
کارشناس مسوول هوا اداره کل سازمان محیط زیست استان با بیان اینکه پدیده ریزگردها از چالش های 
زیست محیطی استان است، گفت:  29 مرکز کانون فرسایش بادی در شمال و جنوب استان وجود دارد

رییس سازمان جهاد کشاورزی استان:

شمارش معکوس برای مرگ 
باغات میوه سردسیری

باند سرقت مسلحانه احشام
در عنبرآباد کرمان منهدم شد

کرمان در محاصره
 ٢٩ کانون فرسایش باد

تعطیلی سرخود دو مرکز سونوگرافی در جیرفت
معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی جیرفت: صاحبان دو مرکز سونوگرافی بدون اطالع 

علوم پزشکی به سفر رفته اند که با آنها برخورد قانونی می شود

رییس دادگستری شهرستان جیرفت:

تضییع کنندگان حقوق بیت المال 
باید پاسخگو باشند
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درد بی آبی به جان درختان 
جنگل قائم شهر کرمان 

عضو شورای شهر: درختان جنگل قایم 70 روزه آبیاری شدند
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@kaghazevatan

ما را در تلگرام دنبال کنید

تومــان  500 قیمــت              1398 شــهریور   17 یکشــنبه         570 پیاپــی  شــماره  ســوم           ســال 

3 و2

منبرهای محرم جای 
»سیاسی بازی« نیست

محسن غرویان
یادداشت مهمان

مـاه محـرم بهتریـن فرصـت بـرای بهـره گیـری از 
ظرفیـت منبر و خطابه برای تبییـن و بازگویی صحیح 
فلسـفه قیـام عاشـورا اسـت. منبرهـا و خطبه هـا اما 
گاهـی بـه مرزهای سیاسـت هـم نزدیک می شـوند. 
بـرای همیـن هـم ذکر چنـد نکته ضـرورت مـی یابد.

در ایـن مـاه هـر منبـر و هـر تریبونـی بایـد بـا خـط و 
مسـیر قیام عاشـورا تنظیم شـود، مبادا که غفلت کرده 
و بحـث هـای سیاسـی و جناحی، منبرهـای محرم را 
از فلسـفه خـود دور کـرده، آلـوده کنـد و تفرقـه افکن 

شوند.
بهرحـال جمعیـت حاضـر در هـر جلسـه و مراسـم 
عـزاداری، موافـق و مخالـف یـک جریـان سیاسـی 
هسـتند، اساسـا حضـور ایـن افـراد در یک مراسـم با 
نـگاه سیاسـی شـان تطبیـق داده نشـده اسـت، آنهـا 
به عشـق آقـا و برای عـزاداری اباعبدهللا در مراسـمات 
حضـور پیـدا مـی کنند. اگـر قرار باشـد در ایـن منبرها 
بحـث هـای جناحـی و سیاسـی مطـرح شـود مردم 

شـقه شـقه خواهند شـد...

کهنوججیرفت

هوا
 و 

آب

ذوب و فوالدسـازی جهان فوالد سـیرجان آمـاده افتتاح 
بـه 1.2  ایـن کارخانـه  تولیـد  اسـت. ظرفیـت  رسـمی 

میلیـون تـن در سـال مـی رسـد.

بـه گـزارش روابـط عمومـی و امـور بیـن الملـل شـرکت 
معدنـی و صنعتـی گل گهـر، خـط یـک ذوب و فـوالد 
سـازی جهان فوالد سـیرجان بـه همراه واحد اکسـیژن، 

تولیـد آزمایشـی را آغـاز کـرده و در انتظار افتتاح رسـمی 
قـرار دارد.

میزان اشـتغال مسـتقیم کارخانه فوالدسازی 750 نفر 
و اشـتغال غیـر مسـتقیم  آن2250 نفـر اسـت. بـرای 
راه انـدازی ایـن پروژه 230 میلیون دالر سـرمایه گذاری 

شـده است.
" گل گهـر" پیـش از ایـن نیـز خـط دوم آهـن اسـفنجی 
کوثـر بـا ظرفیـت تولیـد 2 میلیـون تـن )مگامـدول( را 

آمـاده افتتـاح کـرده بود.
شـرکت معدنـی و صنعتـی گل گهـر امسـال طـرح های 
متعـددی در حـوزه های تولیـد، زیربنایی و ... در مسـیر 
راه انـدازی دارد. ایـن شـرکت در حوزه تولید )اسـتخراج 
و تولیـد کنسـانتره( نیـز بـا رشـد همـراه شـده اسـت. 
عـاوه بـر این در بخش فـروش ریالی محصـوالت، این 
شـرکت بـه رقـم 51.3 هـزار میلیـارد ریال دسـت یافت 
کـه 77درصـد بیـش از مدت مشـابه سـال قبل اسـت.

29 تا 2948 تا 46

اداره کل راه و شهرسازی جنوب استان کرمان

لیست امالک مورد مزایده

نوبت دوم آگهی مزایده اجاره )فراخوان(
اداره کل راه و شهرسـازی جنـوب اسـتان کرمـان در نظر دارد اجاره امالک و مسـتغالت تحت اختیار خود را از طریق مزایـده عمومی و با جزئیات 

منـدرج در اسـناد مزایـده را بـا بهـره گیری از سـامانه تدارکات الکترونیکـی دولـت  )Setadiran.ir( و با شـماره مزایـده 5098003771000004 به 
صـورت الکترونیکی به فروش برسـاند.

 تاریــخ انتشــار: 1398/06/17  مهلــت دریافــت اســناد مزایــده: )1398/06/23تاریــخ و ســاعت 14( تاریــخ بازدیــد: 1398/06/23 مهلــت ارســال 
پیشــنهاد:) 1398/07/03 تاریــخ و ســاعت14(   تاریــخ بازگشایی:ســاعت 8 تاریــخ 1398/07/04 تاریــخ اعــالم بــه برنــده:1398/07/04

آدرسمبلغ تضمینمساحت مترمربعشماره پالكکاربریشهرستانردیف

آموزشیجیرفت1
پاک 6786 فرعی مفروز و مجزی شده از 
6639 فرعی از 706 اصلی بخش 45 کرمان

5239.56
لاير 

695.000.000
خیابان سردارن 
نبش سرداران 3

یـک قطعـه زمیـن آموزشـی در راسـتای اجـرای مـاده 100قانون بخشـی از 
مقـررات مالـی دولت در شـهر جیرفت بـه دارندگان موافقت اصولـی واگذار 

می گـردد.
ضمنا رعایت موارد ذیل الزامی است:

1(برگـزاری مزایده صرفا از طریق سـامانه تـدارکات الکترونیکی دولت 
می باشـد و کلیه مراحل فرآیند مزایده شـامل خرید و دریافت اسـناد 
مزایـده( در صورت وجـود هزینه مربوطه)، پرداخت تضمین شـرکت 
در مزایده (ودیعه)، ارسـال پیشـنهاد قیمت و اطالع از وضعیت برنده 

بـودن مزایـده    گـران محتـرم از این طریق امکان پذیر می باشـد.

2(کلیـه اطالعـات امالک و مسـتغالت شـامل مشـخصات، شـرایط و نحوه 
فـروش در بـرد اعـالن عمومـی سـامانه مزایـده، قابل مشـاهده، بررسـی و 

انتخـاب می باشـد.
3(عالقمنـدان به شـرکت در مزایده می بایسـت جهت ثبت نـام و دریافت 

گواهـی الکترونیکـی (توکن ) با شـماره ذیل تمـاس حاصل نمایند :
مرکز پشتیبانی و راهبری سامانه: 021-41934

اطالعـات تمـاس دفاتـر ثبـت نـام سـایر اسـتانها، در سـایت سـامانه 
) www.setadiran.ir ( بخـش “ ثبـت نام/پروفایـل مزایـده گـر ” 

اسـت. موجود 

تاریخ انتشار مناقصه در سامانه 1398/06/17 می باشد.
مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: ساعت 14 روز 1398/06/17 تا تاریخ 1398/06/24

مهلت زمانی ارائه پیشنهاد: تا ساعت 14 روز  چهارشنبه تاریخ 1398/07/10
زمان بازگشایی پاکت ها: ساعت 8 روز پنجشنبه تاریخ 1398/07/11

اطالعـات تمـاس دسـتگاه مناقصـه گـزار جهت دریافـت اطالعات بیشـتر در خصوص اسـناد مناقصـه و ارائه پاکـت های الـف: آدرس: جیرفـت- حدفاصل 
سـیلو و پلیـس راه، بلـوار ورودی شـهرک صنعتـی شـماره 2 تلفـن: 43310516-034 و سـایت www.jkerman.mrud.ir و پایـگاه ملـی اطـالع رسـانی 

)http://iets.mporg.ir( مناقصـات کشـور
اطالعات تماس سامانه جهت انجام مراحل عضویت در سامانه: مرکز تماس 41934-021 و دفتر ثبت نام 88969737 و 85192768

اداره کل راه و شهرسازی جنوب استان کرمان

فراخوان مناقصات عمومی یک مرحله ای
اداره کل راه و شهرسـازی جنـوب اسـتان کرمـان در نظـر دارد مناقصـه عمومی پروژهای به شـرح ذیل را از طریق سـامانه تـدارکات الکترونیکی 

دولـت برگـزار نمایـد. کلیـه مراحـل برگـزاری مناقصه از دریافت اسـناد تـا ارائه پیشـنهاد مناقصه گران و بازگشـایی پاکت هـا از طریق درگاه سـامانه 
تـداکات الکترونیکـی دولـت )سـتاد( بـه آدرس www.setadiran.ir  انجام خواهد شـد و الزم اسـت مناقصه گران در صورت عـدم عضویت قبلی، 

مراحـل ثبـت نـام در سـایت مذکور و دریافـت گواهی امضـای الکترونیکی را جهت شـرکت در مناقصه محقق سـازند.

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

ضمانت نامه بانکی مناقصه عمومی یک مرحله ای با ارزیابی کیفی
)مطابق با فرمت ارایه 
شده در اسناد( _ اصل 
فیش واریز وجه  نقد

راه، راه آهن و باند 
فرودگاه سال 1398 

و فهرست بهای 
تجمیعی

103/ج98/3
تکمیل و احداث باند دوم جیرفت- سه راهی بم محدوده 

قبل از تونل اسفند+ احداث دوربرگردان روبروی کبابی 
توکلی + احداث دوربرگردان قبل از تونل اسفند

3،428،000،00072،993،342،589

نوبت دوم

ذوب و فوالدسازی جهان فوالد در انتظار افتتاح رسمی کارخانه

آگهی مزایده عمومی

شـرکت آب منطقـه ای کرمـان در نظر دارد کاالهای خود به شـرح مذکـور و با جزئیات 
منـدرج در اسـناد مزایـده را بـا بهـره گیـری ) setadiran.ir ( و با شـماره مزایده ) شـماره 

سیسـتمی( 100970125000001 بصـورت الکترونیکی به فروش برسـاند.

زمان انتشار در سایت: 98/06/13
تاریخ بازدید: 98/06/23 الی 98/06/31

زمان بازگشایی: 98/07/02 ساعت 10:15 صبح 
مهلت دریافت اسناد مزایده: 98/06/23 ساعت 10

آخریــن مهلــت ارســال پیشــنهاد قیمــت: 98/07/2 
ســاعت 10

زمان اعالم برنده: 98/07/02 ساعت 12
ضمنا رعایت موارد ذیل الزامی می باشد:

1-برگــزاری مزایــده صرفــا از طریــق ســامانه تــدارکات 
الکترونیکــی دولــت مــی باشــد و کلیــه مراحــل 
فرآینــد مزایــده شــامل خریــد و دریافــت وجــه 
مزایــده و تحویــل کاال در بســتر ســامانه از ایــن طریــق    

ــی باشــد. ــر م ــکان پذی ام

2-پیشــنهاد مــی گــردد بــا توجــه بــه تنــوع کاالهــای 
ــنهاد از  ــه پیش ــل از ارائ ــده قب ــده در مزای ــرح ش مط

ــد. ــد بعمــل آوری ــده بازدی اقــالم موضــوع مزای
ــده مــی بایســت  ــه شــرکت در مزای ــدان ب 3-عالقمن
ــی  ــی الکترونیک ــت گواه ــام و دریاف ــت ن ــت ثب جه
ــل  ــاس حاص ــل تم ــای ذی ــماره ه ــا ش ــن ( ب ) توک

ــد. فرمائی
مرکز پشتیبانی و راهبری سامانه : 021-41934

اطالعــات تمــاس دفتــر ثبــت نــام ســایر اســتانها، 
 )   www.setadiran.ir  ( ســامانه  ســایت  در 
بخــش "ثبــت نــام/ پروفایــل مزایــده گــر" 

ــت. ــود اس موج

روابط عمومی شرکت آب منطقه ای کرمان

به شماره 10/ج/98
نوبت دوم 

فروش درختان و مصالح بازیافتی سد صفا رود

شناسه: 588839

ادامه در صفحه 3
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گفـت:  سـعیدی،  تقـی  محمـد  حجت االسـام 
میزبانـی  بـه  انتظـار  لیـگ  فوتسـال  مسـابقه های 
کانـون تخصصـی مهدویـت جنـوب کرمـان واقع در 
مسـجد حضـرت زهـرا )س( شـهر جیرفـت برگـزار 
 » سـعیدی  تقـی  محمـد   « شد.حجت االسـام 
شبسـتان  خبرگـزاری  خبرنـگار  بـا  و گـو  گفـت  در 
اوقـات  ادامه طـرح  در  جنـوب، گفـت:  کرمـان  از 
فراغـت تابسـتانی کانـون تخصصـی مهدویت جنوب 
بـا  انتظـار  لیـگ  فوتسـال  هـای  مسـابقه  کرمـان، 
حضـور 12 تیـم در سـه رده سـنی برگـزار شـد.مدیر 
کانـون تخصصـی مهدویـت جنـوب کرمـان، افـزود: 
ایـن رقابـت هـا در سـالن ورزشـی والیت دانشـگاه 
آزاد واحـد جیرفـت بیـن تیـم های مسـجد حضرت 
زهـرا)س(، مدرسـه شـهدا روسـتای عاءالدینـی و 
کانـون والیـت کمیتـه امـداد جیرفـت و بـه میزبانی 
کانـون تخصصـی مهدویت جنـوب کرمان بـا حضور 
مسـاجد  هـای  کانـون  هماهنگـی  سـتاد  مدیـر 
جنـوب کرمـان برگـزار شـد. وی، بیـان داشـت: این 
رقابـت هـا بـا قهرمانـی تیـم هـای مدرسـه شـهداء 
روسـتای عاءالدینـی و نایـب قهرمانـی تیـم کانون 
یافـت. کرمان پایـان  جنـوب  مهدویـت  تخصصـی 

حجـت االسـام سـعیدی، عنـوان داشـت: در کنـار 
ایـن رقابـت هـای ورزشـی، قـرار اسـت اختتامیـه 
طـرح اوقـات فراغـت تابسـتانی همـراه بـا مسـابقه 
هـای کتـاب خوانـی انتظـار، سـبک زندگـی علـوی، 
آثـار هنـری در قالـب خوشنویسـی، مقاله نویسـی، 
نقاشـی، شـعر و داسـتان داسـتان نویسـی، طـرح 
 23( جوایـز  اهـدا  و  قرعـه کشـی  قـرآن،  تـاوت 

شـهریور( برگـزار مـی شـود.

اســماعیل نیــک نفــس، گفت:یکــی از فعالیــت 
ــام  ــران در ای ــاد عم ــی آب ــاح عل ــون مصب ــای کان ه
ــوای  ــی ن ــورایی »ن ــش عاش ــرای نمای ــرم، اج مح
از  مــکان  چندیــن  در  فــردا  از  « کــه  نــوا  بــی 
شهرســتان جیرفــت برگــزار مــی شــود.» اســماعیل 
خبرنــگار  بــا  و گــو  گفــت  در   » نفــس  نیــک 
خبرگــزاری شبســتان از کرمــان جنــوب، ضمــن 
ــین )ع(،  ــام حس ــهادت ام ــیدن ش ــلیت فرارس تس
گفــت: یکــی از فعالیــت هــای کانــون مصبــاح 
علــی آبــاد عمــران در ایــام محــرم، اجــرای نمایــش 
ــردا در  ــه از ف ــوا « ک ــی ن ــوای ب ــی ن ــورایی »ن عاش
ــزار مــی  ــن مــکان از شهرســتان جیرفــت برگ چندی
ــی  ــاح عل ــری مصب ــون فرهنگــی هن شــود.مدیر کان
ــردا در  ــن نمایــش ف ــرد: ای ــه ک ــاد عمــران، اضاف آب
ــاد  ــی آب ــهر عل ــوعا در ش ــت، روز تاس ــدان جیرف زن
عمــران و روز عاشــورا نیــز در روســتای هللا آباد ســید 
برگــزار مــی شــود.وی، بیــان داشــت: از مهــر ســال 
جــاری نیــز اجــرای نمایــش » نــی نــوای بــی نــوا « 
در ســطح دانشــگاه هــای جنــوب کرمــان در دســتور 
ــی  ــت: یک ــار داش ــس، اظه ــک نف ــرار دارد.نی کار ق
دیگــر از برنامــه هــای ایــن کانــون فرهنگــی هنــری 
در ایــام محــرم اجــرای ســرودهای عاشــورایی 
ــت. ــرم « اس ــان ح ــرود » مدافع ــروه س ــط گ توس

ــاد  ــاح علــی آب ــون فرهنگــی هنــری مصب ــر کان مدی
ــب در  ــر ش ــرود ه ــروه س ــن گ ــزود: ای ــران، اف عم
ــتان  ــطح شهرس ــی س ــای مذهب ــت ه ــی از هئی یک

ــرا دارد. ــت اج جیرف

گــروه جهــادی شــهید تاجیــک شــش ماهــی اســت 
اســتان  جنــوب  طاقت فرســای  گرمــای  در  کــه 
کرمــان بــرای ســاخت تنهــا مســجد روســتای 
ــزاری  ــزارش خبرگ ــه گ ــد. ب ــاش می کنن ــو ت هیرگل
تســنیم از کرمــان، نمــاز صبــح را کــه خواندیــم همراه 
ــتان  ــی اس ــق جنوب ــی مناط ــری راه ــور خب ــک ت ی
کرمــان شــدیم مقصــد اول مــا روســتای هیرگلــو در 
دهســتان نهضت آبــاد شهرســتان رودبارجنــوب بــود.

ــتان های  ــی از شهرس ــوب یک ــار جن ــتان رودب شهرس
ــوب  ــه جن ــه در منتهی الی ــت ک ــان اس ــتان کرم اس
ــتان  ــا اس ــرق ب ــه و از ش ــتان قرارگرفت ــرقی اس ش
ــتان همســایه اســت؛ فاصلــه  سیســتان و بلوچس
ــتان  ــز اس ــا مرک ــتان ت ــن شهرس ــادی ای ــن آب آخری
500 کیلومتــر اســت.پنج ســاعتی تــوی راه بودیــم تــا 
بــه روســتای هیرگلــو رســیدیم روســتایی محــروم با 
ــی  ــای بلوچ ــا لباس ه ــی ب ــکنه؛ مردم ــدود 60 س ح
کــه بــه زبــان بلوچــی بــا گویــش رودبــاری صحبــت 
ایــن روســتای محــروم حتــی  می کردند.مــردم 
ــتند  ــزاداری نداش ــاز و ع ــرای نم ــبی ب ــکان مناس م
برگــزاری  و  عزاداری هــا  نمــاز،  اقامــه  بــرای  و 
ــود کــه از حصــاری ناایمــن  مناســبت ها 12 ســالی ب
ــا  ــن مســئله باعــث شــد ت ــد و ای اســتفاده می کردن
یکــی از گروه هــای جهــادی بــرای ســاخت مســجد 
ــو  ــتای هیرگل ــه روس ــه ب ــن منطق ــردم ای ــرای م ب
ــد. حجــت خــاوری کــه دانشــجوی کارشناســی  بیای
مدیریــت دولتــی دانشــگاه کهنــوج اســت از حضــور 
شــش ماهــه گــروه جهــادی شــهید تاجیــک در ایــن 
منطقــه می گویــد، از حمایت هــا و همراهی هــای 
ــه  ــتا و البت ــردم روس ــارکت م ــور و مش ــپاه، حض س
از  کــه  خیران.خــاوری  کمک هــای  هــم  کمــی 
بســیج دانشــجویی کهنــوج بــه ایــن منطقــه آمــده و 
ــده دارد از  ــه عه ــادی را ب ــن گــروه جه مســئولیت ای
نخســتین روزهایــی کــه بــه ایــن روســتا آمــده بــود 
ــرای  ــه ب ــود ک ــش ب ــاه پی ــش م ــان گفت.ش برایم
ــن  ــن روســتا آمــدم. مــردم ای ــه ای ــار ب نخســتین ب
ــرای عــزاداری و برگــزاری  منطقــه محــل مناســبی ب
مناســبت های مذهبــی نداشــتند و تنهــا مســجد 
ایــن روســتا حصــار ناایمنــی بــود کــه مــردم تمامــی 
ــزار  ــکان برگ ــود را در آن م ــم خ ــا و مراس عزاداری ه
می کردنــد و 12 ســالی می شــد کــه ایــن مــکان 
ــبت های  ــی مناس ــزاری تمام ــرای برگ ــی ب ــه محل ب
بــود.ا  شــده  تبدیــل  هیرگلــو  روســتای  مــردم 
ــک  ــداث ی ــات اح ــجویی عملی ــیج دانش ــک بس کم
ــم  ــاز کردی ــه را آغ ــن منطق ــردم ای ــرای م ــجد ب مس
ــی خــود  ــد امــا اهال خیــران هــم کمــی کمــک کردن
روســتا و مــردم منطقــه مهمتریــن نقــش را در 
ــه عهــده داشــتند.تاکنون  ســاخت مســجد روســتا ب
ــجد  ــن مس ــاخت ای ــرای س ــی ب ــون تومان 40 میلی
ــاخت  ــه س ــود ک ــی می ش ــده و پیش بین ــه ش هزین
ــه  ــان 110 میلیــون تومــان هزین ــا پای ایــن مســجد ت
ــداوم در  ــور م ــه ط ــا ب ــه م ــد البت ــته باش در برداش
حــال کار هســتیم و امیدواریــم کــه کار ســاخت ایــن 

ــد. ــام برس ــه اتم ــاه ب ــا آبان م ــجد ت مس

مسابقه های فوتسال 
لیگ انتظار برگزار شد
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از فردا در سطح جیرفت

حضور 6 ماهه گروه جهادی 
در گرمای طاقت فرسای 
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صعود تیم کوهنوردی راهداری 
جنوب به 11 قله مرتفع کشور

کشف محموله برنج احتکار شده 
در منوجان 

تجلیل ازکارکنان نمونه اداره کل 
راه و شهرسازی جنوب کرمان 

چهـار  در  رضایـی، گفـت:  حمیـد 
ماهـه نخسـت امسـال 11 صعـود 
بـرون  و  درون  انفـرادی  و  تیمـی 
اسـتانی در قالـب تیم هـای پایگاه 
و  راه  وزارت  و  عقیـل)ع(  ابـن  مسـلم  بسـیج 
شهرسـازی انجام شـده اسـت.» حمیـد رضایی 
« در گفـت و گـو با خبرنگار خبرگزاری شبسـتان 
از کرمـان جنـوب، گفـت: در چهـار ماهه نخسـت 
درون و  انفـرادی  و  تیمـی  11 صعـود  امسـال 
برون اسـتانی در قالـب تیـم های پایگاه بسـیج 
مسـلم ابـن عقیـل)ع( و وزارت راه و شهرسـازی 
انجام شـده اسـت.معاون توسعه مدیریت منابع 
اداره کل راهـداری و حمـل و نقل جاده ای جنوب 
کرمان، افـزود: حسـین کمالـی از کارکنـان ایـن 
اداره کل بـه همـراه تیـم وزارت راه و شهرسـازی 
بـه قلـه هـای شـیرکوه یـزد، کرکـس اصفهـان، 

گنـو بندرعبـاس، پـراو کرمانشـاه ، سـهند تبریز و 
قلـه دماونـد صعـود موفقیت آمیز داشته اسـت.

وی، ادامـه داد: صعـود بـه قلـه هـای پلوار، بنـه 
ای دلفـارد، گلـم دخترکـش، شـاه چهـل مـرد 
و مشـکا از مهمتریـن صعودهـای تیـم پایـگاه 
بسـیج مسـلم ابـن عقیـل)ع( از ابتدای امسـال 
تاکنون بوده اسـت.رضاییافزود: برگزاری مسابقه 
های شـطرنج ویژه کارکنـان و خانـواده همکاران 
شـطرنج  هیئـت  همـکاری  بـا  اداره کل  ایـن 
دوچرخـه  تـور  و  مسـابقه  برگـزاری  جیرفـت، 
بـا همـکاری هیئـت دوچرخـه  سـواری جـاده 
سـواری جیرفت، انجـام و اجـرای ورزش هـای 
جوانـان  و  ورزش  اداره  همـکاری  همگانی بـا 
جیرفـت، از مهمترین برنامه های ورزشـی جهت 
ارتقـای سـامت کارکنـان ایـن اداره کل در حـوزه 

اسـت. ورزش، 

ــکار شــده  ــج احت ــن برن 25 ت
ــع  در شهرســتان منوجــان واق
کرمــان  اســتان  جنــوب  در 
گــزارش  شــد.به  کشــف 
دادســتان  ســیما  و  صــدا  خبرگــزاری 
گشــت  بازدیــد  در   : گفــت  منوجــان 
ایــن  بــازار  تنظیــم  ســتاد  مشــترک 
ــروش  ــد ف ــک واح ــار ی شهرســتان، از انب
مــواد غذایــی 25 تــن برنــج احتــکار 
آقــای   . شــد  خارجــی کشــف  شــده 
حمیــد رضایــی افــزود :مالــک ایــن واحــد 
ــی  ــت گرانفروش ــه عل ــن ب ــی همچنی صنف
ــی  ــب قضای ــت تعقی ــج ، تح ــن برن 35 ت
قــرار گرفــت و مغــازه وی پلمــپ شــد. وی 
ــاره  ــی درب ــای صنف ــان واحده ــه صاحب ب
تخطــی از قوانیــن هشــدار داد و گفــت 

ــران در نظــام اقتصــادی کشــور  اخــال گ
ــاج  ــع مایحت ــه در نظــام توزی و کســانی ک
ــای  ــا مجازت ه ــد ب ــکنی کنن ــردم کارش م
جــرم  شــد.  خواهنــد  مواجــه  قانونــی 
ــت  ــدی اس ــم عم ــه جرای ــکار از جمل احت
و بــرای اینکــه احتــکار جــرم تلقــی شــود 
ــام مرتکــب  ــت ع ــد ســوء نی ــا بای ــه تنه ن
کــه داللــت بــه ارتــکاب عمــل جمــع آوری 
ــروری  ــاز و ض ــورد نی ــداری ارزاق م و نگه
ــه منظــور نفــع شــخصی و  عامــه مــردم ب
بــه قصــد افزایــش قیمــت اســت، تحقــق 
ــاص او  ــت خ ــوء نی ــد س ــه بای ــد، بلک یاب
ــود در  ــا کمب ــا ایجــاد انحصــار ی ــه همان ک
ــر  ــال در ام ــت اخ ــه جه ــا ب ــۀ آنه عرض
مایحتــاج عمومــی جامعــه اســت نیــز 

ــود. ــق ش محق

و  راه  مدیــرکل  حضــور  بــا 
شــهر ســازی جنــوب کرمــان 
دولــت  هفتــه  مناســبت  بــه 
ادارات  نمونــه  کارکنــان  از 
شهرســازی  و  راه  ســتادی  و  شهرســتانی 
احمــد  آقــای  و  تجلیــل  جنــوب کرمــان 
کل  نمونــه   کارمنــد  عنــوان  بــه  بی نیــاز 

شــد.  معرفــی  کارکنــان 
و  راه  وزارت  خبــری  پایــگاه  بــه گــزارش 
ارتباطــات  اداره  از  نقــل  بــه  شهرســازی 
واطــاع رســانی اداره کل راه و شهرســازی 
ــن  ــاردویی در ای ــد س ــان، محم ــوب کرم جن
ــت  ــه دول ــت هفت ــن بزرگداش ــم ضم مراس
ازعملکــرد و فعالیــت کارکنــان تقدیر و تشــکر 
کــردو ازآقــای احمدبــی نیــاز بــه عنــوان 
کارمنــد نمونــه کل کارکنــان تجلیــل کــرد.

ــان  ــوب کرم ــازی جن ــر  کل راه وشهرس مدی
بــا تاکیــد بــر همدلــی و همراهــی همــه زیــر 
شهرســازی  و  راه  کل  اداره  مجموعه هــای 
در  در ســال 1397  اداره کل  ایــن  گفــت: 
شــاخصهای اختصاصــی 1000 امتیــاز ممکــن 
ــن  ــه ای ــرده ک ــب ک ــتان کس ــطح اس را درس
امــر نشــان دهنــده  عملکــرد خــوب کارکنــان 
ایــن اداره کل اســت.در پایــان ایــن مراســم، 
از 25نفــر از کارکنــان اداره کل درحــوزه هــای 

ــد. ــل آم ــل بعم ــف تجلی مختل
الزم بــه ذکــر اســت اداره کل راه و شــهر 
کارمنــداز  250نفــر  تعــداد  بــا  ســازی 
جوانتریــن نیروهــا در ســطح وزارت راه و 
شــهر ســازی برخورداراســت و اکثــر کارکنــان 
ایــن اداره کل دارای ســطح تحصیــات عالــی 

ــند. ــی باش م

ــوب اســتان کرمــان  ــار باغــات جن  هزارهکت
بــه آفــت مگــس مدیترانــه ای آلــوده اســت 
و هــر روز بــه وســعت آلودگــی افــزوده 

می شــود. 
ــاد  ــازمان جه ــس س ــوری ریی ــعید برخ س
ــو  ــت وگ ــان در گف ــتان کرم ــاورزی اس کش
استان های باشــگاه  خبرنگارگــروه  بــا 
ــوب  ــت: جن ــان گف ــگاران جوان از کرم خبرن
کرمــان ســالیانه 4 میلیــون تــن انــواع 
ــه  ــی رادر 85 گون ــی و زراع ــوالت باغ محص
ــی  ــای داخل ــه بازار ه ــد و ب محصــول را تولی
و خاجــی ارســال مــی کنــد.او افزود:ســطح 
زیــر کشــت باغــات جنــوب کرمــان 80 هــزار 
هکتــار اســت.برخوری بیــان داشــت: 10 
ــان  ــتان کرم ــوب اس ــات جن ــار باغ هزارهکت
بــه آفــت مگــس مدیترانــه ای آلــوده شــده 
اســت و بــرای مبــارزه بــا ریشــه کــن شــدن 
ایــن آفــت نیازمنــد40 میلبــارد ریــال اعتبــار 
هســتیم کــه متاســفانه طــی ســه ســال کــه 
از آغــاز ورود ایــن آفــت بــه باغــات جنــوب 
کرمــان مــی گــذرد هیــچ اعتبــاری در نظــر 
ــه  ــا توج ــزود: ب ــت.او اف ــده اس ــه نش گرفت
بــه اقلیــم مناســب جنــوب کرمــان و تنــوع 
ــور های  ــا کش ــت میوه ه ــوالت و کیفی محص
حاشــیه خلیــج فــارس مشــتری میوه هــای 
مرکبــات جنــوب کرمــان  و  سردســیری 
هســتند کــه در صــورت ایجــاد خســارت 

حداقــل 50 درصــد در کاهــش تولیــد را 
ــت. ــم داش خواهی

آفت مگس مدیترانه ای میزبان 
بیش از 250 گونه گیاهی

نباتــات  حفــظ  مدیــر  فرخــی  مجیــد 
ــوب اســتان  ــاد کشــاورزی جن ســازمان جه
کرمــان نیــز در گفــت وگــو بــا خبرنــگار 
گــروه اســتان های باشــگاه خبرنــگاران 
جوان از کرمــان افــزود: ایــن آفــت از ســال 
جنوبــی  شهرســتان های  باغــات  در   95
دیــده شــده اســت کــه علــت آن ورود 
نهال هــای آلــوده مرکبــات از شــمال کشــور 

ــت. ــوده اس ب
فرخــی افــزود: طــی ایــن ســه ســال اکنــون 
ــتان  ــوب اس ــات جن ــار از باغ ــزار هکت 2 ه
ــد و  ــن آفــت شــده ان ــه ای ــوده ب کرمــان آل
در ســطح 10 هــزار هکتــار ایــن آفــت ردیابــی 
ــا  ــارزه ب ــرد: مب ــح ک ــت.او تصری ــده اس ش
ایــن آفــت تــا کنــون در ســطح 460 هکتــار 
از باغــات انجــام شــده اســت.فرخی اظهــار 
ــوب  ــوده در جن ــطح آل ــترین س ــرد: بیش ک
کرمــان کــه حملــه آفــت از شــدت بیشــتری 
برخــوردار اســت مربــوط بــه منطقــه دلفــارد 
اســت کــه دلیــل آن  نیــز تنــوع بــاالی 
محصــوالت باغــی اســت.مدیر حفــظ نباتات 
ــوب اســتان  ــاد کشــاورزی جن ســازمان جه

کرمــان گفــت:  اقدامــات خوبــی بــا کمــک 
ــرای  ــت و ب ــه اس ــورت گرفت ــاورزان ص کش
ــارزه  ــژه مب ــع جــذاب وی ــا و مای ــه تله ه تهی
ــارات هســتیم  ــد اعتب ــت نیازمن ــن آف ــا ای ب
ــه اعتبــاری در ایــن  ــا کــون هیــچ گون کــه ت
خصــوص واگــذار نشــده اســت.فرخی از 
ــع  ــه در جم ــرد ک ــت ک ــاورزان درخواس کش
آوری و دفــن میوه هــای آلــوده در عمــق 50 
ســانتی متــری خــاک مشــارکت نماینــد تــا 

ــد. ــدا نکن ســطح آلودگــی گســترش پی

شمارش معکوس برای مرگ 
باغات میوه

ــاورزانی  ــا کش ــزارش م ــر گ ــرف دیگ ــا ط ام
نفــس  آفــت  ایــن  ورود  کــه  هســتند 
دو  و  انداختــه  بــه شــماره  را  باغاتشــان 
ــتند.به  ــا هس ــارزه ب ــت درگیرمب ــال اس س
منطقــه کشــکویه ســاردو آمدیــم  جایــی کــه 
ــارزه  ــر مب کشــاورزان  حــدود 2 ســال درگی
ــه  ــس مدیتران ــام مگ ــمجی بن ــت س ــا آف ب

باغــداران   از  اســفندیاری  هســتند.علی 
اینکــه حــدود  اعــام  بــا  ایــن منطقــه 
4 هکتــار ســطح زیــر کشــت باغ هــای 
منطقــه  ســردرختی  میوه هــای  و  گــردو 
اســت، گفــت: مگــس مدیترانــه بیشــترین 
خســارت را بــه درختــان زردآلــو و هلــوی مــا 
زده  ، متاســفانه اســم آفــت را هــم در ابتــدا 
نمــی دانســتیم اکنــون 50 درصــد محصــول 
باغاتمــان طــی ایــن دوســال از بیــن رفتــه 
دیگــر کشــاورزی  اســت.محمد کریمــی 
ــن آفــت شــده اســت و  ــر ای ــه درگی ــود ک ب
ــد، از  ــش می گوی ــاغ های ــراب ب ــال خ از ح
ــش  ــو و آلوهای ــان زردآل ــام درخت ــه تم اینک
ــد  ــد و 80 درص ــده ان ــت ش ــن آف ــر ای درگی
ــد  ــه و نمی دان ــن رفت ــوه امســالش از بی می

ــد. ــارزه کن ــه مب ــد و چگون ــکار کن چ
ــان  ــت درخت ــا اکثری ــه م ــت: در منطق او گف
گرفتــار ایــن آفــت شــده انــد و هیــچ کــس 
تاکنــون کاری بــرای مــا نکــرده اســت و 

ــم. ــه نداری ــن زمین ــی در ای ــم اطاعات ماه

کارشــناس مســوول هوا اداره کل ســازمان 
محیــط زیســت اســتان کرمــان گفــت: بــر 
ــا و  ــازمان جنگل ه ــات س ــاس مطالع اس
مراتــع 29 مرکــز کانــون فرســایش بــادی 
ــود دارد  ــتان وج ــوب اس ــمال و جن در ش
زایــی ســاطمان  بیابــان  منظــور  بــه  و 
محیــط زیســت اســتان در منطقــه شــکار 
ــال  ــت نه ــه کاش ــدام ب ــگان اق ــوع ری ممن
ــرده اســت.محبوبه رســولی، کارشــناس  ک
ــط  ــازمان محی ــوا اداره کل س ــوول ه مس
ــا راه  ــو ب ــان در گفتگ زیســت اســتان کرم
آرمــان؛ بــا بیــان اینکــه پدیــده ریزگردهــا 
از جملــه چالــش هــا و معضــات زیســت 
اســتان  اخیــر  ســال  چنــد  محیطــی 
ــن  ــه ای ــه اینک ــا اشــاره ب ــان اســت ب کرم
ــده  ــاد ش ــادی ی ــایش ب ــون فرس 29 کان
ــان  ــتان کرم ــهرهای اس ــام ش ــا تم تقریب
را پوشــش می دهنــد، ابــراز کــرد: بــر 
ــا  ــه ب ــی مقابل ــه مل ــاس کمیت ــن اس همی
ریزگردهــا تشــکیل شــده اســت و در ایــن 
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آن  بـه  کـه  می کنـد  اسـتفاده  وسـیله ای  از  سـونوگرافی 
فراصوتـی  امـواج  وسـیله  ایـن  و  می گوینـد  ترنسـفورماتور 
را بـه بیـرون ارسـال مـی کنـد و صـدای اکـو را مـی شـنود 
ایـن  دارد کـه  قـرار  یـک کامپیوتـر  سـونوگرافی  اتـاق  در   ،
تفسـیر  و  ترجمـه  تصویـر  صـورت  بـه  را  فراصـوت  امـواج 
شناسـایی کنـد  را  سـاختار  می توانـد  تکنسـین  و  می کنـد 
را  عکس هـا  متخصـص  سـپس  و  ببینـد  را  آن  انـدازه  و 
می خوانـد و تشـخیص و شـرایط فـرد را اعـام مـی کنـد. 
در سـونوگرافی)تصویربرداری اولتراسـوند( از امـواج صوتـی 
بـرای تولیـد تصاویـری از داخـل بـدن اسـتفاده مـی شـود. 
از ایـن گزینـه بـرای کمـک بـه تشـخیص دالیـل ایجـاد درد، 
تـورم، عفونـت در اندام هـای داخلـی بـدن ،بررسـی وضعیت 
جنین در زنان باردار و مغز و باسـن نوزاد اسـتفاده می شـود.

بیوپسـی،  بـه  کمـک  بـرای  سـونوگرافی   از  همچنیـن 
ارزیابـی  و  قلبـی  هـای  بیمـاری  و  شـرایط  تشـخیص 
مقـدار آسـیب وارد شـده از حملـه قلبـی اسـتفاده خواهـد 
تهاجمـی  غیـر  و  امـن  فرآینـد  یـک  سـونوگرافی  شـد. 
نمی کنـد. اسـتفاده  شـده  یونیـزه  تابـش  از  و  اسـت 

تعطیلی مراکز سونوگرافی در جیرفت
تعطیـل  جیرفـت  سـونوگرافی  مرکـز  دو  گذشـته  روز  از 
شـده اند و اطاعیـه ای بـر روی درب ایـن مراکـز چسـبانده 
شـده کـه خبـر از ایـن می دهـد تـا 5 روز دیگـر بـاز نخواهنـد 
شـد، جیرفتـی شـهری اسـت کـه پذیـرای بیمـاران زیـادی 
از دیگـر شهرسـتان های جنوبـی اسـتان نیـز اسـت و ایـن 
مسـاله باعـث نگرانـی بیمارانـی شـده کـه بـه سـونوگرافی 

نیـاز دارند.خدیجـه صالحـی به»کاغذوطن«گفت:»خواهـرم 
رودبارجنـوب  در  نداشـت  خوبـی  حـال  و  اسـت  بـاردار 
سـاکن هسـتیم و مسـافت زیـادی را طـی کردیـم تـا او را 
بـه جیرفـت بیاوریـم البتـه سـختی و سـفرو گرانـی کرایـه و 
...عـاوه بـه کنـار تعطیلی سـونوگرافی حالمـان را بدتـر کرده 
اسـت.«یکی دیگـر از زنانـی کـه جلـوی مرکز نگران ایسـتاده 
بـود گفـت:»دو روز اسـت حـال خوبـی نـدارم و دکتـر برایـم 
مرکـز  دو  هـر  امـده ام  حـاال کـه  امـا  نوشـته  سـونوگرافی 
سـونوگرافی تعطیـل هسـتند نمی دانـم چـه فکری بـردارم.«

با دوپزشکی که مراکز سونوگرافی را در جیرفت 
تعطیل کرده اند برخورد قانونی می شود

دکتـر سـاالری مقـدم معـاون درمان دانشـگاه علوم پزشـکی 
و  مشـایخی  دکتـر  به»کاغذوطن«گفت:»خانـم  جیرفـت 

همسرشـان  زوجـی هسـتند کـه هـر دو در جیرفـت مرکـز 
داشـته  سـفر  قصـد  زمـان کـه  هـر  و  دارنـد  سـونوگرافی 
باشـند ناگزیـر باهـم بـه سـفر می رونـد.«وی افزود:»یـک 
سـال اسـت ایـن زوج سـمنانی مرخصـی نرفته انـد و حـاال 
نگذاشـتیم  مـا  ولـی  اسـتفاده کرده انـد  موقعیـت  ایـن  از 
مراکـز دولتی مـان تعطیـل باشـند. در بیمارسـتان منوجـان، 
بیمارسـتان 12فروردیـن کهنـوج و بیمارسـتان های آیـت هللا 
و  دارنـد  وجـود  سـونوگرافی  امام)ره(جیرفـت  و  کاشـانی 
در  شـبانه روزی  صـورت  بـه  هـم  سـونوگرافی  متخصـص 
محـل مسـتقر اسـت و ارائـه خدمـت می دهنـد و در کهنـوج 
یـک مرکـز بخـش خصوصی»دکتر سـهروردی«فعال اسـت 
و در جیرفـت هـم دو مرکـز بخـش خصوصـی هم اکنـون 
فعـال هسـتند و ارائـه خدمـت می دهنـد عـاوه بـر این هـا 
متخصصـان زنـان و زایمـان  دو مطـب در کهنـوج و شـش 
مطـب در جیرفـت سـونوگرافی را بـه صـورت رایـگان بـرای 
بیمـاران بـاردار انجـام می دهنـد و این دسـتور علوم پزشـکی 
اسـت.«وی تصریـح کرد:»من قبول دارم کـه این دو مرکز در 
جیرفـت تعطیـل شـده اند چـون خانـواده هسـتند و چـاره ای 
نیسـت البتـه یـک مـورد خـاص وجـود دارد که دسـتور دادم 
بـه جـد پیگیری شـود و آن این اسـت که ایـن زوج باید یک 
خبـر بـه مـا می دادنـد تـا از تعطیلـی مراکـز باخبـر باشـیم و 
دسـتورات الزم را داده ام کـه زمـان برگشـت از سـفر با جدیت 
بـا آنهـا برخـورد شـود و به دایـره تخلفـات فرسـتاده خواهند 
شـد و حتمـا چنـد روزی درب مراکـز سـونوگرافی آنها بسـته 
خواهـد شـد و ایـن کار در پرونده شـان نیـز درج می شـود.«

هدف های سونوگرافی:
اسـت  سـونوگرافی  تصویـر  تهیـه  تسـت،  ایـن  اهـداف 
بـد  و  خـوب  سـاختار  و  شـکل  سـایز،  کـه  می توانـد 
بدنـی  بافـت  اگـر  حتـی  دهـد  نشـان  را  بـدن  اعضـای 
بیشـتر  بایـد  فراصوتـی  امـواج  ایـن  باشـند،  سـخت 
بسـازند. مـا  بـرای  را  واضح تـری  تصویـر  تـا  تـاش کننـد 

سـایز،  ارزیابـی  بـرای  کاربـردی  روش  یـک  سـونوگرافی 
شـکل و چگالـی بافـت هـای بـدن اسـت کـه بـه تشـخیص 
در وضعیـت هـای پزشـکی کمـک بسـیار زیـادی مـی کنـد 
و امـواج فراصـوت و تصاویـری کـه از آن هـا بـه دسـت مـی 
اسـت. بیماری هـا  تشـخیص  بـرای  عالـی  راه  یـک  آیـد، 

اغلـب  مشـخص  طـور  بـه  شـکمی  فراصـوت  امـواج 
دیگـر  کلیـه،  سـنگ  معـده،  بیماری هـای  بـرای 

آپاندیـس،  کبـدی،  هـای  بیمـاری  کلیـه،  بیماری هـای 
از  بیـرون  حاملگـی  شـکم،  درون  هـای  کیسـت  انـواع 
می شـود. اسـتفاده  وضعیت هـا  دیگـر  و  فیبـروم  رحـم، 

معمـواًل سـونوگرام از یـک مانیتـور اسـتفاده مـی کنـد کـه 
مـی شـوند  داده  نشـان  بـه خوبـی  رحـم  و  آن جنیـن  در 

و  ارزیابـی کننـد  نیـز  را  جزئیـات  می تواننـد  همچنیـن  و 
وضعیـت هـای دیگـری مثـل بافت سـینه، بافت اسـتخوان، 
بیمـاری هـای اسـتخوانی و دیگـر شـرایط را ارزیابـی کنـد.

سـونوگرافی مـی توانـد جریـان خـون و جریـان مایـع درون 
ایـن  می توانـد  ایـن کامپیوتـر  و  دهـد  تشـخیص  را  بـدن 

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی جیرفت: صاحبان دو مرکز سونوگرافی بدون اطالع علوم پزشکی به سفر رفته اند که با آنها برخورد قانونی می شود

تعطیلی سرخود دو مرکز سونوگرافی در جیرفت

سـونوگرافی یـک روش تشـخیصی در پزشـکی اسـت کـه از امـواج صوتـی بـا فرکانـس بـاال اسـتفاده می کند کـه به آن 
امـواج فـرا صـوت نیـز مـی گوینـد، بـه طـوری کـه می توانـد سـاختار بـدن را نشـان دهـد و یـا از آن عکـس تهیـه کنـد 
و ایـن آزمایـش اغلـب توسـط سـونوگرام گرفتـه می شـود، از سـونوگرافی  بـرای کمـک به بیوپسـی، تشـخیص شـرایط 
و بیماری هـای قلبـی و ارزیابـی مقـدار آسـیب وارد شـده از حملـه قلبـی اسـتفاده خواهـد شـد.از روز گذشـته دو مرکـز 
سـونوگرافی در جیرفـت بـه صـورت همزمـان بـه دلیـل سـفر تعطیـل شـده اند و گویـا علـوم پزشـکی از ایـن مسـاله 
بی خبـر بـوده اسـت، بیمـاران از ایـن مسـاله ناراحـت هسـتند و معـاون درمـان علوم پزشـکی می گویـد مراکـز دولتـی 
در بیمارسـتان های امام)ره(جیرفت،آیـت هللا کاشـانی، 12فروردیـن کهنـوج و بیمارسـتان منوجـان آمـاده ارائـه خدمات 
بـا دو پزشـکی کـه مراکزشـان را بی خبـر تعطیـل کرده انـد هـم برخـورد قانونـی می شـود. بیمـاران هسـتند و  بـه 

وی تصریـح کرد:»مـن قبـول دارم کـه این 
دو مرکـز در جیرفـت تعطیل شـده اند چون 
خانـواده هسـتند و چـاره ای نیسـت البتـه 
یـک مـورد خـاص وجـود دارد که دسـتور 
دادم به جد پیگیری شـود و آن این اسـت 
کـه این زوج بایـد یک خبر به مـا می دادند 
تا از تعطیلی مراکز باخبر باشـیم و دستورات 
الزم را داده ام کـه زمـان برگشـت از سـفر با 

جدیـت با آنهـا برخورد شـود.«

الهام پی پر
دبیر تحریریه/کاغذ  وطن
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نقش نیروگاه سیکل ترکیبی کرمان 
در پایداری شبکه جنوب شرق کشور

نیـروگاه سـیکل ترکیبـی کرمـان با 8 واحـد گازی 
یزرگتربـن  از  یکـی  عنـوان  بـه  بخـار  واحـد   4 و 
نیروگاههـای کشـور با بهره گیـری از تکنولوژی روز 
دنیـا و توانمنـدی فنـی و مهندسـی در پایـداری 
شـبکه بـرق جنوبشـرق کشـور نقـش مهمـی ایفـا 
نیـروگاه  عمومـی  روابـط  گـزارش  بـه  کند.  مـی 
کرمـان- حسـین بحرالعلومی، مدیرعامل شـرکت 
مدیریـت تولیـد بـرق کرمـان در گفتگـو بـا روابـط 
عمومـی ایـن شـرکت گفـت : نظـارت بـر اورهـال 
 V94.2 انـدازی و کاميشـينيگ واحدهـای و راه 
جملـه  از  اينسـترومنت  اع  و ـ ن ا کاليبراسـيون  و 
توانمندی هـای فنـی و مهندسـی نیـروگاه کرمـان  
مـی باشـند.  وی افـزود: همچنیـن راه انـدازي 

بويلرهـاي   ، ر  ا ـ خ ب واحدهـاي  وکاميشـينيگ 
بازيـاب و بهـره بـرداري و راه انـدازی تجهيـزات و 
تاسيسـات جانبـي نيـروگاه و تجهيـزات شـبکه به 
صـورت جزيـره ای نیـز از شـاخصه هایـی هسـتند 
کـه مـی تـوان بـه آنهـا اشـاره کـرد. وی اضافـه 
کـرد: بهـره بـرداری و راه اندازی واحدهاي سـيکل 
ترکيبـي، تعميـرات اساسـي و ارائـه مشـاوره فنـي 
و سـوپروايزري واحدهـاي گازيV94.2  و عیـب 
یابـی توربیـن هـا و تعمیـرات روتیـن ایـن گونـه 
واحدهـا  توسـط نیروهای زبده شـاغل در نیروگاه 
کرمـان انجـام می شـود و تـا کنـون در زمینه هـای 
یـاد شـده بـه بسـیاری از نیـروگاه هـای مشـابه 

کرده ایـم. سـرویس دهی 

منبرهای محرم جای »سیاسی بازی« نیست

ادامه یادداشت

هيأت موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
)) آگهـی موضـوع مـاده 3 قانـون و مـاده 13 آئيـن نامـه قانـون تعييـن تكليـف وضعيت ثبتـی اراضی و 

سـاختمان های فاقد سـند رسـمی (( 
در اجـرای  مـواد مذکـور بدیـن وسـیله  اماکـی  کـه برابـر آراء هيأت هـای  حـل اختـاف  موضـوع قانون 
تعييـن تكليـف وضعيت ثبتی اراضی و سـاختمان های فاقد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتی  ناحیه 
یـک  كرمـان  تقاضـای ثبت آن ها پذیرفتـه و ادامه عملیات ثبتی آن ها مطابق قانـون مذکور تجویز گردیده 
اسـت، بـه ترتیـب شـماره پـاک فرعـی از اصلـی  و بخـش محـل  وقـوع  ملـک و مشـخصات مالک یا 
مالکین ) متقاضیان ثبت ( واقع در بخش های  )1-4-8(  ثبتی شهرسـتان کرمان  به شـرح ذیل آگهی  
می شـود تـا  در صورتـی كـه  شـخص  یا اشـخاصی  نسـبت به صدور سـند مالكيت متقاضيـان اعتراضی 
داشـته باشـند بتوانند از تاريخ انتشـار اولين آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسـليم و 
پـس از اخـذ رسـيد، ظرف مدت يک ماه از تاريخ تسـليم اعتراض، دادخواسـت خـود را به مراجع قضايی 
تقديـم نماينـد. بديهی اسـت در صـورت انقضای مـدت مذكور و عدم وصـول اعتراض طبق مقررات سـند 
مالكيت صادر خواهد شـد. شـایان ذکر اسـت صدور و تسـلیم سـند مالکیت بر اسـاس قانون مذکور مانع 

مراجعـه متضرر بـه دادگاه نخواهد بود.
امالک تقاضای ثبت شده واقع در بخش 1 کرمان

1 فرعـی از 2822 اصلـی مجـزی شـده از 2815 و 2822 اصلـی )کـه بـه پـاک 1 فرعـی از 2822 اصلـی 
اصـاح گردیـده( و 2826 اصلـی - خانـم معصومه مهدوی فرزند سـیدمهدی به شناسـنامه شـماره 592 
صـادره از کرمـان در ششـدانگ یکبـاب خانـه به مسـاحت 2683/40 متر مربـع به آدرس کرمـان خیابان 
ابوحامـد کوچـه 26 شـرقی 3 سـمت چـپ خریـداری از محـل مالکیت علی اکبر رشـید فرخـی - ردیف 

1122
26 فرعی از 4250 اصلی - آقای محمود اسـدی خانوکی فرزند حسـین به شناسـنامه شـماره 55 صادره 
از زرنـد در ششـدانگ یکبـاب خانـه مشـتمل بـر طبقه فوقانـی و زیر زمین به مسـاحت 200 متـر مربع به 
آدرس کرمان خیابان شـهید نجیب زاده غربی 2 جنوبی 1 سـمت راسـت دو قطعه مانده به آخر خریداری 

از محـل مالکیت کیخسـرو و کیـان پور و مروارید کیانیـان - ردیف 1370
45 فرعـی از 4253 اصلـی - آقـای رضـا بهـاء الدینی بهاء آبادی فرزند ماشـااله به شناسـنامه شـماره 10 
صـادره از زرنـد در ششـدانگ یکبـاب خانـه به مسـاحت 210/7 متـر مربع بـه آدرس کرمان بلوار شـهدای 
خانـوک کوچـه 23 فرعـی اول سـمت راسـت غربـی 1 خریـداری از محـل مالکیـت شـاهپور کیانیـان - 

ردیـف 1173
2 فرعـی از 4770 اصلـی - آقـای روح الـه اله وردی سرآسـیابی فرزند احمد به شناسـنامه شـماره 2269 
صـادره از کرمـان در ششـدانگ یکبـاب خانـه بـه مسـاحت 221/37 متـر مربع بـه آدرس کرمان شـهرک 
سـعیدی بلـوار شـهدای غدیـر نبش غدیـر 11 خریـداری از محل مالکیت سـید حاجی باغخانـی - ردیف 

1250  
16528 فرعـی از 4776 اصلـی مجـزی شـده از 23 فرعـی از 4776 اصلـی - آقـای محمـود غنـی پـور 
گورکی فرزند حسـین به شناسـنامه شـماره 185 صادره از کرمان در ششـدانگ یکباب خانه به مسـاحت 
237/63 متـر مربـع بـه آدرس کرمـان بزرگراه آیت اله خامنـه ای خیابان رز کوچه کربـای 4خریداری از 

محـل مالکیت شـاهپور کیانیـان - ردیف   0832
16535 فرعـی از 4776 اصلـی مجـزی شـده از 148 فرعـی از 4776 اصلـی - خانم فاطمـه درانی فرزند 
مهـدی بـه شناسـنامه شـماره 2980698423 صـادره از کرمـان و آقـای امیـد بیرجندی حرجنـدی فرزند 
محمـد بـه شناسـنامه شـماره 2980258652 صـادره از کرمـان بالمناصفه در ششـدانگ یکبـاب خانه به 
مسـاحت 207/95 متـر مربـع بـه آدرس کرمان بلوار آیت اله خامنه ای کوچـه 1 خریداری از محل مالکیت 

مجیـد بهرام پـور - ردیف هـای  0053 و 1361
16539 فرعـی از 4776 اصلـی مجـزی شـده از 133 فرعـی از 4776 اصلـی - خانـم مریـم طالبـی زاده 
سـردری فرزنـد محمد به شناسـنامه شـماره 13 صـادره از کرمان در ششـدانگ یکباب خانه به مسـاحت 
143/45 متـر مربـع بـه آدرس کرمان کمربندی شـرقی بزرگراه آیت اله خامنه ای کوچـه 43 خریداری از 

محـل مالکیـت فتح اله بانـک توکلی - ردیـف  0309
16547 فرعی از 4776 اصلی - خانم آسـیه بسـربرده فرزند احمد به شناسـنامه شـماره 5696 صادره از 
کرمان در ششـدانگ یکباب خانه به مسـاحت 179/15 متر مربع که موازی 5/60 متر مربع از ششـدانگ 
عرصـه مـورد تقاضـا متعلـق بوقـف و در اجـاره نامبرده قـرار دارد بـه آدرس کرمان سـعیدی خیابـان ثاراله 
کوچـه8 انتهـای اولیـن فرعی سـمت چپ خریـداری از محل مالکیت جلیل رشـید فرخـی - ردیف  1324

16548 فرعی از 4776 اصلی - آقای احمد موحدی منش فرزند قاسـم به شناسـنامه شـماره 7 صادره 
از کرمـان در ششـدانگ یکبـاب خانـه بـه مسـاحت 454/35 متـر مربع کـه مـوازی 14/20 متـر مربع از 
ششـدانگ عرصـه مـورد تقاضا متعلق بوقف و در اجـاره نامبرده قرار دارد به آدرس کرمان سـعیدی خیابان 

ثارالـه کوچـه 6 پـاک 315 خریـداری از محل مالکیت جلیل رشـید فرخـی - ردیف  1325
16549 فرعـی از 4776 اصلـی - آقـای حمـزه موحـدی منـش فرزنـد احمـد بـه شناسـنامه شـماره 
2980660337 صـادره از کرمـان در ششـدانگ یکبـاب خانـه به مسـاحت 333/15 متر مربـع که موازی 
10/41 متـر مربـع از ششـدانگ عرصـه مـورد تقاضـا متعلق بوقـف و در اجـاره نامبرده قـرار دارد بـه آدرس 

کرمـان سـعیدی خیابـان ثارالـه کوچـه 6 خریـداری از محـل مالکیـت جلیل رشـید فرخـی - ردیـف  1326
16550 فرعـی از 4776 اصلـی - خانـم فاطمـه افضلـی ده زیـاری فرزنـد اکبـر بـه شناسـنامه شـماره 
2980347752 صـادره ازکرمـان در ششـدانگ یکبـاب خانـه بـه مسـاحت 200/20متـر مربـع بـه آدرس 
کرمـان بلـوار سـیدی کوچـه 16 شـرقی 8 سـمت راسـت خریـداری از محل مالکیـت غامرضا بهـرام پور 

- ردیـف 0099
16552 فرعـی از 4776 اصلـی - خانـم سـمیرا صادقـی پاسـیبی فرزنـد محمـد بـه شناسـنامه شـماره 
2980021210 صـادره ازکرمـان در ششـدانگ یکباب خانه به مسـاحت 155/22متر مربع که مـوازی 4/85 
متـر مربـع از ششـدانگ عرصـه مـورد تقاضا متعلـق بوقـف و در اجاره نامبـرده قـرار دارد بـه آدرس کرمان 
جـاده کوهپایـه نرسـیده بـه سـه راه شـهدای غدیـر سـمت چـپ خریـداری از محـل مالکیت اکبر رشـید 

فرخـی فرزنـد محمد - ردیـف 1144
16554 فرعی از 4776 اصلی مجزی شـده از 129 فرعی از 4776 اصلی - خانم فاطمه السـادات سـید 
رضائـی جوشـانی فرزند سـید مجید به شناسـنامه شـماره 3180036877 صـادره ازگلباف در ششـدانگ 
یکبـاب خانـه بـه مسـاحت 208/05متـر مربع به آدرس کرمـان بزرگراه آیـت اله خامنـه ای 20 متری امام 
سـجاد )ع( کوچـه 33 فرعی اول سـمت راسـت خریداری از محل مالکیت جمشـید آمیغـی - ردیف 1421

3049 فرعـی از 4809 اصلـی - خانـم ایـران ابراهیمـی دارسـینوئی فرزند رمضان به شناسـنامه شـماره 
13466 صـادره از کرمـان در ششـدانگ یکبـاب خانـه به مسـاحت 337/2 متر مربع که مـوازی 35/12 
متـر مربـع از ششـدانگ عرصـه مورد تقاضـا متعلق بوقـف و در اجاره نامبرده قـرار دارد بـه آدرس کرمان 
چهـارراه پارادیـس کوچـه 33 سـمت راسـت درب هفتـم خریداری از محـل مالکیت کیاندخـت کیانیان 

- ردیف 1129
4423 فرعـی از 4809 اصلـی - خانـم صـدری ناصـری کوهبنانـی فرزند ناصر به شناسـنامه شـماره 53 
صـادره از کرمـان در ششـدانگ یکبـاب خانـه بـه مسـاحت 148 متر مربع بـه آدرس کرمان خیابان سـده 

کوچـه 17 روبـروی دبیرسـتان پسـرانه کاشـان خریـداری از محل مالکیت قنبـر خدایی - ردیـف 1488
4427 فرعـی از 4809 اصلـی - خانـم طیبـه فخارزاده فرزند عباس به شناسـنامه شـماره 432 صادره از 
بـم در ششـدانگ یکبـاب خانـه به مسـاحت 224/51 متـر مربع بـه آدرس کرمان خیابان سـده کوچه 25 

شـمالی 2 غربـی 2 خریـداری از محـل مالکیت قنبر خدایـی - ردیف 0011
1856 فرعـی از 4811 اصلـی - آقـای حسـن حسـین جانـی زاده گورکانی فرزند حبیب اله به شناسـنامه 
شـماره 4 صـادره از کرمـان در ششـدانگ یکبـاب خانه به مسـاحت 244/35 متر مربع بـه آدرس کرمان 
خیابـان مهدیـه کوچـه 32 پـاک 34 خریداری از محل مالکیت رسـتم و شـاهرخ کیانیـان - ردیف 0247

51 فرعـی از 4821 اصلـی مجـزی شـده از 5 فرعـی از 4821 اصلـی - آقـای محمدرضـا ایـازی فرزنـد 
غامعباس به شناسـنامه شـماره 2980358665 صادره از کرمان در ششـدانگ یکباب خانه به مسـاحت 
300 متـر مربـع بـه آدرس کرمـان خیابان شـهید اخاقی کوچه 2 سـمت چپ قطعه ششـم خریـداری از 

محـل مالکیت علـی مراد علـی زاده - ردیـف 1404
3021 فرعـی از 5209 اصلـی - آقای علی رنجبر فرزند اکبر به شناسـنامه شـماره 465 صـادره از کرمان در 
ششـدانگ یکبـاب مغـازه به مسـاحت 89/40 متر مربع که مـوازی 15/65 متر مربع از ششـدانگ عرصه 
مـورد تقاضـا متعلـق بوقـف می باشـد بـه آدرس کرمـان خیابان مدیریـت بین کوچـه 8 و 10 خریـداری از 

محـل مالکیت عزت الـه سـاالرکانتری - ردیف 1349
امالک تقاضای ثبت شده واقع در بخش 4 کرمان

380 فرعـی از 1 اصلـی - آقـای محمدرضا زنگی آبادی فرزند مهدی به شناسـنامه شـماره 2980779490 
صـادره از کرمـان در ششـدانگ یکبـاب خانه به مسـاحت 151/03 متر مربع که مـوازی 65/60 متر مربع از 
ششـدانگ عرصـه مـورد تقاضـا متعلق بوقف می باشـد به آدرس کرمان شـرف آبـاد بلوار قائـم خیابان 30 
متـری طهمورثـی جنـب نجاری - بـا عنایت به اینکـه قباله های عادی ارائه شـده مربوط به پـاک 2786 
اصلـی بـوده و مـورد تقاضـا در محـدوده مرز پاک 1 و 2786 اصلی قرار داشـته لذا قسـمتی از مورد تقاضا 
در محـدوده پـاک 1 اصلـی و قسـمتی در محـدوده پـاک 2786 اصلـی قـرار گرفته که متقاضی نسـبت 
بـه پـاک 2786 اصلـی جداگانـه اقـدام نمـوده اسـت و نسـبت به پـاک 1 اصلی ایـن رای قابلیـت اجرا 
دارد )ضمنـًا حـق ارتفاقـی بدیـن نحـو کـه با حق عبور از قسـمت شـرقی جـز پـاک 2786 اصلی بخش 

3 کرمـان می باشـد.( - ردیف  0190
381 فرعـی از 1 اصلـی - آقـای مهـدی زنگـی آبـادی فرزنـد عبـاس بـه شناسـنامه شـماره 15 صـادره 
از کرمـان در ششـدانگ یکبـاب خانـه بـه مسـاحت 111/50 متـر مربـع کـه مـوازی 48/43 متـر مربـع از 
ششـدانگ عرصـه مـورد تقاضـا متعلـق بوقـف می باشـد بـه آدرس کرمان شـرف آباد بلـوار قائـم خیابان 
30 متـری طهمورثـی جنـب نجـاری - بـا عنایـت بـه اینکـه قباله های عـادی ارائه شـده مربـوط به پاک 
2786 اصلـی بـوده و مـورد تقاضـا در محـدوده مـرز پـاک 1 و 2786 اصلـی قـرار داشـته لـذا قسـمتی 
از مـورد تقاضـا در محـدوده پـاک 1 اصلـی و قسـمتی در محـدوده پـاک 2786 اصلـی قـرار گرفتـه کـه 
متقاضـی نسـبت بـه پـاک 2786 اصلـی جداگانـه اقـدام نموده اسـت و نسـبت بـه پـاک 1 اصلی این 
رای قابلیـت اجـرا دارد )ضمنـًا حـق ارتفاقـی بدیـن نحـو که با حـق عبور از پـاک 2786 اصلـی بخش 3 

کرمـان می باشـد.( - ردیـف  0189
382 فرعـی از 1 اصلـی - آقـای محمدعلـی سـیاروش فرزنـد یـدهللا بـه شناسـنامه شـماره 1196 صادره 
از کرمـان در ششـدانگ یکبـاب خانـه بـه مسـاحت 106/35 متـر مربـع کـه مـوازی 46/19 متـر مربـع از 
ششـدانگ عرصـه مـورد تقاضـا متعلـق بوقف می باشـد بـه آدرس کرمان شـرف آبـاد 20 متـری مطهری 

چهـار کوچـه دوم خریـداری از محـل مالکیـت سـهراب بختیـاری - ردیـف  1567
824 فرعـی از 2 اصلـی - آقـای مهدی صفری فرزند علی به شناسـنامه شـماره 51 صادره از هشـترود در 

ششـدانگ یکبـاب خانه به مسـاحت 191/30 متـر مربع که مـوازی 101/63 متر مربع از ششـدانگ عرصه 
مـورد تقاضـا متعلـق بوقـف و در اجاره نامبرده قـرار دارد بـه آدرس کرمان بلوار قائم کوچـه 25 نبش فرعی 

اول سـمت چـپ خریداری از محل مالکیت سـهراب بختیـاری - ردیف  0157
827 فرعـی از 2 اصلـی - آقای علی اکبر مهاجری فرزند حمیدرضا به شناسـنامه شـماره 3060346852 
صـادره از سـیرجان در ششـدانگ یکبـاب خانـه به مسـاحت 128/85 متر مربـع که مـوازی 68/45 متر 
مربـع از ششـدانگ عرصـه مـورد تقاضا متعلـق بوقف و در اجـاره نامبرده قـرار دارد به آدرس کرمان شـرف 

آبـاد بلـوار امام حسـین کوچه 28 خریـداری از محل مالکیت بهـرام نـوذری - ردیف  0443
7209 فرعـی از 4 اصلـی - آقـای کـورش سـاجقه فرزنـد حسـین قلی به شناسـنامه شـماره 23 صادره 
از رابـر در ششـدانگ یکبـاب خانـه مشـتمل بـر طبقه فوقانی بـه مسـاحت 158/57 متر مربع کـه موازی 
26/74 متـر مربـع از ششـدانگ عرصـه مـورد تقاضا متعلق بوقـف و در اجاره نامبـرده قـرار دارد به آدرس 
کرمـان طاهـر آبـاد بلـوار امـام حسـن کوچه 8 سـمت راسـت خریـداری از محـل مالکیت علی ادریسـی 

- ردیـف  1552
3634 فرعی از 6 اصلی - آقای غامعلی نامجو فرزند حسـین به شناسـنامه شـماره 2056 صادره از زابل 
در ششـدانگ یکبـاب خانـه به مسـاحت 334/38 متر مربع بـه آدرس کرمان خیابـان امام جمعه کوچه 

13 پـاک 46 خریداری از محل مالکیت سـید کاظم طباطبایـی - ردیف  0103
4043 فرعـی از 8 اصلـی - آقـای حمید شـارعی حدادزاده فرزند جواد به شناسـنامه شـماره 1504 صادره 
از کرمان در ششـدانگ یکباب خانه مشـتمل بر طبقه فوقانی به مسـاحت 152 متر مربع به آدرس کرمان 

بلـوار بوعلـی کوچه 9 انتهای غربی 2 خریداری از محل مالکیت ماشـااله ذهاب ناظـوری - ردیف  0192
5032 فرعی از 9 اصلی - خانم سـعیده مالکی رسـتم آبادی فرزند غامحسـین به شناسـنامه شـماره 12 
صـادره از بـم در ششـدانگ یکبـاب خانـه به مسـاحت 187/22 متر مربـع به آدرس کرمـان خیابان کمیل 

کوچـه 26 خریـداری از محـل مالکیت اختر کرباسـی - ردیف  0010
5671 فرعـی از 10 اصلـی - آقـای الیـاس احمـدی کروکـی فرزنـد مرتضـی به شناسـنامه شـماره 2765 
صـادره از بـم در ششـدانگ یکبـاب خانـه بـه مسـاحت 237 متـر مربـع کـه مـوازی 40/92 متـر مربع از 
ششـدانگ عرصـه مـورد تقاضـا متعلق بوقـف و در اجاره نامبـرده قـرار دارد به آدرس کرمـان خیابان کمیل 

کوچـه 32 خریـداری از محـل مالکیـت حسـن ذهاب ناظـوری و برفعلـی ایرانمنش - ردیـف  0953
5675 فرعـی از 10 اصلـی - آقـای غامعبـاس پارسـاپور فرزنـد جـان الـه بـه شناسـنامه شـماره 3837 
صـادره از بافـت در ششـدانگ یکبـاب خانه مشـتمل بر طبقـه فوقانی به مسـاحت 180/03 متـر مربع که 
مـوازی 31/08 متـر مربـع از ششـدانگ عرصـه مـورد تقاضا متعلق بوقـف و در اجـاره نامبرده قـرار دارد به 
آدرس کرمـان خیابـان کمیـل کوچـه 20 - بـا عنایت بـه اینکه قباله های عادی ارائه شـده مربـوط به پاک 
9 اصلـی بـوده و مـورد تقاضـا در محـدوده مـرز پـاک 9 و 10 اصلی قرار داشـته لذا قسـمتی از مورد تقاضا 
در محـدوده پـاک 9 اصلـی و قسـمتی در محـدوده پاک 10 اصلی قرار گرفته و نسـبت به پاک 10 اصلی 

ایـن رای قابلیـت اجـرا دارد - ردیف  1141
5681 فرعـی از 10 اصلـی - آقـای محمدهـادی روحانیـان فرزنـد حبیـب الـه به شناسـنامه شـماره 886 
صـادره از کرمـان در ششـدانگ یکبـاب خانه به مسـاحت 907 متر مربع کـه مـوازی 156/59 متر مربع از 
ششـدانگ عرصـه مـورد تقاضـا متعلق بوقـف و در اجاره نامبـرده قرار دارد بـه آدرس کرمان بلـوار امیرکبیر 
کوچـه دوم بعـد از تـاالر پیونـد کوچه مدرسـه آمـوزش فرعـی 1 درب 2 خریداری از محل مالکیت حسـن 

ذهـاب ناظوری - ردیـف  1231
9765 فرعـی از 11 اصلـی مجـزی شـده از 11 اصلـی و 2259 فرعـی از 11 اصلی - خانم فاطمه اسـماعیلی 
زرنـدی فرزنـد محمـد بـه شناسـنامه شـماره 3 صـادره از زرنـد در ششـدانگ یکبـاب کارگاه به مسـاحت 
4699/35 متـر مربـع بـه آدرس کرمـان جـاده تهـران جنـب آهـن آالت جنوب شـرق خریـداری از محل 

مالکیـت عباس حسـنی آشـور زاده - ردیـف  1267
364 فرعـی از 13 اصلـی - آقـای تقی نادری فرزند محمدعلی به شناسـنامه شـماره 617 صادره از کرمان 
در ششـدانگ یکبـاب خانـه بـه مسـاحت 529/2 متـر مربع کـه مـوازی 132/3 متـر مربع از ششـدانگ 
عرصـه مـورد تقاضـا متعلـق بوقـف و در اجـاره نامبـرده قـرار دارد بـه آدرس کرمـان بلوار جمهـوری خیابان 
شـهید شـیروانی وسـط کوچه 8 سـمت راسـت خریداری از محل مالکیت غامحسـین ایاقی - ردیف 

0527 
7356 فرعـی از 15 اصلـی - آقـای علـی قاسـمی نژاد فرزند عباس به شناسـنامه شـماره 1407 صادره از 
کرمـان در ششـدانگ یکبـاب خانه مشـتمل بر طبقه فوقانی به مسـاحت 751 متر مربع بـه آدرس کرمان 

بلـوار رضـوان خیابـان الله جنوبی خریداری از محل مالکیت سـحبان ریاضـی - ردیف  0040
5167 فرعـی از 31 اصلـی مجـزی شـده از 186 فرعـی از 31 اصلـی - آقـای مجیـد عامـری اختیارآبادی 
فرزنـد ماشـاهللا بـه شناسـنامه شـماره 182 صـادره از کرمان در ششـدانگ یکباب خانه به مسـاحت 175 
متـر مربـع بـه آدرس کرمـان اختیارآبـاد خیابان امـام )ره( کوچه 27 خریـداری از محل مالکیـت فرج اله 

عامـری اختیارآبـادی - ردیف  1479
اماک تقاضای ثبت شده واقع در بخش 8 کرمان

4 فرعـی از 170 اصلـی - آقـای محمدرضـا پورنامـداری فرزنـد محمد به شناسـنامه شـماره 12 صـادره از 
کرمـان در ششـدانگ یکبـاب خانـه و بـاغ بـه مسـاحت 2297/13  متـر مربع بـه آدرس کرمـان کوهپایه 

روسـتای روحـی آبـاد خریـداری از محـل مالکیـت پرویـن روحی - ردیـف 0519
تاریخ انتشار نوبت اول : یکشنبه 1398/06/17
تاریخ انتشار نوبت دوم : یکشنبه 1398/06/31

عیسی حافظی فر- رییس اداره ثبت اسناد وامالک  ناحیه یک شهرستان کرمان/ م الف: 862

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

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهـی موضـوع مـاده 3 قانون و مـاده 13 آئین نامه قانـون تعیین تکلیـف وضعیت ثبتی و 
اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی-  برابر رای شـماره 139860319012000970هیات 
اول موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی مسـتقر در 
واحـد ثبتـی حـوزه ثبت ملـک سـیرجان تصرفـات مالکانـه بامعـارض متقاضی آقـای عبدالرضـا محبوبی 
زاده فرزنـد محمـد بشـماره شناسـنامه 834 صـادره از سـیرجان در ششـدانگ یـک قطعه خانـه باغچه به 
مسـاحت 2819/66 مترمربـع پـاک 430 اصلـی واقـع در بخش 36 کرمان به آدرس سـیرجان روسـتای 
جلیـل ابـاد رضـوان جنـب اسـتخر رضوان خریـداری از مالک رسـمی آقای اکبـر احمدی ده قطـب الدینی 
محـرز گردیـده اسـت. لـذا بـه منظـور اطـاع عمـوم مراتـب در دو نوبت بـه فاصلـه 15 روز آگهی می شـود 
در صورتـی کـه اشـخاص نسـبت بـه صـدور سـند مالکیت متقاضـی اعتراضی داشـته باشـند مـی توانند از 
تاریـخ انتشـار اولیـن آگهـی بـه مـدت دو مـاه اعتراض خـود را به ایـن اداره تسـليم و پس از اخذ رسـید، 
ظـرف مـدت یـک مـاه از تاریـخ تسـلیم اعتـراض، دادخواسـت خـود را به مراجـع قضایـی تقدیـم نمایند. 
بدیهـی اسـت در صـورت انقضـای مـدت مذکـور و عدم وصول اعتـراض طبق مقـررات سـند مالکیت صادر 

خواهد شـد. تاریخ انتشـار نوبت اول : 1398/06/02-تاریخ انتشـار نوبت دوم : 1398/06/17
محمد آرمان پور رئیس ثبت اسناد و امالک  م.الف 387

آگهی ابالغ اجرائیه کالسه 
139504019070000114/1بدینوسـیله به مهدی اخگر  
ومحمد امیـن اخگر ومهران اخگربدهـکاران پرونده 
کاسـه 139504019070000114/1کـه برابـر گـزارش 
98/06/13و96/03/25شـناخته نگردیـده ایـد ابـاغ مـی گـردد کـه 
برابـر قـراداد بانکـی  شـماره 289714421مـورخ 93/03/24بیـن 
شـما و بانـک مسـکن  مبلـغ 396828292 ریال بدهکارمی باشـید 
کـه براثرعـدم پرداخـت وجـه بسـتانکار درخواسـت صـدور اجرائیـه 
نمـوده پس از تشـریفات قانونی اجرائیه صادروبکاسـه فـوق دراین 
اجراءمطـرح می باشـد لذا طبـق ماده 18/19آئین نامـه اجرائی مفاد 
اسـناد رسـمی بشـما ابـاغ مـی گـردد ازتاریـخ انتشـاراین آگهی که 
تاریـخ ابـاغ اجرائیـه محسـوب اسـت فقـط یـک نوبـت در روزنامه 
کثیراالنتشارمحلی چاپ ومنتشـرمی گردد ظرف مدت ده روزنسبت 
بـه پرداخـت بدهـی خـود اقـدام ودراین صـورت بدون انتشـارآگهی 
دیگـری عملیـات اجرائـی طبـق مقررات علیه شـما تعقیـب خواهد 

شـد . م الـف :302
 مسول واحد اجرای اسناد رسمی جیرفت – جواد فاریابی 

آگهی مرحله دهم سال 1398) منطقه یک کرمان (
اداره كل ثبت اسناد و امالک استان كرمان

اداره ثبت اسناد و امالک  ناحیه یک شهرستان كرمان

ری
ست

ادگ
د

س
پلی

تجلیل ازکارکنان نمونه اداره کل 
راه و شهرسازی جنوب کرمان 

تضییع کنندگان حقوق بیت المال 
باید پاسخگو باشند

باند سرقت مسلحانه احشام 
در عنبرآباد کرمان منهدم شد

ــان  ــوب کرم ــازی جن ــر  کل راه وشهرس مدی
بــا تاکیــد بــر همدلــی و همراهــی همــه زیــر 
شهرســازی  و  راه  کل  اداره  مجموعه هــای 
در  در ســال 1397  اداره کل  ایــن  گفــت: 
شــاخصهای اختصاصــی 1000 امتیــاز ممکــن 
ــن  ــه ای ــرده ک ــب ک ــتان کس ــطح اس را درس
امــر نشــان دهنــده  عملکــرد خــوب کارکنــان 
ایــن اداره کل اســت.در پایــان ایــن مراســم، 
از 25نفــر از کارکنــان اداره کل درحــوزه هــای 

ــد. ــل آم ــل بعم ــف تجلی مختل
الزم بــه ذکــر اســت اداره کل راه و شــهر 
کارمنــداز  250نفــر  تعــداد  بــا  ســازی 
جوانتریــن نیروهــا در ســطح وزارت راه و 
شــهر ســازی برخورداراســت و اکثــر کارکنــان 
ایــن اداره کل دارای ســطح تحصیــات عالــی 

ــند. ــی باش م

شهرسـتان  دادگسـتری  رییـس 
تضییـع کننـدگان  جیرفـت گفـت: 
حقـوق بیت المال باید پاسـخ گوی 

قـوه قضائیـه و مـردم باشـند.
شـکوهی  حسـین  مهـر،  خبرنـگار  بـه گـزارش 
فـوق  جلسـه  در  شـنبه  ظهـر  از  پیـش  نسـب 
در  المـال  بیـت  حقـوق  العـاده شـورای حفـظ 
جیرفـت، ضمـن عـرض تسـلیت و تعزیـت ایـام 
شـهادت سـرور و سـاالر شـهیدان اظهـار داشـت: 
بـا توجـه بـه اهمیـت حفظ حقـوق بیـت المال و 
جلوگیـری از تصـرف عدوانـی اراضـی شهرسـتان 
جیرفـت دسـتور تشـکیل جلسـه شـورای حفـظ 
حقـوق بیـت المـال را در خـارج از وقـت اداری 
صـادر کردیم.وی هدف از تشـکیل این جلسـه را 
بررسـی مصادیق زمیـن خواری در شـهر جیرفت 
اعـام کـرد و افـزود: مدیرانی که موجـب تضییع 
بیـت المـال شـوند حتـی اگـر بازنشسـته شـده 
پاسـخگوی  بایـد  برونـد  مسـئولیت کنـار  از  یـا 

دسـتگاه قضائـی و مردم باشند.شـکوهی نسـب 
صیانـت از بیـت المـال جـزو اولویت هـای اصلی 
دادگسـتری جیرفـت اعام کرد و افزود: سـاختار 
مدیریت امر زمین در کشـور بـه صورت جزیره ای 
اسـت و ادارات زیـادی متولـی امر زمین هسـتند 
و هـر کـدام نیـز قوانیـن خـاص خـود را دارنـد. 
عـدم آشـنایی برخـی از افـراد از ضوابـط قانونـی 
منجـر بـه حیـف و میـل بیـت المـال و اراضـی 
ملـی می شـود.وی هشـدار داد: زمینه های زمین 
خـواری توسـط اشـخاص حقیقی گاهًا ریشـه در 
عـدم انجـام وظایـف و تکالیـف قانونـی توسـط 
متولیـان امـر دارد.رئیـس حوزه قضائـی جیرفت 
از اقدامـات شایسـته سـربازان گمنام امـام زمان 
خـواری  زمیـن  عوامـل  شناسـایی  در  )عـج( 
صمیمانـه تقدیـر کردند و خطاب به مـردم والیی 
جیرفـت، گفـت: دسـتگاه قضائـی این نویـد را به 
شـهروندان می دهـد کـه بـا عوامل زمیـن خواری 

برخـورد قانونـی الزم انجـام شـود.

ســرقت  نفــره  ســه  بانــد 
در  احشــام  مســلحانه 
عنبرآبــاد کرمــان  شهرســتان 
گــزارش  بــه  شــد.  منهــدم 
ایرنــا، ســردار عبدالرضــا ناظری فرمانــده 
ــنبه  ــر چهارش ــان عص ــتان کرم ــی اس انتظام
داشــت:  اظهــار  خبرنــگاران  جمــع  در 
ــلحانه  ــورت مس ــه ص ــد ب ــن بان ــای ای اعض
بــا  می کردنــد کــه  ســرقت  بــه  اقــدام 
و یــک  دســتگیر  پلیــس  هوشــیاری 
همــراه  بــه  اسلحه کاشــنیکف  قبضــه 
ــروقه از  ــیکلت مس ــتگاه موتورس ــک دس ی
ــن  ــان اینکه ای ــا بی ــد.وی ب ــف ش ــا کش آنه
ســارقان تاکنون به یــازده فقــره ســرقت 
آنهــا  پرونــده  کرده اند افــزود:  اعتــراف 
ــه  ــی ب ــرای ســیر مراحــل قانون ــل و ب تکمی

ــل داده شــد.فرمانده  ــی تحوی مراجــع قضای
ــوان  انتظامــی اســتان کرمــان همچنیــن عن
ــاه ســال گذشــته یــک طاســاز  کرد: آبان م
در حــال انتقــال 12 کیلوگــرم طــا به اســتان 
یــزد بــود که ســارقان مســلح در جــاده 
وی تیرانــدازی  خــودروی  بــه  عنبرآبــاد 
بــه ســرقت طاهــا می کننــد. اقــدام  و 

همکارانــم  تــاش  بــا  وی عنــوان کــرد: 
شهرســتان  انتظامــی  فرماندهــی  در 
ــا صــدور دســتورات الزم، ایــن  ــاد و ب عنبرآب
ــی در  ــت قضای ــا نیاب سارقان شناســایی و ب
شهرســتان های مختلــف اســتان کرمــان 
ناظری گفــت: در  شدند.ســردار  دســتگیر 
2 مال خــر  و  رابطه پنج ســارق  ایــن 
ــرم  ــم کیلوگ ــازده و نی ــدود ی ــتگیر و ح دس

شــد. مسروقه کشــف  از طاهــای 

کارشــناس مســوول هوا اداره کل ســازمان 
محیــط زیســت اســتان کرمــان گفــت: بــر 
ــا و  ــازمان جنگل ه ــات س ــاس مطالع اس
مراتــع 29 مرکــز کانــون فرســایش بــادی 
ــود دارد  ــتان وج ــوب اس ــمال و جن در ش
زایــی ســاطمان  بیابــان  منظــور  بــه  و 
محیــط زیســت اســتان در منطقــه شــکار 
ــال  ــت نه ــه کاش ــدام ب ــگان اق ــوع ری ممن
ــرده اســت.محبوبه رســولی، کارشــناس  ک
ــط  ــازمان محی ــوا اداره کل س ــوول ه مس
ــا راه  ــو ب ــان در گفتگ زیســت اســتان کرم
آرمــان؛ بــا بیــان اینکــه پدیــده ریزگردهــا 
از جملــه چالــش هــا و معضــات زیســت 
اســتان  اخیــر  ســال  چنــد  محیطــی 
ــن  ــه ای ــه اینک ــا اشــاره ب ــان اســت ب کرم
ــده  ــاد ش ــادی ی ــایش ب ــون فرس 29 کان
ــان  ــتان کرم ــهرهای اس ــام ش ــا تم تقریب
را پوشــش می دهنــد، ابــراز کــرد: بــر 
ــا  ــه ب ــی مقابل ــه مل ــاس کمیت ــن اس همی
ریزگردهــا تشــکیل شــده اســت و در ایــن 

ــا گــرد و  ــه ب ــه اســتانی مقابل راســتا کمیت
ــم. ــکیل داده ای ــز تش ــار نی غب

کل  اداره  هــوا  مســوول  کارشــناس 
ــان  ــط زیســت اســتان کرم ســازمان محی
ادامــه داد: کمیتــه مقابلــه بــا ریزگردهــای 
اســتان بــه ریاســت معاونــت عمرانــی 
ــتگاه  ــی از دس ــه برخ ــت ک ــتاندار اس اس
ــازمان  ــت، س ــط زیس ــه محی ــا از جمل ه
ــدا و  ــت، ص ــع، بهداش ــا و مرات ــگل ه جن
ــن  ــرورش و ... در ای ــوزش و پ ســیما، آم
کمیتــه عضــو هستند.رســولی عنــوان کــرد: 
در قانــون آئیــن نامــه اجرایــی مقابلــه 
ــه  ــه مصوب ــود دارد ک ــار وج ــرد و غب ــا گ ب
ــف  ــرح وظای ــت و ش ــران اس ــت وزی هئی
اجرایــی  هــای  دســتگاه  تفکیــک  بــه 
مشــخص شــده اســت و از جملــه آن 
ــط  ــف ســازمان محی ــه وظای ــوان ب ــی ت م
آئیــن  در  داشــت کــه  اشــاره  زیســت 
ــط  ــازمان محی ــه س ــت ک ــده اس ــه آم نام
ــش  ــا نق ــا ریزگرده ــه ب ــت در مقابل زیس

نظارتــی دارد و کار اجرایــی نــدارد.وی بیان 
کــرد: ایــن ســازمان در مبحــث احیــاء 
تــاالب هــا بــا اســتفاده از آمارگیــری 
پایــش کیفــی  از طریــق دســتگاه های 
بررســی  مــورد  را  و هــوا  وضعیــت آب 
مقابلــه  بــه کمیتــه  و  می دهنــد  قــرار 
ــود. ــی ش ــانی م ــا اطاع رس ــا ریزگرده ب

کارشــناس مســوول هوا اداره کل ســازمان 
محیط زیســت اســتان کرمــان اظهــار کــرد: 
ــده  ــا پدی ــه ب ــی مقابل ــه ارکان اصل از جمل
ــع طبیعــی اســت  ریزگردهــا اداره کل مناب
کــه اقداماتــی ماننــد مالــچ پاشــی، نهــال 
ــک  ــای بیولوژی کاری، ایجــاد بادشــکن ه
ــد  ــی دهن ــر را انجــام م ــه رســوب گی و تل
ــار را  ــق گــرد و غب ــن طری ــد از ای ــا بتوانن ت
ــه  ــر اینک ــد ب ــا تأکی ــولی ب ــار کنند.رس مه
شــرکت آب منطقــه ای نقــش پــر رنگــی 
دارد،  ریزگردهــا  پدیــده  بــا  مقابلــه  در 
ــت  ــتگاه مدیری ــن دس ــرد: ای ــح ک تصری
غیــر  چاه هــای  پلمــپ  آبــی،  منابــع 
بــر  هوشــمند  کنتــور  نصــب  مجــاز، 
چاه هــای مجــاز، کنتــرل برداشــت آب، 
ــی  ــت محیط ــه زیس ــق آب ــازی ح ــا س ره

ــده دارد. ــه عه ــتان را ب اس
وی بــا اشــاره بــه اینکــه ســند گــرد و غبــار 
ــراز کــرد:  اســتان نوشــته شــده اســت، اب
ــاه ســال گذشــته  ــن ســند در بهمــن م ای
در شــورای تصمیــم گیــری اســتان بــه 

ــز  ــاری نی ــال ج ــیده و در س ــب رس تصوی
ــار  ــت اعتب ــط زیس ــی محی ــدوق مل از صن
مناســبی تخصیــص داده اســت.این مقــام 
ــگل  ــان اینکــه توســعه جن ــا بی مســوول ب
ــف  ــرح وظای ــی در ش ــان زدای ــا و بیاب ه
ســازمان منابــع طبیعــی و آبخیــزداری 
اســت، گفــت: در شــمال و جنــوب اســتان 
ــه اســت؛  اقدامــات مناســبی انجــام گرفت
ــط  ــازمان محی ــط س ــته توس ــال گذش س
زیســت اســتان در منطقــه شــکار ممنــوع 
ریــگان نهــال هایــی کاشــته شــده اســت 
کــه خوشــبختانه نهــال هــا ســر پا هســتند 
ــه داد:  ــولی ادام ــی شوند.رس ــاری م و آبی
ــط زیســت حفاظــت  ــی محی ــه اصل وظیف
ــازمان  ــن س ــت ای ــت مدیری ــق تح مناط
مناطــق  ملــی،  هــای  پــارک  شــامل 
ــات  ــای حی ــگاه ه ــده، پناه ــت ش حفاظ
ــوان  ــت.وی عن ــق آزاد اس ــش و مناط وح
کــرد: بــه دلیــل اقلیــم و وســعتی کــه در 
ــوع  ــان وجــود دارد شــاهد تن اســتان کرم
بــاالی زیســتی هســتیم و گونه هــای نــادر 
جانــوری ماننــد خــرس ســیاه آســیایی در 
ــوب  ــمت های جن ــط در قس ــور فق کل کش
ــتان  ــتان و بلوچس ــان، سیس ــتان کرم اس
و  دارد  وجــود  هرمــزگان  از  بخــش  و 
ــه  ــک گون ــه ی ــره ک ــده هوب ــن پرن همچنی
پرنــده مهاجــر اســت زمســتان خــود را در 
ــد. ــی کن ــای اســتان ســپری م دشــت ه

کرمان در محاصره 
٢٩ کانون فرسایش باد

و  ارزیابـی کننـد  نیـز  را  جزئیـات  می تواننـد  همچنیـن  و 
وضعیـت هـای دیگـری مثـل بافت سـینه، بافت اسـتخوان، 
بیمـاری هـای اسـتخوانی و دیگـر شـرایط را ارزیابـی کنـد.

سـونوگرافی مـی توانـد جریـان خـون و جریـان مایـع درون 
ایـن  می توانـد  ایـن کامپیوتـر  و  دهـد  تشـخیص  را  بـدن 

جریـان را بـه خوبـی بـا رنـگ هـای مختلـف نشـان دهـد و 
تصویـر واضـح از آن را در اختیـار مـان قـرار دهـد. بافت های 
بسـیار سـخت و بـزرگ مثـل اعضای بدنـی که سرشـار از گاز 
هسـتند، نمی تواننـد امـواج فراصوتی را به خوبـی جذب کنند.

سـونوگرافی اغلـب از طریـق تکنولوژی تولید تصویـر می تواند 

پیچیدگـی هـای زیـادی داشـته باشـد و سـونوگرافی مثـل 
رادیولـوژی اسـت و اغلـب در آن بـرای وضوح بیشـتر تصاویر 
اسـتفاده مـی کننـد و قـدرت آهن ربـای ام آر آی مـی توانـد 
اسـتفاده آن را در بیمارانـی کـه فلز در بدنشـان دارند، محدود 
کنـد و ایـن افـراد از انجـام ام آر آی نیز محـروم خواهند بود.

محل سونوگرافی:
عکسـبرداری  هـای  مرکـز  در  معمـوال  سـونوگرافی 
انجـام  زایمـان  هـای  اتـاق  از  بعضـی  و  هـا  بیمارسـتان 
را  آزمایـش  ایـن  نیـز  زایمـان  هـای  مطـب  و  شـود  مـی 
نجـام مـی دهنـد و دسـتگاه سـونوگرافی کمـی شـبیه بـه 
کامپیوتـر اسـت کـه یـک میکروفـون بـه آن وصـل شـده 
گیـرد. مـی  قـرار  فـرد  تخـت  کنـار  در  معمـوال  و  اسـت 

برای سـونوگرافی باید لباس هایی بپوشـید که بتوانید راحت 
تر آنها را از تن خود خارج کنید و در بیشـتر موارد تنها پوسـت 
شـما در مراکـز سـونوگرافی مـورد هـدف قـرار می گیـرد و در 
سـونوگرافی شـکم، می توان این کار را با شلوار و یک تیشرت 
انجـام داد و البتـه الزم اسـت که بلـوز خود را کمـی باال ببرید 
تا شـکم شـما در معـرض امواج قـرار بگیرد و در سـونوگرافی 
هـای واژنـی گاهی اوقات مجبور هسـتید که لبـاس زیر خود 
را نیـز خـارج کنیـد. هزینـه و بیمـه سـامت در سـونوگرافی:

معمولـی  قیمـت  بـا  آزمایـش  یـک  معمـواًل  سـونوگرافی 
مـی باشـد و بیـش از حـد گـران نیسـت و بیشـتر بیمـه 
هـا ایـن آزمایـش را پوشـش مـی دهنـد و گاهـی اوقـات 
مـی کنـد. نـگاه  سـونوگرافی  نـوع  و  دلیـل  بـه  بیمـه  نیـز 

آزمایـش  یـک  بعـدی  چهـار  و  بعـدی  سـه  سـونوگرافی 
بـارداری  دوران  در  افـراد  از  بعضـی  کـه  اسـت  انتخابـی 
مـی  بعـدی  سـه  تصویـر  و  دهنـد  مـی  انجـام  را  آن 
دهـد.  نشـان  بعـدی  سـه  حالـت  از  را  کـودک  توانـد 

کدام قسمت های بدن قابل 
سونوگرافی شدن هستند؟

مختلـف  هـای  قسـمت  بـرای  می توانـد  سـونوگرافی 
بـرای  کاربـردی  راه  بسـیار  و  شـود  اسـتفاده  بـدن 
پزشـکی  خـاص  وضعیـت  یـک  مدیریـت  و  تشـخیص 
دارد وجـود  سـونو  کارد  مـورد  در  مثال هایـی  و  اسـت 
سـونوگرافی در محدوده شـکم و سینه مثل کبد، کلیه و غیره.
سـونوگرافی سـینه، بافـت سـینه شـامل گـره هـای سـینه،
عـروق، عضلـه قلـب، قفسـه سـینه، رگ هـای قلـب و غیـره.
خانم هـا. تناسـلی  سیسـتم  زنانـه،  بیماری هـای 

ماهیچه هـای اسـکلتی، مفصل هـا، عضـات و تانـدون هـا، 
آزمایش هـای قبـل از زایمـان، جنیـن، رحـم، وضعیـت نـوزاد 
در دوران بـارداری، سـونوگرافی مربـوط بـه کـودکان و بچه ها،

مردانـه، گـردن،  نارسـایی های  بـدن،  قسـمت های کوچـک 
تیرویید و رگ های خونی کل بدن شامل سونوگرافی می شود.

دکتر ساالری مقدم معاون درمان دانشگاه علوم 
پزشکی جیرفت به»کاغذوطن«گفت:»خانم دکتر 

مشایخی و همسرشان  زوجی هستند که هر 
دو در جیرفت مرکز سونوگرافی دارند و هر زمان 
که قصد سفر داشته باشند ناگزیر باهم به سفر 

می روند.«وی افزود:»یک سال است این زوج 
سمنانی مرخصی نرفته اند و حاال از این موقعیت 

استفاده کرده اند ولی ما نگذاشتیم مراکز دولتی مان 
تعطیل باشند. در بیمارستان منوجان، بیمارستان 

12فروردین کهنوج و بیمارستان های آیت هللا 
کاشانی و امام)ره(جیرفت سونوگرافی وجود دارند 
و متخصص سونوگرافی هم به صورت شبانه روزی 

در محل مستقر است و ارائه خدمت می دهند 
و در کهنوج یک مرکز بخش خصوصی»دکتر 

سهروردی«فعال است و در جیرفت هم دو مرکز 
بخش خصوصی هم اکنون فعال هستند و ارائه 

خدمت می دهند عالوه بر این ها متخصصان زنان 
و زایمان  دو مطب در کهنوج و شش مطب در 

جیرفت سونوگرافی را به صورت رایگان برای بیماران 
باردار انجام می دهند و این دستور علوم پزشکی 

است.«

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی جیرفت: صاحبان دو مرکز سونوگرافی بدون اطالع علوم پزشکی به سفر رفته اند که با آنها برخورد قانونی می شود

تعطیلی سرخود دو مرکز سونوگرافی در جیرفت

مراسـم عـزاداری امام حسـین علیه السـام و ماه 
محـرم را بـا میـزان و تـرازوی اصولگرایـی و اصاح 
طلبـی نبایـد سـنجید، همـه جریانـات سیاسـی 
کشـور شـیفته و پیرو راه آقا امام حسـین هستند. 
اباعبـدهللا  اگـر مـی خواهیـم جلسـات عـزاداری 
را سیاسـی هـم بکنیـم بایـد از مشـی و مسـیر 
ایشـان بـرای ایجـاد وحدت و محبت بیـن مردم و 

جریانـات سیاسـی اسـتفاده کنیم.
گاهـی برخـی خطبـا و منبری هـا را مـی بینیم که 
شـخصیت هـای تاریخی اسـام و افـراد حاضر در 
واقعـه کربا را با شـخصیت هـای امروز تطبیق می 
دهند. این رفتار بسـیار اشـتباهی اسـت. از کسـی 
کـه ایـن تطبیق هـا را انجـام می دهد باید پرسـید 
شـما از کجـا خـودت را ماک سـنجش قـرار داده 
ای  و براسـاس سـلیقه خـودت ایـن تطبیـق ها را 

انجـام مـی دهی؟
هشـدار می دهم که منبری هـا و روحانیت بزرگوار 
از ایـن قبیـل کارها پرهیز کنند، اصل حادثه عاشـورا 
و قیام امام حسـین )ع( و ابعاد اخاقی و عرفانی 
مطـرح شـود. اگـر مسـائل سیاسـی مطـرح مـی 
شـود هم کلیات مباحث سیاسـی، مشارکت مردم 
در امـور اجتماعـی و سیاسـی مطـرح شـود. جناح 
بـازی و خـط بازی  و تطبیق سـازی بسـیار بسـیار 

نادرسـت و بی تاثیر اسـت.
خائـی کـه در حـال حاضـر در منبرهـا وجـود دارد، 
آن اسـت کـه منبـری هـا خیلـی مطالعه جـدی و 
دقیقی ندارند و یک سـری مشـهوراتی را بیان می 
کننـد.  اگـر نگاه تحلیلی بـه تاریخ و واقعه عاشـورا 
داشته باشیم،نکات بسـیار ظریف اخاقی، عرفانی 

و معنـوی وجـود دارد کـه می توان با تکیه و توسـل 
بـه آنهـا دل هـا را بـه یکدیگـر نزدیـک کـرد، ترویج 
اخـاق و دیـن کـرد. در واقع باید از فرصت عاشـورا 
و مـاه محـرم و صفـر در جهت رشـد اخاقیـات در 
جامعـه اسـتفاده شـود و عـدم غلبـه سیاسـت بر 

اخـاق نکتـه مهمی اسـت کـه باید رعایت شـود.
»ان الحسـین مصباح الهدی و السفینه النجات«؛ 
امام حسـین چراغ هدایت اسـت و جوانـان را باید 
بـا هـر تیـپ و سـلیقه ای وقتی بـرای عـزاداری به 
مجالـس امـام حسـین )ع( مـی آینـد پذیرا شـد 
و جذبشـان کـرد تـا احسـاس کننـد پـاک و نورانی 
شـده انـد و اگـر گناهـی دارنـد، توبـه کنند چـرا که 
فطـرت جوانـان پـاک اسـت. فلسـفه عزاداری هـا 
همین اسـت. رمز پیـروزی انقاب هم اسـتقبال و 

جـذب جوانـان و تکریـم آنـان بوده و هسـت.
دعـوت بـه وحـدت، یکـی از نـکات بسـیار مهمـی 
اسـت کـه در منبرهـا بایـد رعایـت و لحـاظ شـود. 
وحـدت هـم بـه ایـن معناسـت که بایـد بـا دولت 
منتخـب مردم، همـکاری کنیم. حـرف هایی که بر 
ضـد دولت گفته می شـود، تفرقه افکنـی می کند. 
دولـت بـه صـورت قانونـی بایـد کار خـود را انجـام 
دهـد. مواردی ماننـد برجام که مـورد حمایت مقام 
معظـم رهبـری واقـع شـده و مجلـس بـه آن رای 
داده اسـت؛ مـورد حمایـت قـرار بگیـرد. در مقابـل 
دولـت ایسـتادن، ایجـاد  دو دسـتگی بیـن مردم، 
در جهـت یزیدیـان حرکـت کـردن اسـت. در ایـن 
منبرهـا باید رهبری، مسـئولین نظـام و دولت مورد 

پشـتیبانی قـرار بگیرند.
* استاد دانشگاه و حوزه
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مدیـرکل دامپزشـکی اسـتان کرمـان بیـان کـرد: بـا 
عنایـت بـه ایـام سـوگواری سـرور و سـاالر شـهیدان 
حضـرت اباعبدهللا الحسـین و برگزاری مراسـم های 
عـزاداری در ایـام تاسـوعا و عاشـورا، بـه منظور حفظ 
سـامت مصرف کنندگان و کاهش مخاطرات ناشـی از بیماری های مشـترک 
بیـن انسـان و دام خصوصـا بیمـاری تـب کریمـه کنگـو، اداره کل دامپزشـکی 
اسـتان بـا برنامـه ریـزی دقیق و نیـز هماهنگی با دسـتگاه های زیربـط، اقدام 
بـه اجـرای طـرح تشـدید کنتـرل و نظـارت بهداشـتی ویژه ایـن ایام مـی کند.

بـه گزارش ایسـنا، دکتر حسـین رشـیدی در جمع خبرنـگاران گفـت: از آنجا که 
اهـدای دام از سـوی اغلـب مـردم بـه مسـاجد و تکایا بـرای تهيه غـذای نذری 
صـورت مـی پذیرد، بازرسـین بهداشـتی ایـن اداره کل بـر ذبح دام در مسـاجد، 

هيـات هـا و تكايـای مذهبـی، میادیـن اصلی شـهر و ... نظـارت می كنند.
وی با بیان خدمات رایگان تایید سـامت دام ها، در 16 کشـتارگاه دام )صنعتی 
و سـنتی( اسـتان صـورت مـی گیـرد، بـر عـدم ذبـح دام در معابـر عمومـی و 
مسـاجد، تکایـا، هیئـت ها و ... تاکید کـرد و افزود: پذیـرش دام های قربانی و 
ذبح آنها از سـاعت 7 لغایت 13 در محل کشـتارگاه های اسـتان صورت پذیرفته 
و بازرسـین بهداشـت گوشـت و ناظر شرعی در آنجا مسـتقر و آماده کار هستند.

رشـیدی از حضور 67 اکیپ ثابت و سـیار نظارتی بهداشتی در این ایام در استان 
خبـر داد و اظهـار کـرد: تعداد پرسـنل عملیاتی 28 نفر دکتر دامپزشـک، 55 نفر 
بازرسـین بهداشـتی بـه همـراه 13 نفـر از ناظریـن شـرعی هسـتند کـه  جهت 
کنتـرل و نظـارت بهداشـتی در دو شـیفت کاری فعالیـت خواهنـد کرد.مدیرکل 
دامپزشـکی اسـتان کرمان از حضور کشـیک ثابت در شـبکه های دامپزشـکی 
اسـتان بـه منظور پاسـخگویی تلفنـی و نیز هماهنگ کننـده بین شـهروندان و 
اکیپ های عمل کننده در سـطح شـهر خبر داد و بیان کرد: روسـای 16 شـبکه 
دامپزشـکی اسـتان، نیز بر حسـن اجرای تشـدید نظارت بهداشـتی و شـرعی 
بـر دام هـای کشـتاری نظارت مسـتمر دارند.وی بر لـزوم آگاهی شـهروندان از 
خطر بیماری های مشـترک دام و انسـان بخصوص )تب کریمه کنگو، بروسلوز، 
کیسـت هیداتیـد و ... ( تاکیـد کـرده و افزود: رعایت نکات بهداشـتی در هنگام 
ذبح بسـیار حائز اهمیت اسـت و افراد در صورت رعایت نکردن موارد بهداشـتی 
در هنـگام ذبـح ممکن اسـت به بیماری خطرناک تب کریمه کنگو مبتا شـوند 
بـه همیـن دلیـل قصابان و سـاخان در هنگام ذبـح دام از وسـایل ایمنی مانند 

دسـتکش، عینک، چکمـه، روپوش و ... اسـتفاده کنند.

دامپزشکی

یم
سن

: ت
س

عک

به گفته نماینده مردم رفسـنجان و انار در مجلس شـورای 
اسـامی، ارز مـورد نیـاز واحدهـای صنعتـی و تولیـدی 
اسـتان کرمان از محل صادرات پسـته تأمین خواهد شـد.

جمـع  در  انارکی محمـدی  احمـد  ایرنـا،  گـزارش  بـه 
خبرنـگاران افـزود: نیمی از ارز حاصل از صـادرات کاالهای 
غیرنفتی بویژه محصوالت کشـاورزی در کشـور متعلق به 
پسـته اسـت و در کشـور بیش از 20 اسـتان مشـغول به 

پسـته کاری هستند.
وی تصریـح کـرد: سـاالنه هـر میزان تولید پسـته داشـته 

باشـیم پنـج درصد آن صـرف مصرف داخلـی و 95 درصد 
آن بـه کشـورهای خارجـی صـادر می شـود و امسـال بـر 
اسـاس پیش بینـی انجمـن پسـته ایـران 220 هـزار تـن 
محصـول پسـته از باغ هـای کشـور برداشـت خواهیم کرد 
کـه 20 هـزار تـن بـه مصـرف داخلی مـی رسـد و بقیه آن 
صـادر مـی شـود از ایـن رو برنامه ریزی برای صـادرات آن 

آغاز شـده اسـت.
نماینده مردم رفسـنجان و انار در مجلس شـورای اسامی 
بیـان کـرد: از آنجایی که رقیب اصلی پسـته ایـران در دنیا 

آمریـکا اسـت و تحریم هـا در ایـن زمینـه علیـه ایـران در 
نظـر گرفته اسـت می طلبد دولـت بازارهـای خارجی برای 
فروش این محصول را شناسـایی کند و با ارائه تسـهیات 
بـه صادرکننـدگان در راسـای حمایت از این قشـر و خرید 
بموقـع محصـول از کشـاورزان زحمتکش فرصـت رقابت 
را از آمریـکا بگیـرد. انارکی محمـدی با بیان اینکـه یکی از 
مشـکات اصلی صادرکنندگان پسـته نحوه برگشت ارز به 
کشـور بود تاکید کرد: قباً ارز حاصل از صادرات پسـته به 
صـورت 50 درصـد تهاتری )یعنی 50 درصـد به صورت کاال 

وارد کشـور مـی شـد(، 20 درصد فیزیکـی و  30 درصد هم 
بـه صورت نیمایی وارد کشـور می شـد.

وی افـزود: از آنجایـی کـه واحدهـای صنعتـی اسـتان 
کرمـان بـه ارز نیـاز دارنـد قـرار بر ایـن شـد، کل ارز حاصل 
از صـادرات پسـته اسـتان کرمان بـه واحدهـای تولیدی و 

صنعتـی ایـن اسـتان اختصـاص پیـدا کند.
عضـو کمیسـیون اقتصـادی مجلـس شـورای اسـامی 
نوسـانات  و  خشکسـالی  گذشـته  سـال  کـرد:  بیـان 
دمایـی سـبب کاهـش تولید پسـته در کشـور و امسـال 
خوشـبختانه بخشـی از مشـکات بـه دلیـل بارش های 

مناسـب رفـع شـد.

ارز واحدهای صنعتی کرمان از صادرات پسته تامین می شود

روابط عمومی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان کرمان

آگهی تجدید مزایده فروش خودرو
اداره کل منابـع طبیعـی و آبخیـزداری اسـتان کرمـان در نظر دارد مزایده هشـت مورد خودرو سـبک ، بشـرح ذیل 

در سـال 1398 ، بـا جزئیـات منـدرج در اسـناد مزایـده و با بهـره گیری از سـامانه تـدارکات الکترونیکی دولت )سـتاد( 
برگـزار نمایـد لـذا کلیـه متقاضیـان محتـرم مـی تواننـد جهـت اطـالع از شـرایط و مشـخصات موضـوع مزایده بـه وبگاه 

سـامانه یـاد شـده بـه نشـانی www.setadiran.irمراجعـه و نسـبت بـه ارائه پیشـنهاد خود اقـدام نمایند.
 - کلیـه مراحـل فراینـد مزایـده از دریافـت اسـناد تا ارائـه پیشـنهاد و بازگشـایی پاکتها از طریـق درگاه سـامانه تدارکات 
الکترونیکـی دولـت )سـتاد( انجام خواهد شـد، الزم اسـت شـرکت کنندگان در صـورت عدم عضویت قبلـی مراحل ثبت 

نـام در سـایت مذکـور و دریافـت گواهـی امضای الکترونیکـی را جهت شـرکت در مزایده محقق سـازند. 

اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه : مرکز تماس : 021-41934
تاریخ انتشار مزایده در سامانه --- روز یک شنبه مورخ 1398/9/17  می باشد .

هزینه درج آگهی به عهده برنده مزایده می باشد

شماره 98/12399
نوبت اول

 شناسه آگهی 592770

وضعیت سندشماره شاسیمدلشماره موتورشماره اموالنوع خودروردیف

دارای سند مالکیت1631Ka248973446y138422310375وانت نیسان1

دارای سند مالکیت1629Ka24898552y138422310376وانت نیسان2

دارای سند مالکیت1628Ka24803556x1384310764وانت نیسان3

دارای سند مالکیت1611Ka24894651y1384310796وانت نیسان4

دارای سند مالکیت1617Ka24804247x1384310750وانت نیسان5

دارای سند مالکیت1612Ka24803597x1384310741وانت نیسان6

دارای سند مالکیت1607Ka24845759x1384411483وانت نیسان7

دارای سند مالکیت1610Ka24804236x1384310780وانت نیسان8

هشدار نسبت به شیوع بیماری 
تب کریمه کنگو در ایام تاسوعا 

و عاشورای حسینی

افزایش ذخایر اکتشافی 
در بزرگ ترین پهنه معدنی کشور

رئیـس سـازمان صنعـت، معـدن و تجـارت اسـتان کرمـان گفـت: 
برنامه ریـزی و فعالیـت بـرای اکتشـافات معدنـی دراسـتان کرمان با 
قـدرت دنبـال می شـود و ذخایرمعدنـی درنقاطـی بـا ظرفیت بیشـتر، 

شناسـایی شـده اسـت.
بـه گـزارش خبرنـگاران جـوان، محمـد حسـینی نـژاد رئیس سـازمان صنعـت، معـدن و تجارت 
اسـتان کرمان گفت: اسـتان کرمان ظرفیت خوبی برای چهار بخش زمین شناسـی دارای ظرفیت 
کانی زایی دارد و از سـال 93 سـازمان صنعت، معدن و تجارت به صورت ویژه تر بحث اکتشـاف را 
بـا توجـه به سـند راهبـردی دنبال می کند و قرار اسـت در حوزه سـنگ آهن و مس قطب شـویم.

او افـزود: اکتشـافات اسـتان کرمـان مربـوط بـه دهه های قبـل بوده و بـه صورت خاص در سـال 
1970 توسـط شـرکت های خارجی در اسـتان کرمان اتفاق افتاد.او بیان داشـت:: درسـند راهبردی 
اسـتان کرمـان، تولیـد 240 هزار تن مس کاتد باید به 400 هزار تن برسـد.رئیس سـازمان صنعت، 
معـدن و تجـارت اسـتان کرمـان تصریـح کـرد: این سیاسـت در سـال 93 در قالـب تعریف پهنه 
در مقیـاس بـزرگ مقیـاس در اسـتان کرمـان تعریف شـده و افـراد حقیقی و حقوقـی می توانند 
اکتشـافات را در حـوزه معـدن دنبـال کنند، اما متاسـفانه برخی اشـخاص فاقد تـوان مالی و فنی 
در ایـن حـوزه ورود کردنـد و ایـن افراد نه تنها مشـکل اکتشـاف را رفع نکردنـد، بلکه موجب بلوکه 
شـدن بخـش بزرگـی از اسـتان شـدند لـذا بـا توجه بـه قوانیـن و نیاز اسـتان سیاسـت پهنه ها را 
تعریـف کردیـم.او افـزود: در قالـب 25 پهنـه 46 هـزار کیلومتر مربع از اسـتان را برای اکتشـافات 
معدنـی در مقیـاس بـزرگ را تعریـف کردیـم و ماحصـل آن بانـک اطاعاتـی جمـع آوری شـد که 

اکتشـافات در آن موجود اسـت.
اکنون دراستان کرمان فعالیت معدنی در 25 پهنه درحال انجام است.
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طرح نذر خون 
در کرمان اجرا می شود

مدیــرکل انتقــال خــون اســتان از اجــرای طــرح  نــذر خــون در اســتان کرمــان خبــر 
ــه، اهــدای خــون  ــم آگاهان ــذر خــون، تصمی ــا شــعار »ن ــن طــرح ب داد و گفــت: ای
مســووالنه« و بــا رویكــرد اســتفاده صحیــح از ظرفیــت فرهنگــی مــردم بــه منظــور 
پیوســتن بــه صــف داوطلبــان اهــدای خــون در مــاه محــرم و صفــر اجــرا می شــود.

ــذر خــون در اســتان  ــاره اجــرای طــرح ن ــی درب ــه گــزارش ایســنا روح هللا میرزائ ب
کرمــان گفــت: بــا توجــه بــه ایــام ســوگواری ســرور شــهیدان امــام حســین )ع( در 
ــه ســمت اهــدای  ــی را ب ــم، اهــدای خــون هیجان مــاه محــرم وصفــر در نظــر داری

خــون برنامــه ریــزی شــده هدایــت كنیــم.
ــه مراكــز اهــدای  ــه دلیــل ازدحــام مراجعــه مــردم عــزادار ب ــان اینکــه ب ــا بی وی ب
خــون در روزهــای تاســوعا و عاشــورا از مــردم اســتان كرمــان در خواســت مــی شــود 
ــر ادا  ــرم وصف ــام مح ــود را در ای ــذر خ ــته و ن ــون پیوس ــذر خ ــزرگ ن ــرح ب ــه ط ب
کننــد افــزود: ایــن طــرح بــا شــعار »نــذر خــون، تصمیــم آگاهانــه، اهــدای خــون 
مســووالنه« و بــا رویكــرد اســتفاده صحیــح از ظرفیــت فرهنگــی مــردم بــه منظــور 
پیوســتن بــه صــف داوطلبــان اهــدای خــون در مــاه محــرم و صفــر اجــرا می شــود.

ــان در  ــون كرم ــال خ ــیار انتق ــپ  س ــوعا اکی ــه در روز تاس ــان اینک ــا بی ــی ب میرزائ
شــهر خانــوك و همچنیــن مركــز اهــدای خــون 22 بهمــن واقــع در بلــوار 22 بهمــن 
ــزاداران حســینی  ــری از ع ــاده خونگی ــت 13 آم ــان از ســاعت 8:30 لغای شــهر کرم
ــون  ــال خ ــیار انتق ــپ  س ــز اکی ــینی نی ــورای حس ــزود: در روز عاش ــند اف می باش
ــاد و همچنیــن مركــز اهــدای خــون 22 بهمــن  كرمــان مســتقر در شــهر زنگــی آب
واقــع در بلــوار 22 بهمــن از ســاعت 8:30 لغایــت 13 آمــاده خونگیــری از عــزاداران 

حســینی هســتند.
ــوعا و  ــز در روز تاس ــیرجان نی ــون س ــال خ ــگاه انتق ــن پای ــه داد: همچنی وی ادام
عاشــورا از ســاعت 8:30 لغایــت 13، پایــگاه انتقــال خــون جیرفــت در روز تاســوعا 
و عاشــورا از ســاعت 8:30 لغایــت 13 و همچنیــن از ســاعت 15:30 لغایــت 19:30، 
ــت 13  ــاعت 8:30 لغای ــورا از س ــوعا و عاش ــم در روز تاس ــون ب ــال خ ــگاه انتق پای
ــون  ــال خ ــگاه انتق ــت 19:30، پای ــن در روز تاســوعا از ســاعت 15:30لغای و همچنی
رفســنجان فقــط در روز عاشــورا و عــاوه بــر پایــگاه مرکــزی، تیــم ســیار خونگیــری 
مســتقر در امــام زاده ســیدغریب از ســاعت8:30  لغایــت 13 فعــال خواهنــد بــود.

درد بی آبی به جان درختان جنگل قائم شهر کرمان
عضو شورای شهر: درختان جنگل قایم 70 روزه آبیاری شدند

مدیرعامل سازمان پارک ها : دلیل تاخیر آبیاری، بی آبی و خرابی یکی از پمپ های آبرسانی بوده است

نایــب  شــهر،  شــورای  علنــی  جلســه  آخریــن  در 
ــه  ــورا گفت ــارت ش ــی و نظ ــیون حقوق ــس کمیس ریی
بــه صــورت  قائــم  جنــگل  درختــان  بود:»آبیــاری 
ــای  ــا و فض ــازمان پارک ه ــت«؛ س ــوده اس 70روزه ب
ســبز شــهرداری هــم دلیــل تاخیــر در آبیــاری را 
آبرســانی  پمپ هــای  از  یکــی  خرابــی  و  بی آبــی 

ــرد. ــام ک اع
بــا وجــود بی آبــی و خشــکی درختــان، ظاهــرا 40 
آبیــاری  بــرای  شــهری  فاضــاب  پســاب  درصــد 
ــت از  ــده اس ــه ش ــده گرفت ــان نادی ــبز کرم ــای س فض
ــگل  ــان جن ــا درخت ــم ب ــی ه ــت آب فعل ــی کیفی طرف

ــدارد. ــازگاری ن س
کرمــان مــا، شــهری اســت کــه برخــاف بــی آب 
بودنــش، جنگلــی دارد پــر از درختــان کاج، ســرو 
مــردم  دســت  بــه  کــه  همان هایــی  نــارون.  و 
از  االن  و  شــدند  کاشــته  گذشــته  ســال های  در 
آینــدگان  و  مــا  بــرای  آن  258هکتــار  300هکتــار، 
میــراث  ایــن  اســت.بنابراین  مانــده  یــادگار  بــه 
ــهر  ــوای ش ــه ه ــازه ب ــی ت ــر روزه جان ــه ه ــی ک طبیع
ــد از قضــا  ــه داری اســت. هرچن ــد نگ می دهــد نیازمن
ــوولین  ــردم و مس ــا م ــد م ــم از گزن ــگل ه ــن جن ای

نبوده اســت. امــان  در  متولــی اش، 
ــان موضــوع همیشــه مطــرح جلســات شــورای  درخت
ــه  ــن جلس ــه در آخری ــوری ک ــه ط ــد، ب ــهر بوده ان ش
علنــی شورا)10شــهریور( »علی اکبرمشــرفی« عضــو 
ــان  ــاری درخت ــرد: » دوره آبی ــام ک ــهر اع ــورای ش ش
جنــگل قائــم، 70 روزه بــوده اســت.« ایــن در حالــی 
ــازمان  ــل س ــال مدیرعام ــاه امس ــه در تیرم ــت ک اس
خصــوص  در  شــهری  ســبز  فضــای  و  پارک هــا 
ــایت  ــه س ــم ب ــگل قائ ــان جن ــدن درخت ــک ش خش
آبیــاری  »دوره  بــود:  گفتــه  »گفتار نــو«  خبــری 
درختــان جنــگل قائــم 35 تــا 40 روز اســت و آبیــاری 

ــدارد.« ــکلی ن ــا مش آن ه

خرابی پمــپ عامل تاخیر در آبیاری 
درختان

از ایــن رو بــه ســراغ ســازمان پارک هــا و فضــای 
ــت:» دو  ــا گف ــه م ــزاده« ب ــدهللا علی ــم، »ی ــبز رفتی س
ــع(  ــجد جام ــدان مشتاق)مس ــای می ــپ از تلمبه ه پم
و دیگــری از انتهــای بلــوار 22بهمــن بــه جنــگل قائــم 
ــد وقــت گذشــته یکــی  ــه در چن ــد ک آبرســانی می کنن
از پمپ هــا خــراب و باعــث شــد دوره آبیــاری درخــت 
ــان  ــه درخت ــی ک ــود، درحال ــتر ش ــم بیش از 35 روز ه
کاج بایــد تــا 25روز و یــا حداکثــر یــک مــاه آبیــاری 

شــوند.«
ــن  ــه از بلداالمی ــط لول ــه داد:»دو خ ــزاده« ادام »علی
بــه منظــور  22بهمــن  بلــوار  انتهــای  از  و دیگــری 
ــه شــده کــه  ــم در نظــر گرفت ــگل قائ ــه جن آبرســانی ب
تــا 40 الــی 45روز آینــده تکمیــل می شــوند. درواقــع 
دریاچــه  بــه  آب  انتقــال  لولــه  دو خــط  ایــن  کار 
ــی در آن  ــم آب ــاظ ک ــا از لح ــت ت ــگل اس ــک جن نزدی

ــد.« ــش نیای ــکلی پی ــه مش منطق

آبیاری در حال انجام اســت
از ایــن مقــام مســوول پرســیدیم بــرای چندمیــن 
بــار اســت کــه درختــان 70 روز یــک بــار آبیــاری 
ــک  ــط ی ــاق فق ــن اتف ــخ داد:» ای ــه پاس ــوند ک می ش
ــاد. درحــال  ــار افت ــل به ــار در اواخــر زمســتان و اوای ب
حاضــر آبیــاری بــه طــور مرتــب در حــال انجــام اســت. 
امــا مســاله اصلــی ایــن اســت کــه در تابســتان ها بــا 
ــه  ــوری ک ــه ط ــویم ب ــرو می ش ــدید روب ــی ش ــم آب ک
ــی  ــانیم و حت ــان آب برس ــه درخت ــر ب ــا تانک ــد ب بای
ــاری  ــرب آبی ــا آب ش ــان ب ــا درخت ــی پارک ه در بعض
می شــوند. امیدواریــم بــا اعتبار12میلیــارد تومانــی 
ــاری خــام  ــرای گســترش شــبکه آبی کــه شــهرداری ب
ــی  ــاری جانب ــص داده ،آبی ــهر تخصی ــطح ش در کل س

ــد.« ــدا کن ــش پی ــم کاه ــرف آب ه ــذف و مص ح

پســاب فضای سبز کرمان 
بخش خصوصی برای 

»علیــزاده« ادامــه داد: »در حــال حاضــر در شــورا 
ــگل  ــان جن ــاری درخت ــص آبی ــان مخت ــارد توم 6میلی
ــوب  ــزه، مص ــار و مکانی ــت فش ــورت تح ــه ص ــم ب قائ
ــن  ــود ای ــا وج ــد، ب ــت بدانی ــوب اس ــت. خ ــده اس ش
کــه بایــد 40درصــد از پســاب فاضــاب بــرای آبیــاری 
فضــای ســبز شــهری در نظــر گرفتــه میشد،متاســفانه 
ایــن اتفــاق نیفتــاده و همــه پســاب کرمــان بــه 
مشــخصا  اســت،  واگذارشــده  خصوصــی  بخــش 
بــا وجــود کــم آبــی و خشکســالی ، در آینــده بــا 

روبــرو می شــویم.« بیشــتری  مشــکات 

ای سی آب مشــکل بعدی آبیاری درختان
ــو  ــم در گفتگ ــهر ه ــورای ش ــو ش ــرفی« عض »مش

جنــگل  داد:»آبیــاری  توضیــح  نــو«  با»کرمــان 
متفاوتــی  شــکل  زمانــی،  بــازه  هــر  در  قائــم 
ــم  ــا 60 روز ه ــان ت ــاری درخت ــی آبی ــته، حت داش
ــم کیفیــت  ــی مســاله  مه طــول کشــیده اســت، ول
ــداری از آب شــهر  آب اســت. در حــال حاضــر مق
کــه ای ســی باالیــی دارد بــه همــراه آب چــاه 
ــمت  ــه س ــده و  ب ــی ش ــط قاط ــت متوس ــا کیفی ب
ــی شــده  ــن مســاله عامل ــد، همی ــی رون ــگل م جن
ــت  ــکان مقاوم ــتان ام ــل تابس ــان در فص ــا درخت ت
ــاری  ــا ایــن ای ســی و مــدت زمــان آبی خــود را ب
ــن  ــه همی ــد، ب ــت بدهن ــا از دس ــه گرم ــبت ب نس
دچــار  درختــان جنــگل  از  بعضــی  هــم  دلیــل 

شــده اند.« مشــکل 
ــان  ــاری درخت ــکل آبی ــوص ش ــرفی« در خص »مش
ادامــه داد:» بــه نظــر مــن درختــان کهنســال ایــن 
جنــگل بــا ایــن ای ســی آب نیازمنــد آبیــاری 
ــرا  ــار. زی ــت فش ــاری تح ــه آبی ــتند ن ــی هس غرقاب
آبیــاری غرقابــی باعــث مــی شــود، آب در درخــت 
رســوب نکنــد و درخــت خفــه نشــود. در هرصــورت 
موضــوع  ایــن  بــه  نســبت  بایــد  شــهرداری 
تحقیقــات و کارشناســی کافــی را داشــته باشــد. «

نایــب رییــس کمیســیون حقوقــی و نظــارت گفــت: 
ــرار  ــی ق ــورد بازبین ــد م ــم مجــددا بای ــگل قائ »جن
ــان  ــرای درخت ــه ب ــاری دوگان ــد آبی ــرد و نیازمن بگی

قدیــم و  جدیــد اســت.«

باز هم »کرمان نو« پاســخ نگرفت
چنــدی پیــش  پیگیــر 40درصد ســهم شــهرداری از 
پســاب فاضــاب شــهری، ازشــرکت آب منطقــه ای 
اســتان در زمــان ریاســت »ابراهیــم علیــزاده« 
شــدیم،اما متاســفانه پاســخ درســتی دریافــت 
ــی  ــل فعل ــا مدیرعام ــم. اگرچــه خواســتیم ب نکردی
ایــن شــرکت صحبــت کنیــم امــا موفــق نشــدیم .

راضیه زنگی آبادی
خبرنگار/کاغذ  وطن

درختان موضوع همیشـه مطرح جلسـات شورای 
شـهر بوده انـد، بـه طـوری کـه در آخریـن جلسـه 
»علی اکبرمشـرفی«  شورا)10شـهریور(  علنـی 
عضـو شـورای شـهر اعـالم کـرد: » دوره آبیـاری 
درختان جنـگل قائم، 70 روزه بوده اسـت.« این 
در حالـی اسـت که در تیرمـاه امسـال مدیرعامل 
در  شـهری  سـبز  فضـای  و  پارک هـا  سـازمان 
خصـوص خشـک شـدن درختـان جنـگل قائـم 
بـه سـایت خبـری »گفتار نـو« گفتـه بـود: »دوره 
تـا 40 روز  آبیـاری درختـان جنـگل قائـم 35 

اسـت و آبیـاری آنهـا مشـکلی نـدارد.«


