 

-۲مشخصات ثبتی ملک: ششدانگ ملک به شماره پالک ۲581فرعی از 5 اصلی بخش چهارکرمان 
- 3وضعیـت ملـک بدیـن شـرح اسـت:ملک دارای عرصـه بمسـاحت 188 مترمربـع واعیانـی شـامل زیرزمیـن به مسـاحت 
تقریبـا 76متـر مربـع بعنـوان انبـاری مسـکونی وهمکـف جمعـا بـه مسـاحت تقریبـا 159 مترمربع بصـورت آجری با سـقف 
سـبک وبخشـی گنبدی)43مترمربع سمت شمالی ملک(میباشـد،ملک دارای حیاط سازی و نمای سیمان سفید میباشد. در 
قسـمت حیاط یک سـایه بان به سـقف سـبک به متراژ تقریبا 18 متر مربع اجرا شـده است )سـمت درب ورودی( و همچنین 

دارای انشـعاب آب و برق و گازو تلفن میباشـد. 
بـا توجـه بـه توضیحات فـوق جمـع ارزش ریالـی ملـک4/750/000/000 ریـال )چهارمیلیاردوهفتصـدو پنجاه میلیـون ریال( که 
توسـط کارشـناس رسـمی دادگسـتری ارزیابی گردیده اسـت. جلسـه مزایده در روز چهارشـنبه مورخ 1398/06/06 راس ساعت 
9 صبـح در محـل اتـاق مزایـده های دادگسـتری کرمـان و با حضور نماینـده محترم دادسـرا برگزار می گرددطالبین شـرکت در 
مزایـده مـی تواننـد تـا 5روز قبـل از مزایـده از ملـک مذکـور بازدیـد و در صـورت تمایل بـه شـرکت در مزایده بایسـتی ده درصد 
قیمت کارشناسـی بمبلغ475/000/000 ریال با شناسـه واریز 97387080059۲01۲37 به حسـاب شماره۲171۲93951000سـپرده 
دادگسـتری نـزد بانـک ملـی واریـز و بـه همـراه درخواسـت کتبی خـود در پاکت در بسـته و تـا قبل از سـاعت برگـزاری مزایده 
تحویـل نماینـد. بدیهـی اسـت شـخصی به عنـوان برنـده مزایده شـناخته می شـود که قیمـت باالتـری داده باشـد. در صورت 
انصـراف برنـده مزایـده 10%مبلغ پیشـنهادی به نفـع دولت ضبط خواهد شـد. در ضمن دایره اجرا هیچ گونه مسـئولیتی در قبال 
معامـالت معـارض نخواهـد داشـت برنده مزایده بایسـتی نسـبت به واريـز مابه التفاوت مبلغ کارشناسـی تا مبلغ پیشـنهادی 

در روز مزایـده اقـدام نمایند. 
دادورز مزایدهای اجرای احکام حقوقی دادگستری کرمان-شیروانی/م.الف: 313

آگهی تحدید حدود اختصاصی
چـون ششـدانگ یکبـاب خانـه پـالک 9۲34 فرعـی از 574- 

اصلـی بمسـاحت 443/17مترمربـع واقـع در بخش45کرمان 

آقـای  تقاضـای  مـورد  جیرفـت  دراراضـی  :واقـع  آدرس  و 

فرهـاد مقبلـی هنزایـی بـا سـتناد رای هیـات محتـرم حـل اختـالف ثبـت 

نامبـرده  درمالکیـت  بشـماره98/0۲/1۲-139860319014000406  جیرفـت 

3قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی  قرارگرفتـه وآگهـی موضـوع مـاده 

اراضـی وسـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی و مـاده13- آییـن نامـه قانـون 

ثبـت منتشـر ودر موعـد مقـرر مـورد واخواهـی قـرار نگرفتـه ونیاز بـه تحدید 

7313-98/05/1۲مالـک  مورخـه  درخواسـت  حسـب  لـذا  دارد  حـدود 

13قانـون  مـاده  تبصـره  سـتناد  بـا  آن  حـدود  تحدیـد  آگهـی  بدینوسـیله 

مزبورمنتشـر و عملیـات تحدیـد ی آن از سـاعت 8صبـح روزدوشـنبه مـورخ 

98/07/01شـروع وبعمـل خواهـد آمـد لـذا بـه مالـک یـا مالکیـن امـالک 

مجـاور رقبـه مزبـور اخطـار میگـردد کـه در موعـد مقـرر در ایـن اعـالن بـه 

محـل وقـوع ملـک حاضـر و در صـورت عـدم مراجعـه مجاوریـن عملیـات 

تحدیـد ی بـا معرفـی مالـک انجـام و چنانچـه کسـی از مجاورین بـر حدود 

وحقـوق ارتفاقـی آن اعتـراض داشـته باشـد بـر طبـق مـاده ۲0قانـون ثبت و 

مـاده 86- اصالحـی پـس از تنظیـم صورتمجلـس تحدیـدی اعتـراض خـود 

را کتبـا ظـرف مـدت 30روز بـه ایـن اداره اعـالم ودادخواسـت بـه مراجـع 

ذیصـالح قضائـی تقدیـم و گواهـی دادخواسـت بـه ایـن اداره ارائـه نمایـد 

نخواهـد  مسـموع  ادعایـی  هیچگونـه  شـده  یـاد  مهلـت  گذشـت  از  وپـس 

:98/05/14-روز دوشـنبه  انتشـار  –تاریـخ  الـف:۲6۲  م  بـود./. 
جواد فاریابی - رئیس اداره ثبت اسناد وامالک جیرفت

آگهی حصر وراثت
احترامـا خواهشـمند اسـت با توجـه به دادخواسـت میرزا فلـک نازی 
فرزنـد ---به شـماره ملـی ۲470۲۲74۲37به طرفیـت ورثه مرحوم 
عبـاس فلک نازی فرزند ---به شـماره ملی----به خواسـته حصر 
وراثـت خواهشـمند اسـت ورثـه مرحـوم در یک نوبـت روزنامه چاپ شـود کـه چنانچه 
ورثـه ای دیگـر یـا وصیـت نامه ای در دسـت کسـی باشـد به ایـن شـورا مراجعه نمائید 

ودر غیـر اینصـورت گواهـی حصـر وراثت صـادر خواهد شـد .ورثه :
1-میرزا فلک نازی فرزند کمی به شماره ملی ۲470۲۲74۲7)پدر متوفی (

۲-فاطمه سابقی نژاد فرزند محمد به شماره ملی 5369963411)همسر متوفی (
3-جمشید فلک نازی فرزند عباس به شماره ملی 5360097655

4-علی فلک نازی فرزند عباس به شماره ملی5360494468
5-اردشیر فلک نازی فرزند عباس به شماره ملی 5360۲74433
6-فرشید فلک نازی فرزند عباس به شماره ملی5360۲744۲5
7-زهرا فلک نازی فرزند عباس به شماره ملی 5360413344

شورای حل اختالف بخش یک جازموریان 

آگهی حصر وراثت
خصـوص  در  احترامـا 
دادخواسـت تقدیمی خواهان 
معصومـه جشـان شـهریاری 
فرزنـد ---بـه خواسـته حصروراثـت توضیـح 
زابلـی  علـی  محمـد  حسـین  شـادروان  داده 
فرزند--- به شـماره  ملـی 5369878481در 
تاریـخ97/5/5 دراثـر بیمـاری سـرطان فـوت 

: از  نمـوده ووارث حیـن فـوق عبارتنـد 
1-زهـرا محمـد علـی زابلـی فرزنـد حسـین به 

ش ملـی 5360751۲4)دختـر متوفـی (
۲-معصومـه جشـان شـهریاری فرزنـد عزیـز 
بـه ش ملـی 536014۲47۲)همسـر متوفـی (

3-خانـم جان محمد علـی زابلی فرزند محمد 
به ش ملـی 5369417997)مادر متوفی (     

لـذا مراتب یک نوبـت در روزنامه کثیر االنتشـار 
محلـی آگهـی میشـود چنانچه کسـی اعتراض 
دارد یـا وصیـت نامـه ازمتوفـی نـزد اشـخاص 
باشـد یـک ماه از نشـر آگهـی بـه دادگاه تقدیم 

دارد واال گواهـی صـادر خواهـد شـد .
رئیس شوراحل اختالف –حسین کوهستانی 

آگهی تحدید حدود اختصاصی
چـون ششـدانگ یـک بابخانـه دارای پـالک 1567 فرعـی مفـروز 

و مجـزی از 160 فرعـی از 47- اصلـی بمسـاحت 581/76  متـر 

مربـع واقـع در سـیرج- رودخانـه کوچه مسـجد حاجـی ها بخش 

۲6 کرمـان مـورد تقاضـای آقایـان محسـن و محمدرضا شـهرت هر دو نفـر دیلمی 

زنـدی فرزنـدان ماشـاهللا باسـتناد رای هیئـت حل اختالف ثبت شـهداد به شـماره 

97000764 و 97000434 – 1398/09/15 بالمناصفـه در مالکیـت نامبـردگان قـرار 

گرفتـه و اگہی موضـوع مـاده 3 قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضی و 

سـاختمان هـای فاقـد سـند رسـمی و مـاده 13-آئیـن نامـه قانـون ثبـت منتشـر 

و در موعـد مقـرر مـورد واخواهـی قـرار نگرفتـه و نیـاز بـه تحدیـد حـدود دارد لـذا 

حسـب درخواسـت مورخـه 98/04/۲3  مالکیـن بدینوسـیله آگهـی تحدیـد حدود 

آن باسـتناد تبصـره مـاده 13 قانون مزبور منتشـر و عمليات تحدیدی آن از سـاعت 

9 صبـح روز دوشـنبه مـورخ 98/06/04 شـروع و بعمـل خواهـد آمد. لـذا به مالک 

یـا مالکیـن امـالک مجـاور رقبـه مزبور اخطـار می گـردد کـه در موعد مقـرر در این 

اعـالم بـه محـل وقـوع ملک حاضـر و در صـورت عدم مراجعـه مجاوریـن عملیات 

تحدیـدی بـا معرفـی مالک انجـام و چنانچه کسـی از مجاورین بر حـدود و حقوق 

ارتفاقـی أن اعتـراض داشـته باشـد بـر طبـق مـاده ۲0 قانـون ثبـت و مـاده 86- 

اصالحـی آئیـن نامـه قانـون ثبـت پـس از تنظیم صورتمجلـس تحدیـدی اعتراض 

خـود را کتبـا بـه ایـن اداره اعـالم و ظـرف مـدت 30 روز دادخواسـت بـه مراجـع 

ذیصـالح قضانـی تقدیـم نمایـد و گواهـی دادخواسـت بـه ایـن اداره ارائـه نمایـد و 

پـس از گذشـت مهلـت یـاد شـده هیچگونـه ادعایـی مسـموع نخواهـد بود.تاریخ 

انتشـار: 1398/05/14
ابراهیم سیدی- رئیس ثبت اسناد و امالک شهداد/م الف:69۵

بحران کم آبی را جدی بگیریم
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دادسـتان عمومـی وانقـالب شهرسـتان جیرفـت گفت: 
طـی چهـار مـاه ابتدای سـال 98 بـا رضایت اولیـای دم 
هفـت نفـر محکـوم به قصـاص نفـس از اعـدام رهایی 
یافتند.بـه گـزارش خبرگـزاری مهـر بـه نقـل از روابـط 
عمومـی دادگسـتری کرمـان، حسـین سـالمی بـا بیان 
اینکـه یکی از ویژگی ها و صفات ارزشـمند مردم جنوب 
اسـتان کرمان داشتن روحیه گذشـت و ایثار است،اظهار 
داشـت: طـی دو سـال گذشـته تـا بـه امـروز بـا رضایت 
اولیـای دم، 17نفـر محکـوم به قصاص نفـس در زندان 
جیرفـت از اعدام رهایی یافتند.سـالمی افـزود: ضرورت 
دارد فرهنگ گذشـت و بخشـایش بیش از گذشـته در 
جامعـه ترویج داده شـود تا بازهم شـاهد چنین صحنه 
هـای زیبایی در جامعه باشـیم.این مقـام قضائی عنوان 
کـرد: در راسـتای سیاسـت هـای کلـی قـوه قضائیـه و 
دادگسـتری اسـتان کرمـان، مبنـی بـر حبـس زدایـی و 
کاهـش جمعیـت کیفـری زنـدان، در چهار مـاه ابتدایی 
سـال 1398 نسـبت به مدت مشابه سـال قبل، کاهش 
14 درصـدی ورودی بـه زنـدان جیرفت را داشـته ایم.در 
چهـار مـاه ابتدای سـال 1398 نسـبت به مدت مشـابه 
سـال گذشـته افزایـش 15 درصـدی آزادی زندانیـان را 
داشـته ایم .شـایان ذکر اسـت با ورود سالمی، دادستان 
جیرفـت، قاضـی ناظر زندان و برگزاری جلسـات متعدد 
بـا هـدف صلـح و سـازش و وسـاطت رئیـس زنـدان 
جیرفـت، روحانیـون، معتمدیـن و متنفذیـن محلـی و 
تعـدادی دیگر از خیریـن و نیکوکاران با خانـواده اولیای 
دم، زمینـه رهایـی ایـن افـراد از قصـاص نفـس فراهـم 

شـده است .

۷ محکوم به قصاص 
نفس در جیرفت 
از اعدام رها شدند

خبر

خسارت 6۵۰ کیلومتر راه روستایی 
جیرفت بر اثر بارندگی

تصادف در جاده کهنوج 
یک کشته بر جا گذاشت

طرح جنگل کاری سبزگزی 
در عنبرآباد اجرا شد

ــارت  ــق خس ــه مناط ــداری ب ــات راه عملی
دیــده اعــزام شــده اســت.

رییــس اداره راهــداری و حمــل و نقــل 
جــاده ای جیرفــت از بازگشــایی و تیــغ 
زنــی بیــش از 164 کیلومتــر راه روســتایی 
توســط دســتگاه های راهــداری خبــر داد و 
گفــت: بــا توجــه بــه قــرار گرفتــن راه هــای 
مناطــق  بــودن  و کوهســتانی  ارتباطــی 
ریــزش کــوه و آب بردگــی از بیشــترین 
خســارت های راههــای روســتایی اســت.

درصــد   70 اینکــه  بــه  اشــاره  بــا  وی 
مناطــق  در  شهرســتان  ایــن  راه هــای 
معــرض  در  و  ســخت گذر  کوهســتانی 
خطــر ســیالب اســت، افــزود: پیش بینــی 
ــتایی  ــای روس ــی راه ه ــود کار تیغ زن می ش

ــد. ــول بکش ــر ط ــه دیگ ــه هفت ــا س ت

یـــک  برخـــورد  اثـــر  در   
خـــودروی پـــژو 405 بـــا 
موتـــور ســـیکلت و یـــک 
ــر در  ــژو دیگـ ــودروی پـ خـ
ـــوج،  ـــان - کهن ـــی منوج ـــور مواصالت مح
ـــج  ـــوت و پن ـــیکلت ف ـــور س ـــب موت راک

ــدند.  ــدوم شـ ــر مصـ نفـ
فرمانـــده قـــرارگاه پلیـــس راه جنـــوب 
کرمـــان در گفـــت و گـــو بـــا خبرنـــگار 
ایرنـــا اظهـــار داشـــت: گـــزارش یـــک 
ـــر  ـــوت در کیلومت ـــه ف ـــر ب ـــادف منج تص
ـــالم و  ـــوج اع ـــان - کهن ـــور منوج 19 مح
بالفاصلـــه یـــک تیـــم از قـــرارگاه بـــه 

ـــد. ـــزام ش ـــه اع ـــل حادث مح
آبـــکار افـــزود:  ســـرهنگ دادمـــوال 
ــی،  ــم کارشناسـ ــی تیـ ــس از بررسـ پـ

ــپ  ــه چـ ــراف بـ ــادف انحـ ــت تصـ علـ
و ســـبقت غیرمجـــاز خـــودروی 405 

ــد. ــالم شـ اعـ
ــانحه  ــن سـ ــرد: در ایـ ــح کـ وی تصریـ
برخـــورد  از  پـــس   405 خـــودروی 
یـــک  بـــا  ســـیکلت  موتـــور  بـــا 
ــی  ــورد مـ ــر برخـ ــودروی 405 دیگـ خـ
ـــل  ـــه دلی ـــانحه ب ـــن س ـــه در ای ـــد ک کن
شـــدت جراحـــات وارد شـــده راننـــده 
فـــوت کـــرد. دم  در  موتورســـیکلت 

ســـانحه  ایـــن  در  داد:  ادامـــه  وی 
رانندگـــی پنـــج نفـــر از سرنشـــینان ۲ 
خـــودروی 405 مصـــدوم شـــدند کـــه 
ـــکی  ـــای پزش ـــت ه ـــز فوری ـــط مرک توس
بـــه بیمارســـتان 1۲ فروردیـــن کهنـــوج 

بـــرای مـــداوا منتقـــل شـــدند.

روسـتای  کاری  جنـگل  طـرح 
جنـوب  عنبرآبـاد  سـبزگزی 
مقابلـه  راسـتای  در  کرمـان 
از  جلوگیـری  و  ریزگردهـا  بـا 
شـد.  اجـرا  منطقـه  ایـن  در  زایـی  بیابـان 
سرپرسـت فرمانـداری عنبرآبـاد در گفـت و 
گـو بـا خبرنـگار ایرنـا اظهـار داشـت: طـرح 
جنگل کاری روسـتای سـبزگزی به مسـاحت 
از  اعتبـار ۲ میلیـارد ریـال  بـا  135هکتـار و 

شـد. اجـرا  ملـی  اعتبـارات  محـل 
محمـود رییسـی افـزود: طـرح جنـگل کاری 
سـبزگزی بـا هـدف ایجـاد و توسـعه فضـای 
سـبز، بیابـان زدایـی و  مقابلـه بـا ریزگردهـا 
اجـرا شـده اسـت.وی بـا بیـان اینکـه طـرح 
عنبرآبـاد  سـبزگزی  روسـتای  جنـگل کاری 
بـا تالش هـای جهـادی مجموعـه اداره منابع 

طبیعـی اجـرا شـد، اظهار داشـت: سـبزینگی 
ایـن طـرح 100 درصـد اسـت.منطقه جنـوب 
کرمـان بـا حـدود سـه میلیـون و 858 هـزار 
و 86۲ هکتـار مسـاحت دارای اقلیـم هـای 
بیابانـی،  هـوای کویـری،  و  آب  از  متنوعـی 
نـوع  دو  اسـت.  و کوهسـتانی  کوهپایـه ای 
جلگـه  و  معتـدل کوهسـتانی  هـوای  و  آب 
ای گرمسـیری بـه طـور مشـخص در جنـوب 
کرمـان بـا فاصلـه نسـبتًا نزدیک وجـود دارد.

از مجمـوع مسـاحت جنـوب کرمـان، 3.46 
منابـع  هـای  عرصـه  را  آن  هکتـار  میلیـون 
در   )%90 )حـدود  شـونده  تجدیـد  طبیعـی 
بـر می گیـرد کـه شـامل 483 هـزار هکتـار 
و 954  هـزار   941 و  میلیـون  یـک  جنـگل، 
هکتـار مرتع و یک میلیـون و 38 هزار هکتار 

بیابـان اسـت.

روزنامه پیام ما
خبر داد: رییس سازمان نوسازی مدارس وعده داده تا قبل از مهرماه 98 

مدارس خشت و گلی را حذف می کنیم.

روزنامه ندای وحدت
از انتقال معاون وزیرشهرسازی از مسووالن کرمان خبر داد و از قول پژمان 

نوشت: هزار سال دیگر هم نمی توانید این گونه شهر کرمان را آباد کنید.

حجـت االسـالم احمـد نجنو، گفـت: یکـی از توصیه هـای مهم 
کـه بایـد مدنظر قرار گیرد، وسـاطت در امر ازدواج جوانان اسـت 
کـه افـراد متدیـن باید جهـت معرفی جوانـان متقاضـی در امر 
ازدواج واسـطه گـری کننـد و یـا تشـکیالتی راه انـدازی شـود تا 
ایـن خال در در جامعه ما پر شـود.به گـزارش خبرنگار خبرگزاری 
شبسـتان از کرمان جنوب، حجت االسـالم »احمـد نجنو « امام 
جمعـه شهرسـتان قلعـه گنج گفت: باید تقـوای اللهـی را در امر 
ازدواج رعایـت کنیـم، خداوند در قرآن کریم مـی فرماید: »َو ِمْن 
ایاِتـِه اَْن َخَلـَق َلکُْم ِمْن اَْنُفِسـکُْم اَْزواجًا لَِتْسـکُنوا اَِلْیهـا َو َجَعَل 
ًة َو َرْحَمًة اِنَّ فى ذلَِک الَآیاٍت لَِقـْوٍم َیَتَفکَُّروَن«؛ و از  َبْیَنکُـْم َمـَودَّ
نشـانه هاى خداونـد، این که همسـرانى از جنـس خودتان براى 
شـما آفریـده، تـا در کنار آنـان آرامش یابیـد و در میانتان مودت 
و رحمـت قـرار داد، در این، نشـانه هایى اسـت بـراى گروهى که 
تفکـر مى کنند.حجت االسـالم احمـد نجنو، اضافه کـرد: پیامبر 
اسـالم)ص( مـی فرمایند: سـه چیـز را نباید به تاخیـر انداخت، 
اول نمـاز هر وقتی که زمانش رسـید دوم جنـازه وقتی که آماده 
شـد و سـوم شـوهر دادن دختـر وقتـی کـه هـم شـانی و هـم 

کفـوی بـرای او پیـدا شـد.امام جمعـه قلعـه گنج، خاطرنشـان 
کـرد: یکـی از کارهـای پسـندیده وسـاطت در امر ازدواج اسـت 
که امام کاظم)ع(فرمود: در روز قیامت سـه گروه هسـتند که در 
سـایه رحمتی جز سـایه رحمت اللهی نیسـتند و خداوند آنها را 
در سـایه عـرش خویـش قـرار می دهد، کـه یک مورد؛ کسـانی 
هسـتند کـه بـرای ازدواج مسـلمانی وسـاطت مـی کننـد دوم 
کسـانی کـه بـه مسـلمانی خدمت می کنند و سـوم افـرادی که 
سـری از برادر مسـلمان خویش را پنهان می کنند.وی، با اشـاره 
بـه این که الزم اسـت که چند نکته را در خصـوص ازدواج رعایت 
کنیـم، بیـان داشـت: اولین توصیه به پـدران و مادران اسـت که 
شـرایط ازدواج فرزندانشـان را فراهـم کننـد و در ایـن خصـوص 
دولتمـردان و تمـام افـراد جامعـه که ظرفیتـی دارند بایـد پا در 
عرصـه عمـل گذاشـته و وظیفـه خـود را بـه خوبی انجـام دهند 
و دوم ایـن کـه قیـد و بندهـای  بـی پایه و اسـاس را در مسـیر 
ایـن سـنت اللهـی قـرار ندهیـد و نگوییـد کـه داماد حتمـا باید 
اسـم و رسـم دار و پولـدار باشـد.حجت االسـالم نجنـو، تصریح 
کـرد: در امـر ازدواج دختـران خواسـتگار را با مادیات نسـنجیم، 
فقـر و نـداری عـذر و بهانه برای ترک ازدواج نشـود زیـرا خداوند 
روزی دهنـده اسـت.اما جمعـه قلعـه گنـج، افـزود: مهریه های 
سـنگین ضامن خوشـبختی نیسـت، از صرف هزینه های گزاف 
و مخارج بیهوده در مراسـم ازدواج بپرهیزید و ازدواج ها را سـاده 
برگـزار کنیـد.وی، خاطرنشـان کرد: یکی از توصیـه های مهم که 
بایـد مدنظر قـرار گیرد، وسـاطت در امر ازدواج جوانان اسـت که 
افـراد متدیـن باید جهت معرفی جوانان متقاضـی در امر ازدواج 
واسـطه گـری کننـد و یـا تشـکیالتی راه انـدازی شـود تـا ایـن 
خـال در در جامعـه مـا پر شـود.خطیب جمعه قلعه گنـج، عنوان 
کـرد: امـروز سـال روز شـهادت امـام جـواد )ع ( جـوان تریـن 

امامی اسـت که ۲5 سـال بیشـتر سن نداشـت و در اوج جوانی 
مظلومانـه بـه دسـت همسـرش شـهید شـد، امـام رضـا)ع(

فرمـوده؛ ایـن فرزندم از روی سـتم وخشـم کشـته می شـود، 
اهـل آسـمان بـرای او مـی گرینـد وخداونـد متعال بر دشـمن 
سـتمگرش غضب می کند.حجت االسـالم نجنو، تصریح کرد: 
اتفاقاتـی کـه در منطقـه خلیج فـارس و جبل الطـارق به دنبال 
توقیـف نفتکـش کشـورمان توسـط دزدان دریایـی رخ داد کـه 
بـا پاسـخ کوبنده سبزپوشـان حریـم والیت آن عناصـر مومن، 
انقالبی و دالور مردان شـجاع در خصوص سـاقط کردن پهباد و 
توقیف نفتکش انگلیسـی پاسـخ آنها داده شـد.خطیب جمعه 
قلعـه گنـج، اضافـه کـرد: اخیرا شـاهد اعـالم طرحـی جدید از 
سـوی ارتـش آمریکا به عنـوان حفاظت از کشـتی رانی در باب 
المنـدب وتنگـه هرمز هسـتیم کـه حقیقتا می تـوان این طرح 
را اساسـا ائتـالف دزدان دریایـی نـام گـذاری کرد.امـام جمعـه 
قلعـه گنـج، خاطرنشـان کـرد: ایـن ائتـالف شـکل نمـی گیرد 
چـون کشـورهای حاشـیه خلیـج فـارس خودشـان بـه خوبی 
مـی داننـد کـه قـدرت برتـر منطقـه در هـوا و زمیـن جمهـوری 
اسـالمی ایـران اسـت،وی، ادامـه داد: اگـر همه کشـورها جمع 
شـوند قـدرت آنهـا در مقابـل قـدرت جمهـوری اسـالمی یـک 
قـدرت پوشـالی سـت، سـپاهیان بصیـر و تیزبیـن قدرتمنـد 
مـا امـروز بیـش از هـر زمانـی آمـده انـد کـه تمامی سـر پنجه 
هـای دنیای اسـتکبار را بـا پنجه های فوالدین خـود خرد کنند.

حجـت االسـالم نجنـو، بیان داشـت: و این قضایایـی که اتفاق 
افتـاد بـه عنـوان ضرب شـصتی به دنیـای اسـتکبار و همه هم 
پیمانـان آنهـا بـود کـه اخیـرا بعضـی ها سـر عقـل آمـاده اند و 
ایـن واقعیـت را قبـول کردنـد و امـارات از ائتالف عربـی خارج 

می شـود.

لزوم راه اندازی تشکیالت 

وساطت در امر ازدواج

سراسری

استانی

 غذا
 از مـواد گیاهـی نظیـر غـالت، ریشـه، پوسـت  و بـرگ گیاهـان 
تغذیـه می کنـد. بـه محصـوالت کشـاورزی از قبیـل غـالت، و 
یونجـه خسـارت می زنـد ولـی بیشـترین خسـارت را از طریق 
سـوراخ کـردن جوی هـا و کانال هـای آبیـاری وارد می سـازد.

تولید مثل
 درتمـام طـول سـال قـادر بـه تولیـد مثـل اسـت ولـی در 
بهـار شـروع می شـود  اوایـل  در  مناطـق، جفت گیـری  اکثـر 
آبسـتنی  دوره  طـول  دارد.  ادامـه  تابسـتان  آخـر  تـا  و 
می زایـد. بچـه  هشـت  تـا  یـک  و  اسـت  روز   17 حـدود 

این موش با توجه به شرایط خاص منطقه 
در تمامی فصول سال فعال است

مدیـر حفـظ نباتـات سـازمان جهـاد کشـاورزی جنـوب کرمان 
گفـت: در چهـار مـاه اول سـال جـاری در سـطح 6 هـزار و 

850 هکتـار در مـزارع و باغـات جنـوب کرمـان علیـه آفـت 
مـوش مبـارزه صـورت گرفتـه اسـت. مجیـد فرخـی افـزود: 
مـوش صحرایـی یکـی از آفـات مهـم و خطرنـاک در منطقـه 
جنـوب کرمـان اسـت کـه خسـارت بسـیار زیـادی بـه بخـش 
تأسیسـات  و  باغـات، سیسـتم ها  مـزارع،  بویـژه  کشـاورزی 
غالـب  مهم تریـن گونـه  افـزود:  او  می کنـد.  وارد  آبرسـانی  
منطقـه کـه بیشـترین خسـارت را وارد می کنـد مـوش ورامین 
Nesokia indica کـه بـه مـوش دم کوتـاه نیز معروف اسـت.

شـرایط  بـه  توجـه  بـا  مـوش  ایـن  تصریـح کـرد:  فرخـی 
اسـت  فعـال  سـال  فصـول  تمامـی  در  منطقـه  خـاص 
بـه  خـاک  انبـوه  وجـود  بـاغ،  در  آن  مهـم  مشـخصه  کـه 
صـورت تپـه ای کوچـک و هرمـی شـکل در جلـوی سـوراخ 
اسـت. شـب  در  بیشـتر  النـه  از  مـوش  خـروج  اسـت کـه 

وی اضافـه کـرد: در چهـار ماهـه اول سـال جـاری در سـطح 
6 هـزار و 850 هکتـار در مـزارع و باغـات برعلیـه ایـن آفـت 
مبـارزه صـورت گرفتـه اسـت کـه بخـش اعظمـی از آن بـه 
روش شـیمیایی اسـت.مدیر حفـظ نباتـات سـازمان جهـاد 
ایـن آفـت را  کشـاورزی جنـوب کرمـان روش هـای کنتـرل 
سـه روش کنتـرل زراعـی، مکانیکـی و شـیمیایی اعـالم کـرد.

عمیـق،  شـخم  شـامل  زراعـی  کنتـرل  کـرد:  تصریـح  وی 
و  کـردن  غرقـاب  موش هـا،  النه هـای  و  داالن هـا  کوبیـدن 
فرخـی  می شـود.  انجـام  تله گـذاری  بـا  مکانیکـی  کنتـرل 
اسـتفاده از طعمه مسـموم، سـموم تدخینی یا سـموم پودری 
را بـه عنـوان سـه روش کنتـرل شـیمیایی آفـت ذکـر کـرد.

مجیـد فرخـی ادامـه داد: بهتریـن سـم بـرای طعمه مسـموم، 
فسـفردوزنگ )زینک فسفاید( اسـت که با استفاده از دستگاه 
طعمه سـاز، طعمه 3 درصد تهیه و در مسـیر رفت و آمد موش، 
داخـل النه هـا و کنـار داالن هـا قـرار داده کـه ایـن روش مبـارزه 
بایسـتی بـه صـورت همگانـی و دسـته جمعـی انجام شـود و 
جمعیـت قابـل مالحظـه ای از آفـت را کنتـرل کنـد و در مرحله 
بعدی بایسـتی حتمًا نوع طعمه عوض شـود و در ادامه کار برای 
جلوگیـری از طعمـه گریـزی بایسـتی ازطعمه هـای آمـاده ضد 
انعقادی نظیر النی رات، اکتوسـین سـی، کلرات اسـتفاده شود.

جنـوب  کشـاورزی  جهـاد  سـازمان  نباتـات  حفـظ  مدیـر 
کرمـان تصریـح کـرد: طعمه پاشـی در بهـار و تابسـتان هـر 
10 روز و در پاییـز و زمسـتان هـر 15 تـا ۲0 روز یـک مرتبـه 
تکـرار شـود و در پایـان طعمه گـذاری بایسـتی تمامـی بقایـای 
شـود. جمـع آوری  نشـده  مصـرف  مسـموم  طعمه هـای 

مجید فرخی ادامه داد: بهترین سم برای 
طعمه مسموم، فسفردوزنگ )زینک فسفاید( 

است که با استفاده از دستگاه طعمه ساز، 
طعمه 3 درصد تهیه و در مسیر رفت و آمد 

موش، داخل النه ها و کنار داالن ها قرار 
داده که این روش مبارزه بایستی به صورت 

همگانی و دسته جمعی انجام شود و 
جمعیت قابل مالحظه ای از آفت را کنترل کند 

و در مرحله بعدی بایستی حتمًا نوع طعمه 
عوض شود و در ادامه کار برای جلوگیری 

از طعمه گریزی بایستی ازطعمه های آماده 
ضد انعقادی نظیر النی رات، اکتوسین سی، 

کلرات استفاده شود.
مدیر حفظ نباتات سازمان جهاد کشاورزی 
جنوب کرمان تصریح کرد: طعمه پاشی در 

بهار و تابستان هر 1۰ روز و در پاییز و زمستان 
هر 1۵ تا 2۰ روز یک مرتبه تکرار شود و در 
پایان طعمه گذاری بایستی تمامی بقایای 

طعمه های مسموم مصرف نشده جمع آوری 
شود.

فرخی حفظ نباتات سازمان جهاد کشاورزی جنوب کرمان: موش صحرایی یکی از آفات مهم و خطرناک در منطقه جنوب کرمان است 
که خسارت بسیار زیادی به بخش کشاورزی بویژه مزارع، باغات، سیستم ها و تأسیسات آبرسانی وارد می کند

جوالن موش صحرایی در مزارع جنوب
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مرکز عمومی لجستیك در کرمان احداث می شود
بانوان بمی نایب قهرمان لیگ 

برتر فوتبال ساحلی کشور

فوتبالراهداری

آوای محلی           

کَچی کَفُتم مو زیرِ ساِگ کاوار
هوا گرمه بسی ایسوِن روبار

دگه نابو َدماُرم َرو فالنی
ایامی ور ُمحل مردانه ییوار

شاعر :  منصور رئیسی

ای آ وختی دُلم پابنِد غم بو 
هزاُرن سال ای عمرِ  مو کم بو

دُلم گُفتی َبهم شاکی َزُمنه
هم بو ولی آخر دِل مو، ُمتَّ

شاعر :  منصور رئیسی

َسُرم  بی سار  ُو  َدرگیرِ  تو  بوده
َجوونیَمم  َهَمش  پیرِ  تو  بوده

ِاُطو ُمهری  َدکیِکن  ِچشِم َمستت 
ِدل  ُو  دیِن  ُم  َهم تیرِ  تو  بوده

شاعر :  سعیده فیروزی

ُم تُو زجرم، ولی آ شادِه ُهمرو
دل و بغُضم پرای فریادِه ُهمرو
خبر گَرُدم َرسی بوُدم دلیکین
که یارِ خوشگُلم نمزاده  همرو

شاعر :  رضاشکری زاده

شدم آواره تر  از  دود، برگرد
منم از غصه ات، نابود، برگرد
تو مانند   خدا  بسیار  خوبی

تو ای زیباترین معبود،  برگرد

شاعر :  )شیروانی(

 

در نشسـت کارگـروه کمیسـیون لجسـتیک 
سـازمان راهـداری و حمـل نقـل جـاده ای 
كشـور، راهکارهـای بهـره گیـری از خدمـات 
بخـش خصوصـی بـرای مـکان یابـی پـارک لجسـتیک در چهـار 
بخـش لجسـتیک عمومـی، مـرزی، کشـاورزی و تخصصی بررسـی 
شـد و شـهر  كرمـان بعنـوان يكـي از 8 شـهر انتخـاب شـده محـل 
احـداث مركـز عمومـي لجسـتيك انتخـاب شـد.   سـيد علـي حاج 
سـيد عليخانـي مديـر كل راهـداري و حمـل ونقـل جاده اي اسـتان 
كرمـان بـا اعالم ايـن خبر گفت: مراکز لجسـتیک بـه مراکزی اطالق 
مـی شـود که بـه منظـور تجمیـع فعالیت هـای مرتبط با لجسـتیک 
و حمـل و نقـل کاال در بعـد داخلـی یـا بیـن المللـی جهـت بهینـه 
سـازی فرآیندهـا و کاهـش هزینـه هـا ایجـاد مـی شـود، از ایـن رو 
بـه موجـب ابالغ سـتاد مراکـز لجسـتیک کشـور، سـازمان راهداری 
و حمـل و نقـل جـاده ای بـه عنوان مسـئول جذب سـرمایه گـذار به 
منظـور ایجـاد مراکـز لجسـتیک درچهار بخـش لجسـتیک عمومی، 
مـرزی، کشـاورزی و تخصصـی تعییـن شـده اسـت.مهندس حـاج 

سـيد عليخانـي افـزود: مراکـز لجسـتیک عمومـی طبـق برنامـه در 
شـهر های  كرمـان ، رشـت، همـدان، اهـواز، تربـت حیدریـه، مراغـه، 
مرودشـت، اردکان و ۲ مرکز لجسـتیک مرزی احداث خواهند شـد.

حـاج سـيد علي خاني  تصریح کرد: سـازمان متبـوع با کمک بخش 
خصوصـی همـکاری الزم در زمینـه مـکان یابـی و  ایجـاد پارک های 
لجسـتیکی کشـاورزی تعیین شده در سـند آمایش مراکز لجستیک 
کشـور در شـهرهای جهـرم، ارومیـه، اقلیـد، پیشـوا، جیرفـت، مراغه، 
چنـاران، چابهـار، تربـت حیدریه، تاکسـتان، سـاری، زنجـان، دزفول، 
اردبیـل، مینـاب، گـرگان، اصفهـان و همـدان را عهـده دار می باشـد.

وي بـا اشـاره به سـند آمایش مراکز لجسـتیک گفت: کاربـری اولیه 
مـورد نیـاز در پارک های لجسـتیک عمومی، اختصاصی، کشـاورزی 
بـا هـدف پاییـن آوردن هزینـه تمـام شـده حمـل و نقـل و هزینـه 
مبـادالت تجـاری  بـر حسـب مطالعـات تطبیقـی بـا اولویـت اراضی 
منابـع ملـی، اراضـی زراعـی و باغـی بـا قابلیـت و اسـتعداد پایین و 
سـایر اراضـی توسـط مشـاور تعیین می شـود تـا حد نصـاب اراضی 

مشـخص شود.

بــم در رقابت هــای  تیــم شــهرداری 
ــوان  ــاحلی بان ــال س ــر فوتب ــگ برت لی
و  ایســتاد  دوم  ســکوی  بــر  کشــور 
ــان  ــود کرد.عرف ــابقات را از آن خ ــی مس ــب قهرمان ــوان نای عن
ــی  ــه اطالع رســانی و روابط عموم ــس کمیت امیرخســروی، ریی
ــگار  ــا خبرن ــو ب ــت و گ ــان در گف ــال اســتان کرم ــات فوتب هی
ــان،  ــوان از کرم ــگاران ج ــگاه خبرن ــای باش ــتان ه ــروه اس گ
ــال  ــر فوتب ــگ برت ــای لی ــت ه ــی رقاب ــه نهای ــت: در مرحل گف
ــر ۲  ــه 8 ب ــا نتیج ــم ب ــهرداری ب ــور، ش ــوان کش ــاحلی بان س
پــارس دکل گســتر اراک را شکســت داد و نایــب قهرمــان 
کشــور شــد.او افــزود: ایــن افتخــار دیگــری از ســوی دختــران 
اســتان کرمــان بــود کــه در فوتبــال ســاحلی بــه ثبــت رســید 
و بدیــن ترتیــب دختــران جســور ایــن خطــه بــه مقــام نایــب 
قهرمانــی لیــگ برتــر فوتبــال ســاحلی کشــور دســت یافتنــد.

ــه  ــای مرحل ــن بازی ه ــرد: در آخری ــح ک ــروی تصری امیرخس
ــنگر  ــن س ــم ایم ــور، تی ــاحلی کش ــال س ــگ فوتب ــی لی نهای

ــر 4 شــهدا چلیچــه را شکســت  ــا نتیجــه 13 ب ــز ب ــالن نی گی
ــی  ــه نهای ــدار در مرحل ــه دی ــاز از س ــب 9 امتی ــا کس ــا ب داد ت

ــود. ــان ش قهرم
ــومی  ــام س ــه مق ــم ب ــه ه ــهدا چلیچ ــت:  ش ــان داش او بی
ــه  ــن ک ــان ای ــا بی ــروی ب ــت. امیرخس ــت یاف ــا دس رقابت ه
ــرکت  ــا ش ــن رقابت ه ــار در ای ــن ب ــرای اولی ــم ب ــهرداری ب ش
ــل  ــرر در فص ــای مک ــد از افتخارآفرینی ه ــت: بع ــرد، گف می ک
گذشــته و خانمــی فوتبــال کرمــان در ایــران از مقــام اولــی و 
ــا  ــه ت ــر گرفت ــال اســتان در لیــگ برت ــدگان فوتب دومــی نماین
ــال  ــه فوتب ــت ب ــار نوب ــن ب ــال، ای ــارم فوتس ــام دوم و چه مق
ــب  ــام نای ــب مق ــا کس ــب ب ــن ترتی ــید و بدی ــاحلی رس س
ــای  ــور، ارزش ه ــر کش ــگ برت ــم در لی ــهرداری ب ــی ش قهرمان
فوتبــال اســتان را نمایان تــر ســاخت.او بــا اعــالم اینکــه 
ــی  ــه رمضان ــه عاطف ــا ب ــن رقابت ه ــزن ای ــن گل ــوان برتری عن
ــزود:  ــت، اف ــاص یاف ــا ۲۲ گل زده اختص ــم ب ــهرداری ب از ش
ــود  نماینــده دیگــر اســتان در ایــن رقابت هــا کمیــل کرمــان ب
ــی نرســید. ــه دور نهای ــی رغــم داشــتن شایســتگی ب ــه عل ک

امیرخســروی بــا اشــاره بــه اینکــه فوتبــال ســاحلی در کرمــان 
بــا حمایت هــای علــی قرایــی، رئیــس هیئــت فوتبــال اســتان 
ــاء و  ــرای ارتق ــدی ب ــح کــرد: گام هــای بلن ــده شــده، تصری زن
ــن رشــته در اســتان در حــال برداشــتن اســت. پیشــرفت ای

زمان طالیی کودکان اوتیسم را دریابید
 مدیرکل بهزیستی: 18ماه اول تولد، طالیی ترین  زمان برای تشخیص اختالل اوتیسم است

ــال  ــه ح ــا ب ــش ت ــال پی ــم از ده س ــالل اوتیس اخت
ــه  ــوری ک ــه ط ــری پیداکرده اســت ب ــت حادت وضعی
ســال هــا پیــش از هــر 160نفــر یــک نفــر مبتــال بــه 
اوتیســم شناســایی می شــد، در ده ســال اخیــر 
ــر  ــار غی ــق آم ــر طب ــال حاض ــر و در ح ــر 60 نف از ه
رســمی از هــر 45نفــر یــک نفــر مبتــال بــه اوتیســم 

اســت.
کــه  اســت  مشــکالتی  دســت  آن  از  اوتیســم 
ــودن  ــد ب ــب و جدی ــا غری ــر روزه ب ــا، ه خانواده ه
آن برخــورد می کننــد، اختاللــی کــه هنــوز دلیــل 
مشــخصی بــرای پیــش آمــد آن معلــوم نشــده 
اســت امــا روز بــه روز بــه تعــداد کودکانــش اضافــه 

. د می شــو

چیست؟ اوتیسم 
ــاری  ــده ی عصبی-رفت ــرایط پیچی ــک ش ــم ی اوتیس
و  اجتماعــی  تعامــالت  در  اختالالتــی  شــامل  و 
رشــد کالمــی و مهارت هــای ارتباطــی همــراه بــا 
ــل  ــه دلی ــت و ب ــخت اس ــراری و س ــای تک رفتاره
گســتردگی عالئــم بیمــاری آن را اختــالل طیــف 
شــامل  اوتیســم  می نامنــد.   )ASD( اوتیســم 
اختــالل در طیــف وســیعی از عالئــم و مهارت هــا در 
ــخص  ــه مش ــور ک ــن ط ــت. ای ــف اس ــطوح مختل س
اســت ایــن اختــالل از ده ســال پیــش تــا بــه حــال 
ــه  ــوری ک ــه ط ــری پیداکرده اســت ب ــت حادت وضعی
ســال هــا پیــش از هــر 160نفــر یــک نفــر مبتــال بــه 
اوتیســم شناســایی می شــد، در ده ســال اخیــر 
ــر  ــار غی ــق آم ــر طب ــال حاض ــر و در ح ــر 60 نف از ه
رســمی از هــر 45نفــر یــک نفــر مبتــال بــه اوتیســم 
ــان اوتیســم در کشــور 700هــزار  اســت.تعداد مبتالی

ــالم شــده اســت. ــر اع نف

ثبت نام 200 کودک درگیر اوتیســم در 
کرمان  مراکز 

بــا توجــه بــه ایــن کــه ۲00کــودک اوتیســم در 
ــت  ــت موق ــوزی و مراقب ــی، حرفه آم ــز آموزش مراک
ــرکل  ــراغ مدی ــه س ــوند، ب ــه داری می ش ــان نگ کرم
ــوص  ــن خص ــم، وی در ای ــتان رفتی ــتی اس بهزیس
ــی  ــز آموزش ــان 8مرک ــتان کرم ــح داد: در اس توضی
ــد  ــهرهایی مانن ــم در ش ــودکان اوتیس ــوص ک مخص
ــد، رفســنجان و ســیرجان وجــود دارد.در شــهر  زرن
ــرای  ــوزی ب ــه آم ــی و حرف ــز آموزش ــان ۲ مرک کرم
ــت  ــز مراقب ــک مرک ــال و ی ــاالی 14 س ــان ب نوجوان
ــرای کــودکان اوتیســم وجــود دارد، مرکــز  موقــت ب
ــز در  ــن مراک ــان از بی نظیرتری ــوزی کرم ــه آم حرف
کشــور بــه حســاب می آید.ایــن مقــام مســئول 
ــت:  ــرد و گف ــاره ک ــت اش ــت موق ــز مراقب ــه مرک ب

خانواده هــا می تواننــد کــودکان خــود را بــه ایــن 
ــک  ــرجمع در ی ــز س ــن مرک ــپارند، در ای ــز بس مرک
ســال، ۲مــاه و در صــورت ضــرورت 4مــاه از کــودک 

مراقبــت و نگــه داری می شــود.
از صــادق زاده پرســیدیم آیــا آمــار مشــخصی از 
اســتان  در  اوتیســم  بــه  مبتــال  تعــداد کــودکان 
ــق  ــم طب ــی گویی ــی م ــخ داد: وقت ــه پاس ــم ک داری
آمــار غیــر رســمی از هــر 45نفــر، یــک نفــر درگیــر 
ــان  ــداد مبتالی ــاال تع ــس احتم ــت، پ ــم اس اوتیس
ــه  ــی اســت ک ــدگان و کودکان ــه کنن بیشــتر از مراجع
ــر در  ــون ۲00نف ــا کن ــد، ت ــرده ان ــه ک ــا مراجع ــه م ب
ــر هــم  ــد، اگــر 100نف ــام کــرده ان ــت ن ــا ثب مراکــز م
بیشــتر درنظــر بگیریــم بــاز هــم احتمــال دارد، 
کــودک  از  خودشــان  باشــند کــه  خانواده هایــی 
ــند. ــرده  باش ــه نک ــا مراجع ــه م ــد و ب ــت کنن مراقب

18 ماه طالیی تشــخیص اوتیسم
تشــخیص  خصــوص  در  بهزیســتی  مدیــرکل 
ــه  ــر برنام ــال حاض ــت: در ح ــا گف ــه م ــم ب اوتیس
غربالگــری اوتیســم در مراکــز مشــاوره و مهدهــای 
اســتان در حــال اجــرا اســت، بــه طــوری کــه 
خانواده هــا مــی تواننــد بــا پرکــردن فرم  هایــی 
ــی  ــود، آگاه ــودک خ ــالل در ک ــن اخت ــود ای از وج
ــد  ــادق زاده تاکی ــت کنند.ص ــک دریاف ــپس کم و س
ــرای  ــان ب ــی ترین زم ــد، طالی ــاه اول تول کــرد: 18م
ــن  ــتن از ای ــت، گذش ــالل اس ــن اخت ــخیص ای تش
ــوان  ــر نمی ت ــه دیگ ــت ک ــا نیس ــن معن ــه ای ــازه ب ب

اختــالل را تشــخیص داد بلکــه رونــد ســخت تر 
بــه  مبتــال  کــودک  کــه  صورتــی  در  می شــود. 
ــم  ــی ه ــش فعال ــی از پی ــم، عالئم ــالل اوتیس اخت
داشته باشــد بایــد دارو هــم مصــرف کنــد، امــا 
ــام  ــاری انج ــوزش رفت ــم آم ــالل اوتیس ــرای اخت ب
آموزش هایــی  بــا  حــال  بــه  تــا  و  می شــود 
ــا داده  ــه ه ــه بچ ــوزی ب ــه آم ــز حرف ــه در مراک ک
هواپیمــا  ملزومــات  بعضــی  توانســته اند  شــده، 
ــن  ــا ف ــا ارتق ــن آموزش ه ــدف از ای ــازند. ه را بس
ارتباطــی فــرد اســت کــه بــا کمــک حیــوان درمانــی 
ــک، اجســام مشــبک و … انجــام  ــل تاری ــا تون و ی

. می گیــرد
بــه  خطــاب  مســوول  مقــام  ایــن  آخــر  در 
ــاهد   ــورت مش ــه در ص ــرد ک ــد ک ــا  تاکی خانواده ه
بــه  متولــد شــده،  کــودک  در  خــاص  عالئمــی 
ــخیصی در  ــر تش ــا اگ ــد ت ــه کنن ــاوران مراجع مش
ــک الزم  ــات و کم ــد، اطالع ــوص داده ش ــن خص ای

دریافــت کننــد. را 

با گزارش مرتبط 
ــات  ــور خصوصی ــتی کش ــایت بهزیس ــزارش س ــه گ ب
ــا نشــانه هایــی در  ــی اختــالل طیــف ُاتیســم ب اصل
دو زمینــه رفتــاری مشــخص شــده انــد کــه عبارتنــد 

از:
1. نقــص در ارتبــاط اجتماعــی و ۲. رفتارهــا، عالیــق 

یــا فعالیــت هــای تکــراری و محــدود.
اصطــالح "طیــف" بــه ایــن موضــوع اشــاره دارد کــه 
ــا، ســطح  ــه شــدت آنه ــم ایــن اختالل،بســته ب عالی
ــتند.  ــر هس ــیار متغی ــی، بس ــن تقویم ــدی و س رش
ــالالت  ــیعی از اخت ــف وس ــودكان دارای طی ــن ك ای
روان شــناختی و پزشــكی هســتند. تشــخیص ایــن 
ــت دارد و  ــه زندگــی اهمی ــالالت در ســنین اولی اخت
مداخــالت تاثیــر بیشــتری خواهنــد داشــت. عالیــم 
اختــالل طیــف ُاتیســم از حــدود دو ســالگی مشــهود 
اســت. امــا همیشــه مــدت زمانــی طــول می کشــد 
تــا خانــواده و نیــز فــرد متخصــص، اختــالل را 
تشــخیص دهــد. بــا ایــن کــه اختــالل طیــف ُاتیســم 
ــوزش  ــا آم ــال ب ــرد مبت ــا ف ــادام العمرهســتند، ام م
ــد از زندگــی طبیعــی تــری  هــای مســتمر مــی توان
برخــوردار شــود. هــر چقــدر زودتــر بتــوان ایــن 
ــر  ــخیص داد، زودت ــودک تش ــک ک ــالل را در ی اخت
بــرای  درمانــی  برنامه هــای  از  شــود  مــی  هــم 
ــر  ــالوه ه ــرد و بع ــره ب ــودکان به ــن ک ــه ای ــک ب کم
ــاختار  ــر و دارای س ــم ت ــی منظ ــه درمان ــه برنام چ
دقیق تــری باشــد، مــی تــوان نتایــج بهتــری را 

ــت آورد. بدس

راضیه زنگی آبادی
خبرنگار/کاغذ  وطن

سنا
 ای

س:
عک

معاون وزیر نیرو خبر داد:

اتمام پروژه اتصال چند حلقه چاه به 

مدار آبی شهر کرمان تا 1.5 ماه آینده

ــکل  ــا مش ــی ب ــهروندان کرمان ــال ش ــتان امس ــت: در تابس ــرو گف ــر نی ــاون وزی مع
کمبــود آب مواجــه بودنــد کــه یــک پــروژه بــرای رفــع ایــن مهــم در حــال اجراســت 
کــه در قالــب ایــن پــروژه آب چنــد حلقــه چــاه وارد مــدار کرمــان خواهــد شــد کــه 
یــک هــزار و 400 متــر از لوله گــذاری آن باقیمانــده و امیدواریــم ایــن طــرح ظــرف 
ــه شــهر کرمــان  ــرداری برســد و آب بیشــتری ب ــه بهره ب ــده ب ــا 1.5 مــاه آین یــک ت
ــده مشــکل آب شــرب کرمــان تاحــدودی  ــا در تابســتان ســال آین منتقــل شــود ت

حــل شــود.
ــه  ــفر ب ــیه س ــاه در حاش ــر 13 مردادم ــاز عص ــا جانب ــنا حمیدرض ــزارش ایس ــه گ ب
اســتان کرمــان و در دیــدار بــا اســتاندار کرمــان گفــت: موضــوع تامیــن آب شــرب 
اســتان کرمــان یکــی از برنامــه هــای جــدی و مهــم وزارت نیــرو در دولــت دوازدهــم 
اســت.وی از کمبــود آب اســتان ســخن بــه میــان آورد و ادامــه داد: اســتان کرمــان 
مخصوصــا در مناطــق شــمالی اســتان بــه شــدت بــا کمبــود آب بــه ویــژه در بخــش 
شــرب مواجــه اســت کــه بــه دنبــال راهکارهــای کوتــاه مــدت و بلنــد مــدت بــرای 

حــل مشــکل آب در ایــن منطقــه از کشــور هســتیم.
ــرو شــهر کرمــان یکــی از مراکــز اســتان های کشــور دانســت کــه  ــر نی معــاون وزی
بــا مشــکل تامیــن جــدی آب روبروســت، تصریــح کــرد: پروژه هــای میــان مدتــی 
ــرای تامیــن آب شــرب اســتان کرمــان تعریــف شــده اســت و همچنیــن پــروژه  ب
ــا  ــه ب ــن آنک ــرو اســت، ضم ــان در دســتور کار وزارت نی ــن آب کرم ــدت تامی بلندم
ــد در دســتور کار مــردم  ــز بای ــی نی ــن طــرح هــا بحــث صرفه جوی اجــرای همــه ای

اســتان کرمــان قــرار گیــرد.
مدیرعامــل شــرکت مهندســی آب و فاضــالب کشــور بــر لــزوم اجــرای پروژه هــای 
اساســی در راســتای تامیــن آب شــرب کرمــان تاکیــد کــرد اظهــار کــرد: بازچرخانــی 
پســاب ) احیــاء آب( یکــی از اتفاقــات بســیار خــوب در بحــث اســتفاده مجــدد از 
ــی در حــال  ــه خوب ــان ب ــن موضــوع در اســتان کرم ــه خوشــبختانه ای آب اســت ک
ــالب  ــروژه فاض ــان پ ــارد توم ــزار و 500 میلی ــف ۲ ه ــاز از تعری ــت. جانب ــرا اس اج
ــرا در  ــاده اج ــالب آم ــروژه فاض ــه پ ــرد: س ــان ک ــر داد و بی ــان خب ــتان کرم در اس
ــی  ــات اجرای ــزودی عملی ــه ب ــم ک ــیرجان داری ــد و س ــان، زرن ــتان های کرم شهرس
آنهــا به صــورت رســمی آغــاز خواهــد شــد و از ایــن طریــق بخشــی از آب صنعــت از 

ــود. ــن می ش ــل تامی ــن مح ای

ن
الی

 آن
ک

ود
: ک

س
عک

ــا آمــار مشــخصی  از صــادق زاده پرســیدیم آی
از تعــداد کــودکان مبتــال بــه اوتیســم در 
وقتــی  داد:  پاســخ  کــه  داریــم  اســتان 
ــر  ــمی از ه ــر رس ــار غی ــق آم ــم طب ــی گویی م
ــت  ــم اس ــر اوتیس ــر درگی ــک نف ــر، ی 4۵نف
پــس احتمــاال تعــداد مبتالیــان بیشــتر از 
ــه  مراجعــه کننــدگان و کودکانــی اســت کــه ب
ــر  ــون 2۰۰نف ــا کن ــد، ت ــرده ان ــه ک ــا مراجع م
ــر  ــد، اگ ــرده ان ــام ک ــت ن ــا ثب ــز م در مراک
ــاز هــم  ــم ب ــر هــم بیشــتر درنظــر بگیری 1۰۰نف
کــه  باشــند  خانواده هایــی  دارد،  احتمــال 
خودشــان از کــودک مراقبــت کننــد و بــه مــا 

ــند. ــرده  باش ــه نک مراجع

ــان  ــکی کرم ــوم پزش ــگاه عل ــان دانش ــاون درم مع
دربــاره کمبــود پزشــک در دانشــگاه علــوم پزشــکی 
مشــکل  زمینــه  ایــن  در  عنــوان کــرد:  کرمــان 
ــی  ــا جابجای ــم ب ــم و ســعی مــی کنی حــادی نداری
ایجــاد  مشــکلی  اســتان  در  منخصصــان  بیــن 

ــود. نش
پزشــکی  وضعیــت  دربــاره  هاشــمیان  مرتضــی 
ــگاه  ــوزه دانش ــرد: در ح ــار ک ــان اظه ــتان کرم اس
بیمارســتان   ۲۲ تعــداد  پزشــکی کرمــان  علــوم 
نظامــی  و  خصوصــی  دولتــی،  دانشــگاهی، 

فعالیــت مــی کننــد.
وی دربــاره کمبــود پزشــک در دانشــگاه علــوم 
زمینــه  ایــن  در  عنــوان کــرد:  پزشــکی کرمــان 
ــا  ــم ب ــی کنی ــعی م ــم و س ــادی نداری ــکل ح مش
ــکلی  ــتان مش ــان در اس ــن منخصص ــی بی جابجای

ایجــاد نشــود.
ــان  ــتان کرم ــت اس ــرانه تخ ــاره س ــمیان درب هاش
ــتانی  ــت بیمارس ــرانه تخ ــش س ــت: افزای ــز گف نی
ــت ۲.۲1 تخــت  ــر جمعی ــزار نف ــک ه ــه ی نســبت ب
ــود  ــی ش ــی م ــش بین ــه پی ــوده ک ــال 97 ب در س
ــد. ــش یاب ــت افزای ــه ۲.۲6 تخ ــاری ب ــال ج در س

ــه  ــبت ب ــار نس ــن آم ــرد: ای ــح ک ــمیان تصری هاش
ــه 1.7  ــور ک ــا در کش ــتان ه ــت بیمارس ــرانه تخ س
ــتری  ــش بس ــوب بخ ــت خ ــت، وضعی ــت اس تخ
ــه یکــی  ــان ک ــوم پزشــکی کرم حــوزه دانشــگاه عل
هشــت  قطــب  و  یــک  تیــپ  دانشــگاه های  از 

ــد . ــی ده ــان م ــت را نش ــوری اس کش
علــوم  دانشــگاه  معــاون  ایســنا  گــزارش  بــه 
لحــاظ جــذب  از  بیــان کــرد:  پزشــکی کرمــان 
ــته  ــص در رش ــوق تخص ــص و ف ــکان متخص پزش

ــکی  ــوم پزش ــگاه عل ــوزه دانش ــی،  ح ــای بالین ه
ــزان  ــال 97 می ــال 96 و س ــه س ــبت ب ــان نس کرم
8.۲ درصــد افزایــش داشــته کــه ارتقــاء خدمــات 
ــن  ــی را در ای ــوق تخصص ــی و ف ــکی تخصص پزش

ــد. ــی ده ــان م ــوزه نش ح
از  بیمــاران  رضایت منــدی  میــزان  افــزود:  وی 
ــز بســتری در  ــی در مراک ــه مراقبت هــای درمان ارائ
ســال 97 میــزان 84.15 درصــد بــوده کــه نســبت 
بــه ســال قبــل از آن ۲.11 درصــد افزایــش داشــته 
ــالش و همکاری هــای  ــن عوامــل و ت ــه ای اســت ک
رفتــار  تغییــر  و  باعــث کاهــش  بخشــی  بیــن 
مهاجــرت بیمــاران بــه اســتان های هــم جــوار 
ــاق  ــه اتف ــب ب ــه قری ــده و البت ــان ش ــرای درم ب
بــرای درمــان  ایــن مهاجرت هــا و مســافرت ها 

ــت. ــق اس ــدون منط ــل و ب ــی دلی ب

 معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی کرمان:
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