
به گفته کارشناسان حفظ نباتات سازمان جهاد کشاورزی جنوب استان کرمان ۳۵۰ گونه گیاهی 
جیرفت در حصار مگس های مدیترانه ای قرار گرفته اند و در معرض نابودی هستند

رییس اداره راهداری و حمل و نقل جاده ای ساردوییه:

اجرای طرح ارتقای ایمنی راکبین 
موتورسیکلت در ساردوییه

پنج هکتار از باغ های کهنوج کرمان 
در آتش سوخت

میوه های جیرفت در تور 
مگس های مدیترانه ای

انتقال آب هلیل میان زمین و هوا
دادستان کرمان: مسووالن اجرایی معتقدند طرح انتقال آب صارود کارشناسی شده است 

اما شواهد نشان می دهد اینطور نیست

مدیر کل راه و شهر سازی جنوب:

تخصیص ۷ قطعه زمین برای 
ساخت هتل درجنوب کرمان 
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گوشت های قربانی حج ۹۸
عاقبت به خیر شدند؟

رییس سازمان حج و زیارت خبر داد: گوشت ها، به دلیل نبود 
کشتی سردخانه داربه کشور منتقل نمی شوند
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ما را در تلگرام دنبال کنید

   ســال ســوم       شــماره پیاپــی 557       دوشــنبه 28 مــرداد 1398           بــه همــراه ۴ صفحــه ضمیمــه          قیمــت 500 تومــان
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صحبت نرم، تحریم نرم
هادی اعلمی فریمان

یادداشت مهمان

ایاالت متحـده آمریـکا در حـال حاضـر تـاش دارد بـا 
نظـام یکپارچـه تحریم ها به نحـوی سـاختار اقتصادی 
ونزوئـا را فلـج کنـد و موجب شـود کـه مردم اقـدام به 
شـورش و برانـدازی کننـد و گروه مخالف جـای مادورو 

بگیرد. را 
رئیس جمهـور آمریـکا اخیـرًا در دسـتور ویـژه ای فرمان 
مسـدود کـردن تمـام دارایی هـای ونزوئـا در آمریـکا را 
صـادر کرد. فرمـان دونالد ترامپ اضافـه بر تحریم هایی 
اسـت کـه طی ماه هـای اخیر علیـه ونزوئا اعمال شـده 
اسـت. در اعامیـه کاخ سـفید آمـده اسـت: »تمـام 
دارایـی، منافع و مسـتغات دولت ونزوئـا که در آمریکا 
قـرار دارنـد مسـدود شـده اند و امکان برداشـت، انتقال، 
پرداخـت، صـادرات یا هرگونه اقـدام دربـاره آن ها وجود 

نخواهد داشـت.«
تحریم هـا شـامل حـال بانـک مرکـزی و شـرکت نفت 
PDVSA ونزوئا خواهد شـد. به گفته کاخ سـفید این 
کار بـرای در انـزوا قـرار دادن ونزوئـا انجـام می شـود. 
از  از شـکایت کاراکاس  ونزوئـا  وزیـر خارجـه  اخیـرًا 
واشـنگتن بـه سـازمان ملـل بـه دلیـل نقـض حریـم 

هوایـی ایـن کشـور خبـر داده بـود.
اعـام  پـی  در  جـاری  سـال  ژانویـه  مـاه  از  ونزوئـا 
ریاسـت جمهوری »خـوان گوآیـدو« سـرکرده مخالفـان 
دولـت ونزوئـا بـا بحران سیاسـی جـدی مواجه شـد. 
حمایـت آمریکا و برخی از کشـورهای اروپایـی از ادعای 
گوآیـدو مبنـی بـر غیرقانونـی بـودن ریاسـت جمهوری 

»نیـکاس مـادورو« ایـن تنش هـا را تشـدید کـرد.
در رابطـه بـا تحریم هـای آمریـکا بـه چنـد نکتـه بایـد 
توجـه داشـت؛ نخسـت اینکه یـک اسـتراتژی در دوران 
جـورج بـوش، رئیس جمهـوری سـابق آمریـکا مطـرح 
 talk softly  »بـود مبنی بر » صحبت نرم، تحریم نـرم
sanction softly. ایـن اسـتراتژی کـه در دوران بـوش 
تدویـن شـده بـود در دوران بـاراک اوباما نیز تـداوم پیدا 
کـرد و اوبامـا دوره هشت سـاله ریاسـت جمهوری اش 
را بـا همیـن اسـتراتژی صحبـت  نـرم، تحریم هـای نرم 
سـپری کـرد. در دوره دونالد ترامپ در سـال اول بخش 
صحبـت نـرم حذف شـد و تحریم هـای نـرم باقی ماند 
امـا در سـال دوم تحریم هـای نرم نیـز در حال تغییر به 

تحریم های سراسـری هسـتند.
اکنـون به نظر می رسـد کـه تصمیم به تحریـم  یکپارچه 
و سراسـری بـه معنـای ورود بـه فاز تغییر رژیم اسـت. 
از منظـر بین المللـی این اقدام بدون ورود سـازمان ملل 
و شـورای امنیت و همراهی سـایر کشـورها فاقد معیار 
حقوقـی اسـت و فقـط چـون از جانـب ایاالت متحـده 
صادرشـده علیرغـم به رسـمیت شـناخته شـدن گوایدو 
از سـوی ۴8 کشـور، کماکان اروپایی ها در زمینه تحریم 

همه جانبـه همراهی کامـل را ندارند.
یکـی از فاکتورهایـی کـه بـه نظـر می رسـد در بحـث 
ونزوئـا اولویـت دارد ورود چین و روسـیه بـه معادالت 
ایـن کشـور اسـت. ورود چین و روسـیه، ونزوئـا را وارد 
چارچـوب رقابت هـای بین المللـی بین این سـه کشـور 
کـرده و موضـوع پیچیده تـر از گذشـته شـده اسـت. 
علیرغـم اینکـه دکتریـن ترامـپ در سـال 2017 دقیقـًا 
بـود. در دکتریـن  را منعکـس کـرده  نگرانـی  همیـن 
اسـتراتژی امنیـت ملـی ترامـپ از ورود چین و روسـیه 
بـه رقابت هـای منطقـه ای و نزدیکـی آن هـا بـه کوبـا و 
ونزوئـا اظهـار نگرانی شـده اسـت. لذا به نظر می رسـد 
کـه رئیس جمهـور آمریـکا اکنـون ایـن نگرانـی را وارد 
فـاز اجرایـی کـرده و ایـن خط مشـی را دنبـال می کنـد. 
شـاید اگر چیـن و روسـیه وارد این معادله نمی شـدند، 
آمریـکا نیز مداخله خود را شـدت نمی بخشـید و همان 
سیاسـت اولیـه اش را دنبـال می کرد. چـون اظهارنظرها 
و دیدگاه هـا راجـع به نیکوالس مـادورو در ایاالت متحده 

اسـت. متفاوت 

کهنوججیرفت

هوا
 و 

آب

ــر  ــی پیــش از ظه ــی بابای ــر، عل ــگار مه ــزارش خبرن ــه گ ب
یکشــنبه در دیــدار با مســئوالن تعــدادی از ســمن ها ضمن 
گرامیداشــت هفته تشــکلها و مشــارکتهای اجتماعی گفت: 
ایــن هفتــه فرصتــی مناســب بــرای تبییــن فعالیــت هــای 

ســازمان هــای مــردم نهــاد اســت.
ــزوم اســتفاده از ظرفیــت ســمن هــا  ــر ل ــد ب ــا تاکی وی ب

ــذاری  ــال واگ ــه دنب ــه داد: ب ــکات ادام ــل مش ــرای ح ب
ــتیم. ــی هس ــای مردم ــه نهاده ــور ب ــی ام برخ

ــرایط  ــی ش ــا در برخ ــمن ه ــارکت س ــطح مش ــی س بابای
ــرد:  ــح ک ــر و تصری ــا چشــمگیر ذک ــروز بحرانه خــاص و ب
البتــه در شــرایط عــادی ســطح مشــارکت باالیــی وجــود 

ــدارد. ن
فرمانــدار کرمــان بــا اشــاره بــه اهمیــت فعالیــت در حــوزه 
مقابلــه بــا آســیب هــای اجتماعی گفت: بیشــترین ســطح 
ــه ایــن حــوزه اســت کــه  ــوط ب مشــارکت ســمن هــا مرب

نقــش بازدارنــده و مهمــی را ایفــا مــی کننــد.
ــروز آســیب  ــد از ب ــی توان ــوزش م ــه آم ــان اینک ــا بی وی ب
ــی  ــم افزای ــزود: ه ــد، اف ــری کن ــی جلوگی ــای اجتماع ه
ــذار  ــه بســیار تاثیرگ ــا در حــل مشــکات جامع ســمن ه

ــت. اس
بابایــی بــا انتقــاد از فعالیــت ویترینــی برخــی ســمن هــا 
گفــت: چنانچــه تمامــی ســمن هــا به اساســنامه هــا عمل 

کننــد وضعیتــی متفــاوت را شــاهد خواهیــم بــود.
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فراخوان مناقصات عمومی یک مرحله ای
اداره کل راه و شهرســازی جنــوب اســتان کرمــان در نظــر دارد مناقصــه عمومــی پروژهــای بــه شــرح ذیــل را از طریــق ســامانه 

تــدارکات الکترونیکــی دولــت برگــزار نمایــد. کلیــه مراحــل برگــزاری مناقصــه از دریافــت اســناد تــا ارائه پیشــنهاد مناقصــه گران 
و بازگشــایی پاکــت هــا از طریــق درگاه ســامانه تــداکات الکترونیکی دولــت )ســتاد( بــه آدرس www.setadiran.ir  انجــام خواهد 
شــد و الزم اســت مناقصــه گــران در صــورت عــدم عضویــت قبلــی، مراحــل ثبــت نــام در ســایت مذکــور و دریافــت گواهــی امضــای 

الکترونیکــی را جهــت شــرکت در مناقصــه محقق ســازند. 

فهرست بها براورد )ریال(نوع تضمين )لاير(عنوان شماره 

مناقصه عمومی یک مرحله ای با ارزیابی کیفی
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راه، راه آهن و باند 
فرودگاه سال 1۳98 

و فهرست بهای 
تجمیعی

100/ج98/3

احداث باند دوم در محور کهنوج رودان 
شامل زیرسازی، ابنیه فنی، روسازی و 

آسفالت)باند دوم قطعه ۴ محور کهنوج- 
رودان حدفاصل کیلومتر 200+53 الی 
100+58 و احداث پل منوجان واقع در 

کیلومتر 800+53()تجدید(

9،603،000،000381،711،950،63۴

تاریخ انتشار مناقصه در سامانه 1۳98/۰۵/۳۰ می باشد.
مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: ساعت 14 روز 1۳98/۰۵/۳۰ تا تاریخ 1۳98/۰6/۰6

مهلت زمانی ارائه پیشنهاد: تا ساعت 14 روز سه شنبه تاریخ 1۳98/۰6/26
زمان بازگشایی پاکت ها: ساعت 8 روز چهارشنبه تاریخ 1۳98/۰6/27

اطالعــات تمــاس دســتگاه مناقصــه گــزار جهــت دریافــت اطالعــات بیشــتر در خصــوص اســناد مناقصــه و ارائــه پاکــت هــای 
الــف: آدرس: جیرفــت- حدفاصــل ســیلو و پلیــس راه، بلــوار ورودی شــهرک صنعتــی شــماره 2 تلفــن: 4۳۳1۰۵16-۰۳4 و 

)http://iets.mporg.ir( و پایــگاه ملــی اطــالع رســانی مناقصــات کشــور www.jkerman.mrud.ir ســایت
ــام  ــت ن ــر ثب ــاس 419۳4-۰21 و دفت ــز تم ــامانه: مرک ــت در س ــل عضوی ــام مراح ــت انج ــامانه جه ــاس س ــات تم اطالع

8۵192768 و   889697۳7
اداره کل راه و شهرسازی جنوب استان کرمان

نوبت اول

آگهی مناقصه عمومی
نوبت اول شماره 98/10975

 روابط عمومی اداره کل منابع طبیعی وآبخیزداری استان کرمان
صفحه 4

فرماندار کرمان: 
هم افزایی سمن ها در حل مشکالت جامعه 

بسیار تاثیرگذار است
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ـــه  ـــران ب ـــال آب در ای ـــخ انتق ـــان، تاری ـــه محقق ـــه گفت ب
ـــه پیشـــنهاد  ـــاس اول برمـــی گـــردد کـــه ب زمـــان شـــاه عب
ـــی در  ـــرح اجرای ـــن ط ـــت. اولی ـــوده اس ـــی ب ـــیخ بهای ش
ســـال 1332 جهـــت انتقـــال آب از حوضـــه کوهرنـــگ بـــه 
ـــرای  ـــت. ب ـــیده اس ـــرداری رس ـــره ب ـــه به ـــده رود ب زاین
ـــزرگ  ـــروژه ب ـــون دو پ ـــم اکن ـــان، ه ـــی کرم ـــم آب ـــع ک رف
ـــت  ـــال آب بهش ـــای انتق ـــروژه ه ـــت: پ ـــال اجراس در ح
آبـــاد بـــه اســـتان هـــای اصفهـــان، کرمـــان و یـــزد و 
ــت.   ــل اسـ ــاخه های هلیـ ــال آب از سرشـ ــروژه انتقـ پـ

انتقال آب چیست؟ دالیل 
از جملـــه دالیـــل اعـــام شـــده بـــرای انتقـــال آب بـــه 
ـــت.  ـــان اس ـــهر کرم ـــامیدنی ش ـــن آب آش ـــان، تامی کرم
ــرف  ــان، مصـ ــتان کرمـ ــاب شهرسـ ــر آب و فاضـ مدیـ
ـــر  ـــه ازاء هـــر نفـــر در شـــبانه روز را 152 لیت ســـرانه آب ب
عنـــوان کـــرده اســـت کـــه در کل جمعیـــت 800 هـــزار 
نفـــری شـــهر کرمـــان، برابـــر بـــا 121،600،000 لیتـــر در 
ـــه: »در  ـــا گفت ـــا ایرن ـــو ب ـــت. وی در گفتگ ـــبانه روز اس ش
تابســـتان ســـه هـــزار لیتـــر بـــر ثانیـــه نیـــاز آبـــی دارد 
ـــن  ـــه آب ای ـــر ثانی ـــر ب ـــزار و 900 لیت ـــه یکه ـــی ک در حال
ـــد  ـــر 30 درص ـــزون ب ـــذا اف ـــود ل ـــی ش ـــن م ـــهر تامی ش
ـــا  ـــود دارد.« ام ـــود آب وج ـــهر کمب ـــن ش ـــردم ای ـــاز م نی
ایـــن همـــه ماجـــرا نیســـت. برخـــی مخالفـــان طـــرح 
ــای  ــاخه هـ ــال آب سرشـ ــد انتقـ ــال آب معتقدنـ انتقـ
ـــتور کار  ـــع در دس ـــن آب صنای ـــور تأمی ـــه منظ ـــل، ب هلی
اســـت. ادعایـــی کـــه مســـووالن آن را رد می کننـــد. 

حضور صنایع آب بر در دشـــت تشنه کرمان 
ضروری است؟

ــه مـــی  ــان گفتـ ــتان کرمـ در حالـــی از کـــم آبـــی اسـ
ــت  ــی اسـ ــع معدنـ ــتان دارای صنایـ ــن اسـ ــود، ایـ شـ
کـــه حیاتشـــان بـــه شـــدت، بـــه آب وابســـته اســـت. 
ـــا  ـــان، تنه ـــتان کرم ـــت اس ـــازمان صم ـــار س ـــاس آم براس
ــده  ــادر شـ ــدن، صـ ــوز ۴۴2 معـ ــال 1396، مجـ در سـ
اســـت. کـــه بیشـــتر آنهـــا صنایـــع معدنـــی هســـتند. 
ــرم  ــر کیلوگـ ــه ازای هـ ــی، بـ ــتاندارد جهانـ ــق اسـ طبـ

ـــه  ـــال آنک ـــود. ح ـــرف می ش ـــر آب مص ـــوالد، 230 لیت ف
علیرضـــا ابراهیمـــی، مدیـــر برنامه ریـــزی، توســـعه 
و تکنولـــوژی شـــرکت توســـعه معـــادن و صنایـــع 
ــا  ــو بـ ــت و گـ ــو( در گفـ ــه )میدکـ ــی خاورمیانـ معدنـ
ـــرف  ـــه کل مص ـــت ک ـــده اس ـــی ش ـــاد مدع ـــای اقتص دنی

آبـــی در تمـــام زنجیـــره یعنـــی از ســـنگ معـــدن، 
ــازی،  ــفنجی و فوالدسـ ــن اسـ ــه، آهـ ــانتره، گندلـ کنسـ
زیـــر 6 لیتـــر بـــه ازای هـــر کیلوگـــرم اســـت. وی 
ــران،  ــازی در ایـ ــت فوالدسـ ــد، صنعـ ــی دانـ ــد مـ بعیـ
ــد.        ــته باشـ ــرف داشـ ــر مصـ ــا 12 لیتـ ــتر از 10 تـ بیشـ

بر اقتصـــاد جنوب تاثیر بد می گذارد
ـــت  ـــروی اس ـــاورزی و دامپ ـــوب، کش ـــردم جن ـــغل م ش
ــاغ هـــای جنوبـــی بـــه آب احتیـــاج  ــتزارها و بـ و کشـ
ـــوب:  ـــاورزی جن ـــاد کش ـــازمان جه ـــه س ـــه گفت ـــد. ب دارن
محصـــوالت  انـــواع  تـــن  ميليـــون   ۴ از  »بيـــش 
كشـــاورزي و دامـــي شـــامل 85 گونـــه محصـــول 
ــی  ــد مـ ــوب تولیـ ــت مطلـ ــا كيفيـ ــي بـ ــي و باغـ زراعـ
ــدود  ــت حـ ــطح زيركشـ ــا سـ ــه بـ ــن منطقـ ــود. ايـ شـ
2۴2 هـــزار هكتـــار، 29 درصـــد، ســـطح زيركشـــت 
محصـــوالت  توليـــد  كل  از  درصـــد   67 حـــدود  و 
ــد از  ــدود ۴ درصـ ــتان و حـ ــي اسـ ــاورزي و دامـ كشـ
توليـــد كشـــور را بـــه خـــود اختصـــاص داده و بـــه 
تنهايـــي در 10 محصـــول كشـــاورزي رتبـــه اول تـــا 
ـــت.«  ـــور را داراس ـــت كش ـــطح زيركش ـــد و س ـــوم تولي س

مشـــکالت اجتماعی مردم را افزایش 
می دهد

ــم آبـــی  ــه دلیـــل مشـــکل کـ ــر، بـ ــال های اخیـ در سـ
ــه  ــه بـ ــردم منطقـ ــان، مـ ــوب کرمـ ــالی جنـ و خشکسـ
ناچـــار، تـــن بـــه مهاجـــرت و زندگـــی در غربـــت 
ــی و  ــای تنفسـ ــاری هـ ــا بیمـ ــکاری و یـ ــد. بیـ داده انـ
ــق  ــن مناطـ ــردم ایـ ــه مـ ــده کـ ــل عمـ ــوی، دو دلیـ ریـ
ــه  ــت. دو جامعـ ــرده اسـ ــرت کـ ــه مهاجـ ــور بـ را مجبـ
شـــناس دانشـــگاه زاهـــدان، بـــه بررســـی اثـــرات 
ــتان  ــا در سیسـ ــی ریزگردهـ ــای اجتماعـ ــیب هـ و آسـ
ــرت،  ــه مهاجـ ــا در منطقـ ــوع ریزگردهـ ــد. وقـ پرداختنـ
ـــد.  ـــی ده ـــش م ـــاق و... را افزای ـــاد، ط ـــکاری، اعتی بی
ـــه مســـتقیم  ـــرد رابط ـــش ریزگ ـــا افزای ـــادان ب ـــداد معت تع
دارد و بیشـــتر از بقیـــه نقـــاط کشـــور مـــی شـــود.

پیامدهای زیســـت محیطی به بار می آورد
ــان  ــه جازموریـ ــل رود بـ ــای روان هلیـ ــیر آب هـ مسـ
ختـــم مـــی شـــود. ایـــن تـــاالب، در گذشـــته نگیـــن 
ــه  ــه دو خطـ ــوده کـ ــران بـ ــاوری ایـ ــوب خـ ــبز جنـ سـ

ــی  ــره مـ ــم گـ ــه هـ ــتان را بـ ــان و سیسـ ــاور کرمـ پهنـ
مترمربـــع   69600 پهنایـــش  زمـــان  آن  اســـت.  زده 
بـــود. امـــا حـــال بـــه گفتـــه کارشناســـان، منشـــأ 
25 درصـــد از ریزگردهـــای کشـــور اســـت. وجـــود 
ســـامتی،  و  بهداشـــتی  مشـــکات  ریزگردهـــا، 

اقتصـــادی و اجتماعـــی را بـــرای منطقـــه بـــه ارمغـــان 
ــی  ــی و خارجـ ــان داخلـ ــج محققـ ــت. نتایـ آورده اسـ
ــا باعـــث افزایـــش  ــه ریزگردهـ ــد کـ ــان مـــی دهـ نشـ
بیمـــاری هـــای آســـم، قلبـــی و عروقـــی، حساســـیت 
چشـــم هـــا، بینـــی و حلـــق، ســـردرد، تهـــوع، ســـنگ 

دادستان کرمان: مسووالن اجرایی معتقدند طرح انتقال آب صارود کارشناسی شده است اما شواهد نشان می دهد اینطور نیست

انتقال آب هلیل میان زمین و هوا

در حالی¬کـه دادسـتان از توقـف آب بـر سرشـاخه¬های هلیل خبر داده اسـت، نماینده 
وزارت نیـرو در اسـتان می¬گویـد تـا هفتـه دولت طرح انتقال آب از سـد برادران شـهید 
تیمـوری بـه بهـره بـرداری می رسـد. طرحـی کـه ناراضیانـی در جنـوب کرمـان دارد و تا 
االن بـه گفتـه اسـتاندار 6۰۰ میلیـارد از بیـت المـال، برای آن هزینه شـده اسـت. در این 
گـزارش بـه ابعـاد اقتصـادی، اجتماعـی و زیسـت محیطی سـدی پرداخته می شـود، که 

ندارد. مجـوز  هنوز 

اجرایـی  »مسـئوالن  گفـت:  سـاالری 
یـک  طـرح  ایـن  کـه  هسـتند  معتقـد 
رونـد  در  امـا  اسـت  طـرح کارشناسـی 
 1۳ کـه  هسـتیم  شـاهد  آن  اجـرای 
کیلومتـر ترانشـه زده شـده و لوله گذاری 
شـده و دوبـاره جمع شـده اسـت و این 
طـرح  کـه  می دهـد  نشـان  موضـوع 

نیسـت.«  شـده  کارشناسـی  خیلـی 

فاطمه کریم آبادی
خبرنگار/کاغذ  وطن

سنا
 ای

س:
عک
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کش
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بـــه  راهنمـــای ســـفر مـــن  بـــه گـــزارش 
اســـتان های  گـــروه  خبرنـــگار  از  نقـــل 
باشـــگاه خبرنـــگاران جـــوان از کرمان،رضـــا 
باستانشناســـی  اداره  مســـوول  ریاحیـــان 
ــتی  ــع دسـ ــی، صنایـ ــراث فرهنگـ اداره کل میـ
و گردشـــگری اســـتان کرمـــان بـــا اشـــاره 
سیاســـت های  جهـــت  در  اینکـــه  بـــه 
اداره کل  ایـــن  شناســـی  باســـتان  واحـــد 
فعالیت هـــای پژوهشـــی متنوعـــی صـــورت 
ــتان  ــت: کاوش در گورسـ ــت، گفـ ــه اسـ گرفتـ
هوکـــرد جیرفـــت و محوطـــه اســـامی گـــزک 
رایـــن کـــه منجـــر بـــه شناســـایی شـــیوه های 
ــخ  ــش از تاریـ ــن در دوران پیـ ــف تدفیـ مختلـ
و گونه هـــای  رود  هلیـــل  فرهنگـــی  حـــوزه 
ســـفالی قـــرون اولیـــه اســـامی و همچنیـــن 
شـــناخت جایـــگاه دشـــت رایـــن نســـبت بـــه 
دیگـــر محوطه هـــای اســـامی اســـتان شـــده 
اســـت از جملـــه ایـــن فعالیت هـــا اســـت.

او بـــه انجـــام گمانـــه زنـــی محـــدوده قلعـــه 
ــای  ــوان فعالیت هـ ــه عنـ ــیر بـ ــر و اردشـ دختـ
اشـــاره  اداره کل  ایـــن  اقـــدام  دســـت  در 
و افـــزود: هـــدف از انجـــام ایـــن گمانـــه 
زنـــی، بازنگـــری محـــدوده عرصـــه و حریـــم 
قلعه هـــای مذکـــور و همچنیـــن ســـاماندهی و 
رفـــع مشـــکات ســـاکنین آن منطقـــه اســـت.

ریاحیـــان از کاوش هـــای محوطـــه شـــهداد، تپـــه 
ـــت  ـــس دش ـــل ابلی ـــوغان و ت ـــت س ـــی دس یحی
بردســـیر بـــه عنـــوان مهمتریـــن فعالیت هـــای 
ـــت: کاوش  ـــرد و گف ـــام ب ـــته ن ـــه گذش ـــار ده چه
در تپه هـــای کنارصنـــدل جیرفـــت، تپـــه گاو 
کشـــی اســـفندقه و تـــل آتشـــی منطقـــه بـــم 
نیـــز نتایـــج ارزشـــمندی بـــه دنبـــال داشـــته 
ــات  ــگاه مطالعـ ــا جایـ ــه ارتقـ ــر بـ ــه منجـ کـ
ـــران در دنیـــا شـــده اســـت.  باســـتان شناســـی ای
ـــراث  ـــی اداره کل می ـــئول اداره باستانشناس مس
و گردشـــگری  دســـتی  صنایـــع  فرهنگـــی، 
اســـتان کرمـــان بیـــان کـــرد: اســـتان کرمـــان 
ــوع آب  ــی، تنـ ــرایط جغرافیایـ ــل شـ ــه دلیـ بـ
ــی  ــی مناســـب یکـ ــی و زیســـت محیطـ هوایـ
ــع  ــتقرار های جوامـ ــق اسـ ــن مناطـ از مهمتریـ
انســـانی در طـــول ادوار تاریـــخ بـــوده اســـت.

تپه هـــا  اســـتان  ایـــن  در  بیـــان کـــرد:  او 
شـــکل  بزرگـــی  باســـتانی  محوطه هـــای  و 
ادوار  گاهنـــگاری  لحـــاظ  بـــه  و  گرفتـــه 
ــی از دوران پیـــش  مختلـــف تاریخـــی فرهنگـ
ـــت. ـــه اس ـــر گرفت ـــامی را در ب ـــا اس ـــخ ت از تاری

محوطه هـــای  از  برخـــی  ریاحیـــان گفـــت: 
محدوده هـــای  در  باستانشناســـی  مهـــم 
شـــده  واقـــع  روســـتا ها  یـــا  و  شـــهری 
و  ســـاخت  گســـترش  اثـــر  در  و  انـــد 
ســـاز ها در حـــال تخریـــب و یـــا صدمـــات 
ــده  ــا وارد گردیـ ــه آن هـ ــری بـ ــران ناپذیـ جبـ
اســـت، بـــه همیـــن منظـــور بـــرای حفاظـــت 
عملیـــات  آنهـــا،  حریـــم  و  عرصـــه  از 
باستان شناســـی  زنـــی  گمانـــه  و  بررســـی 
اســـت. گرفتـــه  قـــرار  کار  اولویـــت  در 

گفـت:  حسـینی،  مصطفـی  سـید  حجت االسـام 
بـه مناسـبت فرارسـیدن عیـد غدیـر خـم، مجمـع 
دارد جشـن  نظـر  در  سـادات شهرسـتان جیرفـت 
بـزرگ عیـد غدیر خم را در شـهر درب بهشـت و در 
جوار آسـتان امام زاده سـلطان سـید احمد، برگزار 
 ،» کند.حجت االسـام » سـید مصطفـی حسـینی 
بـا خبرنـگار خبرگـزاری شبسـتان  و گـو  گفـت  در 
امامـت  دهـه  تبریـک  ضمـن  جنـوب،  کرمـان  از 
اکـرم)ص(  پیامبـر  حدیثـی  در  والیـت، گفـت:  و 
فرمـود: هـر کـس پیشـی گرفتـه بگوئیـد برگـردد و 
هـر کسـی عقـب مانده اسـت خـودش را برسـاند، 
ایـن پیامی اسـت برای مسـلمین کـه همراه والیت 
باشـید نـه یـک قدم عقـب تر و نه یـک گام جلوتر.

جیرفـت،  شهرسـتان  سـادات  مجمـع  عضـو 
عیـد  فرارسـیدن  مناسـبت  بـه  داشـت:  بیـان 
جیرفـت  شهرسـتان  سـادات  مجمـع  خـم،  غدیـر 
خـم  غدیـر  عیـد  بـزرگ  جشـن  دارد  نظـر  در 
آسـتان  جـوار  در  و  بهشـت  درب  شـهر  در  را 
کنـد. برگـزار  احمـد،  سـید  سـلطان  زاده  امـام 

وی، اضافـه کـرد: ایـن جشـن بـرای دومین سـال 
متوالی است که در شهر درب بهشت برگزار می شود.

حجـت االسـام حسـینی، عنـوان داشـت: شـروع 
و حامـان  بـا حرکـت کاروان غدیـر  ایـن مراسـم 
 16 سـاعت  راس  و  علـوی  حـرم  مطهـر  پرچـم 
علیـه  حسـین  امـام  میـدان  از  دقیقـه  سـی  و 
سـمت  بـه  بهشـت  درب  شـهر  وردی  در  السـام 
اسـت.  احمـد  سـید  سـلطان  زاده  امـام  آسـتان 

بازنگری حریم قالع 
دختر و اردشیر کرمان 

خبر

راه اندازی 1۰۰۰ گلخانه کشاورزی 
در جنوب کرمان توسط کمیته امداد 

استفاده از افراد خبره در دانشگاه 
جامع علمی کاربردی

تخصیص 7 قطعه زمین برای 
ساخت هتل درجنوب کرمان 

اسـتان  امـداد  کمیتـه  مدیـرکل 
کرمـان بـا اشـاره بـه اینکـه بـرای 
توانمندسـازی مددجویـان کمیتـه 
امداد کارهای اثربخشـی در اسـتان 
کرمـان انجـام شـده اسـت گفـت: بیـش از هزار 
گلخانه کشـاورزی سال گذشـته در جنوب استان 
کرمـان راه انـدازی کردیـم. بـه گـزارش خبرگزاری 
تسـنیم از کرمـان، یحیـی صادقـی در نشسـت 
هم اندیشـی بـا اصحاب رسـانه اسـتان کرمـان با 
اشـاره به اقدامـات کمیته امداد اسـتان کرمان در 
سـال گذشـته اظهار داشـت: بیش از هزار گلخانه 
کشـاورزی سـال گذشـته در جنوب استان کرمان 

راه انـدازی کردیـم.
وی با بیان اینکه روز گذشته 500 نفر از مددجویان 
کمیتـه امـداد بـه مشـهد مقـدس و زیـارت امام 
رضا)ع( اعزام شـدند گفـت: 13۴ مرکز نیکوکاری 

در سـطح اسـتان کرمـان و در مسـاجد راه اندازی 
شـده اسـت. مدیرکل کمیته امداد اسـتان کرمان 
با اشـاره به اینکه بخشـی از کارهـای کمیته امداد 
نیـز در آینـده بـه مراکـز نیکـوکاری برون سـپاری 
می شـود عنـوان کـرد: درآمد پنج ماهه اول سـال 
98 مراکـز نیکـوکاری کمیتـه امداد اسـتان کرمان 
مبلـغ 19.5 میلیارد تومان بوده اسـت.وی با بیان 
اینکـه جهیزیـه پشـت نوبتـی مددجویـان کمیته 
امـداد در اسـتان کرمـان نداریـم و بحـث جهیزیه 
بـه روز شـده اسـت افـزود: بـرای توانمندسـازی 
مددجویـان کمیتـه امـداد تمـام تاش خـود را به 
کار گرفتیـم و کارهـای اثربخشـی در ایـن زمینـه 
انجـام شـده اسـت.صادقی افـزود: یک ریـال از 
وجوهـات جمـع آوری شـده کمک هـای مردمـی 
هزینـه سیسـتم اداری کمیتـه امداد نمی شـود و 

ایـن کار شـرعا، قانونـا و عرفـا هم جایز نیسـت.

رییـس دانشـگاه علمـی کاربـردی 
اسـتان کرمـان بااشـاره بـه حضـور 
افـراد خبـره و پیشکسـوت در ایـن 
و  رشـته ها  بـرای  دانشـگاه گفـت: 
هنر هـای اصیلـی کـه به فراموشـی سـپرده شـده 
انـد دنبـال افـراد خبـره بـرای تدریـس و آمـوزش 

هسـتیم.
بـه گـزارش گروه اسـتان هـای باشـگاه خبرنگاران 
رییـس  شمسـی،  محسـن  کرمـان،  از  جـوان 
دانشـگاه علمـی کاربردی اسـتان کرمان گفـت: در 
حـال حاضـر در کرمـان 6۴نفر خبره در رشـته های 
مختلـف بـه دانشـجویان آموزش هـای الزم را ارائه 

می دهنـد.
او بـا اشـاره بـه اینکـه در 16مرکـز فعـال علمـی 
افـزود:  دارد  وجـود  نـوآوری  5مرکـز  کاربـردی 
دانشـجویان می تواننـد ایده هـای خـود را بـه ایـن 

مراکـز ارائـه دهنـد.

او بیـان کـرد: از ایده هـای خـوب اسـتقبال مـی 
کنیـم در همیـن راسـتا مراکـز نـوآوری در مراکـز 
علمـی کاربـردی در حـال راه انـدازی هسـتند و 
افـرادی کـه ایده هـای نـو دارنـد می تواننـد بـه این 
مراکـز مراجعـه کنند کـه به صاحبـان ایده هـا برای 
گسـترش و راه اندازی کسـب و کار خود ۴0 میلیون 
تومـان تسـهیات بـا نـرخ ۴ درصـد اعطـاء می شـود.

شمسـی تصریـح کـرد: امیدواریـم تـا یـک سـال 
آینـده هـر دانشـگاه یـک مرکز نـوآوری داشـته باشـد.

صنعـت،  حـوزه  چهـار  بـه  دانشـگاه  گفـت:  او 
کشـاورزی، خدمـات مدیریت، خدمـات اجتماعی 
و فرهنـگ و هنـر تقسـیم شـده کـه بایـد بـه همه 
جنبه هـای آن پرداختـه شـود چراکـه یـک جامعه 

متـوازن می توانـد بـه پیشـرفت برسـد.
علمـی کاربـردی  دانشـگاه  بیـان کـرد:  شمسـی 
براسـاس کارآفرینی و مهارت طراحی شـده اسـت 

تاعلـم را بـه مهـارت و شـغل تبدیـل کننـد.

در جلســه ای باحضــور معــاون 
ــتانداری،مدیر کل  ــی اس عمران
صنایــع  و  فرهنگــی  میــراث 
و  راه  کل  مدیــر  و  دســتی 
شهرســازی جنــوب کرمــان 7قطعــه زمیــن 
بــرای ســاخت هتــل در جنــوب کرمــان 

اختصــاص داده شــد. 
بــه گــزارش پایــگاه خبــری وزارت راه و 
ــات و  ــل از اداره ارتباط ــه نق ــازی ب شهرس
اطــاع رســانی اداره کل راه و شــهر ســازی 
ــام  ــاردویی اع ــان ، محمدس ــوب کرم جن
ــزار  ــدن 7 ه ــراث تم ــه می ــا توج ــرد: ب ک
درمنطقــه  توســعه گردشــگری  و  ســاله 
بــه مســاحت 95هــزار  7قطعــه زمیــن 
بــه  هتــل  مربــع جهــت ســاخت  متــر 
ســرمایه گــذارن حــوزه گردشــگری واگــذار 

ســازی  شــهر  و  راه  کل  می شــود.مدیر 
برنامــه  :طبــق  گفــت  کرمــان  جنــوب 
ریــزی کــه صــورت گرفتــه اداره کل میــراث 
فرهنگــی وصنایــع دســتی بایدمتقاضیانــی 
ــل هســتند  ــه ســاخت هت ــه دارای پروان ک
بــه ایــن اداره کل معرفــی، تــا زمیــن مــورد 

ــود. ــذار ش ــا واگ ــه آن ه ــاز ب نی
ــیم بندی  ــاس تقس ــار داشت:براس وی اظه
کــه انجــام شــد ســه قطعــه درشهرســتان 
عنبراباد،دوقطعــه  قطعــه  جیرفت،یــک 
ــوب  ــار جن ــه در رودب ــک قطع ــوج وی درکهن
واگــذار  هتــل  ســاخت  متقاضیــان  بــه 
ــن  ــری زمی ــه کرد:کارب ــود.وی اضاف می ش
بــرای  جامــع  و  تفصیلــی  طــرح  طبــق 
درنظــر  گردشــگری  و  هتــل  ســاخت 

ــت. ــده اس ــه ش گرفت

بـه گـزارش پايـگاه خبـري توانيـر بـه نقـل از روابـط 
عمومـي شـركت توزيـع نيـروي بـرق جنوب اسـتان 
كرمـان ايـن همايش با حضـور مديرعامـل، معاونان، 
در  شـركت  ايـن  مشـاوران  و  پيمانـكاران  مديـران، 

مـرداد مـاه سـال جـاري برگزار شـد.
مهـدوي نيـا مديرعامـل اين شـركت ضمـن تقدير از 
زحمـات و تـاش هاي پيمانـكاران و مشـاوران، بيان 
توانمنـد شـركت  بـازوان  هماننـد  پيمانـكاران  كـرد: 
هسـتند و شـركت بـه اهـداف خـود نمی رسـد مگر با 
همـكاري و تـاش تمامـی همـكاران اعم از پرسـنل، 
پيمانـكاران و مشـاوران و اميدواريـم بتوانيم هرسـال 

موفق هـای بيشـتري تـر كسـب كنيم.
وي اصـل الزم بـرای رسـيدن به موفقـت را ارتباط دو 
سـويه بيـن شـركت و پيمانـكاران دانسـت و گفـت: 
بزرگتريـن سـرمايه هـر انسـانی اعتمـادی اسـت كه 
افـراد بـه او دارنـد و مـا بايسـتی بتوانيم يـك ارتباط 

خـوب بـر مبناي اعتمـاد را بسـازيم.
وي در ادامه سـخنان خود خاطرنشـان كرد: شـركت 
بـرق جنـوب كرمـان در قبـال تاش و خدمت رسـانی 
خوب پيمانكاران و مشـاوران، مسـوول اسـت و همه 
تـاش مـا بر اين اسـت كـه در اولين فرصـت بتوانيم 

مطالبـات پيمانكاران را تسـويه كنيم.
مشـاوران  و  پيمانـكاران  كـرد:  تصريـح  مهدوی نيـا 
بايسـتي توصيـه هـاي ايمني را بسـيار جـدی بگيرند 
و همچنيـن نظـارت كامـل بـر پرسـنل خـود داشـته 
باشـند تـا كارهـا بـه بهتريـن نحـو ممكـن صـورت 

پذيـرد.
بتـول شـيخ شـعاعي معـاون برنامه ريـزی و دفتـر 
مهندسـي نيـز بـه معرفـي شـركت پرداخـت و گفت: 
اين شـركت 16 شهرسـتان از 23 شهرسـتان اسـتان 

كرمـان را بـا پيـك بـار حـدود 1150 مـگاوات تحـت 
پوشـش خـود دارد.

وي بـه تعـداد روسـتاهاي بـرق دار شـده اشـاره كرد 
و گفـت: از سـال 92 تاكنون شـركت توانسـته اسـت 
ايـن  در  كنـد كـه  دار  بـرق  را  روسـتا   ۴37 تعـداد 
توزيـع  بيـن شـركت هـاي  را در  زمينـه مقـام دوم 
دارد و همچنيـن اين شـركت همچنين توانسـته 33 
روسـتاي تحـت حـوزه عملياتی خود را با اسـتفاده از 
سيسـتم هـاي فتوولتاييـك بـرق دار كنـد  كـه مقام 

اول را در كشـور از آن خـود كـرده اسـت.
و  اشـاره كـرد  اسـتراتژيك شـركت  برنامـه  بـه  وي 
ماننـد  رويكردهايـي  بـا  اسـتراتژيك  برنامـه  گفـت: 
كاهـش انـرژي توزيـع نشـده بـار، وصـول مطالبات، 
كاهـش تلفـات و كاهـش مراجعـه حضـوري طـرح 
ريـزي شـده اسـت بگونـه اي كه شـركت بايسـتي تا 
سـال 1۴0۴ بتوانـد تلفـات خـود را بـه هشـت درصد، 
خاموشـي بـه ازاي هرمشـترك در سـال 28 دقيقه و 

ميـزان مراجعـه حضـوري را بـه صفـر برسـاند.
وي در ادامـه سـخنان خود تاكيد كرد: گام برداشـتن 
اسـت  شـده  سـبب  اسـتراتژيك  برنامـه  مسـير  در 
تـا مـا بتوانيـم تلفـات انـررژي خـود را كـه در سـال 
92 حـدود 25 درصـد بـوده بـه 12 درصـد كاهـش 
بـا  اسـت  توانسـته  شـركت  ايـن  همچنيـن  دهيـم 
وجـود تمامـي مشـكات از جملـه گرمـي هـوا در 11 
شهرسـتان و پراكندگـي باالي مشـتركان، خاموشـي 
هـر مشـترك را در سـال 92 بـه ميـزان 750 دقيقـه 
بـوده، بـا اجراي برنامه اسـتراتژيك بـه 201 دقيقه در 

سـال 97 برسـاند.
راه  بـه  نيـز  اتوماسـيون  زمينـه  در  شـعاعي  شـيخ 
انـدازي نـرم افـزار اسـكادا در شـركت اشـاره كـرد و 

گفـت: ايـن شـركت جـز اولين شـركت هايي اسـت 
كـه توانسـته اطاعـات كنتورهـاي پسـت هـاي فوق 
توزيـع را در ايـن نـرم افـزار راه انـدازي كنـد كـه بـا 
اسـتفاده از آن  مـي توانيـم پيـك بـار هر شهرسـتان 
و هـر منطقـه را بصـورت آنايـن مشـاهده، پايـش و 
كنتـرل كنيـم؛ همچنين امكان اسـتخراج نقشـه تك 
خطـي از نـرم افـزار GIS  نيـز فراهـم شـده اسـت.

وي همچنيـن تصريـح كـرد: تـا كنـون بالغ بـر 5۴00 
كنتـور فهـام بـراي مشـتركان تحـت حـوزه عملياتـي 
شـركت نصـب شـده اسـت بـه طـوري كـه تمامـي 
بصـورت  و  هسـتند  هوشـمند  كنتـور  داراي  ادارات 
روزانـه پايـش و در صـورت مصـرف بيـش از انـدازه 
بـه آنهـا هشـدار داده مـي شـود.وي همچنيـن تاكيد 
كـرد: اطاعات تمامي مشـتركين تا سـطح مشـترك 
در محيـط GIS برداشـت شـده اسـت كـه امكانـات 
خوبـي را در زمينـه  كنتـرل قرائت، وصـول، فروش و 

وضعيـت ولتـاژ در اختيـار مـا  گذاشـته اسـت.
معاون مهندسـي و برنامه ريزي شـركت در خصوص 
نحـوه اطاع رسـاني خاموشـی ها در تابسـتان جـاری 
بيـان كـرد: عـاوه بـر اپليكيشـن، پورتـال و سـامانه 
121، خاموشـي احتمالـي هـر مشـترك 2۴ سـاعت 
بتواننـد  تـا  شـود  مـي  داده  پيامـك  آنهـا  بـه  قبـل 

تمهيـدات الزم را بـكار گيرنـد.
شـيخ شـعاعي در ادامـه سـخنان خـود بيـان كـرد: 
نظـام نامـه ارزيابـي و تائيـد صاحيـت پيمانـكاران و 
مشـاوران در سـال 91 تدوين و تمامی مـوارد ارزيابی 
پيمانـكاران در ايـن نظـام نامـه تعريف شـده اسـت.

وی بـه راه انـدازی سـامانه مناقصـات و نيرو رسـانی 
اشـاره كـرد و گفـت: بـا كمـك ايـن سـامانه مي تـوان  
اطاعـات كامـل طـرح نيرو رسـاني به همراه شـرايط 
خـاص ايشـان را بـه پيمانـكار موردنظـر خـود را بـا 
توجـه به سـوابق قبلي و شـرايط پيشـنهادی انتخاب 
كنـد؛ همچنيـن پـس از اتمـام طـرح نيرورسـاني بر 
اسـاس طـرح نهايـي انجام شـده، هزينه تمام شـده 
بـه اطـاع متقاضـي مـي رسـد و در خصـوص نحـوه 

عملكـرد پيمانـكار از ايشـان نظرسـنجي مي شـود.
در ادامـه حسـين كرامتـي پـور مديـر دفتر مهندسـی 
و  شـده  انجـام  اقدامـات  از  گزارشـي  ارائـه  بـه 
سـازي  توانمنـد  راسـتای  در  آينـده  برنامه هـای 
پيمانـكاران پرداخـت و گفـت: خوشـبختانه در حـوزه 
پيمانكاران شـاهد رشـد بسـيار خوبي در شركت بوده 
ايـم و ايـن نشـان مـي دهد كه ما در مسـير درسـتي 
گام برمـي داريـم، اميد اسـت بتوانيـم بيش از پيش 
تـاش نمائيـم و مشـكات موجـود را نيز حـل كنيم.

بـه گفتـه کارشناسـان حفـظ نباتـات سـازمان جهاد 
کشـاورزی جنوب اسـتان کرمـان 350 گونه گیاهی 
جیرفـت در حصـار مگـس هـای مدیترانـه ای قرار 
طبـق  هسـتند.  نابـودی  معـرض  در  و  گرفته انـد 
اعـام کارشناسـان جهـاد کشـاورزی پـای مگـس 
هـای مدیترانـه ای قبـل از انقـاب همراه بـا برخی 
میـوه هـای وارداتـی بـه کشـور مـا بـاز شـد امـا در 
آن زمـان انگیـزه ای بـرای مبـارزه بـا ایـن آفـت 
خطرنـاک وجـود نداشـت و در نتیجـه عرصـه برای 
جـوالن مگـس ها مهیا شـد بـه گونه ای کـه امروز 
گسـترش آفـت مگـس مدیترانـه ای زنـگ خطـر 
جنـوب کرمـان  سردسـیری  هـای  میـوه  نابـودی 
بـه صـدا  مازنـدران  و  را همچـون مشـهد، شـیراز 
درآورده اسـت. تـا سـال گذشـته، ایـن آفـت تنهـا 
بخـش سـاردوئیه جیرفـت را درگیـر کـرده بـود اما 
ایـن روزهـا حـوزه قلمـرو اش را بـه منطقـه نیمـه 
سردسـیری دلفـارد گسـترش داده و درواقـع بایـد 
بگوییـم کـه میـوه هـای ایـن منطقـه را بـا خـاک 
یکسـان کـرده که موجـی از نگرانـی و ناراحتی را در 
بیـن باغـداران ایـن منطقـه بـه وجود آورده اسـت.

برگزاری همايش ساالنه پيمانكاران 
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روزنامه های دیروز

اقتصـــادی و اجتماعـــی را بـــرای منطقـــه بـــه ارمغـــان 
ــی  ــی و خارجـ ــان داخلـ ــج محققـ ــت. نتایـ آورده اسـ
ــا باعـــث افزایـــش  ــه ریزگردهـ ــد کـ ــان مـــی دهـ نشـ
بیمـــاری هـــای آســـم، قلبـــی و عروقـــی، حساســـیت 
چشـــم هـــا، بینـــی و حلـــق، ســـردرد، تهـــوع، ســـنگ 

کلیـــه، افســـردگی و... مـــی شـــود. ژن هـــا را در 
ــش  ــث افزایـ ــد و باعـ ــی دهـ ــر مـ ــدت تغییـ ــد مـ بلنـ
ســـرطان هایـــی ماننـــد ریـــه و پوســـت مـــی شـــود. 
ـــس  ـــاکری، رئی ـــان ش ـــه مرج ـــت ک ـــی اس ـــن در حال ای
ـــه  ـــت ک ـــی اس ـــتان، مدع ـــت اس ـــط زیس ـــازمان محی س

احـــداث ایـــن ســـد، تاثیـــری بـــر جازموریـــان نـــدارد.

ورود دادســـتان به عنوان مدعی العموم 
انتقال آب به پروژه 

ـــد  ـــال آب س ـــرح انتق ـــای ط ـــه ه ـــه نیم ـــیدن ب ـــا رس ب

صفـــارود بـــه کرمـــان، حـــدود 600 میلیـــارد تومـــان 
از بیـــت المـــال هزینـــه شـــده اســـت. ایـــن طـــرح 
ــر  ــب بـ ــزان 2 مترمکعـ ــه میـ ــی بـ ــت آبـ ــرار اسـ قـ
ثانیـــه را انتقـــال دهـــد. یعنـــی انتقـــال 2000 لیتـــر 
بـــر ثانیـــه، چیـــزی حـــدود 1333 بطـــری یـــک و 
ـــه  ـــه گفت ـــه ب ـــی ک ـــه. در حال ـــری آب در ثانی ـــم لیت نی
مدیـــر آب و فاضـــاب، شـــهر کرمـــان، حـــدود 1200 
ـــاالری،  ـــدا س ـــود آب دارد. دادخ ـــه کمب ـــر ثانی ـــر ب لیت
ـــانی  ـــروژه آب رس ـــف پ ـــل توق ـــان دالی ـــتان کرم دادس
را »تهدیـــد علیـــه بهداشـــت عمومـــی، مشـــکات 
ــدم  ــوال عمومـــی و عـ ــع امـ محیـــط زیســـت، تضیـ
رعایـــت قوانیـــن حکومتـــی« از دالیـــل توقـــف ایـــن 
پـــروژه عنـــوان کردنـــد. وی اشـــاره بـــه اینکـــه 55 
روســـتای رابـــر فاقـــد آب آشـــامیدنی هســـتند، 
ـــال آب،  ـــوای انتق ـــت، دع ـــه پیداس ـــرد: آنچ ـــوان ک عن
ــی  ــرای نیمـ ــود اجـ ــا وجـ ــه دارد. بـ ــان ادامـ همچنـ
از پـــروژه انتقـــال آب، ســـواالت بســـیاری بـــی 
ـــوان  ـــه عن ـــتان، ب ـــا ورود دادس ـــد. آی ـــده ان ـــواب مان ج
مدعـــی العمـــوم در متوقـــف شـــدن ایـــن انتقـــال، 
اثـــری دارد؟ آیـــا راهـــکار کـــم هزینـــه تـــری بـــرای 
تامیـــن آب شـــهر کرمـــان وجـــود دارد؟ ارگان هـــای 
ـــت  ـــادی، زیس ـــکات اقتص ـــع مش ـــرای رف ـــه، ب مربوط
برنامه ریـــزی  انتقـــال آب  محیطـــی و اجتماعـــی 
کرده انـــد؟ طبـــق نظـــر کارشناســـان، آب دائمـــی 
ــود  ــال وجـ ــرای انتقـ ــل بـ ــن محـ ــن از ایـ و مطمئـ
نـــدارد. وی یـــادآور شـــد: »مشـــاور پـــروژه انتقـــال 
ــت  ــاورینی اسـ ــی از مشـ ــارود یکـ ــد صفـ آب از سـ
ــت  ــام داده اسـ ــاوره انجـ ــد را مشـ ــد گتونـ ــه سـ کـ
ــد  ــن سـ ــرای ایـ ــارد بـ ــزاران میلیـ ــفانه هـ و متاسـ
خـــرج شـــده امـــا اکنـــون بـــه عنـــوان مشـــکل 
محیـــط زیســـتی در کشـــور مطـــرح مـــی باشـــد.«

 ســـاالری گفـــت: »مســـئوالن اجرایـــی معتقـــد 
هســـتند کـــه ایـــن طـــرح یـــک طـــرح کارشناســـی 
شـــاهد  آن  اجـــرای  رونـــد  در  امـــا  اســـت 
شـــده  زده  ترانشـــه  13 کیلومتـــر  هســـتیم کـــه 
و لولـــه گـــذاری شـــده و دوبـــاره جمـــع شـــده 
ــه  ــد کـ ــی دهـ ــان مـ ــوع نشـ ــن موضـ ــت و ایـ اسـ
نیســـت.«  شـــده  کارشناســـی  خیلـــی  طـــرح 

مسیر آب های روان هلیل رود به 
جازموریان ختم می شود. این تاالب، در 

گذشته نگین سبز جنوب خاوری ایران بوده 
که دو خطه پهناور کرمان و سیستان را به 
هم گره می زده است. آن زمان پهنایش 

696۰۰ مترمربع بود. اما حال به گفته 
کارشناسان، منشأ 2۵ درصد از ریزگردهای 

کشور است. وجود ریزگردها، مشکالت 
بهداشتی و سالمتی، اقتصادی و اجتماعی 
را برای منطقه به ارمغان آورده است. نتایج 
محققان داخلی و خارجی نشان می دهد 
که ریزگردها باعث افزایش بیماری های 

آسم، قلبی و عروقی، حساسیت چشم ها، 
بینی و حلق، سردرد، تهوع، سنگ کلیه، 

افسردگی و... می شود. ژن ها را در بلند 
مدت تغییر می دهد و باعث افزایش 

سرطان هایی مانند ریه و پوست می شود. 
این در حالی است که مرجان شاکری، 
رئیس سازمان محیط زیست استان، 

مدعی است که احداث این سد، تاثیری بر 
جازموریان ندارد.

دادستان کرمان: مسووالن اجرایی معتقدند طرح انتقال آب صارود کارشناسی شده است اما شواهد نشان می دهد اینطور نیست

انتقال آب هلیل میان زمین و هوا

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

و  اراضـی  ثبتـی  وضعیـت  تکلیـف  تعییـن  قانـون  موضـوع  هیـات 
سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی- آگهی موضـوع ماده 3 قانـون و ماده 
13 آئیـن نامـه قانـون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند 
رسـمی-  برابـر رای شـماره 139860319012000603هیـات اول موضـوع قانـون تعییـن 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی مسـتقر در واحد ثبتی 
حـوزه ثبـت ملک سـیرجان تصرفات مالکانه بامعـارض متقاضی آقـای امین نورمندی 
پور فرزند اسـماعیل بشـماره شناسـنامه 163 صادره از سیرجان در ششدانگ یک قطعه 
بـاغ بـه مسـاحت 201۴/68 مترمربـع پـاک 1315 اصلـی واقـع در بخـش 38 کرمـان 
بـه ادرس سـیرجان همـا شـهر روسـتای ده قاضـی خریـداری از مالـک رسـمی آقـای 
حسـن نورمنـدی محـرز گردیده اسـت. لذا به منظور اطـاع عموم مراتـب در دو نوبت به 
فاصلـه 15 روز آگهـی مـی شـود در صورتی که اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیت 
متقاضـی اعتراضـی داشـته باشـند مـی تواننـد از تاریـخ انتشـار اولیـن آگهی بـه مدت 
دو مـاه اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـليم و پـس از اخـذ رسـید، ظـرف مـدت یک 
مـاه از تاریـخ تسـلیم اعتـراض، دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضایی تقدیـم نمایند. 
بدیهـی اسـت در صورت انقضـای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سـند 

مالکیت صـادر خواهد شـد. 
تاریخ انتشار نوبت اول : 1398/05/13- تاریخ انتشار نوبت دوم : 1398/05/28

محمد آرمان پور رئیس ثبت اسناد و امالک  م.الف ۳۵4

آگهی تحدید حدود اختصاصی
 نظـر بـه اینکـه تحدید حدود ششـدانگ یک خانـه و باغچه پـاک 11۴ 
فرعـی از 10۴ - اصلـی واقع دراراضی میجـان جیرفت بخش 3۴ کرمان 
مـورد ثبـت ورثـه احمـد امیـری دربیـد کـه برابـر گواهـی انحصـار وراثت 
شـماره 765 مـورخ 1396/10/12شـورای حـل اختـاف شـماره 10 ایثارگـران جیرفـت که 
بدیـن شـرح تعریـف گردیـده اند:)مینا- شـیما -فاطمه - علـى -محمد -جـواد ورضا 
همگـی امیـری دربیـد فرزنـدان متوفـی ( از تحديـد خـارج شـده نظـر بـه عـدم امکان 
تحدیـد بـر طبق تبصره الحاقـی ذیل ماده 15 قانون ثبت حسـب تقاضای وارده بشـماره 
6112 مـورخ 98/0۴/2۴مالكـي / احـدی از مالکیـن تحدیـد اختصاصـی پـاک فـوق از 
سـاعت 8 صبـح روز چهارشـنبه مـورخ 98/07/10در محـل وقـوع ملـک شـروع و انجام 
خواهـد گرفـت به موجب این آگهـی به مالکین اماک مجاور اخطار میشـود که چنانچه 
بـر حـدود و حقـوق ارتفاقی ملـک مورد آگهي واخواهـی دارند می تواننـد از تاریخ تنظیم 
صورتجلسـه تحدیـد حـدود لغایـت 30 روز واخواهی خـود را به این اداره تسـلیم دارند تا 

طبـق مقررات اقـدام گردد.تاریخ انتشـار :98/05/28 – روز: دوشـنبه 
جواد فاریابی –رئیس اداره ثبت اسناد وامالک شهرستان جیرفت م الف: 27۵

آگهی حصر وراثت 
 باسـام احترامـا در خصوص دادخواسـت خواهان 
فاطمـه ناوکـی به خواسـته انحصـار وراثـت توضیح 
داده شـادروان ابراهيـم ناوكـی فرزنـد حسـن ش 
جنـوب  رودبـار  در   98-0۴-12 تاریـخ  در  ملـي 5369866538 
فـوت نمـوده و وراث حیـن فـوت وی عبارتنـد از 1-صالـح ناوکـی 
فررنـد ابراهيـم بـه ش ملـی 3150020603-ت ت 01-01-68؛2.

صـادق ناوكـى فرزند ابراهيـم بـه ش ملـي 3150358957وت ت 
7۴-01-2۴

)فرزنـدان پسـر متوفـي(3. فاطمـه ناوكـی فرزنـد ابراهيـم به ش 
ملـى 5369927766 ت ت 01-01-65؛۴- صديقـه ناوکـی فررنـد 
ابراهیـم بـه ش ملـی 31502۴6997وت ت 1۴-06-71 )فرزنـدان 
دختـر متوفی( لـذا مراتب یک نوبت در روزنامه های کثير االنتشـار 
محلی اگهی میشـود چنانچه کسـی اعتراضي دارد يا وصیت نامه از 
متوفى نزد اشـخاص باشـد یک ماه از نشـر آگهی به دادگاه تقديم 

دارد واال گواهـی صـادر خواهـد شـد. م الف 682
رئیس شورای حل اختالف  شماره دو ) بهرور عربی (

آگهی تحدید حدود اختصاصی
چـون ششـدانگ یـک باب خانـه پـاک 1فرعـی ۴63 - اصلی بـه مسـاحت 280متر مربع 
واقـع در بخـش 3۴کرمـان و آدرس ملـک واقـع در اراضـی خاک سـفید سـاردوئیه جیرفت 
مـورد تقاضـای آقای هوشـنگ اسـکندری دامنـه به اسـتناد رای هیات محتـرم حل اختاف 
ثبـت جیرفـت بـه شـماره 13986031901۴001091- 13 / 03 / 97 در مالکیـت نامبـرده قـرار گرفتـه و آگهـی 
موضـوع مـاده 3 قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتی اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی مـاده 13 
– آییـن نامـه قانـون ثبـت منتشـر و در موعـد مقـرر مـورد واخواهـی قـرار نگرفتـه و نیـاز بـه تحدیـد حـدود 
دارد لـذا حسـب درخواسـت مورخـه 7932مـورخ 20/ 05 / 98 مالـک بدینوسـیله آگهـی تحدیـد حـدود آن 
باسـتناد تبصره ماده 13 قانون مزبور منتشـر و عملیات تحديدی آن از سـاعت 8 صبح روز چهارشـنبه مورخ  
98/06/25 شـروع و بـه عمـل خواهـد آمدلـذا به مالک یـا مالکین اماک مجـاور رقبه مزبـور اخطار میگردد 
کـه در موعـد مقـرر در ایـن اعـان بـه محل وقوع ملـک حاضـر ودر صورت عـدم مراجعـه مجاورین عمليات 
تحدیـدی بـا معرفـی مالک انجام و چنانچه کسـی از مجاوريـن برحدود و حقوق ارتفاقی آن اعتراض داشـته 
باشـد بـر طبـق مـاده 20 قانـون ثبت و مـاده 86- اصاحـی پس از تنظیـم صورتمجلس تحدیـدی اعتراض 
خـود را کتبـا بـه ایـن اداره اعام و ظرف مـدت 30 روز دادخواسـت به مراجع ذیصاح قضایـی تقدیم نماید و 
گواهـی دادخواسـت بـه ایـن اداره ارائـه نمایـد و پس از گذشـت مهلت یاد شـده هیچ گونه ادعایی مسـموع 

نخواهـد بـود م.الف 27۴
جواد فاریابی رییس ثبت اسناد و امالک شهرستان جیرفت

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

و  اراضـی  ثبتـی  وضعیـت  تکلیـف  تعییـن  قانـون  موضـوع  هیـات 
سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی- آگهی موضـوع ماده 3 قانـون و ماده 
13 آئیـن نامـه قانـون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند 
رسـمی برابر رای شـماره 139760319005000596 مـورخ 1397/10/23هیات اول موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی مستقر در 
واحـد ثبتـی حـوزه ثبت ملک شـهداد تصرفات مالکانـه بامعارض متقاضـی آقای علی 
طباخـی سـیرچی فرزنـد محمد بشـماره شناسـنامه 82 صادره از شـهداد در ششـدانگ 
یکبابخانـه و بـاغ بـه مسـاحت 2200 مترمربـع پـاک 1571 فرعـی مفـروز و مجـزی از 
۴93 فرعـی از ۴7-اصلـی واقـع در بخـش 26 کرمـان بـه آدرس سـیرچ-مجاور بـاغ 
حیـدر راه برکـوه خریـداری از مالـک رسـمی خـود متقاضی محـرز گردیده اسـت. لذا به 
منظـور اطـاع عمـوم مراتـب در دو نوبـت به فاصلـه 15 روز آگهی می شـود در صورتی که 
اشـخاص نسـبت بـه صدور سـند مالکیت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند مـی توانند 
از تاریـخ انتشـار اولیـن آگهـی بـه مـدت دو مـاه اعتراض خـود را بـه این اداره تسـلیم و 
پـس از اخـذ رسـید، ظرف مدت یک مـاه از تاریخ تسـليم اعتراض، دادخواسـت خود را 
بـه مراجـع قضایی تقدیـم نمایند. بدیهی اسـت در صـورت انقضای مدت مذکـور و عدم 

وصـول اعتـراض طبـق مقررات سـند مالکیـت صادر خواهد شـد.
تاریخ انتشار نوبت اول : 98/5/28-تاریخ انتشار نوبت دوم 98/6/11

ابراهیم سیدی رئیس ثبت اسناد و امالک م.الف 7۵2

آگهی حراج مال غیرمنقول
اجـرای احـکام حقوقـی دادگسـتری زرنـد در نظـر دارد در رابطـه بـا 
پرونـده اجرائـی کاسـه 950359 مطروحـه بین محکوم له: حسـین 
احمـدی و محکـوم علیـه مصطفی خالقی در راسـتای اجرای دادنامه 
شـماره 9209973۴37300716 صادره از سـوی شـعبه سـوم دادگاه 
عمومـی حقوقـی شهرسـتان زرنـد و قـرار ضبـط وثیقه صـادره، جلسـه مزایـده مال 
غیرمنقـول متعلـق بـه وثیقـه گـذار آقـای رسـول خالقـی پـور زرنـدی را بـا حضـور 
نماینـده محتـرم دادسـرا در روز دوشـنبه مـورخ 1398/6/11 رأس سـاعت 11 صبـح 
در محـل دفتـر اجـرای احـکام حقوقی جهت اسـتیفای بدهـی محکوم علیـه برگزار 
نمایـد لـذا متقاضیـان خریـد مـی تواننـد پنـج روز قبـل از مزایـده ضمـن بازدیـد و 
ماحظـه مـدارک ملـک پیشـنهادات خـود را در پاکـت الک و مهـر شـده تحویـل 
اجـرای احـکام نمـوده و رسـید اخـذ نماینـد جلسـه مزایـده در مـورخ 98/6/11 در 
محـل دفتـر اجـرای احـکام حقوقـی دادگسـتری زرنـد برگـزار و شـروع مزایـده از 
فـی  پیشـنهادی  مبلـغ  درصـد  ده  ضمنـًا  بـود.  خواهـد  پایـه کارشناسـی  قیمـت 
المجلـس و مابقـی در موعـد مقـرر از برنـده مزایـده اخـذ خواهـد شـد. خریـد بـه 

صـورت شـفاهی نیـز در جلسـه آزاد مـی باشـد.
مشخصات و قیمت مال مورد مزایده:

شـش دانـگ عرصـه و اعیـان یک باب منزل مسـکونی طلق به شـماره پـاک ثبتی 91 
فرعـی از 18911 اصلـی بـه شـماره ثبـت 1۴81۴ دفتـر 107 صفحه 538 زرنـد بخش 13 
کرمـان بـه مسـاحت عرصـه 28۴/۴6 مترمربـع به نام رسـول خالقی پور زرنـدی فرزند 
مهـدی واقـع در زرنـد خیابـان پوریای ولی کوچـه 2 فرعی دوم که حدود عرصه از سـمت 

شـمال – جنـوب – غـرب به کوچه و از سـمت شـرق بـه ملک مجاور محدود اسـت.
ارزیابـی: 1 – عرصـه به مسـاحت 28۴/۴6 مترمربـع از قرار هر مترمربـع 5/۴00/000ریال 

و جمعا معـادل 1/536/000/000ریال.
2 – اعیانـی شـامل یک سـازه نیمه سـاز اسـکلت فلـزی همکف که تیرچه های سـقف 
روی آن گذاشـته شـده بـود با زیربنـای 80 مترمربع از قـرار هر مترمربـع ۴/000/000 ریال 

و جمعـا معـادل 320/000/000 ریال
3 – اعیانی شـامل یک سـاختمان موقت به صورت کانکس یا سـقف ورق فاقد اصول 
مهندسـی بـه همراه قسـمتی بـه صـورت معمولی سـاز دیوار آجـری و سـقف تیرآهنی 
فاقـد اسـتحکام جمعـا بـا زیربنـای 70 مترمربـع از قـرار هـر مترمربـع 2/000/000 ریال و 

جمعا بـه قیمـت 1۴0/000/000 ریال.
۴ – ارزش سـایر ملحقـات شـامل سـرویس بهداشـتی داخـل حیـاط- حصارکشـی و 

امتیـازات آب – بـرق – گاز و تلفـن جمعـا معـادل 150/000/000 ریـال
ارزش شش دانگ ملک فوق الذکر معادل 1۴6/000/000 ریال می باشد.

ضمنا حسـب اعام کارشـناس خانواده مالک در ملک سـکونت داشـته و ملک در اجاره 
باشد.م/الف1۴7 نمی 

دفتر اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان زرند – عرب زاده 

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
اداره کل ثبت اسناد و امالک کرمان

موضـوع: آگهـی موضـوع مـاده 3 قانـون و مـاده 13 آیین نامـه قانون تعیین 
تکلیـف وضعیـت ثبتی اراضی و سـاختمان های فاقد سـند رسـمی-برابر آرا 
صـادره هیـات حـل اختاف موضوع قانـون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و سـاختمان 
های فاقد سـند رسـمی مسـتقر در واحد ثبتی شهرسـتان زرند تصرفات مالکانه و بامعارض 
متقاضیـان محرز گردیده اسـت لذا مشـخصات متقاضیـان و اماک مورد تقاضا بشـرح زیر 
بـه منظـور اطـاع عمـوم در دو نوبت بـه فاصله 15 روز آگهی می شـود در صورتیکه اشـخاص 
نسـبت به صدور سـند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشـته باشـند می توانند از تاریخ انتشار 

اولیـن آگهـی بمـدت دو ماه اعتراض دادخواسـت خـود را به مرجع قضایـی تقدیم نمایند.
اماک واقع در بخش 13 کرمان شهرستان زرند

پـاک 112 فرعـی از 63۴2 اصلـی آقـای حمید رئوفی فرزند علی بشـماره شناسـنامه ۴159 
صـادره از زرنـد در یـک باب مغازه به مسـاحت 262/13 مترمربع مترمربع واقـع در زرند بلوار 
جنـت حدفاصـل کوچـه 16 و 18 خریـداری از مالـک رسـمی اقـای مجتبـی نظریان-پـاک 
12 فرعـی از 6۴55 اصلـی خانـم ربابـه برهانـی زرندی فرزند علی شـاه بشـماره شناسـنامه 
3383 صـادره از زرنـد در ششـدانگ قسـمتی از خانـه بـه مسـاحت 72/20 مترمربـع واقـع 
در زرنـد خیابـان فـردوس کوچـه 16 خریداری از مالک رسـمی آقـای محمد یزدان پنـاه. م/

الف113- انتشـار نوبـت اول : دوشـنبه 98/5/28
انتشار نوبت دوم : دوشنبه 98/6/11

حسین توحیدی نیا- رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان زرند

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 ماده 
13آئیـن نامـه قانـون تعییـن  تکلیـف وضعیـت ثبتـی واراضی و سـاختمان فاقد سـند 
رسـمی برابر رای شـماره13976031901۴005898 -97/11/02 هیـات دوم موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی مسـتقر در واحد  
ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک جیرفت تصرفـات مالکانـه بامعـارض متقاضی آقـای  محمد 
پـور ابراهیمـی  فرزند ابراهیم بشـماره شناسـنامه 11550صـادره از جیرفت درششـدانگ 
یـک بـاب خانـه وباغ بـه مسـاحت2680متر مربع پـاک - فرعـی از 511- اصلی مفروز 
و مجـزی شـده از پـاک - فرعـی از511- اصلی قطعه دوواقـع دراراضی بهرامی جیرفت 
بخش۴5کرمـان خریـداری از مالکیـن  رسـمی آقایان  رضا پور شـنبه وعزیـز هللا امیری 
محـرز گردیده اسـت.لذا به منظـور اطاع عموم مراتب دردو نوبت بـه فاصله 15 روزآگهی 
مـی شـود در صورتـی که اشـخاص نسـبت به صـدور سـند مالکیت متقاضـی اعتراضی 
داشـته باشـند مـی تواننـد از تاریخ انتشـار اولین آگهی به مـدت دو ماه اعتـراض خود را 
به این اداره تسـلیم و پس از اخذ رسـید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسـلیم اعتراض 
،دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضایی تقدیم نماینـد . بدیهی اسـت در صورت انقضای 
مـدت مذکـور و عـدم وصـول اعتراض طبق مقـررا ت  سـند مالکیت صادر خواهدشـد . 

تاریخ انتشـار نوبـت اول:98/05/28- تاریخ انتشـار نوبـت دوم: 98/06/11
جواد فاریابی- رئیس ثبت اسناد امالک – م الف :26۳

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

اراضـي  ثبتـي  وضعيـت  تكليـف  تعييـن  قانـون  موضـوع  هيـات   
ماده3قانـون  موضـوع  رسـمي-اگهي  سـند  فاقـد  وسـاختمانهاي 
وماده13آئيـن نامـه قانـون تعييـن تكليـف وضعيت ثبتـي واراضي وسـاختمانهاي فاقد 
سـند رسـمي-برابررأي شـماره139860319008000889هيات دوم موضوع قانون تعيين 
تكليـف وضعيـت ثبتي اراضي وسـاختمانهاي فاقد سـند رسـمي مسـتقر در واحد ثبتي 
حـوزه ثبـت ملك زرنـد تصرفات مالكانه با معـارض متقاضي خانم مرجان مهـدی زاده 
زرنـدی فرزنـد حبیـب الـه به شـماره شناسـنامه 235 صـادره از زرند در یک بـاب خانه 
بـه مسـاحت 253/93 متـر مربـع پـاك 2515 فرعـي مفـروز و مجـزی شـده از پاک 
230 فرعـی از 2368 اصلـي واقـع در زرنـد – اکبرآبـاد خریـداری از مالـک رسـمی آقای 
اکبـر امراللهـی محـرز گرديـده اسـت.لذا بـه منظـور اطـاع عمـوم مراتـب در دونوبت به 
فاصلـه 15روزآگهـي مـي شـود در صورتي كه اشـخاص نسـبت بـه صدورسـند مالكيت 
متقاضـي اعتراضي داشـته باشـند مـي تواننـد از تاريخ انتشـار اولين اگهي بـه مدت دو 
مـاه اعتراض خود را به اين اداره تسـليم وپس از اخذ رسـيد، ظـرف مدت يكماه از تاريخ 
تسـليم اعتـراض، دادخواسـت خود را به مراجـع قضايي تقديم نمايند. بديهي اسـت در 
صـورت انقضـاي مـدت مذكور و عدم وصـول اعتراض طبق مقررات سـند مالكيت صادر 

خواهـد شـد. م/الف112
تاريخ انتشار نوبت اول:دوشنبه 98/5/28-تاريخ انتشار نوبت دوم:دوشنبه 98/6/11
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اداره كل ثبت اسناد وامالك استان كرمان
اداره ثبت اسنادوامالك حوزه ثبت ملك زرند

 هيـات موضـوع قانـون تعييـن تكليـف وضعيـت ثبتـي اراضـي 
وسـاختمانهاي فاقـد سـند رسـمي- اگهـي موضـوع ماده3قانون 
وماده13آئيـن نامـه قانـون تعيين تكليـف وضعيت ثبتـي واراضي وسـاختمانهاي 
فاقد سند رسـمي- برابررأي شـماره13986031900800752 – 98/۴/20هيات دوم 
موضـوع قانـون تعييـن تكليـف وضعيـت ثبتـي اراضي وسـاختمانهاي فاقد سـند 
رسـمي مسـتقر در واحـد ثبتي حوزه ثبت ملـك زرند تصرفات مالكانـه با معارض 
متقاضـي خانـم نسـرین اکبری زرنـدی فرزند محمود به شـماره شناسـنامه 177 
صـادره از زرنـد در یـک بـاب خانـه بـه مسـاحت 2۴6/35 متـر مربع پـاك 583 
فرعـي از 2390 اصلـي واقـع در زرند – اکبرآباد – خیابـان حکیم خریداری از مالک 
رسـمی خانـم تـاج سـلطانی تـاج آبـاد محـرز گرديده اسـت. لـذا به منظـور اطاع 
عمـوم مراتـب در دونوبـت بـه فاصله 15روزآگهي مي شـود در صورتي كه اشـخاص 
نسـبت به صدورسـند مالكيت متقاضي اعتراضي داشته باشـند مي توانند از تاريخ 
انتشـار اوليـن اگهـي بـه مدت دو مـاه اعتراض خـود را بـه اين اداره تسـليم وپس 
از اخـذ رسـيد، ظـرف مدت يكماه از تاريخ تسـليم اعتراض، دادخواسـت خـود را به 
مراجـع قضايـي تقديم نمايند. بديهي اسـت در صورت انقضاي مـدت مذكور و عدم 

وصـول اعتـراض طبـق مقررات سـند مالكيـت صادر خواهد شـد. 
تاريخ انتشار نوبت اول:98/5/28- تاريخ انتشار نوبت دوم:98/6/11
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تخصیص 7 قطعه زمین برای 
ساخت هتل درجنوب کرمان 

اجرای طرح ارتقای ایمنی راکبین 
موتورسیکلت در ساردوییه 

پنج هکتار از باغ های کهنوج کرمان 
در آتش سوخت 

ســازی  شــهر  و  راه  کل  می شــود.مدیر 
برنامــه  :طبــق  گفــت  کرمــان  جنــوب 
ریــزی کــه صــورت گرفتــه اداره کل میــراث 
فرهنگــی وصنایــع دســتی بایدمتقاضیانــی 
ــل هســتند  ــه ســاخت هت ــه دارای پروان ک
بــه ایــن اداره کل معرفــی، تــا زمیــن مــورد 

ــود. ــذار ش ــا واگ ــه آن ه ــاز ب نی
ــیم بندی  ــاس تقس ــار داشت:براس وی اظه
کــه انجــام شــد ســه قطعــه درشهرســتان 
عنبراباد،دوقطعــه  قطعــه  جیرفت،یــک 
ــوب  ــار جن ــه در رودب ــک قطع ــوج وی درکهن
واگــذار  هتــل  ســاخت  متقاضیــان  بــه 
ــن  ــری زمی ــه کرد:کارب ــود.وی اضاف می ش
بــرای  جامــع  و  تفصیلــی  طــرح  طبــق 
درنظــر  گردشــگری  و  هتــل  ســاخت 

ــت. ــده اس ــه ش گرفت

طـرح  گفـت:  محمدرضایـی 
راکبیـن  ایمنـی  ارتقـای 
سـاردوییه  در  موتورسـیکلت 
توسـط اداره کل راهداری و حمل 
و نقـل جـاده ای جنـوب اسـتان کرمـان، در 
حال اجراسـت.» محمد رضایـی«، در گفت و 
گـو با خبرنـگار خبرگزاری شبسـتان از کرمان 
جنـوب، گفـت: طـرح ارتقـای ایمنـی راکبین 
راننـدگان  آمـوزش  هـدف  بـا  موتورسـیکلت 
موتورسـیکلت بـا ایمنـی عبـور و مـرور و تردد 
شهرسـتان  در  جنـوب کرمـان  درمحورهـای 
هـا و نقـاط هـدف جنـوب اسـتان کرمـان در 
حـال اجـرا اسـت .رییـس اداره راهـداری و 
بیـان  سـاردوئیه،  ای  جـاده  نقـل  و  حمـل 
داشـت: ایـن طرح بـا کمـک قـرارگاه پلیس 
جنـوب کرمان بـرای راننـدگان موتورسـیکلت 

شـد.وی،  برگـزار  حومـه  و  سـاردوییه  شـهر 
افـزود: در ایـن طـرح ابتـدا کارگاه آموزشـی 
زمینـه  در  سـواران  موتورسـیکلت  بـرای 
رانندگـی ایمـن و رعایـت قوانیـن رانندگـی با 
نمایـش فیلـم هـا و پاورهـای ایمنـی برگزار 
شـد.رضایی، اضافـه کـرد: در قالـب اجـرای 
ایـن طـرح بیـش 160 عـدد کاه ایمنـی بـه 
صـورت رایـگان بیـن موتورسـیکلت سـواران 
توزیـع شـده اسـت.در  سـاردوئیه و حومـه 
ایـن  بـا  رابطـه  در  »حسـینی زاده«،  ادامـه، 
طـرح گفت: طـرح ارتقای ایمنـی تردد موتور 
سـیکلت سـواران بـا همـکاری و مشـارکت 
جـدی اداره راهـداری و حمـل و نقـل جـاده 
ای در حـال اجراسـت کـه کمـک زیـادی بـه 
موتورسیکلت سـواران  تصادفـات  کاهـش 

. می کنـد

هـای  بـاغ  از  هکتـار  پنـج   
مرکبـات و نخیـات دهکهـان 
آتـش  در  کهنـوج  شهرسـتان 
سـوخت. فرمانـدار کهنـوج به 
خبرنـگار ایرنـا گفـت: پـس از 6 سـاعت 
تـاش بـی وقفـه مـردم و آتـش نشـانها، 
شـبانگاه گذشـته آتش سـوزی بـاغ های 
مرکبـات و نخیـات دهکهـان مهـار شـد.

وحـدت عیـدی افزود: پـس از اعام خبر 
آتـش سـوزی بافاصله خـودم و  اعضای 
حضـور  حادثـه  محـل  در  بحـران  سـتاد 
خـودروی  دسـتگاه   6 و   کردیـم  پیـدا 
شهرسـتان  و  کهنـوج  از  نشـانی  آتـش 
بـه  جنـوب  رودبـار  و  منوجـان  هـای 
بـا  کـه  شـدند  اعـزام  دهکهـان  شـهر 
تـاش مـردم، نیروهـای آتـش نشـانی و  

امـدادی  پـس از 6 سـاعت تـاش بـی 
شـد. مهـار  آتـش  خوشـبختانه  وقفـه، 

در  متاسـفانه  گفـت:  کهنـوج  فرمانـدار 
ایـن آتـش سـوزی سـه دسـتگاه خودرو  
طعمـه  سـیکلت  موتـور  دسـتگاه  یـک  و 

شـد. حریـق 
تلفـات  حادثـه  ایـن  داشـت:  اظهـار  وی 
جانـی نداشـت و فقـط یـک نفـر از ناحیه 

پـا دچـار سـوختگی شـده اسـت. 
عیـدی گفـت: علـت آتـش سـوزی هنـوز 
بررسـی کارشناسـان  و  نشـده  مشـخص 
ایـن  زیـاد  احتمـال  بـه  امـا  دارد  ادامـه 
حادثـه بـه علت گرمـای بیـش از حد هوا 
رخ داده اسـت. مرکـز شهرسـتان کهنـوج 
در فاصلـه 330 کیلومتـری جنـوب کرمان 

. ست ا

روزنامه پیام ما
نوشت: واردات تلفن همراه با ارز نیمایی برای شرکت های تولیدکننده اصلی در 

حال انجام است.

روزنامه کرمان امروز
رتبه کم ادارات کرمان در نظرسنجی مردمی را بررسی کرد.

مگس هـای  تـور  در  جیرفـت  میوه هـای 
مدیترانـه ای

 مدیـر حفظ نباتات سـازمان جهادکشـاورزی جنوب  کرمان 
نسـبت به گسـترش آلودگـی آفت خطرنـاک مگس میوه 

مدیترانـه ای در بـاغ های دلفارد هشـدار داد.
مجیـد فرخـی در ایـن بـاره بـه خبرنـگار ایرنا گفـت:  با 
توجـه بـه آلودگـی بـاغ هـای منطقـه نیمه سردسـیری 
دلفـارد بـه آفـت مگـس میـوه مدیترانـه ای ضـروری 
اسـت باغداران در تسـریع برداشـت میوه های رسـیده 
هلـو، سـیب، گابـی و انـار ، برای خـارج کـردن میزبان 
از دسـترس آفـت، اقـدام کننـد.  فرخـی تاکید کـرد: در 
بـاغ هـا از نصـب تله هـای جلب کننـده حـاوی فرمون 
بـرای شـکار انبـوه مگـس میـوه اسـتفاده شـود.  وی 
توسـط طعمـه مسـموم  پاشـی  تصریـح کـرد: طعمـه 
تهیـه شـده بـا پروتئیـن هیدرولیـزات، بـه میـزان سـه 
لیتر و 200 سـی سـی حشـره کش ماالتیون در 100 لیتر 
آب بـه صـورت یـک ردیـف در میـان در قسـمت آفتاب 
گیـر درخـت و تکـرار طعمـه پاشـی هفت تـا 10 روز بعد 
در صـورت بـاال بـودن تراکـم آفـت انجـام شـود.  مدیـر 
حفـظ نباتـات سـازمان جهادکشـاورزی جنـوب  کرمـان 
همچنیـن بـر جمـع آوری و دفـن میـوه های آلـوده در 

عمـق 50 سـانتی متـری خـاک و منتقـل نکـردن میوه 
هـای آلـوده به سـایر مناطق تاکیـد کرد. وی خواسـتار 
مشـارکت باغـداران در مدیریت و کاهـش جمعیت این 

آفـت خطرناک شـد.

ردیابی مگس های میوه خوار 
در باغ های جنوب کرمان

معـاون بهبـود تولیدات گیاهی سـازمان جهاد کشـاورزی 
جنـوب کرمـان از ردیابـی مگـس میـوه مدیترانـه ای در 
باغ هـای ایـن دیـار خبـر داد و گفـت: ردیابـی ایـن آفـت 
اردیبهشـت سـال جاری در سـطح باغ های سردسـیری 

منطقـه دلفـارد جیرفـت آغاز شـد.
محمدرضـا سـاردویی تصریـح کـرد: ایـن آفـت میهمان  
از جملـه درختـان میـوه  از 350 گونـه گیاهـی  بیـش 
هسـته دار، دانـه دار، گرمسـیری و انـواع محصـوالت 
جالیـزی و صیفـی بـا قـدرت تخریبـی بیـش از 50 تـا 

90 درصـد اسـت.
جهـاد  سـازمان  گیاهـی  تولیـدات  بهبـود  معـاون 
جنـوب  کشـاورزان  بـه  کرمـان  جنـوب  کشـاورزی 
کرمـان توصیـه کـرد: کشـاورزان ضمـن همـکاری الزم 
بـا کارشناسـان مراکـز خدمـات کشـاورزی نسـبت بـه 
اقـدام کننـد. آفـت  ایـن  و کنتـرل  موقـع  بـه  مبـارزه 

سـاردویی ادامـه داد: تـا کنـون در سـطح 105 هکتـار از 
بـاغ هـای مناطق آلـوده جنـوب کرمان عملیـات مبارزه 

صـورت گرفته اسـت.

مگس ها تمام محصوالت باغم 
را خراب کردند

باغـدار متضـرر اهـل دلفـارد نیز بـه ایرنا گفت: امسـال 
را  باغـم  محصـول  تمـام  ای  مدیترانـه  مگس هـای 

خـراب کردنـد.

ایـوب دلفـاردی خواسـتار رسـیدگی هـر چـه زودتـر به 
ایـن مشـکل شـد و افـزود: مسـئوالن هر چه سـریعتر 
بـه ایـن مشـکل رسـیدگی کننـد تـا سـال آینـده دوباره 

دچـار این مشـکل نشـویم. 
وی ادامـه داد: اگـر هرچه سـریعتر با ایـن آفت به طور 
جـدی مقابلـه نشـود همـه باغـداران منطقه ورشکسـته 

می شـوند.

لزوم برنامه ریزی صحیح 
برای مبارزه با مگس ها

دیگـر باغـدار جنـوب کرمانـی هـم خواسـتار پرداخـت 
خسـارت ایـن آفـت بـه باغـداران شـد.

علـی تربتـی اظهار داشـت: بایـد راه حل مناسـبی برای 
جلوگیـری از گسـترس و نابـودی ایـن آفـت پیـدا کـرد 
باغـداران هـم  مالـی  بـرای جبـران خسـارت هـای  و 

تدبیـری اساسـی و زودهنـگام اتخـاذ شـود.
وی ادامـه داد: کشـاورزان منطقـه هـر سـاله بـه امیـد 
فـروش محصوالتشـان، نهاده هـای مورد نیـاز همچون 
سـم و کـود را بـا قـرض و وام تهیـه مـی کننـد و اگر به 
موقـع اقدامـی نشـود همـه ما مقـروض خواهیم شـد.

بـه گفتـه کارشناسـان، مگـس مدیترانه ای آفت بسـیار 
خطرناکـی بـوده و تعداد نسـل و تخم ریزی آن بسـیار 
باالسـت و خسـارت اقتصـادی سـنگینی به کشـاورزان 

وارد می کنـد.
در جنـوب اسـتان کرمـان سـاالنه بیـش از چهـار و نیم 
میلیـون تـن محصـول کشـاورزی تولید می شـود پس 
مـی طلبـد بـرای مقابلـه بـا ایـن آفـت، یـک حرکـت 

جهـادی و منسـجم صـورت گیـرد.
معیشـت 80 درصـد جمعیـت یـک میلیـون نفـری این 

خطـه با کشـاورزی گـره خورده اسـت.

میوه های جیرفت در تور 
مگس های مدیترانه ای

سراسری

استانی
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گوشت های قربانی حج 98، عاقبت به خیر شدند؟
رییس سازمان حج و زیارت خبر داد: گوشت ها، به دلیل نبود کشتی سردخانه دار 

به کشور منتقل نمی شوند

پـس از گرانـی اقـام ضـروری در سـبد خانوارها، گوشـت 
قبـل  سـال های  در  ایرانـی  مقامـات  شـد.  گـران  نیـز 
تصمیـم بـه انتقـال گوشـت های قربانـی حجاج بـه ایران 
داشـتند. اکنـون بـا وجـود مشـکات اقتصـادی، گرانـی 
گوشـت و بسـیاری از مخالفت هـا، مصمـم بـه اجـرای آن 
شـدند. مخالفـان ایـن طـرح گفتنـد: مـا ایرانیـان، صدقه 
نمی خواهیـم. در حالی کـه قیمـت هـر کیلـو گوشـت در 
کشـور، چندیـن برابـر شـده اسـت و تعـداد افـراد تحـت 
پوشـش کمیتـه امـداد، بهزیسـتی و… رو بـه افزایـش 
اسـت. در حالی کـه مقامـات ایرانـی اردیبهشـت امسـال، 
از مثبـت بـودن مذاکرات با مقامات سـعودی خبـر دادند. 
امـا رییـس سـازمان حـج و زیـارت، در پایـان عملیـات 
انتقـال حجـاج از منـا، خبـر داد: گوشـت ها، به دلیـل نبود 
در  بـه کشـور منتقـل نمی شـوند.  کشـتی سـردخانه دار، 
ایـن گـزارش، بـه سـرانجام گوشـت های قربانـی حجـاج، 
دالیـل مخالفان و سـرانجام گوشـت های قربانـی پرداخته 

می شـود.

گوشت های قربانی حجاج در عربستان، چه 
سرانجامی دارند؟

در گذشـته، گوشـت های قربانی حجاج را دور می ریختند. 
بعـد هـم دفـن و یـا می سـوزاندند. بـرای جلوگیـری از 
 ،1361 سـال  از  حجـاج،  بیـن  در  عفونـی  بیماری هـای 
سـعودی ها پذیرفتنـد کـه از گوشـت های قربانی اسـتفاده 
شـود. در نهایـت، مکان معینی به نام الُمَعیصم مشـخص 
کردنـد. اجـرای آن را بـه بانـک توسـعه ی اسـامی واگذار 

کردند.
فقیـران  میـان  اول  مرحلـه ی  در  قربانـی  گوشـت های 
عربسـتان توزیـع می شـود. مراکز عربسـتان، بـرای توزیع 
گوشـت قربانـی، در5۴ منطقـه مکه ـی مکرمـه، 3 منطقه 
طائـف، ۴ منطقـه مدینـه منـوره و 159 منطقـه دیگـر در 
عربسـتان قـرار دارنـد. بقیـه گوشـت های قربانـی، ذخیره 
می شـود. بـرای کمـک بـه کشـورهای فقیـر اسـامی از 
اردن،  فلسـطین،  پاکسـتان،  بنـگادش،  عـراق،  جملـه 
سـودان، جیبوتی، تانزانیـا، جزایر قمر)کمـور(، موزامبیک، 
چـاد، بورکینافاسـو، نیجـر، غنـا، لیبریـا، مالی، سـیرالئون، 
گینـه کوناکـری، موریتانـی، سـنگال، گینه بیسـائو، لبنان، 
سـوریه، آذربایجـان فرسـتاده می شـود. یـا هنـگام بـروز 
حادثه هـای طبیعـی در یکـی از کشـورهای اسـامی، بـه 

می فرسـتند. آنجـا 

دالیل مخالفان طرح انتقال گوشت ها به 
ایران چیست؟

بـه گفتـه رئیـس سـازمان حـج و زیـارت، بـه نقـل از روابط 
انتقـال  مدافعـان  از  خـود،  وی  سـازمان،  ایـن  عمومـی 
گوشـت های قربانـی زائـران ایرانـی به داخل کشـور اسـت. 
افـزود: »حیـن مذاکـرات مربـوط به حـج، قصد مذاکـره در 
رابطه با انتقال گوشـت های قربانی به کشـور را هم داشـتیم  
امـا عـده ای کـه کم هم نبودند و سـایت های مربوطـه با این 
قضیـه مخالفـت کردنـد بـا ایـن عنـوان کـه ایـن گوشـت ها 
صدقـه اسـت و آیـا ملـت ما آنقـدر فقیـر شـده می خواهید 
گوشـت صدقـه بـه آنهـا بدهیـد«. ایـن در حالـی اسـت که 
خبرگـزاری آنـا به نقل از معـاون حمایت و سـامت خانواده 
کمیتـه امـداد گفتـه اسـت: »بیـش از 2 میلیـون و 19 هـزار 
و 761 خانـوار از سـوی کمیتـه امـداد کمک هزینه معیشـت 
سـازمان  توانبخشـی  امـور  معـاون  می کننـد.«  دریافـت 
بهزیسـتی، حسـین نحـوی نژاد به مشـرق گفـت: »در حال 
حاضـر، ۴ میلـون نفـر تحـت پوشـش سـازمان بهزیسـتی 

کشور هسـتند.«  
دلیـل دیگـر مخالفـان، اسـتاندارد نبـودن گوشـت ها مطابق 
بـا اسـتانداردهای سـازمان دامپزشـکی کشـور بـود. این در 

حالی اسـت که در روز دهم و یازدهم ذیحجه 86 هزار راس 
گوسـفند از سـوی حجـاج ایرانـی قربانـی شـد کـه کار ذبح 
همـه آنهـا توسـط 6۴ ذابـح ایرانـی سـتاد حـج و زیـارت و 
بـا نظـارت دقیـق ناظـران بعثـه مقام معظـم رهبـری انجام 
شـده اسـت. رشـیدیان نیز تصریح کـرده اسـت: »زمانی که 
پیگیـر مباحث اجرایـی این قضیه بودیم دامپزشـکی تاکید 
داشـت کـه این گوشـت های بایـد اسـتانداردها مربوطه این 
سـازمان را داشـته باشد و باید همه گوسفندها را قبل از ذبح 
معاینـه و تاییـد کنند و بعـد از آن نیز بر مراحل ذبـح و آماده 
کـردن و فریـز کـردن و مراحل بعـدی انتقال به طـور کامل، 

نظارت داشـته باشـند تا اجـازه ورود آن را بـه داخل مرزهای 
جمهوری اسـامی بدهد.«  

چرا گوشت ها منتقل نشد؟
 رشـیدیان در ایـن بـاره بـه روابـط عمومـی سـازمان حـج و 
زیارت گفته اسـت: »با دامپزشـکی به توافقاتی رسـیدیم اما 
در بخـش دوم کـه مربـوط بـه سـردخانه ها، تدارک کشـتی 
سـردخانه دار و اجاره آن جهت انتقال گوشـت از بندر جده به 
بندرعباس بود با مشـکاتی مواجه شـدیم. موضوع کشـتی 
سـردخانه دار حـل نشـد. انتقـال ایـن گوشـت ها بـا هواپیما 
هـم بـه هیـج وجه مقـرون بـه صرفه نبـود.« ایـن در حالی 
اسـت کـه در سـال 1382، حـدود 35 هـزار الشـه گوشـت 
قربانـی برای توزیع توسـط کمیتـه امداد امام خمینـی )ره( 
بـه لبنان حمل شـد. از طرفی همانطورکه موسسـه فرهنگی 
هنـری خراسـان »هزینـه تمامـی مراحـل حمـل و نقـل تا 
محـل توزیع، بسـته بنـدی و توزیـع که پیش از این توسـط 
بانک توسـعه اسـامی گرفته شـده اسـت، چـرا باید مجدد 

توسـط ایران پرداخت شـود.«

 سرانجام گوشت های قربانی حجاج 98 
چه شد؟

روابـط عمومـی سـازمان حـج و زیارت بـه نقل از رشـیدیان 
گفـت: »وقتی دیدیم امـکان انتقال گوشـت های قربانی در 
سـال جاری به کشـور میسـر نیسـت، به ناچار در نشستی با 
رییس بانک توسـعه اسـامی به وی اعام کردیم طبق روال 
سـنوات گذشـته، گوشـت با هماهنگی جمهوری اسامی به 
کشـورهای محروم اسـامی ارسـال کند.« حال سـوال این 
اسـت دلیل پیگیر نشـدن و هماهنگ نکردن زودتر از موعد 

سـازمان حج و زیارت چیسـت؟

فاطمه کریم آبادی
خبرنگار/کاغذ  وطن
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روابـط عمومـی سـازمان حـج و زیـارت بـه نقـل از 
انتقـال  امـکان  دیدیـم  »وقتـی  گفـت:  رشـیدیان 
گوشـت های قربانـی در سـال جـاری به کشـور میسـر 
نیسـت، بـه ناچـار در نشسـتی بـا رییس بانک توسـعه 
اسـالمی به وی اعالم کردیم طبق روال سـنوات گذشته، 
گوشـت بـا هماهنگی جمهوری اسـالمی به کشـورهای 
محـروم اسـالمی ارسـال کند.« حال سـوال این اسـت 
دلیـل پیگیر نشـدن و هماهنـگ نکردن زودتـر از موعد 

سـازمان حـج و زیـارت چیسـت؟ 

ساسـان  دختـران  بسـکتبال  منتخـب  یـم 
کرمان در رده سـنی نونهاالن برای شـرکت در 
مسـابقات المپیـاد اسـتعداد های برتر کشـور 

عـازم همـدان می شـود.
مینـا نخعـی، نایـب رئیـس هیئت بسـکتبال 
المپیـاد  مسـابقات  گفـت:  کرمـان  اسـتان 
اسـتعداد های برتر کشـور در رشـته بسـکتبال 
از 29 مـرداد جـاری تا 5 شـهریور به میزبانی 

همـدان برگـزار می شـود.
بـه گـزارش باشـگاه خبرنـگاران جـوان او بـا 
اعـام اینکـه بـه منظـور انتخـاب نفـرات تیم 

اسـتان کرمـان بـرای حضـور در ایـن رقابـت 
هـا، 6 و 7 تیـر ماه در سـالن شـهید نصرالهی 
کرمـان اردوی انتخابـی برگزار کردیـم، افزود: 
بدیـن منظور 12 نفر از دختران اسـتان کرمان 
نفرشـان سـیرجانی،  انتخـاب شـدند کـه 2 
یـک نفـر رفسـنجانی، 2 نفـر بمـی و 7 تـا از 

شـهر کرمان اسـت.
اسـاس،  ایـن  بـر  کـرد:  تصریـح  نخعـی 
تیـم اسـتان کرمـان بـا اسپانسـری باشـگاه 
بـا  کرمـان  ساسـان  ورزشـی  ـ  فرهنگـی 
ترکیـب ام البنیـن گنـج پـور )بـم(، فاطمـه 

جعفـری برواتـی )بـم(، نازنین اسـفندیارپور 
)سـیرجان(، بیتـا بارانـی )سـیرجان(، هلیـا 
گوهـری  آسـا  مهـر  )رفسـنجان(،  قاسـمی 
)کرمـان(، غـزل زمانی ده یعقوبـی )کرمان(، 
خانـدان  هالـه  )کرمـان(،  خنجـری  نگیـن 
آینـاز  )کرمـان(،  سـیوندی  صبـا  )کرمـان(، 
زهـرا  یاسـمن  و  )کرمـان(  مقـدم  خیـری 
سـاناز  سرپرسـتی  بـه  )کرمـان(  فیـروزی 
خالقـی  فـروه  خانـم  مربیگـری  و  نمـازی 
ایـن  بـه  خیرمنـد  اعظـم  مربـی  کمـک  و 

می شـود. اعـزام  مسـابقات 

اعزام بسکتبالیست های نونهال کرمانی به مسابقات استعداد های برتر کشور

آگهی مناقصه عمومی
نوبت اول شماره 98/10975

اداره کل منابــع طبیعــی و آبخیــزداری اســتان کرمــان در نظــر دارد نــه مــورد پــروژه هــای آبخیــزداری ، بشــرح ذیــل در  ســال1۳98 
را بــه صــورت  مناقصــه عمومــی یــک مرحلــه ای ، بــا جزئیــات منــدرج در اســناد مناقصــه و بــا بهــره گیــری از ســامانه تــدارکات الکترونیکی 
دولت)ســتاد( برگــزار نمایــد لــذا کلیــه متقاضیــان محتــرم مــی تواننــد جهــت اطــالع از شــرایط و مشــخصات موضــوع مناقصــه بــه وبــگاه 

ســامانه یــاد شــده بــه نشــانی www.setadiran.irمراجعــه و نســبت بــه ارائــه پیشــنهاد خــود اقــدام نماینــد.

- کلیــه مراحــل فراینــد مناقصــه از دریافــت اســناد تــا ارائــه پیشــنهاد و بازگشــایی پاکتهــا از طریــق درگاه ســامانه تــدارکات الکترونیکــی دولــت )ســتاد( 
ــور و دریافــت گواهــی امضــای  ــام در ســایت مذک ــت ن ــی مراحــل ثب ــت قبل ــران در صــورت عــدم عضوی انجــام خواهــد شــد. الزم اســت مناقصــه گ

الکترونیکــی را جهــت شــرکت در مناقصــه محقــق ســازند.

موضوع مناقصهردیف 

پروژه احداث بندهای خاکی  در حوزه بیدان خواجه  ،شهرستان کوهبنان1

پروژه احداث گوراب شماره 2 سیل بند محمد آباد تکاب بخش شهداد ، شهرستان کرمان  2

پروژه احداث بند سنگی ماتی  گزون حوزه شهری، شهرستان شهر بابک3

پروژه احداث بندهای سنگی ماتی در حوزه بیدخوان  ،شهرستان بردسیر ) تجدید مناقصه (۴

پروژه احداث بندهای سنگی ماتی در حوزه پدوم آباد،  شهرستان رابر5

پروژه احداث بند  های سنگی ماتی در حوزه سید مرتضی ، شهرستان رابر6

پروژه احداث بندهای سنگی ماتی  وخشکه چین در حوزه آسیاب جفته  شرقی، شهرستان بافت7

پروژه ترمیم بند های  سنگی ماتی واحداث بندهای خشکه چین  در حوزه دره مرید  شهرستان بافت8

پروژه احداث بندهای سنگی ماتی وخشکه چین  در حوزه  سر بنان ،شهرستان زرند9
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هزینه درج آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.
 روابط عمومی اداره کل منابع طبیعی وآبخیزداری استان کرمان

م الف: 872

بهره برداری از 8 کیلومتر دیگر بزرگراه 
کرمان – بافت تا پایان امسال

ــان  ــا پای ــت ت ــان – باف ــراه کرم ــر از بزرگ ــر دیگ 8 کیلومت
امســال بــه بهــره بــرداری مــی رســد.به گــزارش اداره 
و شهرســازی  راه  اداره کل  رســانی  اطــاع  و  ارتباطــات 
ــون 82  ــا کن ــت: ت ــر گف ــن خب ــام ای ــا اع ــان ب ــی کارآموزی ــان، عل ــتان کرم اس
ــی  ــده شــده و پیشــرفت فیزیک ــری دو بان ــن محــور 158 کیلومت ــر از ای کیلومت
پــروژه بــه طــور متوســط، 59 درصــد اســت.معاون مهندســی و ســاخت اداره کل 
راه و شهرســازی اســتان کرمــان افــزود: مناقصــه یــک قطعــه 22 کیلومتــری از 
ــه زودی برگــزار  ــز، ب ــه زار و کیســکان نی ایــن محــور، حــد فاصــل دو راهــی الل
ــون 291  ــا کن ــه ت ــان اینک ــا بی ــد.وی ب ــد ش ــاز خواه ــی آن آغ ــات اجرای و عملی
ــه شــده اســت،  ــت هزین ــان – باف ــراه کرم ــرای احــداث بزرگ ــان ب ــارد توم میلی
تصریــح کــرد: بــرای اتمــام ایــن پــروژه، بــه 372 میلیــارد تومــان اعتبــار دیگــر 
ــر  ــاوه ب ــت ع ــان – باف ــده ســازی محــور کرم ــاز اســت.گفتنی اســت دو بان نی
ــیر و  ــت، بردس ــوالد باف ــای ف ــه ه ــود کارخان ــل وج ــه دلی ــردد، ب ــهیل در ت تس

ــت.  ــوردار اس ــژه ای برخ ــت وی ــان از اهمی کرم

راه و 
شهرسازی

سنا
 ای

س:
عک

معاون استاندار کرمان:

اتمام عملیات مرمت باغ کالنتر 
کرمان تا اوایل سال 99

معــاون امــور هماهنگــی عمرانــی اســتاندار کرمــان دربــاره اتمــام کار مرمــت بــاغ 
کانتــر  بیــان کــرد: دوســتان در جلســه ای اعــام کردنــد تــا پایــان امســال کار 
بــه اتمــام مــی رســد امــا بــه نظــر مــی رســد تــا اوایــل ســال آینــده کار تمــام 

شــود و در مجمــوع پیشــرفت کار بــد نیســت.
ــا خبرنــگار ایســنا منطقــه  ســیدمصطفی آیــت اللهــی موســوی در گفــت و گــو ب
کویــر، دربــاره رونــد مرمــت بــاغ کانتــر کرمــان اظهــار کــرد: کار مرمــت ایــن بــاغ 

تاریخــی در حــال انجــام اســت.
ــود  ــده ب ــرآورد ش ــان ب ــارد توم ــاغ 3 میلی ــن ب ــت ای ــه مرم ــزود: هزین وی اف
ــی  ــی توســط متول ــراث فرهنگــی و مابق ــت و می ــه بخشــی از آن توســط دول ک

ــرد. ــد ک ــتفاده خواه ــت از آن اس ــد از مرم ــه و بع ــه هزین موقوف
موســوی دربــاره اتمــام کار مرمــت بــاغ کانتــر  بیــان کــرد: دوســتان در جلســه 
ای اعــام کردنــد تــا پایــان امســال کار بــه اتمــام مــی رســد امــا بــه نظــر مــی 
ــد  ــرفت کار ب ــوع پیش ــود و در مجم ــام ش ــده کار تم ــال آین ــل س ــا اوای ــد ت رس

نیســت.
ــق  ــرد: طب ــان  خاطــر نشــان ک ــی اســتاندار کرم ــور هماهنگــی عمران ــاون ام مع
ــم  ــر پیــش مــی روی ــاغ ســاالر کانت ــات جلســات متعــدد در خصــوص ب مصوب
ــی مــی کنیــم و  ــم عملیات و تمــام قــول هایــی را کــه در ایــن خصــوص داده ای
مطمئنــا بــا احیــای ایــن بنــا شــاهد رونــق منطقــه سرآســیاب کرمــان خواهیــم 

بــود. 
بــه گــزارش ایســنا بــاغ ســاالر کانتــر مربــوط بــه دوره قاجــار اســت و در کرمــان، 
میــدان بیــرم آبــاد، خیابــان شــهید صیــاد شــیرازی واقــع شــده و ایــن اثــر در 
ــی  ــار مل ــی از آث ــوان یک ــت 13071 به عن ــا شــمارٔه ثب ــرداد 138۴ ب ــخ 22 م تاری
ــن  ــک اجــازه مرمــت ای ــن مال ــه ثبــت رســیده اســت. کــه پیــش از ای ــران ب ای
بــاغ را نمــی داد کــه در تاریــخ اول مردادمــاه ســال جــاری بــا پیگیــری معــاون 
ــق صــورت  ــان و تواف ــراث کرم ــان و می ــی اســتاندار کرم ــور عمران ــی ام هماهنگ
ــات  ــان، عملی ــهرداری کرم ــر و ش ــاالر کانت ــاغ س ــه ب ــی موقوف ــا متول ــه ب گرفت

مرمــت و احیــای ایــن بنــای تاریخــی آغــاز شــد.

برگزاری نمایشگاه آثار 
هنری و معلوالن رعد

محصــوالت  و  هنــری  آثــار 
ــال  ــوالن فع ــتی معل ــع دس صنای
بــه  کرمــان  رعــد  مجتمــع  در 
مناســبت هفتــه تشــکلها و مشــارکت و اجتماعــی 
ــی بهزیســتی  ــط عموم ــزارش  رواب ــه گ ــزار شــد .ب برگ
نیکــوکاری  مجتمــع  همــت  بــه  کرمــان  اســتان 
رعــد و مشــارکت معلــوالن فعــال در ایــن مجتمــع 
نمایشــگاهی از آثــار هنــری و صنایــع دســتی معلــوالن 
ــه مناســبت هفتــه تشــکلها ومشــارکت اجتماعــی در  ب
محــل ایــن مجتمــع تشــکیل شــد..در ایــن نمایشــگاه 
معلــوالن  و توانیابــان مجتمــع نیکــوکاری رعــد کرمــان 
ــوان و  ــود ت ــتی خ ــع دس ــوالت صنای ــه محص ــا عرض ب
ــه  ــدان ب ــوم عاقمن ــرای عم ــود را ب ــای خ ــارت ه مه
هنــری  گذاشــتند.آثار  نمایــش  بــه  روز   3 مــدت 
توانیــاب معصومــه حســن زاده در زمینــه هنــر نقاشــی 
ــود  ــگاه ب ــن نمایش ــای ای ــه ه ــن غرف ــته تری از برجس
وی متولــد ســال 68 و فــارغ التحصیــل کاردانــی 
ــع دســتی اســت  ــی و کارشناســی صنای ــای چوب هنره
ــور  ــاز عــرب پ ــی گــری فرحن ــا مرب و از ســال 139۴ ب
ــی  ــا تاشــی مثــال زدن ــر نقاشــی روی آورد و ب ــه هن ب
ــر  ــودرا ب ــار خ ــگاه  از آث ــن نمایش ــال 1396 اولی در س

ــود. ــا نم پ
از  نمایشــگاههایی  تاکنــون  نامبــرده  اســت  گفتــی 
ــا مــداد رنگــی،  ــار هنــری خــود در زمنیــه نقاشــی ب آث
ــده کاری روی چــوب  مجســمه ســازی ، مشــبک و کن
و مــس را در کارنامــه خــود بــه ثبــت رســانده اســت.
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