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ما را در تلگرام دنبال کنید

تومــان  500 قیمــت              1398 مــرداد   27 یکشــنبه          556 پیاپــی  شــماره  ســوم           ســال 
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نوجوان بودیم 
که اسارت افتاد 
روی زندگی مان

احمد یوسف زاده
یادداشت مهمان

نوجــوان بودیــم کــه اســارت، آن اتفــاق عجیــب 
ــه فضــل خــدا،  افتــاد روی زندگــی مــان امــا ب

خــم نشــدیم و نشکســتیم.
مــا نوجــوان بودیــم کــه اســارت، آن اتفــاق 
عجیــب، افتــاد روی زندگــی مــان، نمــی دانــم 
ــید و  ــور باش ــوی آسانس ــه ت ــده ک ــاال ش ــا ح ت
بــرق بــرود و بمانیــد وســط زمیــن و آســمان و 

ــگ شــود. نفســتان تن
نخســتین ســاعات اســارت اینگونــه حــس 
دلهــره آوری مــی پیچــد تــوی وجودتــان و 

ــد. ــی کن ــنگین م ــان را س ــینه ات س
آیــا شــده تــا حــاال تــوی اتــاق کوچکــی 
ــو  ــد و ت ــت ببندن ــر روی ــد و در را ب حبســت کنن
بــا گوشــهایت صــدای چفــت شــدن قفــل 
آهنــی پشــت در و  بعــد صــدای پایــی کــه 
ــاال روی  ــا ح ــده ت ــود را بشنوی.ش ــی ش دور م
خــاک وطنــت، ســربازی متجــاوز یــک ســیلی 
آبــدار بخوابانــد بیــخ گوَشــت بــه انضمــام چنــد 
فحــش ناموســی و یــک شــوت و لگــد محکــم 
کــه یکدفعــه همــه شــخصیتت خــورد بشــود و 
بریــزی پایین.شــده آیــا کــه تمــام یــک شــب 
ــرزی از  ــرادی بل ــدان انف ــتانی در زن ــد زمس بلن

ــنگی. ــف گرس ــرما و ضع س
ــه  ــندی، بچ ــر شاهپس ــت، امی ــه رفیق ــده ک ش
خیابــان ســرباز کرمــان را از چنگــت در بیاورنــد 
ــوی داغ بســوزانند و  ــا ات ــد پاهایــش را ب و ببرن
بــا همــان پاهــای بریــان شــده و غــرق خــون، 
او را جلــوی چشــم تــو روی ریــگ هــای تیــز و 
برنــده اردوگاه راه ببرنــد و او در میانــه راه، هــی 
ــود  ــد بش ــاز بلن ــد و ب ــود و بیفت ــان بش ــی ج ب
ــن  ــه ای ــو هم ــرادی و ت ــه ســمت انف ــرود ب و ب

ــه بشــوی. ــه هــا را ببینــی و مچال صحن
ــات  ــن اتفاق ــه ای ــه هم ــم ک ــوان بودی ــا نوج م
ــه فضــل  ــاد روی زندگــی مــان، امــا ب ــخ افت تل
خــدا خــم نشــدیم، نشکســتیم و کــم نیاوردیــم، 
یــک روز، دو روز، ســه روز، صــد روز، هــزار 

ــه ! روز....ن
ــام 26  ــر انج ــا س ــتادیم ت ــزار روز ایس ــه ه س
مردادمــاه 69 از راه رســید و ناغافــل از بلندگــوی 
اردوگاه خبــری عجیــب پخش شــد، سراســیمه 
ــی کــه مــی گفــت:  ــر بلندگوی جمــع شــدیم زی
شــنوندگان گرامــی تــا چنــد لحظــه دیگــر بیانیــه 
ای رســمی و خیلــی مهــم را کــه از ســوی 
ــراق صــادر شــده پخــش  ــوری ع رئیــس جمه

مــی کنیــم.
همــه از آسایشــگاه هــا آمدنــد روی حیــاط، در 
ــه  ــاب ب ــین خط ــدام حس ــم، ص ــه مه آن بیانی
ــروز  ــت، ام ــنجانی گف ــمی رفس ــوم هاش مرح
همــه آنچــه شــما مــی خواســتید محقــق شــده 
و مــا از فــردا نیروهایمــان را از خــاک شــما 
خــارج مــی کنیــم و پــس فــردا تبــادل اســرا را 

ــم کــرد. ــاز خواهی آغ
دفتــر ســه هــزار صفحــه ای اســارت مــا وقتــی 

خــدا خواســت، 2 روزه بســته شــد.
ــد  ــی زدن ــل م ــرنا و ُده ــروی ُس ــرز خس در م
ــاک  ــه خ ــا ب ــه م ــیدند ک ــی کش ــان ِکل م و زن
وطــن رســیدیم و بــر آن ســجده شــکر کردیــم.

حــاال از آن 26 مــرداد، 29 ســال گذشــته اســت. 
ــین  ــه یاس ــز، ط ــارق عزی ــین، ط ــدام حس ص
رمضــان، عــزت ابراهیــم، بــرزان تکریتــی همــه 
مــرده انــد و مــا بــا مــردم همســایه مــان عــراق 
ــهد و  ــم، مش ــترک داری ــگ مش ــه پررن دو نقط

ــا. کرب
دوران بقا چو باد صحرا بگذشت

تلخی و خوشی و زشت و زیبا بگذشت
پنداشت ستمگر که ستم بر ما کرد

بر گردن او بماند و بر ما بگذشت

کهنوججیرفت

هوا
 و 

آب

نوسان دما ۳۰۰ میلیارد تومان به نخیالت ریگان خسارت زد

ــر  ــر اث ــگان ب ــتان ری ــدار شهرس ــه فرمان ــه گفت ب
ــارد  ــدید 300 میلی ــان ش ــی و توف ــانات دمای نوس
ــارت  ــتان خس ــن شهرس ــداران ای ــه نخل ــان ب توم
وارد شــده کــه کــم ســابقه و نگــران کننــده اســت.

امیــن باقــری روز شــنبه در گفــت و گــو بــا 
خبرنــگار ایرنــا افــزود: توفــان شــدید و گرمــا  

همچنیــن  و  تلقیــح  نگرفتــن  انجــام  موجــب 
مناطــق  در  خرمــا  هــای  خوشــه  خشــکیدگی 
شــرقی اســتان کرمــان شــده طــوری کــه در 
محصــول  درصــد   50 شــاهد کاهــش  ریــگان 

خرمــا بــوده ایــم.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه  شهرســتان ریــگان یکــی 

ــد  ــی باش ــان م ــتان کرم ــرقی اس ــق ش از  مناط
ــه کشــاورزی و محصــول  ــر پای ــه اقتصــاد آن ب ک
ــش از  ــال بی ــت : امس ــار داش ــت اظه ــا اس خرم
ــگان دچــار  ــن از محصــول خرمــای ری 20 هــزار ت
خســارت  شــده کــه  خشــکیدگی  و  خســارت 

ــت. ــری اس ــران ناپذی جب
باقــری عنــوان کــرد :  گرچــه در ایــن ارتبــاط 
ــل  ــان در مح ــور کارشناس ــا حض ــران ب ــتاد بح س
میــزان  و  شــده  برگــزار  ریــگان  فرمانــداری 
خســارت نخلــداران نیــز بــه اســتان اعــام شــده 
محصــوالت کشــاورزی   بیمــه  صنــدوق  ولــی 
ــل  ــارتی تبدی ــه خس ــی ب ــت حمایت ــد از حال بای
ــارت  ــوی خس ــی جوابگ ــه کنون ــه بیم ــودچرا ک ش

بــه نخلــداران نیســت.
فرمانــدار ریــگان بــا بیــان ایــن مطلــب کــه  بیــش 
از 20 ســال اســت کــه خســارت بــه نخلــدان 
ــات  ــز تحقیق ــا مرک ــود ام ــی ش ــی وارد م ریگان
ریگانــی  نخلــداران  بــرای  اقدامــی  تــا کنــون 
انجــام نــداده انــد،   خواســتار راه انــدازی مرکــز 
ــد. ــتان ش ــن شهرس ــاورزی در ای ــات کش تحقیق

بــه گفتــه مدیــر جهــاد کشــاورزی ریــگان کار 

شهرســتان  نخلســتانهای  از  خرمــا  برداشــت 
ریــگان انجــام شــده  و  پیــش بینــی مــی شــود 
ــن محصــول از نخلســتانهای  بیــش از ۴0 هــزار ت

ــود. ــت ش ــه برداش منطق
حمیــد فرامــرزی  بــه ایرنــا گفــت :  بــا توجــه بــه 
ــدی  ــا 70 درص ــارت 30 ت ــی خس ــانات دمای نوس

بــه نخلــداران ریگانــی وارد شــد.
اجــرای  بــا  کشــاورزان   : داشــت  بیــان  وی 
ــد  ــی توانن ــز م ــاری نی ــن ابی ــای نوی ــتم ه سیس
در کاهــش خشــکیدگی خوشــه هــای خرمــا نیــز 

ــد. ــا نماین ــزایی ایف ــه س ــش ب نق
رضــا شــهیکی یکــی از نخلــداران ریگانــی در 
ــت  : در روز  ــا  گف ــگار ایرن ــا خبرن ــو ب ــت و گ گف
ــود  ــا ب ــاده برداشــت خرم گذشــته نخلســتانم آم
امــا امــروز بــا مراجعــه بــه باغــم دیــدم کــه تمــام 

ــد. ــکیده ان ــا خش ــای خرم ــه ه خوش
ــاله  ــج یکس ــت رن ــام دس ــت:  تم ــان داش وی بی
ام را گرمــا و توفــان از دســتم گرفــت و خســارت 

زیــادی بــه مــا وارد شــد.
ــوان  ــی عن ــدار ریگان ــر نخل ــی دیگ ــان حقیق رحم
ــاد  ــای کارشناســان جه ــه ه ــی توصی ــرد : تمام ک

کشــاورزی را رعایــت نمــودم امــا یکبــاره خوشــه 
ــار خشــکیدگی شــدند. ــم دچ ــای خرمای ه

ــاس  ــر اس ــی ام ب ــام زندگ ــد:  تم ــی گوی وی م
همیــن خوشــه هــای خرمــا بــود کــه ایــن خوشــه 
ــج شــد. ــد و زندگــی ام فل ــن رفتن ــز از بی هــا نی

شهرســتان ریــگان یکــی از شهرســتانهای شــرقی 
ــر  ــاد آن ب ــه اقتص ــد ک ــی باش ــان م ــتان کرم اس

ــا اســت. ــه خرم پای
ایــن روزهــا کــه کشــاورزان ریگانــی کار برداشــت 
محصــول را اغــاز نمــوده انــد متاســفانه بــا باغــات 

خالــی از خرمــا مواجــه مــی شــوند.
بــا  هــای گردافشــانی  روز  در  نخلــداران  ایــن 
ــد  ــه بودن ــدید مواج ــان ش ــی توف ــانات دمای نوس
ــزود  ــاوران اف ــکات کش ــر مش ــر ب ــن ام ــه ای ک

ومحصــول خرمــا تلقیــح نشــد.
گرمــای چنــد روز گذشــته نیــز بــر خســارت 
ــول را  ــی محص ــزود و مابق ــی اف ــداران ریگان نخل
ــرد. ــرر ک ــی را متض ــاورزان ریگان ــکاند و کش خش

بــا گذشــت چنــد دهــه از خشــکیدگی خوشــه های 
تحقیقــات  مرکــز  فاقــد  ریــگان  هنــوز  خرمــا 

ــد. ــی باش ــتان م ــن شهرس ــاورزی در ای کش
ــزار  ــش از 60 ه ــگان بی ــتان ری ــاالنه در شهرس س
تــن محصــول خرمــا برداشــت و روانــه بــازار 

ــود. ــی ش ــرف م مص

مجوز واحدهای متخلف تولید طیور در کرمان باطل می شود

بـه گفتـه اسـتاندار کرمـان در صورتـی واحدهـای تولیدی 
طیـور تخلفـی انجـام دهند بایـد از سـوی مراجـع ذیربط 
شناسـایی و مجـوز آنهـا باطل شـود یـا به نحـوی برخورد 

شـود که تخلـف، تکرار نشـود.
بـه گزارش روز شـنبه ایرنا، محمدجواد فدائی در نشسـت 
تنظیـم بازار اسـتان کرمـان پیرامون قیمت مـرغ مصرفی 
گفـت: بـه طور کلـی قیمت هر کاالیی تابـع 2 بخش مواد 

اولیـه و نحوه مدیریت اسـت.
وی بـا اشـاره بـه اهمیت نقش مدیریت در قیمـت افزود: 
معتقدیـم بخـش مهـم در قیمت بـازار به نحـوه مدیریت 
بـر مـی گردد و پس از 20 یا 30 سـال تجربـه مرغداری در 

کشـور و اسـتان کرمان ما هنوز یکسـری اشـکاالت اولیه 
را شـاهد هسـتیم، کـه جـای سـئوال دارد آیـا در دنیـای 
امـروز ایـن مـوارد جایـز اسـت و آیـا پـس از ایـن همـه 
مدت و کسـب تجربه، سـوء مدیریت های اینچنینی مایه 

شرمسـاری نخواهـد بود؟
عالـی ترین مقـام اجرایی دولت در اسـتان کرمـان درباره 
افزایـش بـی رویه قیمت برخی کاالها تصریـح کرد: مردم 
نظـر خوبی نسـبت بـه افزایش قیمت هـا ندارنـد و نباید 
این مورد سـبب شـود در مردم احسـاس سـوء مدیریت 
بـه وجـود آیـد لذا کـم کاری را نه مردم و نـه خدا نخواهند 

بخشـید و باید در آن دنیا پاسـخگو باشیم.

فدائـی دربـاره خـاء هـای موجود مطرح شـده از سـوی 
برخـی تولیدکننـدگان و توزیع کننـدگان نیز اظهار داشـت: 
اینکـه باسـکول ها متفـاوت اند یا پـول تولیدکننـدگان، با 
تاخیـر پرداخـت مـی شـود، بایـد پیگیری و حـل و فصل 
شـود امـا ایـن دالیل نباید بر قیمت مرغ و یا سـایر کاالها 
تاثیـر بگـذارد و توجیهـی بـرای افزایش قیمت ها باشـد.

اسـتاندار کرمـان بـر پیگیـری و اجـرای مصوبـات تنظیم 
بـازار در شهرسـتان رفسـنجان بـه عنـوان الگویـی بـرای 
سـایر شهرسـتان های اسـتان تاکیـد و تصریح کـرد: باید 
ظـرف مـدت 15 روز پنـج میلیارد تومان بـه تولیدکنندگان 
ایـن حوزه تسـهیات اعطاء و خـروج مرغ زنده از اسـتان 

کرمـان ممنوع شـود.
رضـا سـنجری مدیـرکل دفتـر هماهنگـی امـور اقتصادی 
اسـتانداری کرمـان نیـز گفـت: در ابتـدای تصویب قیمت 
مرغ در سـتاد تنظیم بازار کشـور تقریبا در همه شـهرهای 
اسـتان کرمـان قیمت مـرغ در حـدود 1۴ هزار تومـان بود 
و جایـی کـه قیمـت مصـوب را رعایت نمـی کردند، مهلت 
دادیـم کـه هفتـه بـه هفتـه 500 تومـان قیمـت را کاهش 
دهنـد، تـا فشـار زیـادی بـه ایـن بخـش وارد نشـود، امـا 
متاسـفانه؛ ایـن بـازار در کشـور از نظـم جامـع و خاصـی 
برخـوردار نبـود و سـبب شـد شـاهد افزایـش بـی رویه و 
بـی نظمـی قیمـت مرغ در هر نقطه از کشـور و بـه تبع آن 
در اسـتان کرمان باشـیم کـه برای حل این مشـکل امروز 

بایـد بـه یک قیمـت واحد برسـیم.

برخـورد پرایـد با خـودرو پلیس در محـور منوجان-قلعه گنج 2 
کشـته و یـک مصـدوم برجـای گذاشـت، علت حادثه سـرعت 
بـاال و ترکیدگـی السـتیک پرایـد عنـوان شـده اسـت.رئیس 
پلیس راه قلعه گنج-بشـاگرد گفت: قبل از ظهر روز جمعه یک 
دسـتگاه سـواری پراید از جـاده منوجان به طـرف قلعه گنج در 
حـال حرکت بـوده و تقریبا در نزدیکی شـهر قلعه گنـج، قبل از 
دو راهـی کشـیت، ترکیدکـی السـتیک عقـب خودرو از سـمت 
راسـت موجـب به هـم خوردن تعـادل خـودرو پراید می شـود.

بـه گـزارش باشـگاه خبرنـگاران جوان شـیخی پـور افـزود: در 
همیـن زمـان یـک دسـتگاه سـواری سـمند پلیـس راه حین 
ماموریـت در جـاده و الیـن مخالـف پرایـد بوده کـه پراید پس 
از ترکیدگـی السـتیک بـه علت عـدم توانایـی راننـده در کنترل 
وسـیله نقلیـه از طـرف دو درب و بدنه ی سـمت راسـت به جلو 

خـودرو سـمند پلیـس راه برخـورد می کند.
او تصریـح کـرد:در ایـن سـانحه دو نفـر از سرنشـینان خـودرو 
پرایـد در دم فـوت می کننـد و راننـده پرایـد مصدوم می شـود.

29 تا 2948 تا 46

۳ کشته و مصدوم بر اثر برخورد پراید 
با خودرو پلیس در قلعه گنج
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ایرنـا - انقابـی، متعلـق بـه طیـف سیاسـی خاصـی 
نیسـت و بـه معنـی بنیـاد گرایـی و تحجـر گرایـی هـم 
در  معرفتـی  و  فرهنگـی  مفهـوم  یـک  بلکـه  نیسـت، 
بسـتری اندیشـه ای بـوده کـه رفتـار و گفتـار انسـان را 
فراتـر از وابسـتگی های حزبـی مطـرح می کند. بـا توجه 
بـه بیانـات بـزرگان کشـور اگر بخواهیـم یـک تعریـف 
جامـع از یـک فـرد انقابـی داشـته باشـیم بایـد بگوئیم 
انقابـی گـری مبتنـی بـر عمـل و رفتـار و کـردار یـک 
فـرد بـر اسـاس مولفـه هـا و شـاخصه هـای اصولـی و 
مبنایـی اسـت، یعنـی در حقیقـت تنظیـم رفتـار، کـردار، 
شـخصیت و موضـع گیـری افراد بر اسـاس یک سـری 
مـی گوینـد. انقابـی گـری  را  هـا  آرمـان  و  مبانـی  از 

امـروزه بسـیاری از فعـاالن سیاسـی بـر ایـن باورنـد که 
جنـاح بنـدی هـای سیاسـی ماهیـت حقیقی خـود را از 
دست داده اند و برای جلوگیری از آفت جناح بندی های 
کاذب در جامعـه نیاز بـه انجام اقدامی فرا جناحی تحت 
عنـوان موضوعـی حقیقـی به نـام انقابی گری هسـتیم.

فعـال سیاسـی و رزمنـده دوران دفاع مقـدس با حضور 
در میزگـرد ایرنـا اظهار داشـت: به دلیل مخدوش شـدن 
مرزهـای چـپ و راسـت یـا اصـول گـرا و اصـاح طلب و 
آسـیب هایی که از این نوع مرزبندی در سطح جامعه ما 
مطـرح شـده، بحث اصولـی انقابـی پیش آمده اسـت.

جـال کمالـی افزود: ایـن انقابـی گـری، نحلـه فکـری 
یـا گـروه سیاسـی نیسـت بـه عبارتـی بهتـر، انقابـی 
متعلـق بـه طیـف سیاسـی خاصـی نیسـت و بـه معنی 
در  بلکـه  نیسـت،  هـم  گرایـی  تحجـر  و  بنیـاد گرایـی 
حقیقـت یـک مفهـوم فرهنگـی و معرفتـی در بسـتری 
اندیشـه ای و فکـری اسـت کـه رفتـار و گفتـار انسـان 
را فراتـر از وابسـتگی هـای حزبـی مطـرح مـی کنـد.

ایـن مفهوم وجـود  داد:  ویژگـی هایـی در  ادامـه  وی 
دارد کـه مـی توانـد فراتـر از احـزاب معمولـی، انسـان 
جمـع  هـم  دور  را  هـا  شـاخصه  ایـن  طرفـدار  هـای 
کنـد تـا مرزبنـدی هـا و جنـاح بنـدی هـای کاذب و 
کـرده و  پیـدا  مطلوب تـری  رونـد  و  اصـاح  جعلـی 
. تبدیـل کنـد  معرفتـی  و  فرهنگـی  طیـف  یـک  بـه 

ایـن فعـال سیاسـی بـه تشـریح ویژگـی هـای یـک 
گرایی، اسـام  گفت: دیـن  و  پرداخـت  انقابـی  فـرد 
جـوان  هـای  ویژگـی  از  یکـی  آرمانگرایـی  و  گرایـی 
اندیشـه دینـی  انقابـی اسـت زیـرا کـه مـا در بسـتر 
اسـت  طبیعـی  و  کنیـم  مـی  حرکـت  و  صحبـت 
برداشـت ها،  در  دینـی  مبانـی  بـه  اعتقـاد  کـه 
باشـد. نظـر  مـد  بایـد  و رفتارهـا  گیری هـا  موضـع 

او والیـت مـداری را یکـی دیگـر از ویژگی هـای جوان 
انقـاب  در جریـان  افـزود:  و  عنـوان کـرد  انقابـی 
اسـامی افـرادی هسـتند کـه بـه والیت مطلقـه فقیه 
کام  حکومتـی،  مسـائل  حـوزه  در  دارنـد،  اعتقـاد 
اعتقـادی  و بـا  دانسـته  فصل الخطـاب  را  ولی فقیـه 
راسـخ مبنـی بـر اینکـه والیـت فقیـه همـان والیـت 
رسـول هللا )ص( اسـت، تبعیت و پیروی از دسـتورات 
جـوان  می دانند، پـس  واجـب  را  خویـش  امـام 
انقابـی، فردی والیتمـدار اسـت و براسـاس نقشـه 
می کنـد. حرکـت  ترسـیم کـرده  والیـت  راهـی کـه 

کمالـی همچنیـن بـه بیانـات رهبـر معظـم انقاب در 
خصـوص جریان انقابی اشـاره و تصریـح کرد: مقام 
همـواره  تاکیـد کردنـد که مـن  رهبری هـم  معظـم 
جریـان جـوان انقابـی را تأیید کـرده و می کنم، البته 
غلـط  یـا  خـاف  یـک کار  تأییـد  معنـای  بـه  ایـن 
نیسـت کـه ممکـن اسـت از تعـدادی جـوان انقابـی 
سـر بزند، بنابرایـن مـن خطـا را تأییـد نمی کنـم امـا 
جـوان انقابـی را حتمـًا تأییـد می کنـم و اگر چیزی 
غیـر از این نقل شـد، حتمًا آن را قبـول و باور نکنید.
جوان انقابی نباید حق را با گروه و حزب خود بسنجد

 عضـو شـورای شـهر جیرفت نیـز اظهار داشـت: حق 
گرایـی، شـاخصه مهـم جـوان انقابـی بـوده کـه در 
اسـت  برخـوردار  ای  ویـژه  اهمیـت  از  انقابیگـری 
حـق  مبنـای  بـر  بایـد  انقابـی  جـوان  چراکه یـک 
قضـاوت کنـد و حـق، محـور قضـاوت و تـرازوی او 
باشـد و حـق را بـا گـروه و حـزب خود نسـنجد بلکه 
همـه چیـز را بـا معیـار حـق قضـاوت کنـد و ایـن 
اعتقـاد باعث مـی شـود که اگـر نزدیکترین دوسـت 
او خـاف حـق عمـل کنـد او را تاییـد نکنـد و اگـر 
تاییـد کنـد. را  بگویـد آن  او، حـق  اندیشـه  خـاف 

محمود معناصری اضافه کرد: احسـاس مسـوولیت 
و دردمنـدی نیـز یکـی از ویژگی های جـوان انقابی 
بـه شـمار مـی رود و یـک جـوان انقابـی، انسـان 
او  بـرای  دیگـران  نیسـت کـه  سـاکتی  و  منـزوی 
سرنوشـت تعییـن کننـد بلکه خـود او در سرنوشـت 
خـود سـهیم اسـت و جامعـه را زنـده و پویـا نگـه 
مـی دارد. انسـان انقابـی معتقـد به تلفیـق حقیقت 
گرایـی و واقـع بینـی اسـت و درواقع انسـان هـا دو 
و  بـوده  محـض  برخی آرمانگـرای  هسـتند  طیـف 
بـدون توجه بـه واقعیات و بعضی دیگـر نیز واقع گرا 
هسـتند و بـدون توجه بـه حقایق، که هـر دوی اینها 
اشـتباه مـی کننـد، فرد انقابـی تلفیقی از ایـن دو را 
مـی پذیـرد از یک سـو بـه آرمانهـا توجه مـی کند که 
بـه وی جهـت، پویایـی و امیـد می دهند و از سـوی 
دیگـر به واقعیـت ها توجه می کنـد، در حقیقت فرد 
انقابـی را مـی تـوان حـق گـرای واقع بین دانسـت.

نماینــدگان مجلــس شــورای اســامی در جلســه علنــی 
امــروز شــنبه، مــاده 2 طــرح اصــاح مــوادی از قانــون 
آئین نامــه داخلــی مجلس شــورای اســامی را بررســی 

کــرده و آن را بــه تصویــب رســاند.
بــر اســاس ایــن مــاده، مــاده 202 قانــون بــه شــرح زیر 

اصــاح و یــک تبصــره بــه آن الحــاق می شــود:
رئیــس جمهــور موظــف اســت حداکثــر ظــرف مــدت 
دو هفتــه پــس از انجــام مراســم تحلیــف یــا ســقوط 
دولــت، ســلب اعتمــاد، عــزل، اســتعفا، فوت یــا کاهش 
بیــش از نیمــی از وزرا از ابتــدای شــروع بــه کار دولــت 
ضمــن تقدیــم برنامــه کلــی، اســامی وزرای پیشــنهادی 
ــط  ــص مرتب ــه و تخص ــه دارای تجرب ــا را ک وزارتخانه ه
هســتند بــه همــراه شــرح حــال، برنامه هــا، ســوابق و 
ســمت های علمــی و اجرایــی و ســایر امتیــازات قابــل 
ــس  ــس مجل ــلیم کند.رئی ــس تس ــه مجل ــتناد ب اس
مکلــف اســت نامــه معرفــی هیــات وزیــران و ضمائــم 
آن را در اولیــن جلســه علنــی اعــام، وصــول و قرائــت 
کنــد ســپس معرفینامــه و مســتندات را بــرای بررســی 
ــط  ــا کمیســیون های تخصصــی مرتب ــه کمیســیون ی ب
ــط  ــیون های مرتب ــا کمیس ــیون ی ــد. کمیس ــاع ده ارج
موظفنــد پــس از بررســی صاحیــت انطبــاق مــدارک، 
ســوابق و برنامه هــای وزیــر پیشــنهادی و تطبیــق آنهــا 
بــا اســناد باالدســتی ظــرف مــدت یــک هفتــه گــزارش 
خــود را بــه هیــات رئیســه ارائــه کننــد تــا بــرای اطــاع 
نماینــدگان چــاپ و توزیــع شــود. گــزارش مذکــور قبــل 
از صحبــت مخالفــان و موافقان توســط ســخنگو قرائت 

می شــود.

جوان انقالبی متعلق 
به گروه سیاسی 

خاصی نیست

تصمیم تازه مجلس 
درباره معرفی کابینه 

رییس جمهور 

خبر

خبر

افزون بر ۱8۰۰ دعوا در عنبرآباد
کرمان به صلح ختم شد 

مشارکت هیأت های ورزشی 
در برنامه بازسازی واقعه غدیر 

4۰ سردخانه در عنبرآباد برای 
نگهداری خرما آماده شد

ــوای  ــره دع ــزار و 810 فق یک ه
ــی  ــع قضای ــه در مراج مطروح
ــح و ســازش  ــه صل ــاد ب عنبرآب

ــی شــد.  منته
دادســتان عنبرآبــاد در گفــت و گــو بــا 
خبرنــگار ایرنــا اظهــار داشــت: خوشــبختانه 
فرهنــگ صلــح و ســازش بیــن مــردم 
ــار  ــن آم ــده و ای ــه ش ــه نهادین ــن منطق ای
طــی یــک ســال گذشــته بــه ثبــت رســیده 

ــت. اس
ترویــج فرهنــگ  بــه  یوســف ســبحانی 
ــانه  ــاب رس ــط اصح ــازش توس ــح و س صل
ــا  ــانه ب ــاب رس ــت: اصح ــرد و گف ــاره ک اش
ــتفاده از  ــش و اس ــگ بخش ــج فرهن تروی
ظرفیــت ســران طوایــف و ریــش ســفیدان 
کاهــش  در  مهمــی  نقــش  توانــد  مــی 

ــته  ــتری داش ــه دادگس ــا ب ورودی پرونده
ــند. باش

ــش  ــا افزای ــانه ب ــاب رس ــزود: اصح وی اف
دانــش عمومــی جامعــه نقــش مهمــی در 
ــتری  ــه دادگس ــا ب ــش ورودی پرونده کاه
دارنــد چــرا کــه بــا افزایــش اطاعــات 
ــه  ــراد ب ــه اف ــردم شــاهد کاهــش مراجع م

ــتیم. ــی هس ــع قضای مراج
ــن  ــت: ای ــار داش ــاد اظه ــتان عنبرآب دادس
شهرســتان بــه عنــوان پایلــوت کاهــش 
جرایــم خشــن در اســتان کرمــان انتخــاب 
و هــم اکنــون اقدامــات خوبــی در ایــن 

ــت. ــام اس ــال انج ــه در ح زمین
بــا  قتــل  پرونــده  نیــز 2  قبــل  چنــدی 
شهرســتان  در  رضــوی  خــدام  حضــور 
ــد. ــی ش ــازش منته ــح و س ــه صل ــاد ب عنبرآب

گفــت:  معاضــدی  علیرضــا 
هیأت های ورزشــی ســوارکاری، 
و  همگانــی  ورزش هــای 
روســتایی و عشــایری به شــکل 
ــک  ــه کم ــن برنام ــزاری ای ــتقیم در برگ مس
ــت  ــدی « در گف ــا معاض ــد.» علیرض می کنن
ــتان از  ــزاری شبس ــگار خبرگ ــا خبرن ــو ب و گ
کرمــان جنــوب، گفــت: در برنامــه بازســازی 
ــت اداره ورزش  ــر در شــهر جیرف ــه غدی واقع
ــه ســهم خــود در برگــزاری  ــز ب ــان نی و جوان
ایــن برنامــه مشــارکت مــی کند.رییــس 
جیرفــت  شــهر  جوانــان  و  ورزش  اداره 
افــزود: هیأت هــای ورزشــی ســوارکاری، 
و  روســتایی  و  همگانــی  ورزش هــای 
ــزاری  ــه شــکل مســتقیم در برگ عشــایری ب

ــد. ــی کنن ــک م ــه کم ــن برنام ای

هیــأت  همــکاری  بــا  داد:  ادامــه  وی 
ســوارکاری بیــن 10 الــی 15 راس اســب 
و ســوارکار برای اجــرای ایــن برنامه حضــور 
می یابند.معاضــدی بیــان داشــت: هیــأت 
مســیر  طــول  در  نیــز  همگانــی  ورزش 
جشــنواره ورزشــی و هیــأت روســتایی و 
ــی  ــی و محل ــابقات بوم ــز مس ــایری نی عش
و  ورزش  اداره  می کند.رییــس  برگــزار 
داشــت:  ابــراز  جیرفــت  شــهر  جوانــان 
ــتایی  ــأت روس ــکاری هی ــا هم ــت ب قرار اس
ــدازی  ــی راه ان ــتگاه صلوات ــایری، ایس و عش
ورزش هــای  هیــأت  افــزود:  شــود.وی 
ــن  ــه ای ــه ب ــا توج ــتانی ب ــه ای و باس زورخان
ــن  ــام امیرالمومنی ــه ن ــن ب ــه مزی ــه برنام ک
ــم  ــن مراس ــت، در ای ــام اس ــی علیه الس عل

می کننــد. اجــرا  زورخانــه  برنامه هــای 

تعــداد ۴0 ســردخانه در عنبرآبــاد 
از  نگهــداری  بــرای  کرمــان 
محصــول خرمــای کشــاورزان 
ــا  ــزارش ایرن ــه گ ــد. ب ــاده ش آم
ــاد  ــتان عنبرآب ــاد کشاورزی شهرس ــر جه مدی
در جمــع خبرنــگاران اظهــار داشــت: ایــن 
ــن،  ــزار ُت ــت  60 ه ــا ظرفی ــداد ســردخانه ب تع
بــرای نگهــداری از خرمــای کشــاورزان منطقــه 
آمــاده شــده اســت. محســن طاهــری از 
ــتان  ــا از نخلستان های شهرس ــت خرم برداش
ــا  ــت خرم ــزود: برداش ــر داد و اف ــاد خب عنبرآب
از ســطح 6 هــزار هکتــار از نخلســتان های 
ــهریور  ــان ش ــا پای ــاز و ت ــتان آغ ــن شهرس ای
ــا  ــه دارد.وی ســطح زیرکشــت خرم ــاه ادام م
ــمرد  ــار برش ــزار و 500 هکت ــاد 6 ه را در عنبرآب
و گفــت: از ایــن ســطح، 6 هــزار هکتــار مثمــر 

بــوده و از آن خرمــا برداشــت می شــود.خرمای 
شهرســتان عنبرآبــاد شــامل مضافتــی، کلوتــه، 
خنیــزی، ُمرداســنگ، َربــی، قربانــی هلیلــه ای، 
ــام  ــت در ارق ــوده و برداش ــاُرم ب ــدی و پی زاه
میــان رس شــامل کلوتــه، مضافتــی و خنیــزی 
از نیمــه دوم مــرداد مــاه آغــاز و تــا پایــان 
شــهریورماه ادامــه دارد. خرمــای تولیــدی ایــن 
منطقه پــس از ســورت و بســته بندی بــه 
ســردخانه های شهرســتان منتقــل و متناســب 
بــا نیــاز بــازار بــه بازارهــای داخلــی و بخشــی از 
ایــن محصــول نیز بــه بازارهــای خارجــی صادر 
تنش هــای  اقلیمــی،  می شــود. تغییرات 
دمایــی  و وقــوع بارندگــی در زمــان گــرده 
افشــانی در بــاغ های منطقــه باعــث خســارت 
بدتلقیحــی، تلقیح نشــدن و کاهــش محصول 

ــت. ــده اس ش

حمــزه احمــدی، گفــت: مستندســازی امــوال دولتــی اداره هــا 
هماننــد کاداســتر انفــال از اهمیــت ویــژه ای برخــوردار اســت 
کــه اراضــی و ابنیــه ایــن اداره کل را در خصــوص بهره بــرداری 
بهتــر از امکانــات مشــخص مــی کنــد. جلســه شــورای 
اداری اداره کل منابــع طبیعــی و آبخیــزداری جنــوب کرمــان، 
ــی و  ــع طبیع ــرکل مناب ــدی مدی ــزه احم ــت حم ــه ریاس ب
ــات  ــالن اجتماع ــل س ــان، در مح ــوب کرم ــزداری جن آبخی
ــر  ــد ب ــا تأکی ــد.»حمزه احمدی«، ب ــزار ش ــن اداره کل برگ ای
ــر  ــارت ب ــه نظ ــه ب ــای تابع ــتان ه ــران شهرس ــام مدی اهتم
ــوب  ــداری در جن ــزداری و آبخوان ــای آبخی ــروژه ه ــرای پ اج
کرمــان، گفــت: کلیــه پرســنل منابــع طبیعــی و آبخیــزداری 
ــف ســازمانی  ــد در راســتای انجــام وظای ــان بای ــوب کرم جن
نســبت بــه وظیفــه اصلــی خــود کــه حفــظ، احیاء، توســعه 
و بهره بــرداری اصولــی از عرصــه هــای منابــع طبیعــی 
اســت بیش از پیــش  تــاش کــرده و در قالــب پروژه هــای 
و اقدامــات تعریــف شــده، حساســیت و پیگیــری ویــژه ای 

داشــته باشــند.
مدیــر کل منابــع طبیعــی و آبخیــزداری جنــوب کرمــان، 
ضمــن تأکیــد بــر لــزوم افتتــاح و بهــره بــرداری از پروژه هــای 
صنــدوق توســعه ملــی در هفتــه دولــت، بیــان داشــت: 
ــور  ــا حض ــت ب ــه دول ــد در هفت ــن اداره کل بای ــران ای مدی
مســئولین اســتانی و شهرســتانی پــروژه هــای ســال جــاری 
ــد. ــاح کنن ــی را افتت ــدوق توســعه مل ــارات صن از محــل اعتب

ــردی  ــی ف ــاط در زندگ ــم و انضب ــت نظ ــه رعای وی، در  ادام
ــرد:  ــر نشــان ک ــم دانســت و خاط ــی را بســیار مه و اجتماع
ــه  ــرام ب ــن احت ــط کار ضم ــژه در محی ــه وی ــم ب ــت نظ رعای
خــود و پیشــرفت در کارهــا، موجــب رعایــت حقــوق دیگــران 

شــده و از آنجایــی کــه تمــام کارمنــدان و مســتخدمین دولت 
ــن  ــا ارزش تری ــزء ب ــانی ج ــای انس ــرمایه ه ــوان س ــه عن ب
دارایی هــای هــر ســازمان محســوب می شــوند بایســتی 
رعایــت نظــم در همــه امــور را ســرلوحه کار خــود قــرار دهنــد.

ــای  ــت از عرصه ه ــت حفاظ ــه اهمی ــاره ب ــا اش  احمدی، ب
ــکاران خــود در فرماندهــی  ــه هم ــع طبیعــی خطــاب ب مناب
ــع طبیعــی  ــگان حفاظــت و پاســگاه های حفاظــت از مناب ی
شهرســتان ها، ضمــن توصیــه، گفــت: تنهــا نبایــد بــه انتظــار 
گزارش هــای رســیده از طریــق ســتاد خبــری 150۴ در 
ــیم،  ــی باش ــای مل ــرف عرصه ه ــب و تص ــوص تخری خص
بلکــه بایســتی گشــت و مراقبــت مســتمر و روزانــه در عرصــه 
بــه ویــژه نقــاط آســیب پذیــر  را در اولویــت قــرار داد تــا از 
ــه  ــری ب ــال جلوگی ــای انف ــه عرصه ه ــدی ب ــن تع کوچکتری
ــوب  ــزداری جن ــی و آبخی ــع طبیع ــر کل مناب ــل آید.مدی عم
ــی در  ــع طبیع ــای مناب ــه ه ــق در عرص ــوع حری کرمان، وق
فصــل تابســتان بــا توجــه بــه گرمــی هــوا و پوشــش علفــی 
ــرد: ضــروری  ــد ک ــار ندانســته و تاکی خشــک را دور از انتظ
ــتقر در  ــق مس ــاء حری ــای اطف ــپ ه ــه اکی ــه کلی ــت ک اس
مناطــق بحرانــی و نیز ســیار در عرصــه هــای ملــی بــا 
ــر ارکان  ــده و دیگ ــازماندهی ش ــی س ــع محل ــک جوام کم
ســتاد مدیریــت بحــران، در کوتــاه تریــن زمــان ممکــن بــه 
ــدام  ــق اق ــاء حری ــه اطف ــه رســیده و نســبت ب محــل حادث

ــد. کنن
ــالت  ــگاه و رس ــت جای ــتای اهمی ــت: در راس ــراز داش وی، اب
روابــط عمومــی در آگاهــی بخشی، روســای اداره های منابــع 
باید رابطبیــن روابــط عمومــی شهرســتان هــا  طبیعــی 
ــات و  ــی اقدام ــا اثربخش ــرده ت ــال ک ــش فع ــش از پی را بی

خدمــات صــورت پذیرفته بــه ســمع و نظــر همــگان برســد.
احمدی، بــا اشــاره بــه اهمیــت فرهنــگ ســازی منابــع 
طبیعــی از طریــق شــعار نویســی و تبلیغــات محیطی، افزود: 
ــه  ــد ب ــز بای ــی نی ــی و ترویج ــای آموزش ــزاری دوره ه برگ
ــی و  ــا مرب ــدگان ب ــرکت کنن ــردم و ش ــه م ــد ک ــکلی باش ش
ــر در  ــا تغیی ــن امر ب ــه ای ــوند ک ــگام ش ــوع دوره  هم موض
ــکان  ــان مســتعد ام ــا اســتفاده از مربی ــزاری و ی شــیوه برگ

ــر اســت. پذی
مدیــر کل منابــع طبیعــی و آبخیــزداری جنــوب کرمــان، 
خاطرنشــان کرد: بایــد از امــوال عمومــی بــه شــکل صحیــح 

اســتفاده کــرد.
وی، از فعــال شــدن کمیتــه خســارت در عیب یابی و بررســی 
ــای اداری  ــه ادوات و خودروه ــی ب ــای احتمال ــارت ه خس
ــا،  ــی اداره ه ــوال دولت ــازی ام ــزود: مستندس ــر داد و اف خب
هماننــد کاداســتر انفــال از اهمیــت ویــژه ای برخــوردار اســت 
کــه اراضــی و ابنیــه ایــن اداره کل را در خصــوص بهره بــرداری 

بهتــر از امکانــات مشــخص مــی کنــد.

ــه،  ــدت روی ــور وح ــه منظ ــر، گفت: ب ــدی ف ــا قاع محمدرض
اتحادیــه دامــداران مهــرگان جنــوب کرمــان بــه عنــوان 
ــوب کرمــان تعییــن  ــی دام جن مجــری اســتانی پــاک کوب
و  دام  امــور  هماهنگــی  بــا  اســتانی  مجریــان  ســایر  و 
ــه  ــذاری دام منطق ــت گ ــه هوی ــبت ب ــور نس ــه مذک اتحادی

ــد. ــدام کنن اق
»محمدرضــا قاعــدی فــر«،  از برگــزاری همایــش یــک 
روزه هویــت دار کــردن دام جنــوب کرمــان، خبــر داد و 
گفــت: ایــن همایــش بــا حضــور کارشناســان مرکــز اصــاح 
اتحادیــه مرکــزی صنعــت دامــداران  نــژاد دام کشــور، 
ــت  ــل در هوی ــی دخی همــگام کشــور و ســایر عوامــل اجرای
 دارکــردن دام در )23 مــرداد( ســال جــاری در جنــوب 

ــد. ــزار ش ــان برگ کرم
معــاون بهبــود تولیــدات دامــی ســازمان جهــاد کشــاورزی، 
ــردن دام در  ــت دار ک ــش هوی ــت و نق ــه اهمی ــا اشــاره ب ب
ــن  ــت: ای ــوان داش ــی، عن ــد داخل ــت از تولی ــت حمای جه
همایــش، در راســتای قانــون نظــام جامــع دامپــروری 

اهمیت ویژه مستندسازی اموال دولتی 

اداره ها، همانند کاداستر انفال است
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بــه گــزارش راه آرمــان؛ »تــاالب جازموریــان« کــه از آن 
ــاد  ــران ی ــاالب آب شــیرین ای ــن ت ــوان بزرگتری ــه عن ب
ــورمان  ــی کش ــای فصل ــاالب ه ــه ت ــود از جمل ــی ش م
اســتان  دو  مشــترک  فصــل  تــاالب  ایــن  اســت؛ 
کرمــان و سیســتان و بلوچســتان اســت کــه دارای 
ــت  ــع اس ــر مرب ــزار کیلومت ــر 69 ه ــغ ب ــاحتی بال مس
کــه از ســطح دریــا ارتفــاع 300 متــری دارد.بــر اســاس 
تــاالب  گذشــته  در  کارشناســان  از  برخــی  گفتــه 
جازموریــان مرکــز تأمیــن علوفــه و آب مــورد نیــاز دام 
ــوده اســت. ایــن تــاالب  هــای جنــوب شــرق کشــور ب
در دهــه هــای قبــل بــه دلیــل بــارش رحمــت الهــی در 
مــاه هــای متعــددی از ســال آبگیــری مــی شــده کــه 
ــرات مثبــت در ابعــاد اقتصــادی  ــن امــر ســبب تأثی ای
ایــن منطقــه بــوده اســت.طی ســال  و اجتماعــی 
هــای گذشــته بــه دالیــل متعــدد اعــم از کاهــش 
ــدم  ــاز، ع ــر مج ــای غی ــاه ه ــر چ ــوی، حف ــزوالت ج ن
رهاســازی حقابــه و ... موجــب خشــک شــدن تــاالب 
ــده  ــان ش ــی جازموری ــش گیاه ــن پوش ــن رفت و از بی
ــوع  ــد وق ــی مانن ــاالب اثرات ــدن ت ــک ش ــت. خش اس
ــات  ــر اســاس تحقیق ــال دارد و ب ــه دنب ــا را ب ریزگرده
ــد  ــأ 25 درص ــئوالن منش ــه مس ــه و گفت ــورت گرفت ص
ریزگردهــا مربــوط بــه ایــن منطقــه اســت کــه بــا 
ــتان  ــان و سیس ــتان کرم ــواری دو اس ــه همج ــه ب توج
ــددی  ــکات متع ــاالب، مش ــن ت ــه ای ــتان ب و بلوچس
اســت. آمــده  وجــود  بــه  اســتان  دو  ایــن  بــرای 

خشکسالی و حفر چاه های غیرمجاز؛ 
بزرگترین مشکل جازموریان 

مرجــان شــاکری مدیــر اداره کل ســازمان محیــط زیســت 
ــوص  ــا؛ در خص ــگار م ــا خبرن ــو ب ــان در گفتگ ــتان کرم اس
آخریــن اقدامــات انجــام شــده جهــت احیــا تــاالب 
جازموریــان گفــت: ســازمان محیــط زیســت اســتان کرمــان 
برنامــه پنــج ســاله ای را در قالــب ســند گــرد و غبــار بــرای 
ــازمان  ــت.مدیر اداره کل س ــته اس ــان نوش ــاالب جازموری ت
ــال  ــه س ــان اینک ــا بی ــان ب ــتان کرم ــت اس ــط زیس محی
ــتان  ــزی اس ــه ری ــروه برنام ــند در کارگ ــن س ــته ای گذش

ــه تصویــب رســیده اســت،  ــه و ب مــورد بررســی قــرار گرفت
ابــراز کــرد: ســازمان برنامــه و بودجــه اســتان نیــز در ایــن 
ــص  ــب تخصی ــی را در قال ــری های ــک و پیگی ــه کم زمین
اعتبــار انجــام داده اســت.این مقــام مســوول بــا اشــاره بــه 

اینکــه اعتبــار یــاد شــده توســط صنــدوق توســعه کشــور از 
ســوی مقــام معظــم رهبــری بــرای گــرد و غبــار تخصیــص 
داده شــده اســت، تصریــح کــرد: ســهم اســتان کرمــان بــا 
ــه  ــان ب ــارد توم ــه از 50 میلی ــورت گرفت ــای ص ــری ه پیگی
73 میلیــارد تومــان افزایــش یافتــه است.شــاکری ضمــن 
ــار  ــه صــورت تدریجــی گــرد و غب ــد ب ــر اینکــه بای ــد ب تأکی
را از اســتان حــذف کنیــم، اظهــار کــرد: یــک ســوم هزینــه 
ــوب  ــوزه جن ــوط ح ــتان مرب ــه اس ــده ب ــص داده ش تخصی
ــازمان  ــر اداره کل س ــق دارد.مدی ــان تعل ــه جازموری و منطق
محیــط زیســت اســتان کرمــان بیــان کــرد: اتفاقــات 
متعــددی کــه در دهــه هــای اخیــر در جازموریــان رخ 
ــن  ــف در ای ــل مختل ــود عوام ــن وج ــت و همچنی داده اس
منطقــه اعــم از خشکســالی، حفــر چــاه هــای مجــاز و غیــر 
ــائل  ــبب مس ــی س ــع آب ــه مناب ــی روی ــت ب ــاز و برداش مج
کنونــی تــاالب جازموریــان شــده اســت.این مقــام مســوول 
ــه دیگــر عوامــل تأثیــر گــذار شــرایط  اظهــار افــزود: از جمل
تــاالب جازموریــان مــی تــوان بــه احــداث ســدهایی کــه از 
ســوی دو اســتان کرمــان و سیســتان و بلوچســتان ایجــاد 
شــده اشــاره کــرد؛ چــرا کــه مــی دانیــم ایــن تــاالب از دو 
ــه  ــوط ب ــد آن مرب ــه 52 درص ــود ک ــی ش ــه م ــوزه تغذی ح
اســتان کرمــان و ۴8 درصــد دیگــر آن مربــوط بــه اســتان 
ــات  ــا اقدام سیســتان و بلوچســتان اســت.وی در رابطــه ب
دیگــر جهــت احیــاء تــاالب جازموریــان گفــت: ســه طــرح 
مطالعاتــی توســط جهــاد دانشــگاهی، دانشــگاه تحصیــات 
ــر  ــاورزی در نظ ــات کش ــز تحقیق ــک و مرک ــی هایت تکمیل
ــر اســاس برنامــه ریــزی هــای  گرفتــه شــده اســت کــه ب
در حــوزه  را  بایــد معیشــت جایگزیــن  انجــام شــده، 
جازموریــان اشــاعه دهیم.شــاکری در پایــان خاطــر نشــان 
ــاالب  ــاء ت ــت احی ــه جه ــی ک ــه هدف ــم ب ــرد: امیدواری ک
ــائل  ــه مس ــرا ک ــیم؛ چ ــم برس ــر داری ــد نظ ــان م جازموری
ایــن تــاالب در طــول ســالیان بســیار رخ داده اســت و 
ــاء  ــرد و احی ــل ک ــوان ح ــی ت ــبه نم ــک ش ــکات را ی مش
تــاالب جازموریــان را بایــد بــا برنامــه ریــزی پیــش ببریــم.

در حال حاضر عزم جدی برای احیاء تاالب 
جازموریان وجود ندارد

ــتان  ــی اس ــتان جنوب ــج شهرس ــده پن ــزه نماین ــد حم احم
بــا  گفتگــو  در  اســامی  شــورای  مجلــس  در  کرمــان 
ــان  ــاالب جازموری ــت ت ــوص وضعی ــا؛ در خص ــگار م خبرن

ــردم  ــات مســئوالن و م ــل اقدام ــه دلی ــت: متأســفانه ب گف
ــن  ــر همی ــت و ب ــده اس ــک ش ــاالب خش ــن ت ــیه ای حاش
اســاس احیــاء مجــدد ایــن تــاالب کار ســاده ای نیســت.

ــال  ــد در ح ــی رس ــر م ــه نظ ــفانه ب ــه داد: متأس وی ادام
حاضــر عــزم جــدی بــرای احیــاء تــاالب جازموریــان وجــود 

ــر  ــای زی ــزان حجــم برداشــت آب ه ــن می ــدارد، همچنی ن
ــوده و ایــن مســئله  ــاد ب زمینــی در ایــن منطقــه بســیار زی
نیــز بــه خشــک شــدن تــاالب کمــک کــرده اســت.

ــرل  ــا کنت ــوان ب ــی ت ــرد: م ــراز ک ــوول اب ــام مس ــن مق ای
شــرایط، اجــازه برداشــت از حجــم آب هــای زیــر زمینــی 

نماینده مردم پنج شهرستان جنوبی کرمان در مجلس: در حال حاضر عزم جدی برای احیاء تاالب جازموریان وجود ندارد

کالف سر درگم احیاء جازموریان

بزرگتریـن تـاالب آب شـیرین ایـران واقـع در جنـوب شـرق کشـور، فصـل مشـترک دو اسـتان کرمان و 
سیسـتان و بلوچسـتان اسـت؛ کـه در حـال حاضـر ایـن تـاالب بـه دالیل جـوی و اقلیمی خشـک شـده و 
پوشـش گیاهـی ایـن منطقـه از بین رفته اسـت. بر اسـاس گفتـه نماینده ایـن منطقه در مجلـس به دلیل 
عـدم همـکاری ملـی و منطقـه ای احیـاء ایـن تـاالب در پیـچ و خـم اراده مسـووالن معلق مانده اسـت. 
احمدحمـزه نماینـده مردم پنج شهرسـتان جنوبی اسـتان در مجلـس اعتقاد دارد از لحاظ زیسـت محیطی 
احیـاء تـاالب جازموریـان اهمیـت بسـیار دارد زیـرا 25درصـد ریزگردهـای کشـور مربـوط به ایـن تاالب 

اسـت امـا در حـال حاضـر اراده و همـکاری منطقه ای وجـود ندارد.

سـازمان  کل  اداره  مدیـر  شـاکری  مرجـان 
محیـط زیسـت اسـتان گفت: سـازمان محیط 
زیسـت اسـتان کرمـان برنامـه پنج سـاله ای 
را در قالـب سـند گـرد و غبـار بـرای تـاالب 
برنامـه و  جازموریـان نوشـته است.سـازمان 
بودجـه اسـتان پیگیـری هایـی را در قالـب 

تخصیـص اعتبـار انجـام داده اسـت.

الهام پی پر
دبیر تحریریه/کاغذ  وطن

رنا
 ای

س:
عک
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یکشنبه  27 مرداد 1398 کاغذ جنوب

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

هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای 
فاقـد سـند رسـمی- آگهـی موضـوع مـاده 3 قانـون و مـاده 13 آئین نامـه قانون 
تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی و اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی-  برابر رای شـماره 
139860319012000606هیـات اول موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و 
سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتی حـوزه ثبـت ملک سـیرجان تصرفات 
مالکانـه بامعـارض متقاضـی خانم طاهـره آقائـی ده یادگاری فرزند یداله بشـماره شناسـنامه 
155 صـادره از سـیرجان در هجـده سـهم مشـاع از نـود و شـش سـهم ششـدانگ یـک بـاب 
خانـه بـه مسـاحت 195/37 مترمربـع پاک 1785 اصلـی واقع در بخش 35 کرمـان به ادرس 
سـیرجان خیابـان 17 شـهریور روبـروی آتش نشـانی کوچه 1 خریـداری از مالک رسـمی آقای/

خانـم مـاه بـی بی افتخـار و یداله آقائـی دهیادگاری محـرز گردیده اسـت. لذا به منظـور اطاع 
عمـوم مراتـب در دو نوبـت بـه فاصله 15 روز آگهی می شـود در صورتی که اشـخاص نسـبت به 
صـدور سـند مالکیت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند می تواننـد از تاریخ انتشـار اولین آگهی 
بـه مـدت دو مـاه اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـليم و پس از اخذ رسـید، ظـرف مدت یک 
ماه از تاریخ تسـلیم اعتراض، دادخواسـت خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی اسـت 
در صـورت انقضـای مـدت مذکـور و عـدم وصـول اعتـراض طبـق مقررات سـند مالکیـت صادر 
خواهـد شـد. تاریـخ انتشـار نوبـت اول : 1398/05/12- تاریخ انتشـار نوبـت دوم : 1398/05/27

توضیحـات: برابـر درخواسـت شـماره 2275۴ مورخ 97/10/17 کارشناسـی مـورد تقاضا به آقای 
لری نیـا و ضیاالدینی ارجـاع گردید.

محمد آرمان پور رئیس ثبت اسناد و امالک  م.الف 342

آگهی تحدید حدود اختصاصی 
چـون ششـدانگ یکبـاب خانـه وباغچـه پـاک 10 فرعـی از 1618- اصلـی 
بمسـاحت 10۴2مترمربـع واقـع در بخش3۴کرمـان و آدرس :واقـع دراراضـی 
کـراء دلفـارد جیرفـت مـورد تقاضـای خانـم فاطمـه آزاد روش بـا سـتناد رای 
هیـات محتـرم حـل اختـاف ثبـت جیرفـت بشـماره97/12/12-13976031901۴007025 
درمالکیـت نامبـرده قرارگرفتـه وآگهـی موضوع مـاده 3قانون تعیین تکلیـف وضعیت ثبتی 
اراضی وسـاختمانهای فاقد سـند رسـمی و ماده13- آیین نامه قانون ثبت منتشـر ودر موعد 
مقـرر مـورد واخواهـی قرار نگرفته ونیـاز به تحدید حدود دارد لذا حسـب درخواسـت مورخه 
7679-98/05/16مالک بدینوسـیله آگهی تحدید حدود آن با سـتناد تبصـره ماده 13قانون 
مزبورمنتشـر و عملیات تحدید ی آن از سـاعت 8صبح روزیکشـنبه مورخ 98/07/07شـروع 
وبعمـل خواهـد آمـد لذا بـه مالک یا مالکین اماک مجـاور رقبه مزبور اخطار میگـردد که در 
موعـد مقـرر در ایـن اعـان به محل وقـوع ملک حاضـر و در صورت عدم مراجعـه مجاورین 
عملیـات تحدیـد ی بـا معرفی مالک انجـام و چنانچه کسـی از مجاورین بر حـدود وحقوق 
ارتفاقـی آن اعتـراض داشـته باشـد بر طبق مـاده 20قانون ثبـت و مـاده 86- اصاحی پس 
از تنظیـم صورتمجلـس تحدیـدی اعتراض خود را کتبا ظـرف مدت 30روز به ایـن اداره اعام 
ودادخواسـت به مراجع ذیصاح قضائی تقدیم و گواهی دادخواسـت به این اداره ارائه نماید 
وپـس از گذشـت مهلت یاد شـده هیچگونه ادعایی مسـموع نخواهـد بـود./. م الف:268- 

تاریخ انتشـار :98/05/27-روز : یکشـنبه 
جواد فاریابی - رئیس اداره ثبت اسناد وامالک جیرفت

آگهی تحدید حدود اختصاصی 
چـون ششـدانگ یکبـاب خانـه وباغچه پـاک 151 فرعـی از 559- اصلی بمسـاحت 
762مترمربـع واقـع در بخش3۴کرمـان و آدرس :واقـع دراراضـی بـاب سـکاکان 
سـاردوئیه جیرفـت مـورد تقاضای آقای امین کوهسـتانی بهر آسـمانی با سـتناد رای 
هیـات محترم حل اختـاف ثبـت جیرفـت بشـماره13976031901۴00702۴-97/12/12 درمالکیت 
نامبـرده قرارگرفتـه وآگهی موضوع ماده 3قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وسـاختمانهای 
فاقـد سـند رسـمی و مـاده13- آییـن نامـه قانـون ثبـت منتشـر ودر موعـد مقـرر مـورد واخواهـی 
قـرار نگرفتـه ونیـاز بـه تحدیـد حـدود دارد لـذا حسـب درخواسـت مورخـه 7167-98/05/09مالک 
بدینوسـیله آگهـی تحدید حـدود آن با سـتناد تبصره مـاده 13قانون مزبورمنتشـر و عملیات تحدید 
ی آن از سـاعت 8صبـح روزسـه شـنبه مـورخ 98/07/02شـروع وبعمـل خواهد آمد لذا بـه مالک یا 
مالکیـن امـاک مجـاور رقبـه مزبـور اخطار میگـردد که در موعـد مقرر در ایـن اعان بـه محل وقوع 
ملـک حاضـر و در صـورت عـدم مراجعـه مجاوریـن عملیـات تحدیـد ی بـا معرفی مالـک انجام و 
چنانچـه کسـی از مجاوریـن بـر حـدود وحقـوق ارتفاقـی آن اعتـراض داشـته باشـد بـر طبـق ماده 
20قانـون ثبـت و مـاده 86- اصاحـی پـس از تنظیـم صورتمجلس تحدیـدی اعتراض خـود را کتبا 
ظـرف مـدت 30روز بـه ایـن اداره اعـام ودادخواسـت بـه مراجـع ذیصـاح قضائی تقدیـم و گواهی 
دادخواسـت بـه ایـن اداره ارائـه نمایـد وپس از گذشـت مهلت یاد شـده هیچگونه ادعایی مسـموع 

نخواهـد بـود./. م الـف:26۴- تاریخ انتشـار :98/05/27-روز : یکشـنبه 
جواد فاریابی - رئیس اداره ثبت اسناد وامالک جیرفت

آگهی تحدید حدود اختصاصی 
چون ششـدانگ یکباب خانه پاک 3268فرعی از579- اصلی بمسـاحت 200مترمربع 
واقـع در بخش۴5کرمـان و آدرس :واقـع دراراضـی رهجرد جیرفت مـورد تقاضای آقای 
علیجـان ذاکـری نـژاد بـا سـتناد رای هیـات محتـرم حل اختـاف ثبـت جیرفت بش

مـاره13976031901۴007076-97/12/13 درمالکیـت نامبـرده قرارگرفتـه وآگهی موضـوع ماده 3قانون 
تعییـن تکلیـف وضعیت ثبتی اراضی وسـاختمانهای فاقد سـند رسـمی و مـاده13- آییـن نامه قانون 
ثبـت منتشـر ودر موعـد مقـرر مـورد واخواهـی قـرار نگرفتـه ونیـاز بـه تحدیـد حـدود دارد لذا حسـب 
درخواسـت مورخـه 7331-98/05/12مالـک بدینوسـیله آگهی تحدید حدود آن با سـتناد تبصره ماده 
13قانـون مزبورمنتشـر و عملیـات تحدیـد ی آن از سـاعت 8صبح روزشـنبه مـورخ 98/07/06شـروع 
وبعمـل خواهـد آمـد لـذا به مالـک یا مالکیـن اماک مجـاور رقبه مزبـور اخطـار میگردد کـه در موعد 
مقـرر در ایـن اعـان بـه محل وقوع ملک حاضـر و در صورت عـدم مراجعه مجاوریـن عملیات تحدید 
ی بـا معرفـی مالـک انجام و چنانچه کسـی از مجاورین بـر حدود وحقوق ارتفاقی آن اعتراض داشـته 
باشـد بـر طبـق مـاده 20قانـون ثبـت و مـاده 86- اصاحـی پـس از تنظیـم صورتمجلـس تحدیـدی 
اعتـراض خـود را کتبـا ظـرف مـدت 30روز به ایـن اداره اعام ودادخواسـت به مراجـع ذیصاح قضائی 
تقدیـم و گواهـی دادخواسـت بـه ایـن اداره ارائـه نمایـد وپـس از گذشـت مهلـت یاد شـده هیچگونه 

ادعایـی مسـموع نخواهـد بود./. م الـف:266- تاریخ انتشـار :98/05/27-روز : یکشـنبه
 جواد فاریابی - رئیس اداره ثبت اسناد وامالک جیرفت

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

هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای 
فاقـد سـند رسـمی- آگهـی موضـوع مـاده 3 قانـون و مـاده 13 آئیـن نامـه قانون 
تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی و اراضـی و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی-  برابر رای شـماره 
اراضـی و  ثبتـی  139860319012000605هیـات اول موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت 
سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک سـیرجان تصرفات 
مالکانه بامعارض متقاضی آقای عبدالحسـین آقائی ده یادگاری فرزند یدهللا بشـماره شناسـنامه 
97 صادره از سـیرجان در سـی و شـش سـهم مشـاع از نود و شـش سـهم ششـدانگ یک باب 
خانـه بـه مسـاحت 195/37 مترمربـع پـاک 1785 اصلـی واقع در بخـش 35 کرمان بـه ادرس 
سـیرجان خیابان 17 شـهریور روبروی آتش نشـانی کوچه 1 خریداری از مالک رسمی آقای/خانم 
مـاه بـی بـی افتخـار و یدالـه آقائی دهیـادگاری محـرز گردیده اسـت. لذا بـه منظور اطـاع عموم 
مراتـب در دو نوبـت بـه فاصلـه 15 روز آگهـی می شـود در صورتی که اشـخاص نسـبت بـه صدور 
سـند مالکیـت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند می توانند از تاریخ انتشـار اولیـن آگهی به مدت 
دو مـاه اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـليم و پس از اخذ رسـید، ظـرف مدت یک مـاه از تاریخ 
تسـلیم اعتـراض، دادخواسـت خـود را بـه مراجع قضایـی تقدیم نماینـد. بدیهی اسـت در صورت 
انقضـای مـدت مذکـور و عـدم وصـول اعتـراض طبـق مقررات سـند مالکیـت صادر خواهد شـد. 

تاریـخ انتشـار نوبـت اول : 1398/05/12- تاریـخ انتشـار نوبـت دوم : 1398/05/27
محمد آرمان پور رئیس ثبت اسناد و امالک  م.الف 34۱

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

هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیف وضعیـت ثبتی اراضـی و سـاختمانهای فاقد 
سـند رسـمی-آگهی موضـوع مـاده3 قانون و مـاده 13آئین نامـه قانون تعییـن  تکلیف وضعیت 
ثبتی واراضی و سـاختمان فاقد سند رسـمی برابر رای شـماره13976031901۴006۴70 -97/11/21 
هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی 
مسـتقر در واحـد  ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک جیرفت تصرفـات مالکانـه بامعارض متقاضـی آقای 
گلباز اسـفندیاری مهنی فرزند میرزابشـماره شناسـنامه 11789صادره ازجیرفت درششـدانگ یک 
بـاب خانـه مشـتمل بربـاغ  بـه مسـاحت1086متر مربع پـاک - فرعـی از 665- اصلـی مفروز و 
مجزی شـده از پاک - فرعی از665- اصلی قطعه 5واقع دراراضی اسـفارچ سـاردوئیه  جیرفت 
بخش3۴کرمان خریداری از مالک رسـمی آقای فاطمه اسـفندیاری  محرز گردیده اسـت.لذا به 
منظـور اطـاع عمـوم مراتـب دردو نوبت به فاصلـه 15 روزآگهی می شـود در صورتی که اشـخاص 
نسـبت به صدور سـند مالکیت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند می توانند از تاریخ انتشـار اولین 
آگهـی بـه مـدت دو مـاه اعتـراض خـود را به ایـن اداره تسـلیم و پس از اخذ رسـید، ظـرف مدت 
یـک مـاه از تاریـخ تسـلیم اعتراض ،دادخواسـت خود را بـه مراجع قضایی تقدیـم نمایند . بدیهی 
اسـت در صـورت انقضـای مدت مذکـور و عدم وصول اعتراض طبق مقررا ت  سـند مالکیت صادر 

خواهدشـد . تاریخ انتشـار نوبت اول:98/05/13- تاریخ انتشـار نوبت دوم: 98/05/27
جواد فاریابی- رئیس ثبت اسناد امالک – م الف :235

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

و  اراضـی  ثبتـی  وضعیـت  تکلیـف  تعییـن  قانـون  موضـوع  هیـات 
سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی-آگهی موضوع مـاده3 قانون و مـاده 13آئین نامه 
قانـون تعییـن  تکلیـف وضعیـت ثبتـی واراضـی و سـاختمان فاقـد سـند رسـمی 
برابـر رای شـماره13986031901۴000630 -98/02/19 هیـات اول  موضـوع قانـون 
تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی مسـتقر 
در واحـد  ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک جیرفـت تصرفـات مالکانـه بامعـارض متقاضی 
خانم عشـرت سـلیمانی جیرفت فرزند غامحسـین بشـماره شناسـنامه 2090صادره 
از جیرفـت درششـدانگ یـک بـاب مغـازه  بـه مسـاحت53/50متر مربـع پـاک - 
فرعـی از 579- اصلـی مفروز و مجزی شـده از پاک 8فرعـی از579- اصلی قطعه 
دوواقـع دراراضـی رهجرد جیرفـت بخش۴5کرمان خریداری از مالک رسـمی آقای 
امـان هللا عامـری محـرز گردیـده اسـت.لذا بـه منظـور اطـاع عمـوم مراتـب دردو 
نوبـت بـه فاصلـه 15 روزآگهـی مـی شـود در صورتی که اشـخاص نسـبت بـه صدور 
سـند مالکیـت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند مـی تواننـد از تاریخ انتشـار اولین 
آگهـی بـه مـدت دو مـاه اعتـراض خود را بـه این اداره تسـلیم و پس از اخذ رسـید، 
ظـرف مـدت یـک مـاه از تاریـخ تسـلیم اعتـراض ،دادخواسـت خـود را بـه مراجـع 
قضایـی تقدیـم نماینـد . بدیهـی اسـت در صـورت انقضـای مـدت مذکـور و عـدم 
وصـول اعتـراض طبـق مقـررا ت  سـند مالکیـت صـادر خواهدشـد . تاریـخ انتشـار 

نوبـت اول:98/05/13- تاریـخ انتشـار نوبـت دوم: 98/05/27
جواد فاریابی- رئیس ثبت اسناد امالک – م الف :229

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

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و سـاختمانهای فاقد سند 
رسـمی- آگهـی موضـوع مـاده3 قانـون و ماده 13آئیـن نامه قانـون تعیین  تکلیف 
وضعیـت ثبتـی واراضی و سـاختمان فاقد سـند رسـمی برابـر رای شـماره13986031901۴001131 
-98/03/18 هیـات دوم موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضی و سـاختمانهای 
فاقد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد  ثبتی حوزه ثبت ملـک جیرفت تصرفـات مالکانه بامعارض 
متقاضـی آقـای علیجـان جالی آب بـرده فرزند غامرضابشـماره شناسـنامه 5صـادره از جیرفت 
درششـدانگ یـک بـاب خانـه وباغچه سردسـیری بـه مسـاحت1969متر مربع پـاک - فرعی از 
1563- اصلـی مفـروز و مجـزی شـده از پـاک - فرعـی از1563- اصلـی قطعه 6واقـع دراراضی 
کـراء دلفـارد جیرفت بخش3۴کرمـان خریداری از مالک رسـمی آقای غامرضا جالـی آب برده 
محـرز گردیـده اسـت.لذا بـه منظـور اطـاع عمـوم مراتـب دردو نوبت بـه فاصلـه 15 روزآگهی می 
شـود در صورتـی که اشـخاص نسـبت بـه صدور سـند مالکیت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند 
مـی تواننـد از تاریـخ انتشـار اولیـن آگهی به مـدت دو ماه اعتـراض خـود را به این اداره تسـلیم و 
پـس از اخـذ رسـید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسـلیم اعتراض ،دادخواسـت خـود را به مراجع 
قضایـی تقدیـم نماینـد . بدیهـی اسـت در صـورت انقضـای مـدت مذکور و عـدم وصـول اعتراض 
طبـق مقـررا ت  سـند مالکیـت صـادر خواهدشـد . تاریـخ انتشـار نوبـت اول:98/05/13- تاریـخ 

انتشـار نوبت دوم: 98/05/27
جواد فاریابی- رئیس ثبت اسناد امالک – م الف :24۱

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

هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیف وضعیـت ثبتی اراضـی و سـاختمانهای فاقد 
سـند رسـمی-آگهی موضوع ماده3 قانون و ماده 13آئین نامه قانون تعیین  تکلیف 
وضعیـت ثبتـی واراضی و سـاختمان فاقد سـند رسـمی برابـر رای شـماره13986031901۴001۴29 
-98/0۴/15 هیـات اول موضـوع قانـون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و سـاختمانهای فاقد 
سـند رسـمی مسـتقر در واحـد  ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک جیرفـت تصرفـات مالکانـه بامعارض 
متقاضـی خانم نجمه عادلی پور فرزند محمد بشـماره شناسـنامه 30200۴6۴۴0صـادره از جیرفت 
درششـدانگ یـک بـاب خانـه به مسـاحت262مترمربع پـاک - فرعـی از57۴- اصلـی مفروز و 
مجـزی شـده از پاک28 فرعـی از57۴- اصلی قطعه دوواقـع دراراضی جیرفت بخش۴5کرمان 
خریـداری از مالـک رسـمی آقای حسـین حیدری محرز گردیده اسـت.لذا به منظـور اطاع عموم 
مراتب دردو نوبت به فاصله 15 روزآگهی می شـود در صورتی که اشـخاص نسـبت به صدور سـند 
مالکیت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند می توانند از تاریخ انتشـار اولین آگهی به مدت دو ماه 
اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پس از اخذ رسـید، ظـرف مدت یک ماه از تاریخ تسـلیم 
اعتـراض ،دادخواسـت خـود را بـه مراجع قضایی تقدیم نمایند . بدیهی اسـت در صـورت انقضای 
مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررا ت  سـند مالکیت صادر خواهدشـد . تاریخ انتشـار 

نوبت اول:98/05/13- تاریخ انتشـار نوبـت دوم: 98/05/27
 جواد فاریابی- رئیس ثبت اسناد امالک – م الف :237

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

و  اراضـی  ثبتـی  وضعیـت  تکلیـف  تعییـن  قانـون  موضـوع  هیـات 
سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی-آگهی موضوع مـاده3 قانـون و مـاده 13آئین نامه 
قانـون تعییـن  تکلیـف وضعیـت ثبتـی واراضی و سـاختمان فاقد سـند رسـمی برابر 
رای شـماره13986031901۴001130 -98/03/18 هیـات اول موضـوع قانـون تعییـن 
تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد  
ثبتـی حـوزه ثبـت ملک جیرفـت تصرفـات مالکانه بامعـارض متقاضی آقـای محمد 
ازجیرفـت  3020۴97000صـادره  شناسـنامه  رضابشـماره  فرزنـد  اسـکندرزاده  امیـن 
درششـدانگ یـک بـاب مغـازه  بـه مسـاحت32متر مربـع پـاک - فرعـی از 5۴9- 
اصلـی مفـروز و مجـزی شـده از پـاک 27 فرعـی از5۴9- اصلـی قطعـه دوواقـع 
دراراضـی ده گوشـه کلـرود جیرفـت بخش۴5کرمـان خریـداری از مالکیـن رسـمی 
آقایـان مصطفـی قلـی نـادری وابراهیـم عبداللهـی محرز گردیده اسـت.لذا بـه منظور 
اطـاع عمـوم مراتـب دردو نوبـت بـه فاصلـه 15 روزآگهـی مـی شـود در صورتـی کـه 
اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند می توانند 
از تاریـخ انتشـار اولیـن آگهـی به مـدت دو ماه اعتـراض خود را به این اداره تسـلیم و 
پـس از اخـذ رسـید، ظرف مدت یـک ماه از تاریخ تسـلیم اعتراض ،دادخواسـت خود 
را بـه مراجـع قضایـی تقدیـم نماینـد . بدیهی اسـت در صورت انقضای مـدت مذکور و 
عـدم وصـول اعتـراض طبق مقررا ت  سـند مالکیت صادر خواهدشـد . تاریخ انتشـار 

نوبـت اول:98/05/13- تاریـخ انتشـار نوبـت دوم: 98/05/27
جواد فاریابی- رئیس ثبت اسناد امالک – م الف :23۱

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

هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیف وضعیـت ثبتی اراضی و سـاختمانهای 
فاقـد سـند رسـمی- آگهـی موضـوع مـاده 3 قانـون و مـاده 13 آئیـن نامه 

قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی و اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی
تکلیـف  تعییـن  قانـون  موضـوع  اول  139860319012000607هیـات  شـماره  رای  برابـر   
وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتـی حوزه 
ثبـت ملـک سـیرجان تصرفـات مالکانـه بامعـارض متقاضـی خانـم قمـر زمانـی نهوجـی 
فرزند نورهللا بشـماره شناسـنامه 7۴7 صادره از اردسـتان در سـی و شـش سـهم مشـاع 
از نـود و شـش سـهم ششـدانگ یـک بـاب خانـه بـه مسـاحت 195/37 مترمربـع پاک 
1785 اصلـی واقـع در بخـش 35 کرمان به ادرس سـیرجان خیابان 17 شـهریور روبروی 
آتـش نشـانی کوچـه 1 خریـداری از مالـک رسـمی آقای/خانـم مـاه بـی بـی افتخـار و 
یدالـه آقائـی دهیـادگاری محـرز گردیـده اسـت. لذا بـه منظور اطـاع عموم مراتـب در دو 
نوبـت بـه فاصلـه 15 روز آگهـی مـی شـود در صورتـی که اشـخاص نسـبت به صدور سـند 
مالکیـت متقاضـی اعتراضـی داشـته باشـند مـی تواننـد از تاریـخ انتشـار اولیـن آگهی به 
مـدت دو مـاه اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـليم و پـس از اخـذ رسـید، ظـرف مدت 
یـک مـاه از تاریـخ تسـلیم اعتراض، دادخواسـت خود را بـه مراجع قضایی تقدیـم نمایند. 
بدیهـی اسـت در صـورت انقضای مـدت مذکور و عدم وصـول اعتراض طبق مقررات سـند 

مالکیـت صـادر خواهد شـد. 
تاریخ انتشـار نوبت اول : 1398/05/12- تاریخ انتشـار نوبت دوم : 1398/05/27

محمد آرمان پور- رئیس ثبت اسناد و امالک  م.الف 34۰

صاد
اقت

کن
مس

روزنامه های دیروز

4۰ سردخانه در عنبرآباد برای 
نگهداری خرما آماده شد

توان افزایی خانواده های بی بضاعت 
منوجان توسط معین اقتصادی

اوراق تسهیالت
مسکن گران شد

بــوده و از آن خرمــا برداشــت می شــود.خرمای 
شهرســتان عنبرآبــاد شــامل مضافتــی، کلوتــه، 
خنیــزی، ُمرداســنگ، َربــی، قربانــی هلیلــه ای، 
ــام  ــت در ارق ــوده و برداش ــاُرم ب ــدی و پی زاه
میــان رس شــامل کلوتــه، مضافتــی و خنیــزی 
از نیمــه دوم مــرداد مــاه آغــاز و تــا پایــان 
شــهریورماه ادامــه دارد. خرمــای تولیــدی ایــن 
منطقه پــس از ســورت و بســته بندی بــه 
ســردخانه های شهرســتان منتقــل و متناســب 
بــا نیــاز بــازار بــه بازارهــای داخلــی و بخشــی از 
ایــن محصــول نیز بــه بازارهــای خارجــی صادر 
تنش هــای  اقلیمــی،  می شــود. تغییرات 
دمایــی  و وقــوع بارندگــی در زمــان گــرده 
افشــانی در بــاغ های منطقــه باعــث خســارت 
بدتلقیحــی، تلقیح نشــدن و کاهــش محصول 

ــت. ــده اس ش

مــردم  نماینــده 
منوجــان،  شهرســتان های 
جنــوب،  رودبــار  کهنــوج، 
در  قلعه گنــج  و  فاریــاب 
ــی  ــن کارهای ــی از اولی ــت: یک ــس گف مجل
ــی  ــام داد توان افزای ــرکت انج ــن ش ــه ای ک
خانواده هــای بی بضاعــت و خلــق ثــروت 
بــرای آنهــا بود. بــه گــزارش خبرگــزاری 
فــارس اظهــار داشــت: شــرکت های بزرگــی 
توانســته اند در مناطــق محــروم و کمتــر 
توســعه یافتــه کشــور اشــتغال ایجــاد کننــد، 
و یکــی از شــرکت های بــزرگ مدیریــت 
اقتصــادی شهرســتان منوجــان را بــر عهــده 
ــه  ــدی ب ــچ درآم ــه هی ــی ک ــت.از آنجای گرف
ــه  ــن منطق ــردم ای ــرای م جــز کشــاورزی ب
ــه تولیــد  ــدارد ورود ایــن شــرکت ب وجــود ن

ــه  ــل ماهیان ــق حداق ــع دســتی و تزری صنای
ــواده  ــک خان ــه ی ــان ب ــون توم ــک میلی ی
مــا  مــردم  زندگــی  در  بزرگــی  تحــول 
بــود شــاید بــرای خانواده هــای کشــور و 
اســتان ایــن مبلــغ ناچیــز باشــد امــا بــرای 
خانواده هــای منطقــه مــا کمــک بزرگــی 
ــوزش و  ــر آم ــاوه ب ــرکت ع ــت.این ش اس
ــر  ــزار و 200 نف ــرای یک ه ــغل ب ــاد ش ایج
ــه  ــد و اینک ــه کن ــز بیم ــا را نی ــت آنه توانس
کنــار  در  ســنتی  کپــری،  هتــل  ایجــاد 
ــان و  ــه کرم ــاس ب ــی بندرعب ــاده ترانزیت ج
ــی 3500  ــه تاریخ ــت قلع ــازی و مرم بازس
ســاله منوجــان کــه بــا ورود ایــن افــراد ایــن 
ــود  ــی ب قدمــت مشــخص شــد دو کار بزرگ
کــه شــرکت گهرزمیــن در حــوزه گردشــگری 

انجــام داده اســت. منوجــان 

هــر ورق از تســهیات مســکن 
در ایــن روزهــا حــدود ۴5 هــزار 
تومــان داد و ســتد می شــود؛ 
وام  هزینــه  طــوری کــه  بــه 
مســکن زوج هــای تهرانــی حــدود 10 میلیــون 
صورتیکــه  در  اســت.  تومــان  هــزار   800 و 
ــون و  ــدود 10 میلی ــاه ح ــر م ــم در تی ــن رق ای
ــاز اوراق تســهیات  ــان بود.امتی ــزار توم 500 ه
مســکن بانــک مســکن در شــهریور 1396 در 
معامــات فرابــورس ایــران حــدود ۴2 هــزار و 
۴00 تومــان داد و ســتد شــد. همچنیــن هــر 
ورق از اوراق تســه آذر مــاه 1396 معــادل ۴۴ 
هــزار و 300 تومــان اســت.عاوه بــر ایــن هــر 
ــت  ــکن اردیبهش ــهیات مس ورق از اوراق تس
1398 نیــز ۴5 هــزار و 300 تومــان داد و ســتد 
شــد. اوراق اســفند مــاه ســال 1396 هــم ۴5 

ــه  ــی ب ــرخ خــورد.از طرف ــان ن ــزار و 100 توم ه
جــز تســه فروردیــن امســال کــه ۴۴ هــزار و 
ــی  ــرخ باق ــود، ن ــه می ش ــان معامل 600 توم
ــش  ــال بی ــده در امس ــر ش ــه های منتش تس
از ۴5 هــزار تومــان اســت.با توجــه بــه اینکــه 
نــرخ هــر ورق از اوراق مســکن در ایــن روزهــا 
ــت  ــان اس ــزار توم ــدوده ۴5 ه ــًا در مح عمدت
در ایــن گــزارش بــا همیــن رقــم بــه بررســی 
ایــن  می پردازیم.بــر  مســکن  وام  هزینــه 
اســاس زوج هــای تهرانــی بــرای دریافــت وام 
100 میلیــون تومانــی مســکن بایــد 200 برگــه 
تســهیات مســکن خریــداری کننــد. آنهــا باید 
ــرگ  ــد 200 ب ــرف خری ــان ص ــون توم 9 میلی
کننــد. بــه ایــن مبلــغ بــا احتســاب 20 میلیون 
تومــان وام جعالــه کــه بابــت آن بایــد ۴0 برگ 

ــداری شــود. تســه خری

روزنامه پیام ما
با تیتر هشدار همتی به بانک ها به نقل از رییس بانک مرکزی نوشت: دوران 

اعطای وام های خاص به سر آمده است.

هفته نامه نگارستان
به نقل از رییس ثبت اسناد سیرجان نوشت: به زمین خالی سند نمی دهیم.

ــه،  ــدت روی ــور وح ــه منظ ــر، گفت: ب ــدی ف ــا قاع محمدرض
اتحادیــه دامــداران مهــرگان جنــوب کرمــان بــه عنــوان 
ــوب کرمــان تعییــن  ــی دام جن مجــری اســتانی پــاک کوب
و  دام  امــور  هماهنگــی  بــا  اســتانی  مجریــان  ســایر  و 
ــه  ــذاری دام منطق ــت گ ــه هوی ــبت ب ــور نس ــه مذک اتحادی

ــد. ــدام کنن اق
»محمدرضــا قاعــدی فــر«،  از برگــزاری همایــش یــک 
روزه هویــت دار کــردن دام جنــوب کرمــان، خبــر داد و 
گفــت: ایــن همایــش بــا حضــور کارشناســان مرکــز اصــاح 
اتحادیــه مرکــزی صنعــت دامــداران  نــژاد دام کشــور، 
ــت  ــل در هوی ــی دخی همــگام کشــور و ســایر عوامــل اجرای
 دارکــردن دام در )23 مــرداد( ســال جــاری در جنــوب 

ــد. ــزار ش ــان برگ کرم
معــاون بهبــود تولیــدات دامــی ســازمان جهــاد کشــاورزی، 
ــردن دام در  ــت دار ک ــش هوی ــت و نق ــه اهمی ــا اشــاره ب ب
ــن  ــت: ای ــوان داش ــی، عن ــد داخل ــت از تولی ــت حمای جه
همایــش، در راســتای قانــون نظــام جامــع دامپــروری 

ــل و  ــط اختصاصــی حمــل و نق ــه ضواب کشــور و شــیوه نام
ــا و  ــت  ه ــن سیاس ــور تبیی ــه منظ ــده و ب ــداری دام زن نگه
دســتورالعمل  هــای هویــت دار کــردن دام و برنامــه ریــزی 
ــه  ــای منطق ــی دام ه ــاک کوب ــرای تســریع در اجــرای پ ب
برگــزار شــد.وی، بیــان داشــت: براســاس تفاهــم نامــه  های 
ــکی،  ــروری و دامپزش ــای دامپ ــکل  ه ــه، تش ــورت گرفت ص
امورعشــایری  ســازمان  کشــور،  دامپزشــکی  ســازمان 
کشــور، ســازمان نظــام مهندســی کشــاورزی و منابــع 
ــر مجموعــه هــای  ــدوق بیمــه کشــاورزی و زی طبیعــی، صن
فعــال در مناطــق مختلــف کشــور بــه عنــوان مجریــان 
هویــت گــذاری دام در کشــور هســتند. قاعدی فــر، اضافــه 
کــرد: براســاس ضوابــط دســتورالعمل خریــد، فــروش، 
دولــت،  هیــًات  زنــده مصــوب  دام  نگهــداری  و  حمــل 
ــای  ــات دام  ه ــار و اطاع ــد آم ــده موظفن ــکان دام زن مال
ــی وزارت  ــاز کار اعام ــدی و س ــا زمان بن ــق ب ــود را مطاب خ
جهادکشــاورزی بــه صــورت مســتمر در ســامانه پنجــره 
ــرات آن را  ــذاری و تغیی ــاک گ ــت، پ ــاورزی ثب ــد کش واح
بــه روز کنند. معــاون بهبــود تولیــدات دامــی ســازمان 
جهــاد کشــاورزی جنــوب کرمــان، ابــراز داشــت: بــر اســاس 
ــذاری دام  ــت گ ــرای هوی ــی ب ــت اجرای ــه فرص ــن مصوب ای
 هــای ســنگین 6 مــاه و بــرای دام  هــای ســبک یــک ســال 
اســت و نگهــداری دام زنــده صرفــًا بــا نصــب پــاک معتبــر 
ــش  ــامانه پای ــق س ــده از طری ــخصات دام زن ــت مش و ثب
بیمــاری هــای دامــی و ســامانه هویــت دام در پنجــره 

ــت. ــاز اس ــاورزی مج ــد کش واح
 وی، ضمــن هشــدار، گفــت: هرگونــه خریــد، فــروش 
ــت و در  ــوع اس ــاک ممن ــد پ ــده فاق ــی دام زن و جابجای

ــت گــذاری  ــدون هوی ــدون پــاک و ب صــورت حمــل دام ب
ــل  ــون عم ــر قان ــده و براب ــوب ش ــاق محس ــه قاچ ــه منزل ب
می  شــود.قاعدی فــر، در ادامــه افــزود: بــا توجــه بــه 
شــرایط منطقــه و هــم جــواری بــا اســتان  هــای سیســتان 
و بلوچســتان و هرمــزگان و بحــث قاچــاق دام )ورود و 
ــه منظــور حمایــت  ــن ب ــدون ضابطــه( بنابرای خــروج دام ب
ــه  ــی، امنیــت ســرمایه گــذاری، دســتیابی ب ــد داخل از تولی
ــره   ــه به ــر ب ــانی بهت ــات رس ــه روز، خدم ــق و ب ــار دقی آم
مالکیــت  دامــی،  محصــوالت  و  دام  ردیابــی  بــرداران، 
ــذای  ــامت و غ ــرل س ــاق دام)کنت ــری از قاچ دام، جلوگی
ــه  ــداران ب ــردن دام( دام ــت دار ک ــرورت هوی ــان و ض انس
ــه و  ــردن دام مراجع ــت دار ک ــی و هوی ــاک کوب ــز پ مراک
ــد. ــدام کنن ــود اق ــای خ ــی دام  ه ــاک کوب ــه پ ــبت ب نس

معــاون بهبــود تولیــدات دامــی ســازمان جهــاد کشــاورزی 
ــه،  ــه منظــور وحــدت روی ــان داشــت: ب ــوب کرمــان، بی جن
ــوان  ــه عن ــان ب ــوب کرم ــرگان جن ــداران مه ــه دام اتحادی
مجــری اســتانی پــاک کوبــی دام جنــوب کرمــان تعییــن 
امــور دام و  بــا هماهنگــی  و ســایر مجریــان اســتانی 
ــه  ــذاری دام منطق ــت گ ــه هوی ــبت ب ــور نس ــه مذک اتحادی
ــوان  ــداران، عن ــت از دام ــن درخواس ــد.وی ضم ــدام کنن اق
ــی محــدود  ــه فرصــت زمان ــا توجــه ب ــداران ب داشــت: دام
اجــرای طــرح و محدودیــت  هــای قانونــی ناشــی از عــدم 
دام  کــردن  دار  هویــت  منظــور  بــه  دام،  پــاک کوبــی 
ــاد  ــای جه ــت  ه ــه مدیری ــت ب ــرع وق ــود در اس ــای خ  ه
ــه دام  ــال در زمین ــی فع ــای تعاون ــرکت  ه ــاورزی، ش کش
و طیــور، دفاتــر بیمــه کشــاورزی و مراکــز پاک کوبــی 

ــد. ــه کنن ــایری مراجع ــکی و عش دامپزش

اتحادیه دامداران مهرگان جنوب 

مجری استانی طرح پالک کوبی دام

سراسری

استانی

ــر  ــای زی ــزان حجــم برداشــت آب ه ــن می ــدارد، همچنی ن
ــوده و ایــن مســئله  ــاد ب زمینــی در ایــن منطقــه بســیار زی
نیــز بــه خشــک شــدن تــاالب کمــک کــرده اســت.

ــرل  ــا کنت ــوان ب ــی ت ــرد: م ــراز ک ــوول اب ــام مس ــن مق ای
شــرایط، اجــازه برداشــت از حجــم آب هــای زیــر زمینــی 

داده نشــود؛ امــا در حــال حاضــر امــکان چنیــن کاری بــه 
دلیــل ارتــزاق مــردم از طریــق کشــاورزی وجــود نــدارد؛ چرا 
کــه شــغل مــردم ایــن منطقــه کشــاورزی اســت و نمــی 
ــه شــود کــه چــاه هــا را  ــه مــردم گفت ــی ب ــه راحت ــوان ب ت
پلمــپ کنید.حمــزه افــزود: چنانچــه دولــت تصمیــم چنیــن 

کاری را داشــته باشــد بایــد هماننــد دریاچــه ارومیــه چــاه 
هــای حاشــیه تــاالب در منطقــه جازموریــان را خریــداری 
ــه  ــن منطق ــردم ای ــرای م ــغلی را ب ــن ش ــد و همچنی کن
ــی  ــای خوب ــئله دور نم ــن مس ــه از ای ــرد ک ــر بگی در نظ
ــادی  ــی اقتص ــرایط فعل ــورد و در ش ــی خ ــم نم ــه چش ب

کشــور امــکان چنیــن اقدامــی وجــود ندارد.نماینــده پنــج 
ــورای  ــس ش ــان در مجل ــتان کرم ــی اس ــتان جنوب شهرس
ــوی  ــه از س ــری ک ــئله دیگ ــرد: مس ــح ک ــامی تصری اس
ــت  ــن اس ــت ای ــه رخ داده اس ــن منطق ــئولین در ای مس
ــتان و  ــتان و بلوچس ــور در سیس ــی بمپ ــه دو رود اصل ک
ــده  ــه کنن ــت تغذی ــه جیرف ــل رود در منطق ــری هلی دیگ
ــر  ــر روی ه ــه متأســفانه ب ــان هســتند ک ــاالب جازموری ت
ــه داد: متأســفانه  دو رود ســد زده شــده اســت.وی ادام
علــی رغــم پیگیــری هــای انجــام شــده در وزارت نیــرو تــا 
ــان داده نشــده  ــه زیســت محیطــی جازموری ــون حقاب کن
ــد  ــا و رون ــت ه ــه برداش ــئله اضاف ــن مس ــت و همی اس
ــذا در  ــد؛ فل ــی کن ــدید م ــان را تش ــکیدگی جازموری خش
اینجــا نیــز بــه نظــر مــی رســد وزارت نیــرو عزمــی جــدی 
بــرای رهایــی حقابــه زیســت محیطــی تــاالب ندارد.ایــن 
مقــام مســوول بــا بیــان اینکــه مســئوالن بــه ایــن نتیجــه 
ــا  ــه دری ــه ب ــی ک ــه های ــر روی رودخان ــه ب ــد ک رســیده ان
ــار  ــت، اظه ــتباه اس ــد اش ــاد س ــوند ایج ــی ش ــه نم ریخت
ــده  ــه کنن ــای تغذی ــر روی روده ــه ب ــدهایی ک ــرد: س ک
جازموریــان احــداث شــده انــد علــی القاعــده بایــد 
برداشــته و یــا دریچــه ســدها بــاز شــوند تــا آب در مســیر 
ــفانه در  ــزود: متأس ــزه اف ــت کند.حم ــود حرک ــی خ طبیع
خصــوص ایــن مســئله نیــز بــه دلیــل هزینــه گزافــی کــه 
بــرای احــداث ســدها پرداخــت شــده اســت وزارت نیــرو 
ــج  ــده پن ــد رفت.نماین ــی نخواه ــن اقدام ــار چنی ــر ب زی
ــورای  ــس ش ــان در مجل ــتان کرم ــی اس ــتان جنوب شهرس
ــردرگم و  ــیار س ــه کاف بس ــر اینک ــد ب ــا تأکی ــامی ب اس
پیــچ در پیچــی در خصــوص تــاالب جازموریــان و احیــاء 
آن بــه وجــود آمــده اســت، عنــوان کــرد: از لحــاظ زیســت 
ــان اهمیــت بســیار دارد  ــاالب جازموری ــاء ت محیطــی احی
ــه  ــادل هزین ــد مع ــد ش ــور خواه ــور مجب ــده کش و در آین
هایــی کــه بــرای دریاچــه ارومیــه پرداخــت کــرده اســت 
ــغ شــدیدی را  ــان هــم مبال ــاالب جازموری ــاء ت ــرای احی ب
ــتم  ــو سیس ــه در اک ــرا ک ــه داد: چ ــد.وی ادام ــه کن هزین
و اقیلــم منطقــه تأثیــر چشــم گیــری دارد و از ســوی 
ــای  ــه  25 درصــد ریزگرده ــوان شــده اســت ک ــر عن دیگ
کشــور مربــوط بــه تــاالب جازموریــان اســت؛ فلــذا 
ــا شــود امــا در حــال  ــاالب احی ضــرورت دارد کــه ایــن ت
حاضــر منابــع، اراده و همــکاری منطقــه ای وجــود نــدارد.

احمد حمزه نماینده پنج شهرستان جنوبی استان 
کرمان در مجلس شورای اسالمی در گفتگو با خبرنگار 

ما؛ در خصوص وضعیت تاالب جازموریان گفت: 
متأسفانه به دلیل اقدامات مسئوالن و مردم حاشیه 

این تاالب خشک شده است و بر همین اساس احیاء 
مجدد این تاالب کار ساده ای نیست.وی ادامه داد: 

متأسفانه به نظر می رسد در حال حاضر عزم جدی برای 
احیاء تاالب جازموریان وجود ندارد، همچنین میزان 

حجم برداشت آب های زیر زمینی در این منطقه بسیار 
زیاد بوده و این مسئله نیز به خشک شدن تاالب 

کمک کرده است.این مقام مسوول ابراز کرد: می توان 
با کنترل شرایط، اجازه برداشت از حجم آب های زیر 

زمینی داده نشود؛ اما در حال حاضر امکان چنین 
کاری به دلیل ارتزاق مردم از طریق کشاورزی وجود 

ندارد؛ چرا که شغل مردم این منطقه کشاورزی است 
و نمی توان به راحتی به مردم گفته شود که چاه ها را 

پلمپ کنید.حمزه افزود: چنانچه دولت تصمیم چنین 
کاری را داشته باشد باید همانند دریاچه ارومیه چاه 
های حاشیه تاالب در منطقه جازموریان را خریداری 

کند و همچنین شغلی را برای مردم این منطقه در نظر 
بگیرد که از این مسئله دور نمای خوبی به چشم نمی 
خورد و در شرایط فعلی اقتصادی کشور امکان چنین 

اقدامی وجود ندارد.

نماینده مردم پنج شهرستان جنوبی کرمان در مجلس: در حال حاضر عزم جدی برای احیاء تاالب جازموریان وجود ندارد

کالف سر درگم احیاء جازموریان
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صنعتی شدن استان؛ راه یا بیراهه
 انتقال آب از خلیج فارس، پساب و تغییرکاربری چاه ها گزینه های تامین آب صنعت هستند

ــی  ــای صنعت ــران رؤی کرمــان تشــنه اســت. برخــی مدی
شــدن را در ســر مــی پروراننــد. بــه دنبــال راهــی بــرای 
ــه  ــت ب ــی صنع ــا جایگزین ــادی ب ــق اقتص ــد و رون رش
جــای کشــاورزی هســتند. شــاید بتواننــد بــه ایــن 
ــی از جایــی  ــا لبــاس واقعیــت بپوشــانند. امــا نگران رؤی
شــروع می شــود کــه از طرفــی آبــی نیســت کــه بخواهــد 
پاســخگوی رشــد صنایــع معدنــی باشــد و از طــرف دیگــر 
ــه کارگیــری تتمــه آب  ــرای ب سیاســت هــای جامعــی ب
ــده  ــع نش ــش رو وض ــداف پی ــق اه ــرای تحق ــود ب موج

اســت.

از کم آبی استان تا به کارگیری منابع آبی 
در صنعت و معدن

ــت  ــس صم ــژاد، رئی ــدی حســینی ن ــش مه ــدی پی چن
اســتان کرمــان از انتقــال 1500 میلیــارد تومــان ســرمایه 
شــرکت ملــی مــس بــه اســتان خبــر داد و ایــن اتفــاق را 
بــه عنــوان راهــی جهــت تســریع صنعتــی شــدن اســتان 
ــی  ــی از عوامل ــتان یک ــی اس ــم آب ــکل ک ــت. مش دانس
اســت کــه لــزوم اســتفاده آن در صنعــت و معــدن مــورد 
ــته  ــای گذش ــال ه ــی س ــت و ط ــی اس ــث و بررس بح
ــت را  ــط زیس ــائل آب و محی ــان مس ــی کارشناس نگران
بــه همــراه داشــته اســت. طبــق گفتــه محمــد طاهــری، 
مدیــر عامــل شــرکت آب و فاضــاب، در اســتان کرمــان 
هشــت هــزار لیتــر در ثانیــه ظرفیــت تأمیــن آب داریــم و 
بــا وضعیــت مصرفــی کنونــی بــا کمبــود یــک هــزار و 600 

لیتــر بــر ثانیــه آب مواجــه هســتیم.
می بینیــم کــه  اخیــر  ســال های  در  دیگــر،  ســوی  از 
مســئولین بخــش صنعــت و معــدن اســتان تأکیــد دارند 
ــه در بخــش کشــاورزی  ــزان آب 95 درصــدی ک ــه می ک
ــت و  ــش صنع ــه بخ ــد ب ــود، بای ــه می  ش ــه کار گرفت ب
معــدن منتقــل شــود یــا تغییــر کاربــری دهــد تــا از ایــن 
ــعه  ــد و توس ــادن رش ــع و مع ــش صنای ــم بخ ــق ه طری
بیشــتری داشــته باشــد و هــم ارزش افــزوده بیشــتری 
ــد میــزان آب یــک درصــدی کــه  ایجــاد شــود و معتقدن
در صنعــت بــه کار می ــرود، نســبت بــه 95 درصــد بخــش 
ــادن  ــع و مع ــت و صنای ــاس نیس ــل قی ــاورزی قاب کش
درصــد ناچیــزی از آب اســتان را بــرای تولیــدات مصــرف 

می  کننــد.

استفاده از صنایع آب  بر
معزل پیش رو

در حالــی کــه کشــورهای توســعه یافتــه، در ســال هــای 
اخیــر رشــد و توســعه خــود را از بخــش صنایــع و معــادن 
بــه حــوزه فناوری هــای نویــن پیــش بــرده و حتــی عصــر 
ــته  ــر گذاش ــت س ــی را پش ــه اطاعات ــات و جامع ارتباط
ــال و  ــای دیجیت ــاوری ه ــه فن ــر پای و صنعــت خــود را ب
تکنولــوژی هــای ســه بعــدی هدایــت می کنــد، کشــور مــا 
هنــوز بــر صنعتــی شــدن روزافــزون بــر پایــه کارخانه  هــا 
ــری  ــگ خط ــود زن ــن خ ــت و ای ــز اس ــادن متمرک و مع
ــع آب کشــور و مخاطــرات زیســت محیطــی  ــرای مناب ب

اســت.
ــه دلیــل داشــتن مــواد آالینــده باعــث  ــر، ب صنایــع آب  ب
آلودگــی هــای زیســت محیطــی می  شــوند و بــرای 
تولیــد نیــاز اساســی بــه آب دارنــد. بــر اســاس آمــاری 
کــه وزارت صنعــت، معــدن و تجــارت از مصــرف آب 
ــرده اســت،  ــه ک ــی ارائ ــف صنعت ــای مختل در بخــش ه
بیشــترین میــزان مصــرف آب در ســال 1390 مربــوط بــه 
ــوده کــه  ــع تولیــد مــواد و محصــوالت شــیمیایی ب صنای
ــود  ــه خ ــت را ب ــش صنع ــی بخ ــد از آب مصرف ۴0 درص
ــدن و  ــش مع ــون بخ ــا اکن ــت. ام ــاص داده اس اختص
ــش  ــش از پی ــر بی ــه اخی ــزات اساســی در ده ــد فل تولی
مــورد توجــه قــرار گرفتــه و همیــن امــر ســبب افزایــش 
ــش  ــرف آب در بخ ــش مص ــه افزای ــدات و در نتیج تولی
ــوالد را در  ــت ف ــر صنع ــًا اگ ــت. مث ــده اس ــت ش صنع
نظــر بگیریــم، متوســط میــزان مصــرف ســرانه آب بــرای 
تولیــد 1 تــن فــوالد، حــدود 28 متــر معکــب بــر تــن یــا 
ــط  ــزان متوس ــن می ــه از ای ــوده ک ــر آب ب ــزار لیت 230 ه
حــدود یــک و نیــم درصــد بازیافــت شــده و بــه خطــوط 

ــه   ــول ب ــه طــور معم ــردد و ســه درصــد ب ــد بازمی گ تولی
ــه  ــی رود و بقی ــدر م ــر ه ــات دیگ ــار و ضایع ــورت بخ ص

دورریــز می  شــود.
ــه در  ــان بلک ــتان کرم ــا در اس ــه تنه ــته، ن ــن گذش از ای
کل کشــور، آمایــش ســرزمین بــرای بــرآورد اینکــه هــر 
اســتان تــا چــه حــد توانایــی فعالیــت در زمینــه صنعتــی 
ــا خیــر انجــام نمــی- ــا کشــاورزی را دارد ی ــی ی و معدن

ــتان  ــت اس ــناس محیط زیس ــی، کارش ــود. دالور نجف  ش
ــر  ــه اگ ــود ک ــرده ب ــام ک ــو اع ــان ن ــا کرم ــه ب در مصاحب
ــه  ــی ک ــد صنایع ــی شــدن اســت بای ــر صنعت ــم ب تصمی
در ایــن اســتان روی کار می آینــد آب بــر نباشــند. امــا 
کارشناســان صنعــت و معــدن اصــرار دارنــد کــه الگــوی 
ــه ســمت صنعــت پیــش  ــد از کشــاورزی ب مصــرف بای
بــرود و معتقدنــد پروژهایــی در دســت اجــرا دارنــد کــه 
ــه آب در بخــش صنعــت می  شــود. باعــث مصــرف بهین

برخی پروژه  ها و برنامه  های در دست اجرا
ــادن،  ــع و مع ــی صنای ــع آب ــن مناب ــرای تأمی ــون ب اکن
پــروژه هایــی در دســت بررســی اســت. یکــی از پــروژه-

ــوده کــه  ــه اســتان ب  هــا، انتقــال آب از خلیــج فــارس ب
بعضــی از کارشناســان پیشــرفت 50 درصــدی ایــن پروژه 
را تأییــد کرده  انــد. بــه گفتــه مهنــدس یــاری مدیــر عامــل 
شــرکت انتقــال آب خلیــج فــارس، تاکنــون حــدود 5۴ 
ــه  ــی داشــته و براســاس برنام درصــد پیشــرفت فیزیک
زمانبنــدی در اوایــل فصــل پاییــز فــاز اول انتقــال آب بــه 

منطقــه ســیرجان عملیاتــی خواهــد شــد.
ــر مکعــب  ــون مت ــال 230 میلی ــروژه هــا، انتق از دیگــر پ
ــت  ــور اس ــزی کش ــات مرک ــه ف ــان ب ــای عم آب از دری
کــه ایــن پــروژه نیــز تاکنــون بــه پیشــرفت ۴0 درصــدی 
رســیده اســت کــه بیشــتر مصــرف ایــن آب بــرای 
ــر  ــیرجان مدنظ ــی س ــه صنعت ــر و منطق ــه گل گه کارخان

ــت. اس
ــه  ــی، تصفی ــع آب ــن مناب ــای تأمی ــر از راه ه ــی دیگ یک
پســاب  ها و تغییــر مصــرف کاربــری چاه هــای کشــاورزی 
ــر  ــزاده، مدی ــم علی ــم ابراهی ــه زع ــت. ب ــت اس ــه صنع ب
ــی  ــای اســتان، صنعــت )جای عامــل شــرکت آب منطقه 
ــا خریــد چاه هــای کشــاورزی  ــد ب ماننــد فــوالد( می توان
ــه عنــوان منبــع آبــی اســتفاده کنــد کــه ایــن  از آن هــا ب
ــم  ــه آب ه ــع عادالن ــا 28 توزی ــواد 27 ی ــوع در م موض
قیــد شــده اســت. امــا محمــد درویــش کنشــگر محیــط 
زیســت، در گفتگــو بــا روزنامــه همشــهری در خصــوص 
اجرایــی کــردن ایــن پــروژه اشــاره مــی کنــد کــه ایــن آب 
ــه منابــع زیرزمینــی بــه محیــط  زیســت  ــر اثــر نفــوذ ب ب
ــه بخــش صنعــت  برمی گــردد، امــا وقتــی همیــن آب ب
ــه  ــم ب ــره آن ه ــک قط ــی ی ــد، حت ــدا می کن ــاع پی ارج
طبیعــت برنمی گــردد. در نتیجــه اگــر قــرار اســت هــزار 

متــر مکعــب آب از بخــش کشــاورزی کــم و بــه صنعــت 
اضافــه شــود، بایــد حتمــًا تمهیــدات الزم بــرای برگشــت 
ــد از  ــت کم 20 درص ــا دس ــود ت ــام ش ــم انج ــن آب ه ای

ــاره بــه محیــط  زیســت برگــردد. ایــن آب دوب

ما نگرانی در خصوص آب نداریم
ــن  ــوص تأمی ــه در خص ــی ک ــی های ــه نگران ــه ب ــا توج ب
منابــع آبــی صنایــع و معــادن اســتان وجــود دارد کــه آیــا 
ایــن شــکل از صنعتــی شــدن بــه نفــع اســتان اســت یــا 
خیــر، مهــدی حســینی نــژاد در گفتگــو بــا ســایت کرمــان 
ــال  ــق س ــرای اف ــا ب ــد: »م ــح می ده ــه توضی ــو اینگون ن
ــم.  ــاز داری ــب آب نی ــر مکع ــون مت ــه 1۴1 میلی 1۴0۴ ، ب
ــی اســتان در حــال حاضــر، حــدود شــش  ــی مصرف آب
میلیــارد مکعــب اســت و از ایــن آب حــدود 95 درصــد در 
بخــش کشــاورزی مصــرف مــی شــود. صنعــت کــه 1۴1 
میلیــون اســت، تقریبــًا نزدیــک بــه یــک و نیــم درصــد 
ــل مصــرف آب کشــاورزی،  ــه در مقاب ــد ک مصــرف می کن
بــا توجــه بــه پروژه  هــای بزرگــی هــم کــه بــرای احــداث 
داریــم، عــدد قابــل مقایســه ای نیســت. دوم اینکــه مــا 
در حــوزه صنعــت تــاش کردیــم کــه بخشــی از آب را از 
طریــق پــروژه هایــی چــون انتقــال آب از خلیــج فــارس 
تأمیــن کنیــم. ســومًا تاشــمان ایــن بــوده کــه صنعــت به 
ــل  ــن اوای ــرود. همی ــه مصــرف کــردن آب ب ســمت بهین
ــه  ــت بهین ــد در جه ــهر زرن ــروژه در ش ــک پ ــال ی امس
ــه توانســتیم 500  ــم ک ــاح کردی ســازی مصــرف آب افتت
هــزار متــر مکعــب آب را بــا بهینــه مصــرف کــردن ذخیــره 
کنیــم کــه اتفاقاتــی از ایــن دســت در حــال وقــوع 
ــه  ــرا ک ــم چ ــوص آب نداری ــی در خص ــا نگران ــت. م اس
ــه صنعتــی شــدن اســتان کمــک می کنیــم و حتــی در  ب
ــی در دســت  ــروژه های بخــش فاضــاب شــهری هــم پ
ــهرهای  ــعه ش ــد و توس ــث رش ــه باع ــم ک ــداث داری اح

اســتان مــی شــود.«

وی در خصــوص کارآمــدی تکنولــوژی هایــی کــه در 
ــی- ــار م ــه اظه ــود، اینگون ــتفاده می ش ــع اس ــن صنای ای

کنــد: »مــن دعــوت می کنــم کــه از پــروژه فکــور صنعــت 
ــردن  ــه مصــرف ک ــه در آنجــا بهین ــد ک ــد کنی ــد بازدی زرن
ــه  ــارس ک ــج ف ــال آب خلی ــا انتق ــد، ی ــک می بینی را نزدی
تــا االن حــدود ۴5 درصــد پیشــرفت فیزیکــی داشــته را 
از نزدیــک شــاهد خواهیــد بــود و هــم اکنــون اســتفاده 
ــی  ــت و موضوع ــاده اس ــاق افت ــا اتف ــن تکنولوژی ه از ای

ــد.« ــاق بیفت ــده اتف ــه بخواهــد در آین نیســت ک
ــای کــه ایــن شــکل از  ــان نتیجه ه  ــژاد در پای حســینی ن
ــک  ــی شــدن در رشــد و توســعه اســتان دارد را ی صنعت
ــد دارد  ــن موضــوع تأکی ــر ای ــد و ب ــزرگ می دان جهــش ب
ــت و  ــتان اس ــه اس ــی دغدغ ــع آب ــت مناب ــه محدودی ک
ــن آب  ــه مصــرف کــردن ای ــه ســمت بهین ــد ب ــًا بای حتم
در حــوزه کشــاورزی و صنایــع و معــادن حرکــت کنیــم. 
وی در ادامــه می گویــد: »پــروژه انتقــال آب از خلیــج 
ــان  ــا پای ــزی شــده و ت ــاز اول آن برنامه  ری فــارس کــه ف
ســال آینــده بــه بهره  بــرداری می رســد، یــا پــروژه -

هــای زیرســاختی مثــل فاضــاب هــای شــهری کــه در 
شــهرهای زرنــد و رفســنجان و شــهربابک در حــال اجــرا 
ــت و  ــی در صنع ــع آب ــن مناب ــه تأمی ــا ب ــه تنه ــت، ن اس
معــدن، بلکــه بــه سیســتم  های آب و فاضــاب شــهری 

ــد.« ــک می  کنن ــم کم ه
ایــن در حالــی اســت کــه آقــای اشــرف گنجوئــی، 
ــری  ــایت خب ــا س ــو ب ــائل آب، در گفتگ ــناس مس کارش
کرمــان نــو تأکیــد کــرد کــه در بخــش صنعــت و معــدن، 
ــه  ــا اینک ــرد ی ــتفاده ک ــا اس ــتقًا از آب دریاه ــد مس بای
ایــن کارخانــه هــای صنعتــی بــه شــهرهای دیگــر منتقــل 
زیرزمینــی  آب  ســفره  های  ســر  از  دســت  و  شــوند 
ــا اشــاره بــه شــرکت ذوب مــس عنــوان  برداریــم. وی ب
کــرد: »قصــه کمبــود آب اســتان، از اساســی تریــن 
مســائلی اســت کــه ذوب مــس بایــد بــه آن توجــه کنــد. 
ذوب مــس تمــام دشــت هــای خاتــون آبــاد، شــهربابک 
و رفســنجان را چــاه زده و ایــن چــاه را بــه کارخانــه منتقل 
کــرده، بــه اضافــه اینکــه ایــن چــاه هــا مجــاز و غیرمجــاز 
هســتند، یعنــی حتــی از زدن چــاه هــای غیرمجــاز هــم 
دریــغ نکــرده اســت. از ســوی دیگــر در ایــن کارخانــه از 
ــنگ  ــوی س ــرای شستش ــی ب ــای آب زیرزمین ــفره ه س
ــن امــر آحــاد مــردم کرمــان را  اســتفاده می شــود کــه ای
مــی ســوزاند و گذشــته از ایــن هیــچ صرفــه جویــی در 

ــن آب نیســت.« اســتفاده از ای
حــال ایــن رؤیایــی کــه در ســر مســئولین بــرای صنعتــی 
اعتــراض  و  دارد و صــدای مخالفــت  شــدن وجــود 
کارشناســان آب و محیــط زیســت را بلنــد کــرده، معلــوم 
ــگ  ــی رن ــا چــه برنامــه های ــه چــه شــکل و ب نیســت ب
ــا  ــهر م ــان ش ــن می ــرد. در ای ــود می گی ــه خ ــت ب واقعی
ــا  ــن پروژه ه ــام ای ــت و تم ــی اس ــم آب ــگال ک ــیر چن اس
ــه  - ــت  ها و برنام ــد سیاس ــس بای ــتند. پ ــر هس هزینه  ب

ــن  ــرای تأمی ــده ای ب ــی ش ــق و ارزیاب ــای دقی ریزی  ه
منابــع آب صــورت گیــرد تــا امــروز کــه ایــن راه از 
صنعتــی شــدن بــه عنــوان فرصــت رشــد و توســعه تلقــی 
می شــود، روزی بــه عنــوان تهدیــدی بــزرگ علیــه منابــع 

ــد. ــم نکن ــی اســتان قــد عل آب

مینو رمضانی پور
خبرنگار/کاغذ  وطن
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 ای

س:
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پیش بینی بازگشت 25۰میلیارد 
تومان از حقوق دولتی به استان

و  دو ســازمان صمــت  روســای  اداری،  در حاشــیه جلســه شــورای  امــروز 
بودنــد. خبرنــگاران  ســواالت  پاســخگوی  جهادکشــاورزی 

افزایش حقوق دولتی معادن که متولی آن هاســرمایه گذاران خارجی اســت
بــا توجــه بــه ایــن کــه در شــورای معــادن 25 اردیبهشــت مطــرح شــد کــه ســهم 
حقــوق دولتــی معــادن بــزرگ 15درصــد و معــادن کوچــک 10 درصــد اســت و از 
ــا 3خ  ــن ســهم ت ــرار شــد ای ــوده ق ــادن خارجــی ب ــن مع طرفــی ســرمایه گذار ای
درصــد افزایــش پیــدا کنــد زیــرا در ایــن معــادن نیــروی انســانی ایرانــی بــه کار 
گرفتــه نمــی شــود و بــه توســعه منطقــه هــم کمکــی نمــی شــود. موضــوع دیگــر 
هــم ایــن بــود کــه معــادن بــا نــام ســرمایه گــذار ایرانــی ثبــت و بعــد بــه خارجــی 
انتقــال داده شــدند. از ایــن رو کرمــان نــو از رییــس ســازمان صمــت خواســت تــا 
توضیــح دهــد وضعیــت افزایــش ســهم حقــوق دولتــی ســرمایه گــذاران خارجــی 
بــه کجــا رســیده و چــرا معــادن ازمتولــی ایرانــی بــه متولــی خارجــی تغییــر پیــدا 

کــرده انــد.
حســینی نــژاد بــه کرمــان نــو توضیــح داد: مــا در شــورای معــادن بــه دنبــال ایــن 
هســتیم، منافــع  اســتان کرمــان  کــه از طریــق حقــوق دولتــی ایجــاد می شــوند 
را بــه اســتان برگردانیــم. کرمــان تامیــن کننــده ۴0درصــد حقــوق دولتــی کشــور 
اســت. در قانــون معــادن پیــش بینــی شــده کــه 15درصــد از حقــوق دولتــی بایــد 
ــازه ده ســاله  ــه ایــن موضــوع تاکیــد شــده ولــی در ب ــه کرمــان برگردد،بارهــا ب ب
ــه صــورت ناچیــز برگردانــده شــد. امســال پیــش بینــی مــی کنیــم  ایــن عــدد ب

250میلیــارد تومــان بــه اســتان برگــردد.
ــی ســرمایه  ــوق دولت ــذاران خارجــی اســت ســهم حق ــر ســرمایه گ موضــوع دیگ
گــذار خارجــی تــا 30 درصــد هــم مــی توانــد افزایــش پیــدا کنــد کــه قــرار شــده 

ــا ابعــاد مثبــت و منفــی آن رصــد شــود. کمیتــه ای تشــکیل داده شــود ت
ــه در  ــت ک ــاله ایس ــر مس ــاب ها دیگ ــردش حس ــه داد: گ ــژاد ادام ــینی ن حس
ــان  ــارد توم ــم میلی ــته 12و نی ــال گذش ــده؛  در س ــرح ش ــادن مط ــورای مع ش
از محــل یــک درصــد و 1۴میلیــارد تومــان در زیرســاخت ها وارد اســتان و 

ــد. ــه ش هزین
همچنیــن حســینی نــژاد در خصــوص انتقــال ثبــت معــادن و انتقــال آن از 
ــی  ــرد: هــر شــخص حقیقــی و حقوق ــی اعــام ک ــه چین ــی ب ــذار ایران ســرمایه گ
مــی توانــد در حــوزه معــدن )اکتشــاف و اســتخراج(ورود کنــد و چــون عمومــا در 
ســنوات قبــل معــادن بــه اشــخاص حقوقــی و حقیقــی ثبــت شــده، امــکان ثبــت 
مجــدد خیلــی کــم وجــود دارد ولــی انتقــال بــر اســاس صلــح نامــه مــی توانــد 

ــد ورود کنــد. انجــام گیــرد و بخــش خارجــی از ابتــدای کار هــم مــی توان

رفع تصرف از 411 هزار متر مربع از اراضی 
دولتی در استان کرمان طی 4 ماه
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شهرسازی

نو 
ن 

رما
: ک

س
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آوای محلی           

َ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

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

حســینی نــژاد در خصــوص کارآمــدی تکنولــوژی 
ــود،  ــتفاده می ش ــع اس ــن صنای ــه در ای ــی ک های
ــم  ــد: »مــن دعــوت می کن ــار می کن ــه اظه اینگون
کــه از پــروژه فکــور صنعــت زرنــد بازدیــد کنیــد 
ــک  ــردن را نزدی ــرف ک ــه مص ــا بهین ــه در آنج ک
ــه  ــارس ک ــج ف ــال آب خلی ــا انتق ــد، ی می بینی
ــا االن حــدود 45 درصــد پیشــرفت فیزیکــی  ت
داشــته را از نزدیــک شــاهد خواهیــد بــود و هــم 
اکنــون اســتفاده از ایــن تکنولوژی هــا اتفــاق 
افتــاده اســت و موضوعــی نیســت کــه بخواهــد 

در آینــده اتفــاق بیفتــد.«

معاینـات  انجـام  مركـز 
راننـدگان  سـامت  شـغلی 
عمومـی  نقـل  و  حمـل 
سـنگین در شهرسـتان بـم 

شـد. انـدازی  راه 
اسـماعیل محمـدی رئیـس اداره حمـل ونقـل كاالی 
اداره كل راهـداری و حمـل و نقـل جـاده ای اسـتان 
كرمـان  بـا اعـام ایـن خبـر گفـت: حـدود یكهزارنفر 
راننده وسـیله نقلیه سـنگین و نیمه سنگین در حمل 
ونقـل كاالی شهرسـتان هـای بـم، نرماشـیر، فهـرج، 
رسـتم آبـاد و ریـگان فعالیـت دارند كـه منبعد جهت 
انجـام معاینـات بالینـی حرفـه خـود نیـاز مراجعه به 

مركـز اسـتان ندارند.
مهندس محمدی افزود: در سـال گذشـته حدود 350 
هـزار تن كاال از مبدا شهرسـتان بـم ، بارگیری و حمل 
گردیـده، تولیـدات صنعتی كارخانجات خودروسـازی 
در منطقه ارگ جدید از یك سـو ،  محصوالت باغی و 

كشـاورزی همچون خرما وسـایرمحصوالت  از سـوی 
دیگر، شهرسـتان  بم  را به یكی از شرسـتانهای حمل 

ونقلی اسـتان تبدیل نموده اسـت كـه ضرورت 
راه انـدازی مركـز معاینـات شـغلی راننـدگان بشـدت 

احسـاس می شـد.
 200 فاصلـه  نظـر  از  كـرد:  خاطرنشـان  محمـدی 
كیلومتـری شهرسـتان بم با مركز اسـتان  نیز هزینه 
قابـل توجهـی بـه راننـدگان تحمیـل مـی شـد، لـذا  
بـرای جلوگیـری از این هزینه ها و صـرف وقت زیاد 
،  ایـن اداره كل بـا همـكاری مركـز تخصصـی طـب 
كار دانشـگاه علوم پزشـكی بـم، موفق بـه راه اندازی 

مركـز طـب گردید .
اكنـون مركـز طـب  وی خاطـر نشـان كـرد:  هـم 
نشـانی،  بـه  بـم   شهرسـتان  ای  حرفـه  راننـدگان 
بـم بلـوار امـام خمینـی، جنـب فرمانـداری بعـد از 
سـاختمان MRI  راه انـدازی آمـاده خدمـات دهـی 

بـه راننـدگان اسـت .

در چهــار مــاه نخســت امســال ۴11 هکتــار از اراضــی 
دولتــی در اســتان کرمــان از متصرفیــن و زمیــن خــواران 
ــت. ــته اس ــال بازگش ــت الم ــه بی ــده، و ب ــتانده ش ــاز س ب

ــه گــزارش اداره ارتباطــات و اطــاع رســانی اداره کل راه و شهرســازی اســتان  ب
کرمــان، ســرهنگ طالبــی زاده بــا اعــام ایــن خبــر گفــت: از ایــن میــزان، حــدود 
351 هــزار متــر مربــع از ایــن اراضــی، بــه صــورت علــی الــراس توســط یــگان 
حفاظــت از اراضــی اداره کل راه و شهرســازی، و حــدود 60 هــزار متــر مربــع هــم 

بــا دســتور مقــام قضایــی رفــع تصــرف شــده اســت.
ــتان  ــازی اس ــی اداره کل راه و شهرس ــی دولت ــت از اراض ــگان حفاظ ــس ی رئی
کرمــان افــزود: ارزش اراضــی دولتــی رفــع تصــرف شــده، بیــش از 202 میلیــارد 

ــال اســت. ــون ری و 300 میلی
ــیرجان،  ــتان س ــه شهرس ــوط ب ــرف مرب ــع تص ــترین رف ــرد: بیش ــح ک وی تصری
شــامل 15 قطعــه زمیــن بــه مســاحت 322 هــزار و 629 متــر مربــع و بــه ارزش 

ــوده اســت. 137 میلیــارد و 560 میلیــون ریــال ب
ــه  ــی ب ــی دولت ــرف اراض ــع تص ــتاز در رف ــای پیش ــتان ه ــان از اس ــتان کرم اس

ــی رود. ــمار م ش

مرکز انجام معاینات شغلي سالمت رانندگان  کامیون در شهرستان بم راه اندازي شد

رنا
 ای

س:
عک

راهداری


