
بخشدار ساردوییه: برخی زمین خوران برای تصرف عرصه های منابع طبیعی اقدام 
به ایجاد آتش سوزی عمدی در مراتع می کنند

صمت جنوب دستگاه برتر 
جشنواره شهید رجایی شد

ردپای زمین خواران در 
آتش سوزی های ساردوییه

امکان پرواز در شب فرودگاه جیرفت فراهم شد
فرماندار جیرفت : پیش از این امکان پرواز در شب را نداشتیم ولی با راه اندازی الیتینگ 

فرودگاه این امکان فراهم شد

مدیر کل راهداری و حمل و نقل جاده ای جنوب استان کرمان خبرداد:

کسب رتبه برتر اداره کل راهداری 
جنوب در جشنواره شهید رجایی
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آقای مکارم شما  اصالح طلبی؟

۴۳درصد جمعیت روستایی 
جنوب راه آسفالته دارند

راه و شهرسازی جنوب: در مناطق جنوبی، 43درصد مردم روستاهای جنوب 
از راه آسفالته بهره مند هستند
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ما را در تلگرام دنبال کنید

تومــان  500 قیمــت              1398 شــهریور   9 شــنبه         564 پیاپــی  شــماره  ســوم           ســال 
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برداشتن صفرها از 

پول مفید است، اگر...
علی اصغر سمیعی

یادداشت مهمان

هـر یـک از مـا بـه شـغلی و کاری مشـغول هسـتیم، 
عـده ای از مـا تعریـف و تمجیـد می کننـد، عـده ای هم 
طعنـه می زننـد یـا تنقیـد می کننـد، و البتـه روح مـا از 
تعریـف و تمجیـد خشـنود و فربـه می شـود و از انتقاد 

کـدر و کسـل می شـود.
کسـانی که از ما تعریف می کنند، یا عاشـق ما هسـتند 
کـه اصـا عیـوب مـا را نمی بیننـد، یـا گـروه متملقـان 
هسـتند، یـا گروهـی کـه از تـرس بدی های مـا را خوب 
جلـوه می دهنـد، و البته گـروه چهارمی هم هسـتند که 
از فـرط دشـمنی کـه با مـا دارنـد از کارهای ناصـواب ما 

تمجیـد می کننـد کـه ما را بـه اشـتباه بیاندازند.
منتقـدان هـم البتـه برخـی از سـر خیرخواهـی انتقـاد 
می کننـد و برخـی از سـر حسـد و برای تخریـب روحیه 
و برخـی هـم چـون ذاتـا همه چیـز را سـیاه می بینند و 
خوبی هـا را هـم بـدی می بیننـد. حـال این ما هسـتیم 
کـه بایـد این تمجیدهـا و تنقیدها را بشـنویم، و کارهای 
خـود را هم بررسـی کنیم و بفهمیم کـدام حرف صحیح 

و کـدام حـرف نا صحیح اسـت.
دسـتگاه  عملکـرد  از  معتبـر  خبرگـزاری  یـک  وقتـی 
اقتصـادی کشـور تمجیـد می کند، خـوب اسـت آقایان 
سـردمداران اقتصـاد کشـور بنشـینند کاه خـود را هـم 
قاضـی قـرار دهنـد و بگوینـد خـوب مـا در مردادمـاه 
سـال 9۲ سـکان اقتصـاد کشـور را بـا دالر 3۲00 تومانی 
در دسـت گرفتیـم، االن هـم بعد از شـش سـال، حدود 
1۲000 تومـان اسـت، در حالـی کـه در ایـن مـدت اجازه 
داده شـده کـه دالر 18000 تومـان هم در بازار مورد معامله 
قـرار بگیـرد، و البته دالرهای سـهمیه ای )یـا به قول من 
رانتـی( هـم به قیمت های پاییـن تر از بازار فـراوان مورد 

معاملـه قـرار گرفته اسـت.
اگر منحنی نمایشـی رسـم شود، مشـاهده می شود که 
در این شـش سـال چه مقدار از نوسـان شـکل گرفته و 
مخصوصـا در سـال 9۷ کـه طوفانی از نوسـانات ویرانگر 
اقتصـاد کشـور را مـورد هجمـه قـرار داد. خـوب آیـا اگر 
سـعی می شـد نـرخ 3۲00 تومانـی با یک شـیب مایم 
و رو بـه بـاال با احتسـاب تفاضـل نرخ های تـورم و بهره 
داخـل و خـارج و بـدون تاثیـر پذیـری از موفقیت هـای 
و  می یافـت  افزایـش  برجـام،  بـه  مربـوط  سیاسـی 
البتـه دالرهـای رانتـی هم به هیـچ بهانـه ای حتی خیر 
خواهانـه بـه بازار تزریق نمی شـد، بهتـر نبود؟ کـه در آن 
صورت مسـلما قیمت فعلی دالر از ۷500 تومان بیشـتر 

باشد. نمی توانسـت 
یـا اگـر نـرخ بنزیـن که شـش سـال پیش هـم همین 
یـک هـزار تومـان بـوده، اگـر همـراه نـرخ تـورم تعدیل 
می شـد، بهتر نبـود؟ و همچنین برای سـایر حامل های 
انرژی.آیـا اگـر بـه مسـافران خـارج از کشـور دالر رانتی 
نمی دادیـم و عـوارض خـروج از کشـور را هـم جـوری 
تعدیـل می کردیـم کـه سـفرهای داخلـی بـرای مـردم 
جذاب تـر می شـد و گردشـگری داخلی رونـق می یافت 
و بـا اسـتفاده درآمد حاصـل از محل عوارض خـروج از 
کشـور هتل ها و گردشـگاه ها و امکانات برای شـهرهای 

خودمـان می سـاختیم، بهتـر نبود؟
و ده ها سـوال دیگـر، آن خبرگزاری کـه می آید می گوید 
30 درصـد ارزان شـدن دالر نقطـه مثبتـی اسـت، خوب 
اسـت مـا از خودمـان بپرسـیم، بـه چـه دلیـل می باید 
قیمـت پـول ملی مـا تقویت می شـد؟ آیا نـرخ بهره ما 
بـه اسـتانداردهای جهانـی نزدیـک شـده بود؟ آیـا نرخ 
تورم ما نسـبت به نرخ تورم کشـورهای حـوزه دالر کمتر 
نشـان می دهـد؟ آیـا نـرخ بیـکاری در کشـور کاهـش 
یافتـه اسـت؟ آیـا سـرمایه گذاری در صنایـع و معـادن 

کشـور افزایش چشـمگیری داشـته است؟
پـس چـرا پـول ملـی بایـد تقویـت شـود؟ اگر بـه طور 
مصنوعـی ایـن کار صـورت بگیرد کـه غلط اسـت، و اگر 
بگوینـد قبـا بـه طـور مصنوعـی بـاال رفتـه بـود و حـاال 
پاییـن آمـده که باید بگوییـم با عذر خواهی قبـا کاری، 
اشـتباه کـرده بودید کـه اجـازه دادید این گونه بـاال برود.

راجـع بـه برداشـتن صفرها هـم از پول ملـی قباً گفته 
بـودم در دو صـورت برداشـتن صفرهـا می توانـد مفید 
یـا حتـی الزم باشـد. یکی این کـه وضعیـت اقتصادی 
کشـور روبـه بهبـود باشـد یعنـی نـرخ تـورم و بهـره و 
نـرخ بیـکاری بـه سـطح اسـتانداردهای بیـن المللـی 
نزدیـک شـده باشـد و امیـد ایـن را داشـته باشـیم که 
بـا برداشـتن صفرهـا چنـد سـال دیگـر بـاز بـاال رفتن 
قیمت هـا، ایـن صفرهـا بـاز نگـردد. و در حالـت دوم 
این کـه تعـداد صفرهـای غیر کاربـردی به قـدری زیاد 
باشـد که در عملیات حسـابداری اشـکال ایجاد کند که 
متاسـفانه در مـورد اول، خوشـبختانه مـورد دوم، هنوز 

اتفـاق نیافتاده اسـت.
رییس اسبق کانون صرافان

کهنوججیرفت
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نقدی بر عملکرد رییس علوم پزشکی جنوب کرمان

معاون وزیر راه وشهرسـازی و مدیر عامل شـركت سـاخت 
و توسـعه زیربناهـای حمـل ونقـل کشـور از رونـد احـداث 

بزرگـراه كرمـان – راور- دیهـوك  بازدیـد كرد. 
راه  اداره كل  رسـانی  واطـاع  ارتباطـات  اداره  بـه گـزارش 
وشهرسـازی اسـتان كرمـان محمد مهـدی بلـوردی  گفت:  
طـول این محـور در حوزه اسـتان كرمان ۲10 كیلومتر اسـت 
كـه تاكنـون حـدود 60 كیلومتـر آن بـه بزرگراه تبدیل شـده 

 . است 
مدیـر كل راه وشهرسـازی اسـتان كرمـان افـزود: مابقـی  
محور در قالب 6  قطعه به سـرعت در حال دوبانده سـازی 

اسـت و تـا پایان سـال 1399 بـه طور كامل به بهـره برداری 
می رسـد . 

وی هزینـه اجـرای این پـروژه را تاكنـون 1400 میلیارد ریال 
اعـام وتصریـح كـرد : اعتبار مـورد نیاز بـرای تكمیل حدود 
4400 میلیـارد ریـال اسـت . محمـد مهدی بلـوردی با بیان 
اینكـه محـور كرمـان  - راور – دیهـوك بخشـی از كریـدور 
ارتباطـی جنـوب كشـور بـه خراسـان رضـوی  و سـرخس 
محسـوب می شـود، گفـت: ایـن كریدور عـاوه بـر مزایای 
داخلـی، بـه دلیـل اتصال آسـیای میانه بـه بنـادر جنوبی از 

اهمیـت ویـژه ای برخوردار اسـت. 

شـانزدهمین دوره سراسـری و دومیـن دوره بین المللی 
عملیـات حرارتـی باحضـور شـرکت هـای سـنگ آهـن 
گهرزمیـن، مجتمـع مـس سرچشـمه، مجتمـع مـس 
شـهربابک، فـوالد سـیرجان ایرانیان، فوالد زرنـد ایرانیان، 
فـوالد بوتیـای ایرانیـان و... در دانشـکده فنـی دانشـگاه 
شـهید باهنـر کرمـان در روزهـای 6 و ۷ شـهریورماه 98 

شـد. برگزار 
سراسـر  از  هایـی  بازدیدکننـده  نمایشـگاه کـه  ایـن  در 
دانشـگاه هـای کرمـان حضـور داشـتند شـرکت سـنگ 

آهـن گهرزمیـن بـه ارائه رکوردهـای واحدهـای مختلف و 
رونمایـی از دسـتاوردهای مهندسـی معکـوس پرداخت.

گفتنی اسـت این نمایشـگاه با هـدف ارتباط بین صنعت 
و دانشـگاه برگزار گردید.

شـایان ذکر اسـت معدن سـنگ آهن گهرزمین با ذخیره 
ای  بالـغ بـر 640 میلیـون تـن بعنـوان بزرگتریـن معدن 
سـنگ آهـن خاورمیانـه مـی باشـد کـه از اهـداف ایـن 
مجموعـه مـی توان بـه تولیـد 10 میلیون تن کنسـانتره و 

10 میلیـون تـن گندلـه اشـاره کرد.

29 تا 2948 تا 46

فراخوان تجدید مناقصه عمومی 

شـرکت آب منطقـه ای کرمـان در نظـر دارد تجدیـد مناقصـه عمومـی انتخـاب پیمانـکار انجـام 
خدمـات تامیـن خـودرو بـا راننده مـورد نیاز شـرکت آب منطقـه ای کرمان به شـماره 1-12/الـف/98 را 
از طریـق سـامانه تـدارکات الکترونیکـی دولت برگـزار نماید. کلیـه مراحل برگـزاری مناقصـه از دریافت 
اسـناد مناقصـه تـا ارائه پیشـنهاد مناقصه گران و بازگشـایی پاکـت ها از طریـق درگاه سـامانه تدارکات 
الکترونیکـی دولـت )سـتاد( بـه آدرس www.setadiran.ir  انجام خواهد شـد و الزم اسـت مناقصه 
گـران در صـورت عـدم عضویـت قبلـی، مراحل ثبـت نـام در سـایت مذکـور و دریافت گواهـی امضای 

الکترونیکـی را جهـت شـرکت در مناقصه محقق سـازند.

تاریخ انتشار مناقصه در سامانه تاریخ 97/06/09 میباشد.
مهلـت زمانی دریافت اسـناد مناقصه از سـایت: سـاعت10 

روزپنجشـنبه مورخ 1398/06/14
مهلـت زمانی ارائه پیشـنهاد: سـاعت 10 روز یکشـنبه مورخ 

1398/06/24
زمان بازگشـایی پاکت ها: سـاعت10:10 روز یکشـنبه مورخ 

1398/06/24
اطالعـات تمـاس دسـتگاه مناقصـه گـر جهـت دریافـت 
اطالعات بیشـتر در خصوص اسناد مناقصه آدرس: کرمان، 

خیابان پاسـداران، شرکت آب منطقه ای کرمان، ساختمان 
شـماره دو، دفتـر قراردادها و تلفـن 034-32224482 

و ارائـه پاکـت هـای الـف بـه آدرس: کرمـان، خیابـان 
پاسـداران، شـرکت آب منطقه ای کرمان سـاختمان شماره 

یـک، طبقـه دوم، دبیرخانـه محرمانـه دفتـر حراسـت
اطالعـات تمـاس سـامانه سـتاد جهـت انجـام مراحـل 

021-41934 تمـاس:  مرکـز  سـامانه:  در  عضویـت 
دفتر ثبت نام: 88969737 و 85193768

شرکت آب منطقه ای کرمان

 فرآیند 1-12/الف/98 
نوبت اول 
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یک مرحله ای انتخاب پیمانکار انجام خدمات تامین خودرو 
با راننده مورد نیاز شرکت آب منطقه ای کرمان 

بهره برداری از شرکت حمل و نقل مسافربری در قلعه گنج
معـاون حمل و نقـل اداره کل راهـداری و حمل و 
نقـل جـاده ای جنوب کرمان گفت: شـرکت حمل 
و نقـل مسـافربری سـواری بـا سـرمایه گـذاری 
بخـش خصوصـی و اعتبـار ۲5 میلیـارد ریـال در 

شهرسـتان قلعـه گنـج به بهـره برداری رسـید.
مجتبـی محمودی معـاون حمل و نقـل اداره کل 
راهـداری و حمـل و نقل جـاده ای جنـوب کرمان 
گفـت: شـرکت حمـل و نقـل مسـافربری قلعـه 
گنـج با 6 دسـتگاه سـواری کرایـه صفرکیلومتر و 
بـا اعتبـار ۲5 میلیـارد ریـال و ظرفیـت جابجایی 
روزانـه 100 مسـافر آماده خدمت رسـانی به مردم 

و مسـافران شهرسـتان قلعه گنج اسـت.
او افـزود: ایـن شـرکت در مسـیر قلعـه گنـج 
و  داشـت  خواهـد  فعالیـت  بندرعبـاس  بـه 
خدمـات حمـل و نقلـی بـه مـردم ایـن شـهر 

ارائـه خواهـد کـرد.

محمـودی گفت: بـا راه اندازی این شـرکت حمل 
و نقلـی بصـورت مسـتقیم بـرای ۲0 نفـر ایجـاد 

اشـتغال شـده است.
مجتبـی محمـودی از فعـال بـودن 19 شـرکت 
نقـل مسـافربری سـواری در جنـوب  و  حمـل 
اسـتان کرمان خبـر داد و گفت: این شـرکت ها با 
ظرفیت 500 دسـتگاه خودرو سـواری کرایه و 600 
نفر نیروی انسـانی شـامل مدیرعامل، مدیر فنی، 
راننـده و خدمـه بـه مـردم و مسـافران در جنوب 

اسـتان کرمـان خدمـات رسـانی می کنند.
شـرکت حمـل و نقـل و مسـافربری سـواری در 
شهرسـتان قلعـه گنج با حضور معـاون اقتصادی 
اسـتاندار، معاون حمـل و نقـل اداره کل راهداری 
و حمـل ونقـل جاده ای جنـوب کرمـان، فرماندار، 
بخشـدار و روسـای ادارات شهرسـتان قلعـه گنج 

افتتـاح و بهـره برداری رسـید.

حضور پررنگ شرکت سنگ آهن گهرزمین در شانزدهمین 
دوره سراسری و دومین دوره بین المللی عملیات حرارتی

بازدید معاون وزیر راه شهرسازي از روند احداث 
بزرگراه کرمان- راور - دیهوك
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حمـزه احمـدی، گفـت: پـروژه پخـش سـیاب سـایت 
شـماره 3 حوزه آبخیز شـهری شهرسـتان فاریاب از محل 

اعتبـارات صنـدوق توسـعه ملـی بـه بهره بـرداری رسـید.
بـه گزارش خبرنـگار خبرگزاری شبسـتان از کرمان جنوب، 
در ششـمین روز از آغـاز هفتـه دولـت، بـا حضـور احمدی 
مدیـرکل منابـع طبیعـی و آبخیـزداری جنـوب، مروجـی 
رئیـس سـازمان صنعـت، معـدن و تجارت جنـوب، حمزه 
نماینـده مردم پنج شهرسـتان جنوبی در مجلس شـورای 
اسـامی، حجـت االسـام رفیعـی امام جمعه شهرسـتان 
فاریـاب، نیـک نفس فرمانـدار، کریمی رئيـس اداره منابع 
طبیعی و اعضای شـورای اداری شهرسـتان فاریاب، پروژه 
پخـش  سـیاب سـایت شـماره 3 حـوزه آبخیـز شـهری 
شهرسـتان فاریاب به بهره برداری رسـید.طی این مراسـم 
»حمزه«، ضمن تبریک هفته دولت، خواسـتار همکاری و 
تعامل بیش از پیش مردم و مسـئولین هفت شهرسـتان 
جنوبـی بـا مجموعـه منابـع طبیعـی و آبخیـزداری شـد و 
گفـت: امیدواریـم بـا اجـرای ایـن پروژه هـا بتوانیـم، گام 
بلندی در راسـتای ارتقاء سطح منابع طبیعی و آبخیزداری 
منطقـه برداریـم تـا بـه اهـداف سـازمانی مورد نظر دسـت 
یابیم.نماینـده مـردم پنـج شهرسـتان جنوبـی در مجلس 
شـورای اسـامی، در ادامـه ضمـن تقدیـر از از زحمـات 
احمـدی مدیـرکل منابـع طبیعـی و آبخیـزداری جنـوب 
کرمان و نیز کردسـتانی مدیرکل سـابق، بـر ادامه اقدامات 
در حـوزه حفـظ و احیای منابع طبیعی تاکیـد کرد.» حمزه 
احمـدی « در حاشـیه بهره بـرداری از این پروژه، گفت: هم 
زمـان با هفتـه دولت 35 پـروژه منابع طبیعی بـا اعتباری 
بالـغ بـر 165 میلیـارد ریـال در منطقـه جنـوب کرمـان بـه 
بهـره برداری میرسـد کـه بیش از 5 هزار و یکصـد خانوار از 

مزایـای ایـن پروژه هـا بهـره مند می شـوند.

رسـانه هـا زبـان گویـای مـردم و رکن چهـارم دموکراسـی 
هسـتند کـه با اطـاع رسـانی به موقع نقـش ویـژه ای در 
بـاال بـردن آگاهی هـا و تنویر افـکار عمومی به عهـده دارند 
و جامعـه را در نیـل بـه تعالـی و ترقـی همـه جانبـه یاری 
می کنند.رسـالت اجتماعـی روزنامه نـگاران در آگاهـی بـه 
وقایـع و مسـائل زندگـی عمومـی، انعـکاس اندیشـه ها، 
نظـارت بـر مسـئوالن و دسـتگاه هـای اجرایـی، واکاوی 
اداری،  و  اجتماعـی  فعالیـت هـای مختلـف  و  روندهـا 
دفـاع از حقـوق مـردم و پیگیـری مطالبـات آنها، افشـای 
سـوءجریانات، شـناخت عقاید همگانی و تشریح، تفسیر 
و انتقـاد آنها اسـتوار اسـت.آزادی خبرنگار برای دسـتیابی 
بـه اخبـار و اطاعات و انتقال و انتشـار آنها در کنار داشـتن 
تخصـص و تجربـه و دیـدگاه جامـع نسـبت بـه مسـائل، 
مهمتریـن اصـول بـرای ایفـای نقـش فعـال و آگاهانـه و 
متعهدانـه بـرای ایفـای رسـالت هـای فـوق می باشـد که 
البتـه گاهـًا دارای محدودیت هایـی اسـت کـه خـود وی 
بایـد بـه رعایت آنهـا متعهد و مسـوول باشـد. در حالی که 
رییس دولت حرف از عدم شـکایت دولتی ها از رسـانه ها 
و خبرنـگاران می کنـد انگار علوم پزشـکی جنـوب کرمان به 
صـورت ایالـت خود مختـار اداره می شـود. دکتر مـکارم که 
سـابقه اصاح طلبـی را در پرونـده خود به دوش می کشـد 
در عمـل در بنـد مشـی اصاح طلبی که نیسـت، بماند بلکه 
پایـش که بیفتـد تندروهای جریـان ارزشـی را توی جیب 

خـود می گـذارد.
از  برگـزاری مراسـم تجلیـل  از  در روزهـای اخیـر پـس 
علـوم  دانشـگاه  خبرنـگاران متاسـفانه شـاهد شـکایت 
پزشـکی جیرفـت از برخـی خبرنگارهـا بودیـم کـه خـود 
آسـیبی پیـش روی رشـد و مطالبـه گـری رسـانه هـای 
منطقـه و نقـش آفرینـی آنـان برای دفـاع از حقـوق مردم 
اسـت. نقدناپذیـری و کاهـش آسـتانه تحمـل مسـووالن 
ایـن دانشـگاه و عاقـه مندی به فرهنگ مـدح که بدترین 
اسـت  تریـن چالشـی  اسـت، مهـم  اجتماعـی  آسـیب 
کـه  دامـن رسـانه هـا را گرفته و مسـووالن علوم پزشـکی 
بجـای پاسـخگویی و جوابیـه راه شـکایت و اعمال فشـار 
را در پیـش مـی گیرنـد که این مسـاله نگرانـی خبرنگاران 
منطقـه را بـه دنبـال داشـته اسـت.بهروز محمـدی فعـال 
رسـانه جیرفتـی کـه علـوم پزشـکی از وی شـکایت کـرده 
بـه »کاغذوطن«گفت:»چندوقـت پیـش نقـدی برنحـوه 
اسـتخدام هـا و عملکـرد مسـوول جدیـد روابـط عمومـی 
داشـگاه علـوم پزشـکی جیرفت نوشـتم کـه بـی راه و دور 
از واقعیـت نبـود چـرا کـه اگـر وضعیـت کارکنان ایـن نهاد 
بررسـی شـود مشخص اسـت که برخی اسـتخدامی ها از 
نزدیکان و اقوام برخی مسـووالن سیاسـی و یا مسـووالن 
رده بـاالی دانشـگاه علـوم پزشـکی اسـت و بنـا بـر برخی 
سیاسـی کاری هـا نیز مسـوول جدید روابـط عمومی را که 
هیچ سررشـته ای از این کار ندارد در این پسـت گمارده اند 
کـه متاسـفانه در ایـن مسـوولیت نـه تنهـا موفق نیسـت 
بلکـه شـاهد برخـی حرکـت هـا از سـوی وی در بخـش 
رسـانه هسـتیم که باعث تاسـف اسـت.«این فعال رسانه 
گفـت:»روز شـنبه کارت هدیـه دانشـگاه علـوم پزشـکی را 
بـه همـراه 50هزارتومـان پـول ناهـاری که میهمانـم کردند 
برمـی گردانـم و در دادگاه حاضـر می شـوم، مـن تابع نظر 
قانـون هسـتم.«وی ادامـه داد:»علـوم پزشـکی جیرفـت 
متاسـفانه مشـکات زیادی دارد هرچند نمی توان بعضی 
از خدمـات ایـن ارگان را نادیده گرفت اما هنوز در بسـیاری 
از موارد شـاهد کاسـتی هایی هستیم، از جمله بیمارستان 
و زایشـگاه آیت هللا کاشـانی که شـاهد جوالن موش ها و 

گربـه هـا در داخل بیمارسـتان هسـتیم.«

بهره برداری از پروژه 
پخش سیالب 

شهرستان فاریاب 

آقای مکارم 
شما اصالح طلبی؟

خبر

خبر

پلمپ دو سالن زیبایی 
و آرایشگاه در جیرفت

 اتاق عمل و بخش دیالیز 
بیمارستان قلعه گنج افتتاح شد 

 3 کارخانه معدنی تا پایان سال 
در جیرفت به بهره برداری می رسد 

دو آرایشــگاه و ســالن زیبایــی 
زنانــه در شهرســتان جیرفــت 
ــه علــت رعایــت نکــردن مــوارد  ب
ــی،  ــتور قضای ــا دس ــتی ب بهداش

ــدند.  ــل ش تعطی
رییــس مرکــز بهداشــت شهرســتان جیرفــت 
ــگار  ــا خبرن ــو ب ــت و گ ــنبه در گف روز چهارش
ــا اظهــار داشــت: ایــن واحدهــای صنفــی  ایرن
بــه دلیــل رعایــت نــکات بهداشــتی در مهلــت 
قانونــی مقــرر، بــا دســتور دادســتان و همکاری 
اداره اماکــن نیــروی انتظامــی پلمــب شــدند.

رضــا محمــودی افــزود: واحــد بهداشــت 
محیــط ایــن شهرســتان در مــاه جــاری از ۲53 

ــرد. ــد ک ــگاهی بازدی ــد آرایش واح
وی بــا بیــان اینکــه تعــداد آرایشــگاه ها و 
ــه در جیرفــت 359  ســالن هــای زیبایــی زنان

واحــد و تعــداد آرایشــگاه های مردانــه 1۷8 
واحــد اســت، اظهــار داشــت: بازرســی از ایــن 
صنــف هــا بــا توجــه بــه حساســیت موضــوع 
ــژه در  ــکل وی ــه ش ــا، ب ــوع آنه ــات متن و خدم
ــه و  ــرار گرفت ــط ق ــت محی ــتور کار بهداش دس
بازرســی هــا توســط کارشناســان مربوطــه بــه 

ــت. ــد داش ــه خواه ــتمر ادام ــورت مس ص
رئیــس مرکــز بهداشــت جیرفــت گفــت: 
مــردم در صــورت مشــاهده هرگونــه مشــکل و 
تخلــف بهداشــتی می تواننــد بــا شــماره تلفــن 
43۲1851۲ و یــا شــماره 190 تمــاس حاصــل 
نماینــد تــا در کمتریــن زمــان ممکن رســیدگی 

شــود.
نفــر  هــزار  بــا 308  جیرفــت  شهرســتان 
ــوب  ــری جن ــه ۲30 کیلومت ــت در فاصل جمعی

کرمــان واقــع شــده اســت.

 همزمـان بـا هفتـه دولـت اتـاق 
بخـش  و  خـون  بانـک  عمـل، 
گنـج  قلعـه  بیمارسـتان  دیالیـز 
شـهر نمونـه اقتصـاد مقاومتی با 
اعتبـار 1۲ میلیـارد ریـال بـه بهـره بـرداری رسـید. 
حمـزه  احمـد  بـا حضـور  ایرنـا،  بـه گـزارش 
نماینـده مـردم پنج شهرسـتان جنوبـی کرمان 
محمدعلـی  اسـامی،  شـورای  مجلـس  در 
اقتصـادی  امـور  هماهنگـی  معـاون  دهقـان 
اسـتانداری کرمـان، مـردم و مسـئوالن محلِی 
شـهر نمونـه اقتصـاد مقاومتی بخـش دیالیز، 
اتـاق عمـل و بانـک خون بیمارسـتان شـهدای 

ایـن شهرسـتان افتتـاح شـد.
مدیـر بیمارسـتان قلعـه گنـج در حاشـیه ایـن 
آییـن بـه خبرنگار ایرنا گفت: بـا حمایت دولت 
و پیگیـری نماینـده مـردم در مجلس شـورای 

اسـامی و مشـارکت بنیاد مسـتضعفان، برای 
تجهیـز اتـاق عمـل و بخـش دیالیـز و بانـک 
خـون ایـن بیمارسـتان 1۲ میلیارد ریـال اعتبار 

هزینه شـده اسـت.
عبـاس فتاحـی با بیـان اینکه تا کنـون بیماران 
قلعـه گنجـی بـه واسـطه نبـود امکانـات، بـه 
بیمارسـتان هـای کهنـوج و جیرفت اعـزام می 
شـدند اظهـار داشـت: بـا افتتـاح ایـن بخـش 
هـا، یک پزشـک جـراح عمومی، یک پزشـک 
متخصـص بیهوشـی و چهـار نفـر تکنسـین و 
کادر درمانـی بـه بیمارسـتان قلعه گنـج اضافه 

. شد
 قلعـه گنـج تنهـا یـک بیمارسـتان 3۲ تخـت 

دارد. خوابـی 
مرکـز این شهرسـتان در فاصله 4۲0 کیلومتری 

جنوب کرمان واقع شـده اسـت.

ــاره  ــا اش ــت ب ــدار جیرف فرمان
ــی  ــش معدن ــه در بخ ــه اینک ب
ــه  ــان ســال ســه کارخان ــا پای ت
بــه  جیرفــت  شهرســتان  در 
ــرداری  ــت: بهره ب ــد گف ــرداری می رس بهره ب
از ایــن کارخانه هــا بــرای بیــش از 400 نفــر 
ــزارش  ــه گ ــراه دارد. ب ــه هم ــتغالزایی ب اش
پــس  جیرفــت،  از  تســنیم  خبرگــزاری 
معــاون  حضــور  بــا  انتظــار  ســال ها  از 
ــور  ــت ام ــی معاون ــارت و هماهنگ ــور نظ ام
معــاون  جمهــوری،  ریاســت  مجلــس 
عمــران و توســعه امــور شــهری و روســتایی 
ــت و  ــردم جیرف ــده م ــور، نماین ــر کش وزی
ــامی و  ــورای اس ــس ش ــاد در مجل عنبرآب
ــوری  ــتانی و کش ــئوالن اس ــدادی از مس تع
ابــوذر  شــد.  شــهر  جیرفــت،  علی آبــاد 

ــن  ــت در آئی ــدار جیرف ــری فرمان عطاپور وزی
اظهارداشــت:  علی آبــاد  شــهر  افتتاحیــه 
در  ارزنــده ای  خدمــات  دولــت  ایــن  در 
ــت  ــده اس ــام ش ــت انج ــتان جیرف شهرس
ــات  ــن خدم ــز ای ــاد نی ــهر علی آب ــه در ش ک
بــه نحــو مطلوبــی بــوده اســت.وی بــا 
بیــان اینکــه در یــک ســاله گذشــته در 
شــهر علــی آبــاد 60 میلیــارد تومــان اعتبــار 
هزینــه شــده  اســت، افــزود: توســعه ایــن 
شــهر نیــز در دســتور کار قــرار دارد.فرمانــدار 
ــش  ــه در بخ ــه اینک ــاره ب ــا اش ــت ب جیرف
ــه در  ــان ســال ســه کارخان ــا پای ــی ت معدن
ــرداری می رســد  ــه بهره ب ــن شهرســتان ب ای
ایــن کارخانه هــا  از  بهره بــرداری  گفــت: 
ــه  ــتغالزایی ب ــر اش ــش از 400 نف ــرای بی ب

همــراه دارد.

کامیـون هـای حمـل کـود حیوانـی در جیرفـت 
پارکینـگ ندارند و تردد آنها در شـهر، مشـکاتی 
را بـرای شـهروندان بـه وجـود آورده اسـت. بـه 
گـزارش ایرنا، جنـوب کرمان به ویژه شهرسـتان 
جیرفت همه سـاله در فصل کاشـت محصوالت 
کشـاورزی بـا توجـه بـه نیـاز بـه کـود مـرغ بـا 
چالشـی بیـن مـردم و کامیـون داران حامل کود 
مواجـه شـده و از طرفی برای برطـرف کردن این 
مشـکل نقطـه مشـترکی هـم میـان مسـئوالن 
وجـود ندارد.رییـس مرکز بهداشـت شهرسـتان 
در  مـردم  جیرفـت گفـت: مطالبـات عمومـی 
اولویـت فعالیـت هـای مرکز بهداشـت عملیاتی 
خواهـد شـد.رضا محمـودی افـزود: سالهاسـت 
ماشـین  پاییـز  اواخـر  تـا  تابسـتان  اواسـط  از 
هـای حامـل کود هـای حیوانی آسـایش خاطر 
بهداشت محیط، بهداشت عمومی و روانی مردم 
شهرسـتان جیرفت را به مخاطره می اندازند، به 
طـوری که مطالبات شـهروندان در این خصوص 
بـه یـک بحـث همگانی تبدیل شـده اسـت.وی 
بـا یبـان اینکه امسـال با حسـاس سـازی مرکز 
بهداشـت شهرسـتان و تدبیر فرمانـدار محترم و 
معاونـان ایشـان طـرح  تیرپارک عملیاتی شـد، 
افـزود: تیرپـارک در جیرفـت درصـد قابل قبولی 
پیشـرفت فیزیکی به همراه داشـته و امیدواریم 
ایـن  و  مرتفـع  سـریعا  بخشـی  بیـن  موانـع 
خواسـت بـه حق مـردم به نتیجه برسـد.رئیس 
مرکـز بهداشـت جیرفت بیـان کرد: سـاماندهی 
ماشـین هـای حامـل کـود طـی سـال گذشـته 

و جـاری بارهـا در جلسـات شـورای بهداشـتی 
مطـرح شـد کـه ضـرورت ایـن مهـم در دسـتور 
کار فرمانـداری  قـرار گرفـت و درنهایـت مکانـی 
بـرای سـاماندهی گـروه هدف انتخاب شـد.وی 
تصریـح کـرد: انتظـار مـی رود دسـتگاه هـای 
اجرایـی بـا تبعیـت از دسـتور فرماندار و شـورای 
بهداشـتی، موضـوع را با جدیت بیشـتری پیش 
ببرند.محمودی اظهار داشـت: متاسـفانه حضور 
غیـر مسـووالنه کامیـون داران حامـل کـود بـه 
صورت پراکنده در سـطح شـهر، جلوی رسـتوران 
هـا و مراکـز فروش مواد غذایی، مراکز آموزشـی 
سـاماندهی  حساسـیت  شـخصی  منـازل  و 
ایـن وضعیـت را دوچنـدان اسـت.رئیس مرکـز 
بهداشـت جیرفـت ضمـن قدردانی از دادسـتان 
ایـن شهرسـتان گفـت: با توجـه به اولویـت این 
موضـوع و نظرات کارشناسـی ارسـالی از سـوی 
مرکـز بهداشـت، دادسـتانی دسـتور برخـورد بـا 
متخلفـان را صادر کرده اسـت. محمـودی اظهار 
داشـت: مـردم می توانند در تمام طـول روز، ایام 
تعطیـل و غیرتعطیـل ضمـن تمـاس با شـماره 
تلفـن ٤٣٢١٨٥١٢  _ 190 شـکایات خـود را در 

زمینـه تخلفـات بهداشـتی گـزارش کنند.

گالیه نماینده کامیون داران حامل 
کود مرغ 

نماینـده کامیون داران حامل کـود مرغ هم از نبود 

مکانـی مناسـب بـرای فـروش بـار گایـه کـرد و 

گفت: سـرمایه گـذار برای احداث تیرپـارک وجود 

دارد اما سـنگ اندازی های زیادی در این مسـیر 

انجـام مـی شـود کـه مشـکل را دوچنـدان کـرده 

اسـت. علیرضـا سـنجری افـزود: ادارات مربوطه 

همـکاری الزم را در بـرای رفـع این مشـکل انجام 

نمـی دهنـد و فقط بـه دنبال مانع تراشـی و پاک 

کـردن صورت مسـئله هسـتند.وی با بیـان اینکه 

فعالیـت هـای فصل کشـاورزی از تیر تـا فرودین 

ماه و کشـت دوم کشـاورزی بـه زودی انجام می 

شـود، افـزود: در ایـن بـازه زمانی باید کـود مرغ و 

دامـی کشـاورزان را تامیـن کنیـم و بـه نوعی باید 

بگویـم کـه نبض کشـاورزی در گـرو کودهای مرغ 

و حیوانی است.سـنجری از نبـود کارخانه مکانیزه 

کـردن کـود در جنـوب کرمان گایه کـرد و گفت: با 

توجـه بـه نبـود ایـن کارخانـه مجبور هسـتیم کود 

خـام را از مرغـداری هـا خریـداری و مسـتقیم 

بـه کشـاورزان عرضـه کنیـم که بـوی بـد آن باعث 

نارضایتـی مـردم مـی شـود.وی اظهـار داشـت: 

متاسـفانه هیـچ مکانـی بـرای توقـف و فـروش 

ماشـین هـای حامـل کـود مرغـی و حیوانـی در 

نظـر گرفتـه نشـده و مـی طلبـد مسـئوالن بـا در 

نظـر گرفتن یـک فضای مناسـب این مشـکل را 

برطـرف کنند.نماینـده کامیـون داران تصریح کرد: 

نارضایتی مـردم، اجازه نـدادن پلیس برای توقف 

ماشـین حامـل کـود، نبـود کارواش و تعویـض 

روغنـی بـرای ماشـین های حامـل کـود از جمله 

مشـکات کامیـون داران اسـت.وی با بیـان اینکه 

50 نفـر بومـی و روزانـه 10 ماشـین غیـر بومـی 

فروشـنده کـود در جیرفـت فعالیـت مـی کننـد، 

اظهـار داشـت: مـا فقط یـک پارکینگ بـا حداقل 

امکانـات آب و بـرق و کارواش، تعویـض روغنی و 

محـل اسـتراحت مـی خواهیم.

بـا  داران  از ماشـین  تعـدادی  بـه نشسـت  وی 

دادسـتان جیرفت به نشـانه اعتراض اشـاره کرد و 

گفت: دادسـتان دسـتور دادند تا زمانی که محلی 

بـرای فـروش مشـخص نشـود هیچکـس حـق 

نـدارد ماشـین هـای کـود را توقیـف کند.

بـــه گفتـــه معـــاون نظـــارت پارلمانـــی 
رئیـــس جمهـــوری هـــر خدمـــت دولـــت 
یـــک ســـنگر در مقابـــل دشـــمن بـــه 
امـــروز  و خدمـــات  رود  مـــی  شـــمار 
ــران  ــبانه روزی مدیـ ــاش شـ ــه تـ نتیجـ

ــت.  اسـ
بـــه گـــزارش ایرنـــا، معـــاون نظـــارت 
روز  جمهـــوری  رییـــس  پارلمانـــی 
طـــرح  از  بـــرداری  بهـــره  مراســـم  در 
ضمـــن  جیرفـــت  فرودگاهـــی  هـــای 
ــی و  ــهیدان رجایـ ــاد شـ ــت یـ گرامیداشـ
ــار  باهنـــر و تبریـــک هفتـــه دولـــت اظهـ
داشـــت: خدمـــات دولـــت، خدمـــات 
ـــوده  ـــامی ب ـــوری اس ـــدس جمه ـــام مق نظ
ـــان  ـــگ نش ـــم رن ـــال ک ـــه دنب ـــمنان ب و دش
ــردن  ــد کـ ــام و نامیـ ــات نظـ دادن خدمـ
ـــد  ـــات بای ـــن خدم ـــذا ای ـــتند ل ـــردم هس م

ــود. ــانی شـ ــاع رسـ ــردم اطـ ــه مـ بـ

کامیون های حمل کود 

جیرفت پارکینگ ندارند
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خبرنگار/کاغذ  وطن

ــاده ای  ــل جـ ــل و نقـ ــداری و حمـ اداره کل راهـ
ــن  ــت و یکمیـ ــان در بیسـ ــتان کرمـ ــوب اسـ جنـ
ــان  ــتان کرمـ ــی در اسـ ــهید رجایـ ــنواره شـ جشـ
ــی  ــعود جمیلـ ــرد. مسـ ــب کـ ــر را کسـ ــه برتـ رتبـ
مدیـــر کل راهـــداری و حمـــل و نقـــل جـــاده 
ای جنـــوب اســـتان کرمـــان گفـــت: بـــر اســـاس 
نتایـــج ارزیابـــی عملکـــرد ســـال 9۷ در بیســـت 
و یکمیـــن جشـــنواره شـــهید رجایـــی، از اداره 
ای  جـــاده  نقـــل  و  حمـــل  و  راهـــداری  کل 
ــتگاه  ــوان دسـ ــه  عنـ ــان بـ ــتان کرمـ ــوب اسـ جنـ
ــن  ــدی در بیـ ــی و تولیـ ــروه زیربنایـ ــر در گـ برتـ
دســـتگاه های اجرایـــی اســـتان بـــر اســـاس 
یـــک  در  مختلـــف  و گروه هـــای  شـــاخص ها 
ســـال گذشـــته تجلیـــل شـــد.در آییـــن بیســـت 
و یکمیـــن جشـــنواره شـــهید رجایـــی اســـتان 
کرمـــان کـــه بـــه  منظـــور تجلیـــل از برگزیـــدگان 
ـــتان  ـــر اس ـــی برت ـــای اجرای ـــتگاه  ه ـــت و دس خدم
در ســـال 9۷ بـــا حضـــور اســـتاندار کرمـــان و 
ــی  ــای اجرایـ ــتگاه  هـ ــئوالن دسـ ــی از مسـ جمعـ
ــد، از ایـــن اداره کل تجلیـــل  ــزار شـ ــتان برگـ اسـ
شـــد.در جشـــنواره شـــهید رجایـــی لـــوح تقدیـــر 
و تندیـــس جشـــنواره بـــه مســـعود جمیلـــی 
مدیـــر کل راهـــداری و حمـــل و نقـــل جـــاده ای 
ـــر  ـــوح تقدی ـــا ل ـــدا و ب ـــان اه ـــتان کرم ـــوب اس جن
ـــن اداره  ـــع ای ـــت و مناب ـــعه مدیری ـــاون توس از مع
ـــت  ـــه جه ـــرد ب ـــی و عملک ـــناس ارزیاب کل و کارش

ــد. ــل شـ ــت تجلیـ ــن موفقییـ ایـ

کسب رتبه برتر اداره 
کل راهداری جنوب در 
جشنواره شهید رجایی 

گونه هـای  رشـد  تقویـت  باعـث  امسـال  بارندگی هـای 
علف هـای  و  انـواع گل هـا  مشـخصًا  و  مختلـف گیاهـی 
اسـتان  مراتـع  و  کوهپایه هـا  دشـت ها،  در  موسـمی 
مختلـف  نقـاط  در  را  سرسـبزی  و  بکـر  مناظـر  و  شـده 
شـدت  دلیـل  بـه  است.امسـال  آورده  وجـود  بـه  ایـران 
دیگـر  سـال های  از  بیـش  خـودرو،  بارش هـا،  گیاهـان 
قـد کشـیدند ولـی ادامـه حیات شـان در گرمای تابسـتان 
کـه بارندگـی چندانـی نداشـتیم، میسـر نبـود. بـه همیـن 
دلیـل اکثریـت قریـب بـه اتفـاق ایـن علف زارهـای سـبز 
تبدیـل می شـوند  و خشـک  زرد  بـه دشـت هایی  زیبـا  و 
بزرگ تریـن  بـرای  جرقـه ای  کوچک تریـن  مهیـای  و 
بعـد  رود کـه  مـی  آن  بیـم  رو،  ایـن  از  آتش سـوزی ها. 
مهیـب  آتش سـوزی های  بـا  بهـاری،  اخیـر  از سـیل های 
تابسـتانی در نقـاط مختلـف کشـور مواجـه شـویم چرا که 
حجـم عظیمـی از علف هـای بلند و خشـک این اسـتعداد 
را دارنـد کـه هـم بـه راحتـی شـعله ور شـوند و هـم آتش 
را بـه سـرعت گسـترش دهنـد. البتـه صحیـح این اسـت

کـه بـه مـردم در این بـاره آموزش های الزم داده می شـد 
و مـدام ایـن آموزش هـا را تکـرار کـرد. از جملـه ایـن کـه 
امسـال بیـش از قبـل مراقـب آتش هایـی کـه در طبیعت 
افروختیـم،  آتشـی  اگـر  و  باشـیم  می کنیـم  روشـن 
آن  در صـدی  از خاموشـی صـد  اتمـام کارمـان،  از  بعـد 
اطمینـان کامـل پیـدا کنیـم چـه آن کـه حتـی یـک تکـه 
زغـال بـر جـای مانـده از آتـش می توانـد هـزاران هکتـار 
مرتـع و جنـگل را بـه آتـش بکشـد.حتی یـک تـه سـیگار 

نیـز کـه در گوشـه ای از یـک علـف زار یـا جنـگل بیفتـد، 
باشـد. مهیـب  آتش سـوزی  یـک  اولیـه  می توانـد منشـأ 

وحشـتناک تر از این هـا، بطری هـای شیشـه ای اسـت کـه 
می کنیـم  رهـا  طبیعـت  در  بی مباالتـی  بـا  مـا  از  برخـی 
غافـل از ایـن کـه ایـن بطری هـا در مجـاورت نـور شـدید 
آفتـاب هماننـد ذره بیـن عمـل کـرده و بـا متمرکـز کـردن 
نـور خورشـید در یـک نقطـه کانونـی، حـرارت الزم بـرای 
آتـش را ایجـاد می کنند.این هـا و نـکات دیگـری کـه اهل 
فـن بهتـر می داننـد، بایـد مـدام به مردم گوشـزد شـود تا 
سـبزه زارهای امـروز بـه جهنـم آتش فـردا تبدیل نشـوند.

آتش سوزی های پی در پی در ساردوییه
 ، سـاردوییه  سـربیژن  کوه هـای  ارتفاعـات  و  دامنه هـا 
مأمـن درختـان کهنسـال اورس و مراتـع سرسـبز اسـت 
کـه زیبائی هـای آن نمایـی چشـم نواز بـه طبیعـت منطقه 

آب  و  زیبایـی  ایـن همـه  نیـز وجـود  از سـویی  و   داده 
و هـوای مناسـب و خنـک آن همیشـه مـردم جنوبـی و 
مناطـق  از  یکـی  و  جلـب کـرده  خـود  بـه  را  گرمانشـین 
مسـتعد جـذب گردشـگر اسـت.یکی از اهالـی سـاردوییه 
بـه  سـاردوییه  و  به»کاغذوطن«می گوید:»سـربیژن 
اسـت  اسـتان  مناطـق  سردسـیری ترین  از  یکـی  عنـوان 
نیـز  را  و سرسـبزی  بافـت گیاهـی  بیش تریـن حجـم  و 
بـه خـود اختصـاص داده و همیـن موضـوع سـبب پدیـد 
شـدن  بـاز  همچنیـن  و  گردشـگری  جاذبه هـای  آمـدن 
در  بسـیاری  زمین خـواران  و  سـودجویان  طمـع  چشـم 
ایـن منطقـه شـده است.«سـلیمانی افـزود:» ایـن روزها 
هـوای  و  آب  خـوش  مناطـق  در  خانه سـازی  توسـعه 
وارد  باعـث  دلفـارد  و  سـربیژن  در  بخصـوص  جنـوب 
مناطـق  ایـن  طبیعـت  بدنـه  بـه  شـدید  آسـیبی  شـدن 
سـال های  در  مسـتندات  طبـق  کـه  گونـه ای  بـه  شـده 
برخـی   ، پایـه ای  مناطـق کـوه  در  شـده  مشـاهده  قبـل 
عمـدی  هـای  آتش سـوزی  ایجـاد  بـا  جویـان  سـود 
قطـع بی رویـه درختـان و احـداث شـبانه خانـه در ایـن 
مناطـق اقـدام بـه تصـرف غیرقانونـی و سـاخت و سـاز 
قبـل چهارسـال  سـه  داد:»حـدود  ادامـه  کرده انـد.«وی 

مـورد  سـه  سـربیژن  سـیف آباد  محـدوده  در  فقـط 
آتش سـوزی داشـتیم کـه احتمـال عمـدی بـودن آن زیاد 
بـود کـه چرا فقـط در همین منطقـه که بیشـترین تصرفات 
اتفـاق  گردشـگران  توسـط  آتش سـوزی  داشـت  وجـود 
می افتـاد کـه می تـوان به آتش سـوزی ۲5 هکتـار از مراتع 
سـیف آباد سـربیژن اشـاره کرد.این آتش سـوزی کـه گفته 
می شـد بـه دلیـل بـی احتیاطـی گردشـگران ایجـاد شـده 
چندیـن هکتـار از درختـان و بوته هـای گیاهـان دارویـی را 
بـه صـورت همزمـان در سـه تپـه مشـرف بـه ایـن روسـتا 
بلعیـد کـه بـا همـت فرماندهـی و بسـیجیان حـوزه شـهید 
رجایـی سـاردوئیه، پرسـنل منابع طبیعـی، بخشـدار، مردم 
محلـی و تنهـا خـودرو و پرسـنل آتش نشـانی سـاردوییه 
کنتـرل شـد.«وی ادامـه داد:» در تابسـتان امسـال هـم 
شـاهد آتش سـوزی در مناطـق مختلـف سـاردوییه بودیـم 
کـه منابـع دولتـی می گوینـد مقصـر گردشـگران هسـتند  
ایـن  باعـث  فقـط گردشـگران  می دانـم  بعیـد  مـن  امـا 
اتفـاق باشـند کاش مسـووالن توجـه کننـد و در خصـوص 
ایـن موضـوع بررسـی الزم را بـه عمـل آورنـد تـا دسـت 

سـودجویان و زمین خـوران در ایـن منطقـه بـاز نباشـد.«

موانع و دشواری های مهار آتش سوزی در 
طبیعت

در  داده  رخ  آتش سـوزی های  مهـار  مواقـع  بیشـتر  در 
دامـان طبیعـت کار دشـواری هسـتند و حتـی در مـواردی 

هسـتیم  ایـن  شـاهد  آمـازون  اخیـر  آتش سـوزی  ماننـد 
کـه علی رغـم تجهیـز آتش نشـانان و بـه کار بـردن تمامـی 
امکانـات از سـوی آنهـا، مهـار آتش سـوزی در جنگل هـای 
منطقـه زمان بسـیار زیـادی به طـول انجامیده. دشـوار بودن 
دسترسـی،وزش بـاد، خشـکی هوا و حـرارت زیاد دمـا، دود 

بخشدار ساردوییه: برخی زمین خوران برای تصرف عرصه های منابع طبیعی اقدام به ایجاد آتش سوزی عمدی در مراتع می کنند

ردپای زمین خواران در آتش سوزی های ساردوییه

ایـن روزهـا کـه ریه دنیا »جنگل آمازون« در حال سـوختن اسـت در ایران نیز شـاهد بروز اتش سـوزی در 
برخی نقاط کشـور هسـتیم در جنوب کرمان نیز مرتع سـاردوییه که برزگترین و بهترین مرتع منطقه اسـت 
پس از بارش های سـال گذشـته شـاهد رشـد انبـود علف هـا و گیاهان بود و پیش بینی می شـد سـالی پر 
از آتش سـوزی را شـاهد باشـیم اما اکثر آتش سـوزی ها در سـاردوییه سالهاسـت مشـکوکند که انگار برخی 
از زمین خواران عامل اصلی آن هسـتند، بخشـدار سـاردوییه می گوید امکانات اتش نشـانی کمی در اختیار 

دارنـد و مدیـرکل منابع طبیعـی هـم از آماده باش اکیپ هـای آتش نشـانی اداره اش خبر می دهد.

احمـــدی عنـــوان کرد:»البتـــه بحـــث عمـــدی 
را  منطقـــه  ایـــن  در  آتش ســـوزی  بـــودن 
ســـرنخ ها  ســـری  یـــک  و  نمی کنیـــم  رد 
را نیـــز بدســـت آوردیـــم کـــه بعضـــی  از 
ــی  ــوده و در برخـ ــدی بـ ــوزی ها عمـ آتش سـ
ـــی  ـــگران و حت ـــی گردش ـــم بی دقت ـــوارد ه از م

ــت.« ــوده  اسـ ــا بـ ــود بومی هـ خـ

الهام پی پر
دبیر تحریریه/کاغذ  وطن

سنا
 ای

س:
عک
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شنبه  9 شهریور 1398 کاغذ جنوب

روزنامه های دیروز

اداره كل ثبت اسناد وامالك استان كرمان
اداره ثبت اسنادوامالك حوزه ثبت ملك زرند

هیـات موضـوع قانـون تعییـن تكلیف وضعیـت ثبتـی اراضی وسـاختمانهای 
فاقـد سـند رسـمی- اگهـی موضـوع ماده3قانـون وماده13آئیـن نامـه قانون 

تعییـن تكلیـف وضعیـت ثبتـی واراضی وسـاختمانهای فاقد سـند رسـمی
پیـرو آگهـی شـماره 139860319008000594 منتشـره مورخـه 98/4/5 روزنامـه نـدای وحدت 
و برابـر رای شـماره 139860319008000۲4۷هیـات دوم موضـوع قانـون تعییـن تكلیف وضعیت 
ثبتـی اراضـی وسـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحد ثبتی حـوزه ثبت ملـك زرند 
تصرفـات مالكانـه بـا معـارض متقاضـی آقـای محمـد سـیاری فرزنـد حسـین بـه شـماره 
شناسـنامه 4 صـادره از زرنـد در یـک بـاب خانه بـه مسـاحت 49۲/85 متر مربع پـاك ۲485 
فرعـی از ۷566 اصلـی واقـع در زرنـد خیابـان شـهدای محمدآبـاد خریـداری از مالـک رسـمی 
مجتبـی حکمـت محـرز گردیده اسـت.که در آگهی قبلی پـاک فرعی ۲4۷5 فرعـی قید گردید 
کـه صحیـح آن ۲485 فرعـی مـی باشـد.لذا به منظـور اطاع عمـوم مراتب در یـک نوبت آگهی 
مـی شـود در صورتـی كه اشـخاص نسـبت بـه صدورسـند مالكیت متقاضـی اعتراضی داشـته 
باشـند مـی تواننـد از تاریخ انتشـار اگهی به مـدت یک ماه اعتـراض خود را به این اداره تسـلیم 
وپس از اخذ رسـید، ظرف مدت یكماه از تاریخ تسـلیم اعتراض، دادخواسـت خود را به مراجع 
قضایـی تقدیـم نماینـد. بدیهی اسـت در صـورت انقضـای مدت مذكـور و عدم وصـول اعتراض 

طبـق مقـررات سـند مالكیت صادر خواهد شـد. م الـف 1۲0-تاریـخ انتشار:شـنبه 98/6/9
حسین توحیدی نیا-رئیس اداره ثبت اسناد وامالك شهرستان زرند

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

هیـات موضـوع قانـون تعیین تکلیـف وضعیت ثبتـی اراضی و سـاختمانهای 
فاقد سـند رسـمی- آگهی موضوع مـاده 3 قانون و مـاده 13 آئین نامه قانون 

تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی
 برابـر رای شـماره 13986031901۲001056هیـات دوم موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیت 
ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک 
سـیرجان تصرفات مالکانه بامعارض متقاضی آقای علی مسـلمی زاده فرزند عباس بشـماره 
شناسـنامه ۲13 صـادره از سـیرجان در ششـدانگ یـک قطعـه زمیـن مزروعـی بـه مسـاحت 
100۲/۲۷ مترمربـع پـاک 333 اصلـی واقـع در بخش 36 کرمان به آدرس سـیرجان صدرآباد 
انتهـای خیابـان ولـی عصر)عج( شـمال پمپ سـی ان جـی خریـداری از مالک رسـمی آقای 
عبـاس مسـلمی زاده محـرز گردیـده اسـت. لـذا به منظـور اطاع عمـوم مراتـب در دو نوبت به 
فاصله 15 روز آگهی می شـود در صورتی که اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیت متقاضی 
اعتراضـی داشـته باشـند می توانند از تاریخ انتشـار اولیـن آگهی به مدت دو مـاه اعتراض خود 
را بـه ایـن اداره تسـليم و پـس از اخـذ رسـید، ظرف مـدت یک مـاه از تاریخ تسـلیم اعتراض، 
دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضایـی تقدیم نماینـد. بدیهی اسـت در صـورت انقضای مدت 

مذکـور و عـدم وصـول اعتـراض طبق مقررات سـند مالکیـت صادر خواهد شـد. 
تاریخ انتشار نوبت اول : 1398/06/09- تاریخ انتشار نوبت دوم : 1398/06/۲4
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اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک سیرجان 

هیـات موضـوع قانـون تعیین تکلیـف وضعیت ثبتـی اراضی و سـاختمانهای 
فاقد سـند رسـمی- آگهی موضوع مـاده 3 قانون و مـاده 13 آئین نامه قانون 

تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی
 برابـر رای شـماره 139۷6031901۲0039۷9هیـات دوم موضـوع قانـون تعییـن تکلیف وضعیت 
ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک 
سـیرجان تصرفـات مالکانـه بامعارض متقاضی آقای محمد شـاهمرادی پور گسـمونی فرزند 
عبدالفتح بشـماره شناسـنامه 306038۲۲۲0 صادره از سـیرجان در ششـدانگ یک باب مغازه 
مشـتمل بـر حیـاط به مسـاحت 99 مترمربع پاک 5064 اصلـی واقع در بخـش 36 کرمان به 
آدرس سـیرجان انتهـای خیابـان ابـن سـینا روبـروی پارک شـقایق خریداری از مالک رسـمی 
کاتریـن محـب زنـدی محـرز گردیده اسـت. لـذا به منظـور اطاع عمـوم مراتـب در دو نوبت به 
فاصله 15 روز آگهی می شـود در صورتی که اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیت متقاضی 
اعتراضـی داشـته باشـند مـی تواننـد از تاریخ انتشـار اولیـن آگهی به مـدت یک مـاه اعتراض 
خود را به این اداره تسـليم و پس از اخذ رسـید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسـلیم اعتراض، 
دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضایـی تقدیم نماینـد. بدیهی اسـت در صـورت انقضای مدت 

مذکـور و عـدم وصـول اعتـراض طبق مقـررات سـند مالکیت صادر خواهد شـد. 
تاریخ انتشار نوبت اول : 1398/06/09- تاریخ انتشار نوبت دوم : 1398/06/۲4
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اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک سیرجان 

هیـات موضـوع قانـون تعیین تکلیـف وضعیت ثبتـی اراضی و سـاختمانهای 
فاقد سـند رسـمی- آگهی موضوع مـاده 3 قانون و مـاده 13 آئین نامه قانون 

تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی
 برابر رای شـماره 13986031901۲001081هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضـی و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتی حـوزه ثبت ملک سـیرجان 
تصرفـات مالکانـه بامعـارض متقاضی آقای محرم مرادپور فرزند صفر بشـماره شناسـنامه 14 
صـادره از سـیرجان در ششـدانگ یـک بـاب قطعه خانه بـاغ  به مسـاحت 50۲4/53 مترمربع 
پـاک 46۲ اصلـی واقـع در بخش 39 کرمان به آدرس سـیرجان روسـتای دره گیـرا توابع بلورد 
خریـداری از مالـک رسـمی آقـای )متقاضی مالک مشـاع میباشـد( محرز گردیده اسـت. لذا 
بـه منظـور اطـاع عمـوم مراتـب در دو نوبـت بـه فاصلـه 15 روز آگهـی مـی شـود در صورتی که 
اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند می توانند از تاریخ 
انتشـار اولیـن آگهـی به مـدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسـليم و پس از اخذ رسـید، 
ظـرف مـدت یـک ماه از تاریخ تسـلیم اعتراض، دادخواسـت خـود را به مراجـع قضایی تقدیم 
نماینـد. بدیهـی اسـت در صـورت انقضای مـدت مذکـور و عدم وصـول اعتراض طبـق مقررات 

سـند مالکیت صادر خواهد شـد. 
تاریخ انتشار نوبت اول : 1398/06/09- تاریخ انتشار نوبت دوم : 1398/06/۲4
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اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک سیرجان 

هیـات موضـوع قانـون تعیین تکلیـف وضعیت ثبتـی اراضی و سـاختمانهای 
فاقد سـند رسـمی- آگهی موضوع مـاده 3 قانون و مـاده 13 آئین نامه قانون 

تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی
تکلیـف  تعییـن  قانـون  موضـوع  اول  13986031901۲001083هیـات  شـماره  رای  برابـر   
وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتـی حـوزه 
ثبـت ملـک سـیرجان تصرفـات مالکانـه بامعـارض متقاضـی آقـای نیـاز علی لـری کرانی 
فرزنـد قدمعلـی بشـماره شناسـنامه 106۷ صادره از سـیرجان در ششـدانگ یـک باب خانه 
بـه مسـاحت 143/01 مترمربـع پـاک ۲119 اصلـی واقـع در بخـش 35 کرمـان بـه آدرس 
سـیرجان بدرابـاد خیابـان شـهید انصـاری کوچـه بعد از مسـجد خریـداری از مالک رسـمی 
آقـای علـی کریـم الدینـی محـرز گردیـده اسـت. لذا بـه منظـور اطاع عمـوم مراتـب در دو 
نوبـت بـه فاصلـه 15 روز آگهـی مـی شـود در صورتـی کـه اشـخاص نسـبت بـه صدور سـند 
مالکیـت متقاضـی اعتراضـی داشـته باشـند مـی تواننـد از تاریـخ انتشـار اولیـن آگهـی بـه 
مـدت دو مـاه اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـليم و پـس از اخـذ رسـید، ظـرف مـدت 
یـک مـاه از تاریـخ تسـلیم اعتـراض، دادخواسـت خـود را به مراجـع قضایی تقدیـم نمایند. 
بدیهـی اسـت در صـورت انقضـای مـدت مذکور و عـدم وصول اعتـراض طبق مقررات سـند 

مالکیـت صـادر خواهد شـد. 
تاریخ انتشار نوبت اول : 1398/06/09- تاریخ انتشار نوبت دوم : 1398/06/۲4
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آگهی فقدان سند مالکیت
چـون منیـره خاتـون طیـاری مالک شـش دانـگ  پـاک ۲98فرعـی از 5۷4- 
اصلـی واقـع در بخش45کرمـان بـا ارائه دو برگ شـهادت شـهود تصدیق شـده 
ادعـا واعـام نمـوده اصـل سـند مالکیـت پـاک اخیرالذکـر کـه قبـا ذیـل ثبت 
صفحـه ۲0دفتـر۲- امـاک محلـی جیرفـت صـادر وتسـلیم شـده اسـت بعلت 
جابجـای مفقـود گردیـده واز این اداره تقاضای صدورسـند مالکیت المثنی پاک فـوق را نموده لذا 
بنا به درخواسـت نامبرده وبرحسـب دسـتورتبصره یک ماده 1۲0آیین نامه – قانون ثبت مراتب در 
یـک نوبـت آگهـی میگردد تا چنانچه شـخص یا اشـخاصی مدعـی انجام معامله نسـبت به ملک 
مرقـوم ویـا وجـود اصل سـند مالکیت مـورد ادعا نـزد خود می باشـند از تاریخ انتشـار آگهی )یک 
نوبـت اسـت (ظـرف مـدت 10روز مراتـب را با ارائه اصل سـند مالکیت یا سـند معامله کتبا بـه اداره 
ثبـت اسـناد وامـاک شهرسـتان جیرفت اعـام نمایند بدیهی اسـت پس از انقضـای مهلت مقرر 
در آگهـی )10روز(هیچگونـه ادعایـی از هیچکـس مسـموع نخواهـد بود وایـن اداره وفـق ضوابط و 
مقـررات نسـبت بـه صـدور سـند مالکیت المثنی بنـام مالک اقـدام خواهد نمـود /.م الـف :۲94

جواد فاریابی - رئیس ثبت اسناد امالک جیرفت 

آگهی تحدید حدود اختصاصی
چـون اگهـی موضـوع مـاده 3 قانـون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی و مـاده 13 
اییـن نامـه قانـون ثبـت هـر یـک از پاکهـای ذیل واقـع در قلعه گنج قطعـه چهار بخـش 46 کرمان همگـی مفروز 
و مجـزی شـده از پـاک 49۷و496 - اصلـی منتشـر و در موعـد مقـرر مورد واخواهـی قرار نگرفته ونیـاز به تحدید 
حـدود دارنـد , لذا حسـب درخواسـت کتبی مالـکان مورخـه 1398/05/0۷ آگهـی تحدید حدود آن باسـتناد تبصره 
ماده 13 قانون مزبور منتشـر و عمليات تحدیدی آن از سـاعت 8 صبح روز شـنبه مورخه 1398/06/30در محل شـروع و بعمل خواهد 
آمـد. لـذا بـه مالکیـن و مجاوریـن رقبـه فـوق اخطار میگـردد که درموعد مقـرر در محل وقـوع ملک حاضـرو در صورت عـدم مراجعه 
مجاوريـن عمليـات تحديـدی بـا معرفـی مالـک انجام و چنانچه کسـی از مجـاور ین بر حـدود و حقـوق ارتفافی ان اعتراض داشـته 
باشـند طبـق مـاده ۲0 قانـون ثبـت و مـاده 86 اصاحیه پس از تنظیم صورتجلسـه تحدیـدی اعتراض خـود را کتبأ به ایـن اداره اعام 
و ظـرف مـدت 30 روز دادخواسـت بـه مراجـع ذیصاح قضایی تقديـم نماید و گواهی داد خواسـت مربوطه را به ایـن اداره ارائه نماید. 

پـس از گذشـت مهلـت یاد شـده هیچ گونـه ادعایی مسـموع نخواهد بود 
360 فرعـی از 496 اصلـی آقـای احمـد احمـدی فرزنـد نـورکہ ششـدانگ یـک بـاب پارکینـگ بـه مسـاحت95۲/8 متـر مربـع       
|361فرعـی از 496 اصلـی آقـای قاسـم احمـدی فرزنـد نورک ششـدانگ یک باب خانه  به مسـاحت9۷5/60 متر مربـع.        13۷4 

فرعـی از 49۷ اصلـی خانـم زهـرا احمـدی فرزنـد نـورک ششـدانگ یـک باب خانـه به مسـاحت11۷8/44 متـر مربع
تاريخ انتشار:98/06/09

اصغر ناروبی رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان کهنوج

آگهی فقدان سند مالکیت
چـون منیـره خاتـون طیـاری مالک شـش دانگ  پـاک ۲9۷فرعـی از 5۷4- 
اصلـی واقـع در بخش45کرمـان با ارائه دو برگ شـهادت شـهود تصدیق شـده 
ادعـا واعـام نمـوده اصـل سـند مالکیـت پـاک اخیرالذکر کـه قبـا ذیل ثبت 
155صفحـه 5۷۷دفترامـاک اول  محلـی جیرفـت صادر وتسـلیم شـده اسـت بعلـت جابجای 
مفقـود گردیـده واز ایـن اداره تقاضـای صدورسـند مالکیـت المثنـی پـاک فـوق را نمـوده لذا بنا 
به درخواسـت نامبرده وبرحسـب دسـتورتبصره یـک ماده 1۲0آییـن نامه – قانون ثبـت مراتب در 
یـک نوبـت آگهی میگردد تا چنانچه شـخص یا اشـخاصی مدعی انجام معامله نسـبت به ملک 
مرقـوم ویـا وجـود اصل سـند مالکیت مـورد ادعا نزد خود می باشـند از تاریخ انتشـار آگهی )یک 
نوبـت اسـت (ظـرف مدت 10روز مراتب را با ارائه اصل سـند مالکیت یا سـند معامله کتبـا به اداره 
ثبـت اسـناد وامـاک شهرسـتان جیرفت اعام نمایند بدیهی اسـت پس از انقضـای مهلت مقرر 
در آگهـی )10روز(هیچگونـه ادعایـی از هیچکـس مسـموع نخواهد بـود واین اداره وفـق ضوابط و 
مقـررات نسـبت بـه صدور سـند مالکیت المثنـی بنام مالـک اقدام خواهـد نمود /.م الـف :۲93
جواد فاریابی - رئیس ثبت اسناد امالک جیرفت

حصر وراثت –رودبار جنوب 
دادخواسـت  خصـوص  در  احترامـا 
تقدیمـی خواهـان خدیجه سـعید ابادی 
ملـی  بـه شـماره  فرزنـد جـان محمـد 
داده  توضیـح  حصروراثـت  خواسـته  بـه   30303111۲0
شـادروان قاسـم فاحـی شـاه آبـاد فرزنـد یوسـف بـه 
شـماره  ملـی 339198۲۲۷6در تاریـخ 1398/05/14در 
اثـر بیمـار ی هـای گوارشـی فـوت نمـوده ووارث حیـن 
فـوق عبارتنـد از :1- خدیجـه سـعیدآبادی فرزنـد جـان 
محمـد بـه ش ملـی 30303111۲0 لذا مراتـب یک نوبت 
در روزنامـه کثیـر االنتشـار محلـی آگهی میشـود چنانچه 
نـزد  ازمتوفـی  نامـه  وصیـت  یـا  دارد  اعتـراض  کسـی 
اشـخاص باشـد یک ماه از نشـر آگهی بـه دادگاه تقدیم 

دارد واال گواهـی صـادر خواهـد شـد 
رئیس شوراحل اختالف شماره یک مرکزی رودبار جنوب  –
حسین کوهستانی –م الف :689

بحران کم آبی را جدی بگیریم

آگهی مناقصه
به اسـتناد مجوز شـورای اسـالمی شهر به شـماره صورتجلسـه 12 مورخ 98/05/07 شـهرداری ماهان در نظر 

دارد عملیـات آسـفالت معابـر سـطح شـهر ماهـان را از طریـق مناقصـه عمومـی انجام دهد، لـذا از کلیه اشـخاص 
حقوقـی دارای تاییـد صالحیـت و و رتبـه بنـدی معتبر با رعایـت ظرفیت خالی)مجـاز( از مراجع ذیصـالح با در نظر 

گرفتـن شـرایط ذیل جهـت شـرکت در مناقصه دعوت مـی گردد.
-مبلـغ بـرآورد اعتبـار 30/000/000/000 ریـال ) کـه از محـل 

فـروش زمیـن تامیـن مـی گـردد(
-مبلغ سپرده شرکت در مناقصه 1/500/000/000 ریال

مـورخ  دوشـنبه  روز  از  مناقصـه  اسـناد  دریافـت  -تاریـخ 
98/06/11 لغایـت چهارشـنبه 98/06/۲0 در سـاعت اداری بـا 

ارائـه درخواسـت کتبـی
-تاریـخ تحویـل پیشـنهادات: روز شـنبه 98/06/۲3 تـا پایان 

وقـت اداری
-محل دریافت اسـناد و تحویل پیشـنهادات واحد امور مالی 

ماهان شهرداری 
محـل  در  پیشـنهادات  بازگشـایی  کمیسـیون  -تشـکیل 
شـهرداری ماهان سـاعت 14 روز یکشـنبه مـورخ 98/06/۲4

-برنـدگان اول و دوم مناقصـه چنانچـه حاضـر بـه انعقـاد 
قـرارداد نشـوند سـپرده آنـان بـه ترتیـب ضبـط مـی گـردد.

-شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات مختار است.
-هزینه درج آگهی بعهده برنده مناقصه می باشد.

عبدالمهدی رنجبر-شهردار ماهان

نوبت اول

ری
هدا

را

ش
ورز

 3 کارخانه معدنی تا پایان سال 
در جیرفت به بهره برداری می رسد 

20 طرح راهداری در جنوب کرمان 
افتتاح و کلنگ زنی شد

سه زمین فوتبال در مناطق 
محروم قلعه گنج افتتاح شد  

ــن  ــت در آئی ــدار جیرف ــری فرمان عطاپور وزی
اظهارداشــت:  علی آبــاد  شــهر  افتتاحیــه 
در  ارزنــده ای  خدمــات  دولــت  ایــن  در 
ــت  ــده اس ــام ش ــت انج ــتان جیرف شهرس
ــات  ــن خدم ــز ای ــاد نی ــهر علی آب ــه در ش ک
بــه نحــو مطلوبــی بــوده اســت.وی بــا 
بیــان اینکــه در یــک ســاله گذشــته در 
شــهر علــی آبــاد 60 میلیــارد تومــان اعتبــار 
هزینــه شــده  اســت، افــزود: توســعه ایــن 
شــهر نیــز در دســتور کار قــرار دارد.فرمانــدار 
ــش  ــه در بخ ــه اینک ــاره ب ــا اش ــت ب جیرف
ــه در  ــان ســال ســه کارخان ــا پای ــی ت معدن
ــرداری می رســد  ــه بهره ب ــن شهرســتان ب ای
ایــن کارخانه هــا  از  بهره بــرداری  گفــت: 
ــه  ــتغالزایی ب ــر اش ــش از 400 نف ــرای بی ب

همــراه دارد.

ــت ۲0  ــه دول ــا هفت ــان ب همزم
و  راهــداری  حــوزه  در  طــرح 
حمــل و نقــل جــاده ای هفــت 
اســتان  جنوبــی  شهرســتان 

کرمــان افتتــاح و کلنــگ زنــی شــد. 
ــاده  ــل ج ــل و نق ــداری و حم ــر کل راه مدی
ای جنــوب اســتان کرمــان شــامگاه ســه 
شــنبه در حاشــیه برنامــه هــای هفتــه دولــت 
ــا  ــرح ه ــن ط ــت: ای ــا گف ــگار ایرن ــه خبرن ب
ــار 640  ــا اعتب ــت ب ــه دول ــبت هفت ــه مناس ب
ــدند. ــی ش ــگ زن ــاح و کلن ــال افتت ــارد ری میلی

ایــن  افــزود:  جمیلــی کرمانــی  مســعود 
طرح هــا شــامل آغــاز 65 کیلومتــر تعریــض و 
بهســازی در 6 محــور ارتباطــی و بهــره بــرداری 
و زیــر بــار ترافیــک قــرار گرفتــن ۲۷ کیلومتــر 
بهســازی ۲ جــاده در محــور  و  تعریــض 

کهنــوج بــه قلعــه گنــج و کهنــوج بــه جیرفــت 
ــش  ــرح روک ــاز ط ــه داد: آغ ــت.وی ادام اس
آســفالت و بهــره بــرداری از 41 کیلومتــر 
روکــش آســفالت در محورهــای جیرفــت بــه 
بلــوک، محــور چاهریــگان بــه ســمت کهنــوج، 
مبــادی ورودی عنبرآبــاد از ســمت خضرآباد و 
مختارآبــاد و محــور ارتباطــی کهنــوج بــه قلعه 
گنــج از جملــه طــرح هــای حــوزه راهــداری 

ــود. ــت ب ــه دول در هفت
ــاده  ــل ج ــل و نق ــداری و حم ــر کل راه مدی
ای جنــوب اســتان کرمــان همچنیــن از آغــاز 
ــور  ــل در مح ــات احــدث ۲ دســتگاه ُپ عملی
ــول و در  ــر ط ــا 100مت ــوک ب ــه بل ــت ب جیرف
محــور منوجــان بــه  تیــاب بــه طــول 60 متــر، 
جمعــا بــا اعتبــار 80 میلیــارد ریــال تــا چنــد 

ــر داد.  ــده خب روز آین

ــی  ــن مصنوع ــن چم ــه زمی س
 13 بــر  افــزون  اعتبــاری  بــا 
میلیــارد و 500 میلیــون ریــال در 
ســه روســتای قلعــه گنــج شــهر 
ــرداری  ــه بهــره ب ــه اقتصــاد مقاومتــی ب نمون
رســید. بــه گــزارش ایرنــا، آییــن بهره بــرداری 
ــی  ــور محمدعل ــا حض ــا ب ــرح ه ــن ط از ای
دهقــان معــاون امــور اقتصــادی اســتانداری 
کرمــان، عطــا ناوکــی فرمانــدار قلعــه گنــج و 
مســعود حیدرونــد مدیــر ملــی طرح توســعه 
ــه اقتصــاد مقاومتــی و  و آبادانــی شــهر نمون
ــزار  ــی برگ ــران محل ــردم و مدی ــی از م جمع
شــد. مدیــر اداره ورزش و جوانــان قلعــه 
ــره  ــن به ــنبه در آیی ــه ش ــامگاه س ــج ش گن
بــرداری از زمیــن چمــن مصنوعــی روســتای 
شــمس آبــاد گفــت: ایــن ســه زمیــن هــای 

فوتبــال از محــل تفاهــم نامــه اداره ورزش و 
ــال  ــه در س ــتضعفان ک ــاد مس ــان و بنی جوان
1396 منعقــد شــده احــداث شــده اند.محمد 
حــاج حســینی افــزود: طبــق تفاهمنامــه 
ــن در  ــن چم ــازده زمی ــداد ی ــده، تع ــر ش ذک
روســتاهای قلعــه گنــج احــداث و راه انــدازی 
مــی شــود و تــا االن ســه مــورد محقــق 
شــده و مــا بقــی زمیــن هــا تــا پایــان ســال 
جــاری بــه بهــره بــرداری خواهــد رســید.حاج 
حســینی افــزود: عملیــات زیرســازی ســایر 
ــی  ــن مصنوع ــب چم ــرای نص ــا ب ــن ه زمی
ــا و اداره ورزش و  ــاری ه ــکاری دهی ــا هم ب
ــه  ــت.وی ادام ــام اس ــال انج ــان در ح جوان
ــال در  ــن فوتب ــر زمی ــداث ه ــرای اح داد: ب
ــان  ــون توم ــر 450 میلی ــزون ب ــتاها اف روس

ــه شــده اســت. ــار هزین اعتب

روزنامه پیام ما
خبر داد: طرح تعطیلی ادارات در روزهای پنجشنبه برای مراکز اداری، قضایی و 

آموزشی در مجلس در حال بررسی است.

بـــه گفتـــه معـــاون نظـــارت پارلمانـــی 
رئیـــس جمهـــوری هـــر خدمـــت دولـــت 
یـــک ســـنگر در مقابـــل دشـــمن بـــه 
امـــروز  و خدمـــات  رود  مـــی  شـــمار 
ــران  ــبانه روزی مدیـ ــاش شـ ــه تـ نتیجـ

ــت.  اسـ
بـــه گـــزارش ایرنـــا، معـــاون نظـــارت 
روز  جمهـــوری  رییـــس  پارلمانـــی 
طـــرح  از  بـــرداری  بهـــره  مراســـم  در 
ضمـــن  جیرفـــت  فرودگاهـــی  هـــای 
ــی و  ــهیدان رجایـ ــاد شـ ــت یـ گرامیداشـ
ــار  باهنـــر و تبریـــک هفتـــه دولـــت اظهـ
داشـــت: خدمـــات دولـــت، خدمـــات 
ـــوده  ـــامی ب ـــوری اس ـــدس جمه ـــام مق نظ
ـــان  ـــگ نش ـــم رن ـــال ک ـــه دنب ـــمنان ب و دش
ــردن  ــد کـ ــام و نامیـ ــات نظـ دادن خدمـ
ـــد  ـــات بای ـــن خدم ـــذا ای ـــتند ل ـــردم هس م

ــود. ــانی شـ ــاع رسـ ــردم اطـ ــه مـ بـ

جـــواد هـــروی افـــزود: بـــا شـــرایط 
مالـــی امـــروز، فعالیـــت هـــای عمرانـــی 
و  مهندســـی بـــه ســـختی انجـــام مـــی 
ایـــن فعالیـــت هـــا نشـــان  شـــود و 
دهنـــده تـــاش شـــبانه روزی مجموعـــه 

ــت.  ــت اسـ دولـ

سه طرح فرودگاه جیرفت 
رسید بهره برداری  به 

دولـــت  هفتـــه  از  روز  ششـــمین  در 
ســـه طـــرح فرودگاهـــی در جیرفـــت 
ــی  ــارت پارلمانـ ــاون نظـ ــور معـ ــا حضـ بـ
مـــردم  نماینـــده  جمهـــوری،  رئیـــس 
ـــورای  ـــس ش ـــاد در مجل ـــت و عنبرآب جیرف
هـــای  فـــرودگاه  مدیـــرکل  اســـامی، 
اســـتان کرمـــان، فرمانـــدار جیرفـــت و 
جمعـــی از مســـئوالن محلـــی بـــه بهـــره 

ــید. ــرداری رسـ بـ

ـــان  ـــتان کرم ـــای اس ـــرودگاه ه ـــرکل ف مدی
در ایـــن آییـــن گفـــت: بـــا حمایـــت 
ـــردم  ـــای م ـــده ه ـــری نماین ـــت و پیگی دول
جنـــوب کرمـــان در مجلـــس شـــورای 
ـــگ(  ـــنایی )الیتین ـــامانه روش ـــامی، س اس
فـــرودگاه جیرفـــت بـــرای پروازهـــای 

شـــب راه انـــدازی شـــد.
ســـامانه  افـــزود:  زاده  قاســـم  علـــی 
ــا  ــنایی بانـــد فـــرودگاه جیرفـــت بـ روشـ
اعتبـــار 80 میلیـــارد ریـــال راه انـــدازی 

ــد. شـ
ــامل  ــتم شـ ــن سیسـ ــه داد: ایـ وی ادامـ

ــت. ــی اسـ ــل کشـ ــر کابـ 5۲ کیلومتـ

افتتـــاح طرح فیبر نوری 
و کانال هواساز  

نیـــز  جیرفـــت  فـــرودگاه  سرپرســـت 
گفـــت: طـــرح فیبـــر نـــوری بـــا اعتبـــار 
ـــال  ـــج کان ـــان و  ۲ پکی ـــون توم 350 میلی
ــا اعتبـــار ۲۷ میلیـــارد ریـــال  هواســـاز بـ

بـــه بهـــره بـــرداری رســـید.
فـــرودگاه  افـــزود:  رئیســـی  حامـــد 
ــاه 1393 پـــس از  ــهریور مـ جیرفـــت شـ
هفـــت ســـال وقفـــه بـــه دلیـــل توســـعه 
عوامـــل پـــروازی، توســـط وزیـــر کشـــور 
بـــرداری مجـــدد قـــرار  بهـــره  مـــورد 

گرفـــت.

پروازهای  افزایش  زمینه 
فرودگاه جیرفت فرآهم شـــد

ــش از  ــت: پیـ ــم گفـ ــت هـ ــدار جیرفـ فرمانـ
ایـــن، امـــکان پـــرواز در شـــب را نداشـــتیم 
ـــه فرودگاهـــی  ـــاش مجموع ـــا ت ـــروز ب ـــی ام ول
ـــم. ـــز داری ـــا را نی ـــب ه ـــرواز در ش ـــت پ قابلی

ابـــوذر عطاپـــور وزیـــری افـــزود: ســـامانه 
ســـطح  افزایـــش  بـــرای  روشـــنایی 
ـــات  ـــت و خدم ـــرودگاه جیرف ـــای ف پروازه
ـــدازی شـــده اســـت.  ـــی در شـــب راه ان ده
وی گفـــت: در حـــال حاضـــر ۲ پـــرواز 
رفـــت و برگشـــت از مقصـــد تهـــران بـــه 
و  روزهـــای ســـه شـــنبه  در  جیرفـــت 
ــرکت  ــط شـ ــه توسـ ــر هفتـ ــنبه هـ پنجشـ
هواپیمایـــی ماهـــان انجـــام مـــی شـــود. 
وی بـــا بیـــان اینکـــه ایـــن فـــرودگاه 
ــاد،   ــت، عنبرآبـ ــتان جیرفـ ــت شهرسـ هفـ
ـــه  ـــوج،  قلع ـــوب،  کهن ـــار جن ـــاب، رودب فاری
ـــش دارد،  ـــت پوش ـــان را تح ـــج و منوج گن
ـــه،  ـــت منطق ـــه جمعی ـــه ب ـــا توج ـــت: ب گف
ـــروری  ـــاز ض ـــا نی ـــداد پروازه ـــش تع افزای
ــر  ــه پیگیـ ــت کـ ــت اسـ ــرودگاه جیرفـ فـ

تحقـــق ایـــن مهـــم هســـتیم.
ــر  ــزار نفـ ــا 308 هـ ــت بـ ــتان جیرفـ شهرسـ
ـــوب  ـــری جن ـــه ۲30 کیلومت ـــت در فاصل جمعی

کرمـــان واقـــع شـــده اســـت. 

امکان پرواز در شب 

فرودگاه جیرفت فراهم شد

سراسری

روزنامه کرمان امروز
از فاصله گرفتن فرش کرمان از برند جهانی خود خبر داد و ان را در گزارشی 

بررسی کرد.

استانی

هسـتیم  ایـن  شـاهد  آمـازون  اخیـر  آتش سـوزی  ماننـد 
کـه علی رغـم تجهیـز آتش نشـانان و بـه کار بـردن تمامـی 
امکانـات از سـوی آنهـا، مهـار آتش سـوزی در جنگل هـای 
منطقـه زمان بسـیار زیـادی به طـول انجامیده. دشـوار بودن 
دسترسـی،وزش بـاد، خشـکی هوا و حـرارت زیاد دمـا، دود 

و آالیندگـی و کمبـود امکانـات از مـواردی هسـتند کـه باعث 
می شـوند خامـش کـردن آتـش در مراتـع بـه درازا بکشـد.«

کشف سرنخ های از عمدی بودن 
آتش سوزی های ساردوییه

جنـوب  طبیعـی  منابـع  مدیـرکل  احمـدی  حمـزه 

کرمـان بـه »کاغذوطـن« می گوید:»سـال گذشـته شـاهد 
پیش بینـی مـی شـد کـه  و  بودیـم  بارندگی هـای خوبـی 
تابسـتان سـختی از حیث آتش سـوزی در پیش رو داشته 
باشـیم.«وی افـزود:» بهتریـن مرتع ییاقـی جنوب کرمان 
هـم در سـاردوییه قـرار دارد کـه پوشـش گیاهـی خیلـی 

انبوهـی از بوته هـای مرتعـی را در خـود جـای داده اسـت 
و بارندگـی امسـال هـم باعث شـد ایـن پوشـش انبوده تر 
باشـد و در فصـل تابسـتان هـم تبدیل به یک انبـار باروت 
شـود کـه مسـتعد آتش سـوزی اسـت از طرفـی هـم در 
چندسـال اخیر شـاهد ورود بیشـتر گردشـگران بـه منطقه 
انجـام شـده متوجـه  تحقیقـات  در  و   بودیـم  سـاردوییه 
از 95درصـد آتش سـوزی ها در  شـدیم کـه عامـل بیـش 
مراتـع ایـن مطنقـه انسـان بـوده اسـت.«احمدی عنـوان 
ایـن  در  آتش سـوزی  بـودن  عمـدی  بحـث  کرد:»البتـه 
نیـز  را  سـرنخ ها  سـری  یـک  و  نمی کنیـم  رد  را  منطقـه 
عمـدی  آتش سـوزی ها  از  بعضـی   آوردیـم کـه  بدسـت 
و  بی دقتـی گردشـگران  مـوارد هـم  از  برخـی  در  و  بـوده 
از جملـه آتش سـوزی دوروز  بـوده  بومی هـا  حتـی خـود 
اهالـی  از  یکـی  شـخصی  بـاغ  از  سـاردوییه کـه  پیـش 
سـرایت  نیـز  ملـی  اراضـی  بـه  و  آغـاز  آتش سـوزی 
گفت:»بـه  کرمـان  جنـوب  منابع طبیعـی  کند.«مدیـرکل 
حالـت  بـه  را  اطفاحریـق  اکیپ هـای  ۲4سـاعته  صـورت 
آماده بـاش درآوردیـم در سـاردوییه دو اکیـپ داریـم و به 
محـض افتـادن اتفاقـی در کوتاه تریـن زمـان خودشـان را 
بـه محـل برسـانند تـا شـاهد خسـارات کمتـری باشـیم.

البتـه در شـهر جیرفـت نیـز در یـگان حفاظـت شهرسـتان 
هسـتند  وکامـل  آمـاده  مجهـز،  اکیپ هـا  کل  اداره  و 
برسـند.« بـه محـل  زودتـر  بـروز حادثـه  در صـورت  کـه 

کمبود امکانات آتش نشـانی در ساردوییه 
بخشـدار سـاردوییه به»کاغذوطن«گفت:»دیـروز و پریـروز 
شـاهد آتش سـوزی در مراتـع سـاردوییه بودیـم.« مهنـی 
اراضـی  تصـرف  هـدف  بـا  سـودجو  افـراد  افزود:»برخـی 
منابع طبیعـی و بـه نوعـی زمین خـواری اقـدام بـه آتـش 
می شـوند.«وی  پنهـان  گوشـه ای  در  و  مراتـع کـرده  زدن 
منابـع  بـه  آتش نشـانی متعلـق  داد:»دو خـودروی  ادامـه 
طبیعـی در منطقـه وجـود دارد کـه فـوری خودشـان را بـه 
محـل آتش سـوزی می رسـانند، مـا فقـط در داخـل شـهر 
سـاردوییه یـک خودروی آتش نشـانی داریم و در روسـتاها 
اگـر اتفاقـی بیفتد باز هـم از منابع طبیعـی کمک می گیریم 
اگـر بتوانیم سـه یا چهار دسـتگاه آتش نشـانی دیگر تامین 
کنیـم وضع خیلی بهتر می شـودالبته ماشـین آتش نشـانی 
بـه مناطـق کوهسـتانی نمی تواند بـرود و کاش مـردم کمی 
بیتشـر بـه منابـع طبیعـی اهمیـت دهنـد و رعایـت کننـد.«

بخشدار ساردوییه 
به»کاغذوطن«گفت:»دیروز و پریروز 
شاهد آتش سوزی در مراتع ساردوییه 

بودیم.« مهنی افزود:»برخی افراد سودجو 
با هدف تصرف اراضی منابع طبیعی و 
به نوعی زمین خواری اقدام به آتش 
زدن مراتع کرده و در گوشه ای پنهان 

می شوند.«وی ادامه داد:»دو خودروی 
آتش نشانی متعلق به منابع طبیعی در 
منطقه وجود دارد که فوری خودشان را 
به محل آتش سوزی می رسانند، ما فقط 

در داخل شهر ساردوییه یک خودروی 
آتش نشانی داریم و در روستاها اگر 

اتفاقی بیفتد باز هم از منابع طبیعی کمک 
می گیریم اگر بتوانیم سه یا چهار دستگاه 
آتش نشانی دیگر تامین کنیم وضع خیلی 
بهتر می شودالبته ماشین آتش نشانی به 

مناطق کوهستانی نمی تواند برود و کاش 
مردم کمی بیتشر به منابع طبیعی اهمیت 

دهند و رعایت کنند.«

بخشدار ساردوییه: برخی زمین خوران برای تصرف عرصه های منابع طبیعی اقدام به ایجاد آتش سوزی عمدی در مراتع می کنند

ردپای زمین خواران در آتش سوزی های ساردوییه
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۴۳درصد جمعیت روستایی جنوب راه آسفالته دارند
راه و شهرسازی جنوب: در مناطق جنوبی، 43درصد مردم روستاهای جنوب از راه آسفالته بهره مند هستند

چنــد روز پیــش بــود کــه »رضــا اکبری«معــاون ســازمان 
ــرد:  ــام ک ــور اع ــاده ای کش ــل ج ــل و نق ــداری و حم راه
حــدود 13 هــزار و 300 روســتا در کشــور راه آســفالته ندارند 
ــیوه های  ــه ش ــته ب ــد: در گذش ــاد آور ش ــن ی وی همچنی
از  بهره بــرداری  و  تکمیــل  ســاخت،  طــرح  نادرســتی 
راه هــای روســتایی انجــام می شــد کــه حاصــل آن بدهــی 
3هــزار میلیــارد تومانــی بــه پیمانــکاران بخــش خصوصــی 

اســت.
ایــن تعــداد روســتا، کرمــان نــو را ترغیــب کــرد تــا اطاعــی 
از وضعیــت آســفالت راه هــای روســتایی اســتان بــه 
ــازی  ــراغ اداره راه و شهرس ــه س ــن رو ب ــت آورد.از ای دس
ــتایی، اداره  ــس اداره راه روس ــم، ریی ــتان رفتی ــوب اس جن
راه و شهرســازی جنــوب اســتان بــه مــا گفــت: »در مناطــق 
ــت و  ــای ســازمان مدیری ــی، براســاس شــاخص ه جنوب
ــردم روســتا، از راه اســفالت  ــزی، 43درصــد م ــه ری برنام
برخــوردار شــده اند، ایــن در حالــی اســت کــه ُنــرم اســتان 

ــان 41 درصــد اســت.« کرم

حوزه کوهستانی بیشترین نیاز به آسفالت
ــی  ــت یعن ــوزه دش ــه داد: »در ح ــاری« ادام ــد افش »وحی
راه هایــی کــه در منطقــه کوهســتانی قــرار ندارنــد، 95درصد 
راه هــا آســفالت شــده اســت. بیشــتر راه هایــی کــه 
آســفالت نشده ،کوهســتانی هســتند کــه بــه دلیــل هزینــه 
ــری و احــداث پــل نیــاز بــه  ــر بــودن، ســختی کار، کوهُب ب
کار و اعتبــار بیشــتری دارد. در حــوزه دشــت، راه روســتایی 
شهرســتان هایــی ماننــد کهنوج، جیرفــت، عنبرآبــاد تکمیل 
ــای  ــا راه روســتاهای کوهســتانی شهرســتان ه شــده، ام

جیرفــت، عنبرآبــاد، جبالبــارز جنوبــی، مــارز و گشــمیران در 
قلعــه گنــج هنــوز آســفالت نشــده اســت.«

»افشــاری« ادامــه داد: »حــدود 4هــزار کیلومتــر راه 
روســتایی بــرای روســتاهای ۲0خانــواری در جنــوب 
وجــود دارد کــه دو هــزار و 65 کیلومتــر آن آســفالت 
شــده و حــدود هــزار و 900کیلومتــر آن باقــی مانــده 
اســت. بــرای تکمیــل ایــن راه هــا بــه اعتبــاری نزدیــک 
ــاز اســت کــه متاســفانه در  ــارد تومــان نی ــه هــزار میلی ب
ــوده و  ــه ب ــار مواج ــود اعتب ــا کمب ــته ب ــال گذش ــد س چن
هســتیم، اگــر اعتبــار بهبــود پبــدا کنــد، ۲هــزار کیلومتــر 
باقــی مانــده هــم در پنــج یــا شــش ســال آینــده 

ــوند.« ــی ش ــل م تکمی
روســتایی  راه  اداره  بدهــی  خصــوص  در  »افشــار«  از 
ــش  ــخ داد: »در بخ ــه پاس ــیدیم ک ــکاران پرس ــه پیمان ب
روســتایی 100میلیــارد تومــان بــه بخــش خصوصــی بدهــی 

ــم.« داری

ــام  ــر اع ــاه اخی ــد م ــد، در چن ــه مــی دانی ــان طــور ک هم
ــداری  ــه ادارات کل راه ــت راه روســتایی ب ــه معاون شــد ک
و حمــل و نقــل جــاده ای ملحــق مــی شــود، رییــس اداره 
راه هــای روســتایی، اداره راه و شهرســازی جنــوب هــم در 
ایــن بــاره بــه مــا گفــت: »در شــورای عالــی اداری مصــوب 
شــده اداره راه هــای روســتایی از راه و شهرســازی جــدا و 
بــه راهــداری واگــذار شــود تــا راهــداری از طریــق ماشــین 
آالتــی کــه دارد، رونــد آســفالت کشــی راه هــای روســتایی 

را تســریع کنــد.«

67درصد روستاهای استان دارای راه آسفالته
پیــش از ایــن مدیــرکل اداره راه و شهرســازی شــمال 
ــود: »در  ــه ب ــت گفت ــه دول ــدای هفت ــم در ابت ــتان ه اس
ــه، 4۲راه روســتایی در شــمال اســتان  ــن هفت ــان ای جری
کرمــان بــرای 500خانــوار بــه بهــره بــرداری مــی رســد کــه 
ــارات  ــرای آن از اعتب ــال ب ــون ری ــارد و 635میلی 105میلی

ــت.« ــده اس ــه ش ــتانی هزین اس
ــد  ــش از 9۲درص ــوردی« بی ــدی بل ــد مه ــه »محم ــه گفت ب
روســتاهای بــاالی 100خانــوار، 83درصــد روســتاهای بیــش 
ــوار اســتان کرمــان، دارای راه آســفالت هســتند. از 50 خان

رئیــس شــورای هماهنگــی راه و شهرســازی اســتان 
ــار داشــت: »در حــال حاضــر 6/6۷ درصــد از  کرمــان اظه
ــت اســتان هــم از راه  ــوار جمعی روســتاهای دارای ۲0 خان

ــد.« ــره می برن ــب به ــفالته مناس آس
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فرمانداری کرمان، مامن 
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ــت و  ــی اس ــتگاه حاکمیت ــک دس ــان ی ــداری کرم ــت: فرمان ــان گف ــدار کرم فرمان
مســئول انتقــال سیاســت هــای دولــت بــه بقیــه دستگاه هاســت و بــه رغــم دیــدگاه 
هــای سیاســی کــه افــراد بــرای خــود دارنــد هیــچ گونــه سیاســی کاری در آن انجــام 

نشــده و هیــچ گاه مأمنــی بــرای بــازی هــای سیاســی نخواهــد بــود. 
 بــه گــزارش ایســنا منطقــه کویــر علــی بابایــی در مراســم معارفــه معاونیــن جدیــد 
فرمانــداری کرمــان بــا اشــاره بــه اینکــه فرمانــداری کرمــان مدتهاســت کــه تنهــا بــا 
ــا وجــود حجــم کار زیــاد، کارکنــان ایــن  یــک معــاون فعالیــت مــی کــرد گفــت: ب
ــاش  ــا ت ــد و ب ــن بمان ــتند کار زمی ــی نگذاش ــی و همراه ــم افزای ــا ه ــه ب مجموع
ــرد  ــای عملک ــاخص ه ــه اول را در ش ــت رتب ــان توانس ــداری کرم ــت، فرمان و هم
فرمانــداری هــا در اســتان بدســت آورد.بحــث ســاماندهی و رســیدگی بــه وضعیــت 
کارگاههــای بازیافــت موضــوع دیگــری بــود کــه فرمانــدار کرمــان بــر آن تاکیــد کــرد 
و افــزود : برخــی از ایــن کارگاه هــا بــه محلــی بــرای نگهــداری موتورهــای ســرقتی و 
حضــور اتبــاع بیگانــه تبدیــل شــده انــد و مســائل و مشــکات امنیتــی، بهداشــتی و 
اجتماعــی را بــه وجــود آورده انــد. فرمانــدار کرمــان بــا بیــان اینکــه در اطــراف شــهر 
ــرای افــراد ســودجو و  کرمــان 15 نقطــه حاشــیه نشــین وجــود دارد کــه مأمنــی ب
ســوء اســتفاده هــای آنهــا شــده کــه برخــورد جــدی و نظــارت دقیــق را مــی طلبــد، 
اظهــار کــرد : ســاخت و ســازهای حاشــیه شــهر و بســتر و حریــم رودخانــه هــا و 
خــارج از طــرح هــای هــادی روســتایی، الحاقــات آنهــا و ... موضوعاتــی اســت کــه 
بــرای شهرســتان مشــکاتی بوجــود آورده اســت .بابایــی بــا تاکیــد بــر اســتفاده از 
ظرفیــت هــای قانونــی برنامــه ششــم توســعه اظهــار کــرد: در ســال گذشــته اعتبــار 
عمرانــی در اســتان حــدود 800 میلیــارد تومــان بــود و حــدود 4۲0 میلیــارد تومــان 
هــم از ظرفیــت قانــون ششــم جــذب شــد کــه ایــن کار بــرای شهرســتان هــم قابــل 
ــق  ــی در بحــث رون ــای قانون ــت ه ــن ظرفی ــه اســتفاده از ای ــن آنک اجراســت ضم
تولیــد بســیار تاثیــر گــذار خواهــد بــود و تولیــد بیشــتر ســبب رونــق اشــتغال و در 
نهایــت کاهــش مشــکات اقتصــادی و اجتماعــی خواهــد شــد.به گــزارش ایســنا، با 
حکــم اســتاندار کرمــان، »نــادر مایــی« بــه ســمت معــاون برنامــه ریــزی و توســعه 
ــداری  ــی فرمان ــور عمران ــی ام ــاون هماهنگ ــمت مع ــه س ــش« ب ــا خیراندی و »وف
کرمــان منصــوب شــدند. همچنیــن بــا ابــاغ فرمانــدار کرمــان »محمــد خیــام« بــه 

عنــوان مشــاور رســانه ای و اطــاع رســانی فرمانــداری تعییــن شــد.

افتتاح همزمان ۵۵۱ واحد مددجویان 
کمیته امداد استان کرمان

 نماینده مردم بردسیر:
۵۵۰ هزار نفر در کرمان زیرخط فقر قرار دارند
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وی بـا اشـاره به تخریبی بـودن 35 درصد مدارس 
اسـتان کرمـان اظهـار کـرد: 608 مدرسـه زیـر 10 
نفـر دانـش آمـوز در سـطح اسـتان داریـم ضمـن 
آنکـه 34 هـزار اتبـاع افغانـی در حـال تحصیل در 
مـدارس اسـتان داریـم کـه ایـن تعـدد دانـش 
آمـوزان باعـث شـده بـا کمبـود تجهیـزات و منابع 
انسـانی روبرو شـویم.مدیر کل آمـوزش و پرورش 
اسـتان کرمـان گفـت: 30 درصـد مدارس اسـتان 
کرمـان خشـت و گلی هسـتند کـه در ابتـدای مهر 
امسـال از چرخـه خارج می شـوند همچنین بخاری 
نفتـی 850 کالس در ابتدای مهرمـاه درس حذف و 

استانداردسـازی خواهند شـد.

ســازمان صنعــت ومعــدن تجــارت جنــوب اســتان 
کرمــان بــر اســاس نتایــج ارزیابــی عملکــرد ســال 9۷ 
ــن  ــی ای ــهید رجای ــنواره ش ــن جش ــت و یکمی در بیس
ــر در راســتای اجــرای  ــوان دســتگاه برت ــه  عن اســتان ب

ــد ــی ش ــی معرف ــاد مقاومت ــای اقتص ــت  ه سیاس
ــوب اســتان  ــران ســازمان صمــت جن ــزارش مک ــه گ ب
ــن جشــنواره شــهید  ــن بیســت و یکمی ــان در آیی کرم
رجایــی اســتان کرمــان کــه بــه  منظــور تجلیــل از 
ــر  ــی برت ــای اجرای ــتگاه  ه ــت و دس ــدگان خدم برگزی
ــان و  ــتاندار کرم ــور اس ــا حض ــال 9۷ ب ــتان در س اس
ــای  ــتگاه  ه ــئوالن دس ــی از مس ــن وی و جمع معاونی
اجرایــی اســتان برگــزار شــد، بــر اســاس نتایــج 
ــه  عنــوان دســتگاه برتــر  ارزیابــی عملکــرد ســال 9۷ ب
در راســتای اجــرای سیاســت  هــای اقتصــاد مقاومتــی 
معرفــی و بــا اهــداء لــوح تقدیــر از مدیــر جــوان 

ــد ــل ش ــان تجلی ــوب کرم ــت جن ــازمان صم س
ــه  ــه اســتناد مصوب ــن تقدیرنامــه آمــده اســت؛ ب در ای

شــورای عالــی اداری و اجرایــی دور دوم برنامــه جامــع 
ــت   ــرای سیاس ــتای اج ــام اداری و در راس ــاح نظ اص
هــای کلــی نظــام اداری اباغــی مقــام معظــم رهبــری 
ــیله از  ــن  وس ــور، بدی ــعه کش ــداف توس ــق اه و تحق
و  اثربخــش جنابعالــی  و  تــاش  هــای خالصانــه 
ــتاد  ــوی س ــه از س ــتگاه ک ــکاران آن دس ــه هم مجموع
ــج  ــاس نتای ــر اس ــتان ب ــی اس ــهید رجای ــنواره ش جش
ــه  عنــوان دســتگاه برتــر  ارزیابــی عملکــرد ســال 9۷ ب
در راســتای اجــرای سیاســت  هــای اقتصــاد مقاومتــی 
ــی   ــل م ــه عم ــکر ب ــر و تش ــد، تقدی ــده  ای ــده  ش برگزی
ــد  ــه آمــده اســت؛ امی ــن تقدیرنام ــن در ای آید.همچنی
اســت بــا اســتعانت از ایــزد منــان و پیــروی از منویــات 
مقــام معظــم رهبــری در پیشــبرد هــر چــه  بهتــر امــور و 
خدمــت  رســانی بــه  نظــام مقــدس جمهــوری اســامی 
ایــران و مــردم شــریف اســتان پیــروز و ســربلند 

باشــید
مدیریــت  بــا  کرمــان  جنــوب  صمــت  ســازمان 

ــری 4۷  ــا پیگی ــته ب ــال گذش ــی س ــدس مروج مهن
ــوب کرمــان وبرگــزاری  ــی درجن ــع معدن ــه صنای کارخان
ــهیل  ــتان و تس ــد در اس ــع تولی ــع موان ــروه رف 16 کارگ
ســرمایه گــذاری رشــد 400 درصــدی در حــوزه ســرمایه 
ــر اشــتغال در بیــن  ــه کســب رتبــه برت گــذاری طرحهاب
ــت… ــده اس ــز ش ــتان نی ــی اس ــتگاه های اجرای دس

یــادآور مــی شــود تنهــا دســتگاه برتــر جشــنواره شــهید 
رجایــی از جنــوب کرمــان ســازمان صمــت بــا مدیریــت 
مدیــری بومــی وجــوان جنــاب مهنــدس مروجــی 
ــاش و کوشــش در جهــت  ــا ت ــه ب ــرد مــی باشــد ک ف
خدمــت بــه تولیــد و اشــتغال جنــوب کرمــان توانســت 
ــوص  ــی الخص ــان عل ــتان کرم ــرای اس ــار ب ــن افتخ ای
ــن  ــدر ای ــد ق ــاورد بای ــان بی ــه ارمغ ــان ب ــوب کرم جن
نخبــگان جنــوب کرمــان را بدانیــم در جهــت موفقیــت 
روز افــزون آنهــا بکوشــیم کــه مایــه افتخــار همــه مــا 
و الگویــی مدیریتــی موفــق از نســل مدیــران جــوان در 

ــت.م.د. ــاب اس ــتای گام دوم انق راس

مدیــر کل آمــوزش و پــرورش اســتان کرمــان در 
جلســه مشــترک شــورای آمــوزش و پــرورش، مجمــع 
نماینــدگان اســتان و روســای آمــوزش و پــرورش 
اســتان کرمــان بــا حضــور سرپرســت وزارت آمــوزش و 
پــرورش از کمبــود فضــای آموزشــی در اســتان کرمــان 
زلزله هــای ســنوات  در  داد:  ادامــه  و  گایــه کــرده 
گذشــته تعــدادی از مــدارس اســتان کرمــان، تخریــب 
ــر ســبب دو شــیفت شــده  ــن ام ــه همی ــود ک شــده ب
برخــی کاس هــای اســتان و در نتیجــه تراکــم برخــی 

ــر رســیده اســت. ــه 48 نف ــان ب ــای کرم کاس ه
ــود فضــای آموزشــی در  احمــد اســکندر نســب از کمب
اســتان کرمــان گایــه کــرده و ادامــه داد: در زلزله هــای 
ســنوات گذشــته تعــدادی از مــدارس اســتان کرمــان، 
تخریــب شــده بــود کــه همیــن امــر ســبب دو شــیفت 
شــده برخــی کاس هــای اســتان و در نتیجــه تراکــم 

برخــی کاس هــای کرمــان بــه 48 نفــر رســیده اســت.
اسکندری نســب اعــام کــرد:  4.9 درصــد را ســرانه 
فضــای آموزشــی اســتان اســت. ســرانه آموزشــی 
ــه دارد کــه  ــا متوســط کشــوری فاصل اســتان کرمــان ب
ــیم. ــته باش ــدی داش ــه ج ــتا برنام ــن راس ــد در ای بای

وی بــا اشــاره بــه تخریبــی بــودن 35 درصــد مــدارس 
اســتان کرمــان اظهــار کــرد: 608 مدرســه زیــر 10 نفــر 
ــه  ــن آنک ــم ضم ــتان داری ــطح اس ــوز در س ــش آم دان
34 هــزار اتبــاع افغانــی در حــال تحصیــل در مــدارس 
اســتان داریــم کــه ایــن تعــدد دانــش آمــوزان باعــث 
ــرو  ــانی روب ــع انس ــزات و مناب ــود تجهی ــا کمب ــده ب ش

شــویم.
ــت:  ــان گف ــرورش اســتان کرم ــوزش و پ ــر کل آم مدی
ــی  ــت و گل ــان خش ــتان کرم ــدارس اس ــد م 30 درص
هســتند کــه در ابتــدای مهــر امســال از چرخــه خــارج 

می شــوند همچنیــن بخــاری نفتــی 850 کاس در 
استانداردســازی  و  حــذف  درس  مهرمــاه  ابتــدای 

ــد ــد ش خواهن
بــه گــزارش ایســنا اســکندری  نســب، گفــت: در 
ســطح اســتان 635 هــزار دانش آمــوز در ۷ هــزار و 
1۷0 مدرســه و 30 هــزار و 650 کاس درس در حــال 
تحصیــل هســتند، ضمــن آنکــه 41 هــزار معلــم نیــز در 

ــم. ــتان داری ــطح اس س
ــان و  ــتان کرم ــعت اس ــه وس ــه ب ــا توج ــزود: ب وی اف
تنــوع اقلیمــی و فرهنگــی در ایــن اســتان بــا پراکندگــی 
مــدارس روبــرو هســتیم بــه طــوری کــه فاصلــه 
شــمالی ترین بــا جنوبی تریــن مدرســه اســتان حــدود 

ــر اســت. ــزار و 50 کیلومت ــک ه ی
مدیــر کل آمــوزش و پــرورش اســتان کرمــان بــه 
ــرورش  ــوزش و پ ــور در آم ــارت مح ــگاه مه ــرد ن رویک

ــر  ــت تدبی ــرد: در دول ــان ک ــان اشــاره و بی اســتان کرم
و امیــد ســاخت 90 پــروژه دانش بنیــان از جملــه 
فعالیت هــای ایــن نــگاه در هنرســتان های اســتان 
کرمــان بــود کــه باعــث ایجــاد 50 هنرســتان کارآفریــن 

ــت. ــده اس ــتان ش ــد در اس ــق تولی ــعار رون ــا ش ب
ــاز در  ــه س ــن مدرس ــور خیری ــت حض ــه وضعی وی ب
اســتان اشــاره و ادامــه داد: در ســال گذشــته 61 پــروژه 
بــا اعتبــاری بالــغ بــر 31 میلیــارد تومــان بــا قریــب بــه 
۲ هــزار کاس درس توســط خیریــن در اســتان کرمــان 
ســاخته  و در اختیــار آمــوزش و پــرورش قــرار گرفــت.

رتبه هــای  برشــمردن  بــا  اسکندری نســب 
ــی  ــای مل ــه ه ــان در عرص ــتان کرم ــوزان اس دانش آم
و بین المللــی، عنــوان کــرد: دانش آمــوزان اســتان 
ــه  ــی رباتیــک، 11 رتب ــه جهان کرمــان موفــق شــدن رتب
کشــوری در جشــنوراه نوجــوان خوارزمــی، شــش رتبــه 
کشــوری در حــوزه فنــی و حرفــه ای و کاردانش، کســب 
رتبــه جهانــی در اجــرای طــرح تلفیــق ســواد بــا مهارت، 
18 رتبــه کشــور فرهنگــی و هنــر و ... را در ســال گذشــته 

ــد.. ــه خــود اختصــاص دهن ب

نماینــده مــردم ســیرجان و 
ــورای  ــس ش ــیر در مجل بردس
ــا اشــاره بــه اینکــه  اســامی ب
اســتان  در  نفــر  هــزار   550
کرمــان زیــر خــط فقــر قــرار دارنــد گفــت: 5 هــزار 

ــتند. ــر هس ــط فق ــر خ ــیر زی ــواده در بردس خان
بــه گــزارش خبرگــزاری تســنیم از کرمــان، شــهباز 
ــد  ــان 551 واح ــاح همزم ــن افتت ــن پور در آئی حس
در  اســتان کرمــان  امــداد  مددجویــان کمیتــه 
ــاری  ــیدمرتضی بختی ــور س ــا حض ــه ب ــیر ک بردس
ــار  ــد اظه ــزار ش ــور برگ ــداد کش ــه ام ــس کمیت رئی
داشــت: در شهرســتان بردســیر انســجام و وحــدت 

ــود دارد. ــردم وج ــئوالن و م ــن مس بی
ــتان از  ــن شهرس ــه در ای ــه اینک ــاره ب ــا اش وی ب
حاشــیه دور شــده ایم و روحیــه انقابــی ســال 
مــوج می زنــد گفــت:  ایــن شهرســتان  در   5۷
خوشــبختانه دعوا هــای سیاســی کنــار گذاشــته 

ــت. ــده اس ش
ــس  ــیر در مجل ــیرجان و بردس ــردم س ــده م نماین
شــورای اســامی بــا بیــان اینکــه در اســتان کرمــان 
550 هــزار نفــر زیــر خــط فقــر قــرار دارنــد عنــوان 
کــرد: 5 هــزار خانــواده در بردســیر زیــر خــط فقــر 

هســتند.  
وی بــا اشــاره بــه اینکــه شهرســتان بردســیر 
ــرد:  ــان ک ــت بی ــل اس ــار فص ــتان چه ــک شهرس ی
ــاد  ــد در اقتص ــرش می توان ــی و ف ــای گیاه داروه

ــد. ــل کن ــر عم ــیار موث ــتان بس ــن شهرس ای
ــن  ــز در ای ــیر نی ــدار بردس ــور فرمان ــد نجف پ مجی
آئیــن بــا اشــاره بــه اینکــه تولیــد محصــوالت 
کشــاورزی در اقتصــاد ایــن منطقــه نقــش بســیار 
ــا  ــار داشــت: شهرســتان بردســیر ب ــر دارد اظه موث
دارا بــودن 4 هــزار هکتــار ســطح زیــر کشــت 
ــده گل  ــتان تولیدکنن ــن شهرس ــدی دومی گل محم

ــت. ــور اس ــدی در کش  محم

بــا حضــور رئیــس کمیتــه امــداد کشــور آئیــن افتتــاح 
551 واحــد مددجویــان کمیتــه امــداد اســتان کرمــان 

در بردســیر برگــزار شــد.
ــاح 551 واحــد  ــن افتت ــان، آئی ــزاری تســنیم از کرم ــزارش خبرگ ــه گ ب
مددجویــان کمیتــه امــداد اســتان کرمــان صبــح پنــج شــنبه بــا 
حضــور بختیــاری رئیــس کمیتــه امــداد کشــور، امــام جمعــه بردســیر، 
ــورای  ــس ش ــیر در مجل ــیرجان و بردس ــردم س ــده م ــن پور نماین حس
ــئوالن  ــدادی از مس ــان و تع ــتاندار کرم ــاون اس ــان مع ــامی، دهق اس
اســتانی و محلــی در بردســیر برگــزار شــد. در ایــن آئیــن یحیــی 
ــه اینکــه  ــا اشــاره ب ــان ب ــه امــداد اســتان کرم ــرکل کمیت صادقــی مدی
ــه  ــازمان برنام ــس س ــور و رئی ــس جمه ــاون رئی ــت مع ــفر نوبخ در س
ــه اســتان کرمــان مقــرر شــد  10 هــزار واحــد مســکونی در  و بودجــه ب
ــداد ســاخت  ــن تع ــار داشــت: از ای ــان ســاخته شــود اظه اســتان کرم
پنــج هــزار واحــد بــه عهــده بنیــاد مســکن و پنــج هــزار واحــد بــه عهــده 

ــداد اســت. ــه ام کمیت
ــروز  ــده و ام ــاخته ش ــد س ــاز اول 551 واح ــه در ف ــان اینک ــا بی وی ب

ــد  ــی 800 واح ــروز کلنگ زن ــزود: ام ــود اف ــان می ش ــل مددجوی تحوی
دیگــر از ایــن واحدهــای مســکونی در فــاز درم در کرمــان آغــاز می شــود.

مدیــرکل کمیتــه امــداد اســتان کرمــان از افتتــاح 551 واحــد مســکونی 
ــه  ــس کمیت ــا حضــور رئی ــان ب ــداد اســتان کرم ــه ام ــان کمیت مددجوی
امــداد کشــور خبــر داد و گفــت: فــاز دوم پــروژه 5 هــزار واحــدی کمیتــه 

ــود. ــی می ش ــز کلنگ زن ــان نی ــداد کرم ام
وی بــا بیــان اینکــه بیشــتر این واحدهــای مســکونی در مناطــق محروم 
اســتان قــرار دارنــد افــزود: در شهرســتان بردســیر کار جهــادی انجــام 
ــاخته  ــکونی س ــای مس ــن واحده ــی ای ــدت کوتاه ــی م ــود و ط می ش
و پنل هــای خورشــیدی بــر روی آنهــا نصــب شــده اســت.صادقی 
ــا  ــن خانه ه ــر روی ای ــیدی ب ــای خورش ــب پنل ه ــه نص ــاره ب ــا اش ب
گفــت: نصــب ایــن پنل هــا اشــتغالزایی و منبعــی بــرای کســب درآمــد 

ــد. ــداد ایجــاد می کن ــه ام ــای تحــت پوشــش کمیت خانواره
بــه گــزارش تســنیم بــا حضــور بختیــاری رئیــس کمیتــه امــداد کشــور 
ــداد اســتان  ــه ام ــان کمیت ــای مســکونی مددجوی ســاخت 800 واحده

ــد. ــی ش ــز کلنگ زن ــان نی کرم

صمت جنوب دستگاه برتر جشنواره شهید رجایی شد

۴8دانش آموز در کالس های درس مدارس کرمان

آوای محلی           

َاُزون ُروزی که ناغاِفل   ُشپیدی
ِدالالُتم همه باال کَشیدی

کُپیَدم تا بگیَرم حکِم قاضی
نفهمیَدم کُدوم گُوری َپتیدی

شاعر :  عبدالرضاسلطانی نژاد

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

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

شاعر :  مهدی جاللی

نگو گوُلم نزن خی َسر زُبنت؟
مو ناَویُتم َبَهمـی دوَلکُنت

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

شاعر :  منصور رییسی

کَُمو ُورِگن ِبگیچوُنم  دالله
به شیرِ دل ِبمیچوُنم دالله

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

شاعر :  پرویزخسروی )پنجلوک(

کُُروچی ک،ِ عجب بنِد خیاُلم
ُپُروشکٸ ِکرِدُهم مثِل زِغاُلم

ُدچاُرم ِک َدِم  میدوِن  شوباد
که ِچیکُونتی نگاهی توِی حاُلم

شاعر :  پرویزخسروی )پنجلوک(


