
رییس سازمان کشاورزی جنوب: برنامه ابالغی کشت پیاز در جنوب کرمان، سه هزار هکتار بوده که با توجه 
به بررسی کارشناسان، سطح زیر کشت این منطقه از معیار وزارت جهاد کشاورزی بیشتر شده است

مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری شمال استان:

منابع طبیعی شمال استان مجبور است 
از مالچ قیر استفاده کند

توزیع 5هزار اصله نهال کشت بافت 
خرما در جنوب کرمان

قمار کشت پیاز 
در جنوب کرمان

امنیت پایدار در گرو اقتصاد خوب
نماینده مردم جیرفت و عنبرآباد در مجلس:  نمی توان اقتصاد خوبی داشت در حالی که 

امنیت پایدار نداشته باشیم

رییس دانشگاه علوم پزشکی جیرفت:

مقاوم سازی ساختمان ها 
جان انسان ها را نجات می دهد
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روی خوش پسته امسال 
به بازارهای جهانی

رییس جهادکشاورزی شمال استات: کیفیت و کمیت پسته 
در سال جاری نسبت به سال های قبل بهتر شده است
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ما را در تلگرام دنبال کنید
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ایران در افکار عمومی 
مسقط!

ناصر مردانی
یادداشت مهمان

بعـد از مرخصـی سـاالنه از ایـران برگشـته بـودم بـه 
مسـقط شـهری کـه بیـش از یـک دهـه اسـت در آن 

زندگـی مـی کنیم.
این بار خیلی بیشـتر از همیشـه با سـواالت همکاران 
و مشـتری هـا و دوسـتان غیـر ایرانـی از ملٌیـت های 

مختلف مواجه شـدم.
- آیا در ایران جنگ شده؟

- شما هر جا بخواهید می توانید در ایران بروید؟
- در ایران اگر شیعه نباشی چه می شود؟

- تحریم ها چه اثری بر زندگی مردم گذاشته اند؟
- عجب موشـکی اسـت این موشـک سـٌوم خـرداد! 

چطور توانسـتید پهپـاد آمریـکا را بزنید؟!
- ایـران و آمریـکا جنـگ زرگـری راه انداختـه اند، نه؟ 
منظـور اصلی سرکیسـه کـردن اعراب اسـت! درسـت 

مـی گویم؟
- آیا ایران امن است؟

- توقیـف نفتـرش انگلیـس جرأتـی مـی خواهد که 
فقـط از عهـده ی شـما ایرانـی هـا بر مـی آید...

کهنوججیرفت

هوا
 و 

آب

افتتاح بزرگترین خانه کودکان و نوجوانان بهزیستی شهرستان زرند در استان کرمان

بـا اعتبـار 15 میلیارد ریـال بزرگترین خانه جدیـد کودکان و 
نوجوانـان خیریـه مهدیـه الفاطمـه در زرنـد به بهره بـرداری 

. رسید 
طـی آیینـی بـا حضـور دکتـر بابایـی مدیـر کل دفتـر امـور 
کـودکان کشـور ،دکتـر خاکـی معـاون دفتـر کـودکان ،دکتر 
موسـوی قاصی مشـاور بهزیسـتی کشـورعباس صادق زاده 
مدیـر کل بهزیسـتی اسـتان کرمـان ومهنـدس صـادق زاده 
فرماندار زرند و جمعی از مدیران شهرسـتان بزرگترین خانه 
کودکان و نوجوانان شهرسـتان زرند به بهره برداری رسـید .

بـه گـزارش روابـط عمومی اداره بهزیسـتی شهرسـتان زرند 
در ایـن مراسـم محمـد ابراهیمـی رئیـس بهزیسـتی زرند 
ضمـن تقدیـر و تشـکر از حضور مدیران کشـوری و اسـتانی 
در شهرسـتان زرنـد بـا اعـام اینکـه مجموعـه ای همچـون 
اجتماعـی اسـت  ارتقـای سـامت  دنبـال  بـه  بهزیسـتی 
گفت:خوشـبختانه اداره بهزیسـتی زرنـد بـا حمایـت هـای 
مـردم خیـر اندیـش در حـوزه هـای پیشـگیری وتوانمنـد 
سـازی هـای اجتماعـی گامهـای خوبی را برداشـته اسـت .

رئیـس اداره بهزیسـتی زرنـد نقـش خیریـن را در ارائـه 
خدمـت بـه جامعه هدف بهزیسـتی را بسـیار مهـم ارزیابی 
کـرد و گفـت: خیریـن بـازوان توانمنـد بهزیسـتی هسـتند 
کـه بـدون هیچگونـه چشمداشـت در خصـوص رسـیدگی 

بـه جامعـه هـدف بویـژه فرزندان بـی سرپرسـت و نیازمند 
گامهـای موثـری برداشـته اند.

دکتـر ابراهیمـی رئیـس اداره بهزیسـتی زرنـد در پایـان از 
هزینـه 15میلیـارد ریالـی بـرای احـداث ایـن مجموعه خبر 
داد و گفـت: ایـن خانـه بـه مسـاحت 500متـر مربـع و در 
زمیـن بـه مسـاحت 2500متر مربع بـه بهره برداری رسـیده 
و امیدواریـم در اینـده ای نزدیک شـاهد رشـد و شـکوفائی 

ایـن مرکز باشـیم .
ایـن مقـام مسـئول در پایـان افزود:سـاخت ایـن مجموعه 
مراقبتـی آموزشـی و تربیتی بـا امضا تفاهـم نامه همکاری 
بـا خیریـن شهرسـتان وجذب حمایت مسـاعدت شـرکای 
اجتماعی سـازمان بهزیسـتی در راسـتای  تحقق مسئولیت 

اجتماعـی احـداث گردید .
دکتـر عباس صادق زاده مدیر کل بهزیسـتی اسـتان کرمان 
نیـز ضمـن ابـراز خرسـندی از افتتـاح ایـن مرکـز افـزود: 
7مرکـز نگهـداری در شهرسـتان زرند به کـودکان و نوجوانان 
در حـال ارائـه خدمـات مـی باشـد کـه در ایـن زمینه بیش 
از 152کـودک در حـال دریافـت ایـن خدمـات می باشـند .

مدیـر کل بهزیسـتی اسـتان کرمـان از جمعیـت 11درصدی 
کـودکان بـد سرپرسـت و بـی سرپرسـت در شهرسـتان 
زرنـد نـام بـرد و افـزود: بیش از 270نفـر از فرزنـدان در این 

شهرسـتان تحـت پوشـش خدمـات ایـن مجموعـه قـرار 
دارند.

وی هزینـه هـای ترخیـص ،بیمـه های پرسـنل خانـه های 
کـودک و نوجـوان را از مهمترین مشـکات این مراکز عنوان 
کـرد و گفـت: یکـی از دالیل عـدم ماندگاری پرسـنل در این 
مراکـز در یافـت هزینـه های کم در همه بخشـها می باشـد 
کـه امیدواریـم بـا مسـاعدت مدیران ارشـد شـاهد افزایش 

این ارقام باشـیم.
وی بـه مسـئولیت های باالی این مراکز اشـاره کـرد و اظهار 
داشـت:خانه کـودکان و نوجوانـان نقش مهمـی در تربیت و 
همـراه کـردن کودکان بـا جامعه داشـته و این مراکز سـعی 
دارنـد فرزنـدان را در فضایی شـبیه خانواده رشـد پیدا کنند.

علـی صـادق زاده فرمانـدار زرنـد نیزضمن تقدیر و تشـکر از 
مجموعـه هـای صنعتـی و خیریـن این شهرسـتان به بیان 
اهمیـت کار بهزیسـتی در زمینه های اجتماعـی ، خدمت به 
محرومیـن به ویـژه معلولیـن و ارائه آموزش هـا و فعالیت 
هـای پیشـگیرانه در زمینـه هـای مختلـف از جمله آسـیب 
هـای اجتماعـی و توانمندسـازی جامعـه هـدف پرداخت و 
بـرون سـپاری فعالیـت های این نهـاد را اقدامـی مثبت در 

جهـت ارتقـاء سـطح خدمات عنـوان کرد.
فرمانـدار شهرسـتان زرنـد تصریح کرد:سـازمان بهزیسـتی 
سـعی دارد بـا بهبود شـرایط خانـه های کـودکان و نوجوانان 
سـرپناهی مناسـب و امن همراه با خدمات و فعالیت های 
حرفـه ای در جهـت سـامت جسـمی، اجتماعـی، روانـی و 
شـرایط رشـد و بالندگـی معنـوی و اجتماعـی و علمـی و 

خودکفایـی را  بـرای این کـودکان فراهـم آورد.
وی در پایـان ضمـن تقدیـر از عملکـرد مثبـت مجموعـه 
بهزیسـتی در شهرستان ، از مسئولین حاضر درخواست کرد 
بـا صیانـت از حقـوق معلولیـن و جامعـه هدف در راسـتای 
فرهنـگ سـازی این امـر به صـورت عمومی به نحـوی پویا 

و خودجوش سـهیم شـوند.
شـایان ذکـر اسـت در پایـان این مراسـم که با شـعر خوانی 
و اجـرای برنامـه های فرهنگی از سـوی کـودکان این مرکز 
همـراه بود علی صـادق زاده فرماندار زرند بـا هدایائی از این 

کـودکان تجلیل کرد. صداقت، انصاف، بی طرفی
k e r m a n e n o . i r
پایگاه خبری تحلیلی 
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آگهی تمدید مهلت تحویل پاکتها
مناقصه عمومي شماره 98/31/ع

شـركت معدنـی و صنعتی گل گهر )سـهامی عام( موعد تحویـل پاکتهای مناقصه مذکـور با عنوان 
" تأمین ، نصب، تسـت و راه اندازی  سیسـتم تله متری و کنترل از راه دور )SCADA( تاسیسـات 
آبرسـانی چاههـا و خـط انتقـال آب " را از روز شـنبه مـورخ 98/6/30 به روز شـنبه مـورخ 98/7/6 
موکـول نمـوده اسـت. لطفـًا کلیـه متقاضیـان شـرکت در مناقصه کـه اسـناد را از سـایت اینترنتی 
شـرکت بـه نشـانی  WWW.GEG.IR   دریافـت نمـوده اند، حداقـل تا 5 روز قبـل از موعد جدید 
تحویـل پاکتهـا، بصـورت روزانه به این سـایت مراجعه نمـوده تا در جریان صورتجلسـات جدید و یا 

مدیریت قراردادها و معامالت تغییرات احتمالی اسـناد مناقصه قـرار گیرند.
شرکت معدنی و صنعتی گل گهر

به چند نیرو ساده ونیمه ماهرو نصاب حرفه ای 
باابزار جهت کاردر کارگاه ام دی اف نیازمندیم.

آگهی استخدام

09۱33952075
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با
بـه گفتـه رییـس کل دادگسـتری اسـتان کرمـان،   
میثاق نامـه عدالـت و امنیـت پایـدار فرصـت مغتنمی 
بـرای کنتـرل خشـم و پیشـگیری از خشـونت و نیـز 
ترویج فرهنگ صلح و سـازش، مدارا، ایثار و گذشـت 
در جنوب و شـرق این اسـتان به وجود آورده اسـت. 
پنجشـنبه  روز  موحـد  یـدهللا  ایرنـا،  گـزارش  بـه 
طوایـف  سـران  و  علمـاء  گردهمایـی  سـومین  در 
جنـوب و شـرق اسـتان کرمـان در راسـتای اجـرای 
میثاق نامـه عدالـت و امنیـت پایـدار با حضـور معاون 
قـوه قضائیـه افـزود: بـاور و اعتقـاد جمعـی مدیـران 
قضایـی، امنیتـی، انتظامـی و نخبـگان علمـی ایـن 
بـود کـه بـرای تغییـرات مثبـت در سـیمای جنایـی 
از  پیشـگیری  و  اجتماعـی  آسـیب های  و کاهـش 
خشـونت و تبییـن و تضمیـن عدالـت و امنیت پایدار 
و  دینـی  نهادهـای  از  موثرتـر  و  راهبـردی کارآمدتـر 
مردمـی، متنفذیـن و سـران طوایـف وجـود نـدارد و 
ایـن راهکارهـا؛ کـم هزینـه و اطمینـان بخش اسـت.

امنیـت  و  عدالـت  نامـه  میثـاق  پیشـینه  بـه  وی 
ملـی  همایـش  اولیـن  بیـان کـرد:  و  اشـاره  پایـدار 
راهکارهـا"  و  هـا  چالـش  از خشـونت؛  "پیشـگیری 
در سـال 9۶ در کرمـان بـا حضـور معـاون اول وقـت 
قـوه قضائیـه و سـایر مسـئوالن کشـوری و نخبـگان 
علمـی برگـزار شـد و یکـی از دسـتاوردهای آن کـه 
جنبـه کاربـردی و ارزشـمند دارد، انعقـاد میثـاق نامه 
عدالت و امنیت پایدار جنوب و شـرق اسـتان اسـت.

رئیـس کل دادگسـتری اسـتان کرمـان خاطرنشـان 
کـرد: سـال های قبـل از انعقـاد میثـاق نامـه عدالـت 
ایـن  اسـتان،  شـرق  و  جنـوب  پایـدار  امنیـت  و 
و  جویانـه  انتقـام  هـای  خشـونت  شـاهد  مناطـق 
نامناسـبی  فضـای  منطقـه  ایـن  بـر  حاکـم  فضـای 
"پیشـگیری  ملـی  همایـش  برگـزاری  بـا  بـود کـه 
بـرای  راهکارهـا"،  و  هـا  چالـش  خشـونت؛  از 
آن  متعاقـب  و  اقـدام  مناسـب  راهکارهـای  یافتـن 
امضـا شـد. پایـدار  امنیـت  و  عدالـت  نامـه  میثـاق 

موحـد ادامـه داد: بـاور بـر ایـن اسـت که بهـره گیری 
از ظرفیـت هـای عظیـم مردمـی تحـت رهنمودهـای 
جمهـوری  مقـدس  نظـام  بـرکات  از  یکـی  رهبـری 
اسـامی ایـران اسـت بـه ویـژه در دو مولفـه عدالـت 
و امنیـت ایـن بهـره مندی ارزشـمندتر نیز می شـود.

وی بـا اشـاره بـه ایـن مطلب کـه میثاق نامـه عدالت 
و امنیـت پایـدار در هفـت محـور تنظیـم شـده و بـه 
تائیـد سـران، علمـا و متنفـذان طوایـف در جنـوب و 
شـرق اسـتان کرمـان رسـیده اسـت، تاکید کـرد: این 
میثـاق نامـه فرصت مغتنمی اسـت که اجـرای آن در 
دسـتور کار قـرار گرفتـه و بـه موجـب آن اراده جمعی 
و تحقـق همدلـی و همراهی حاصل شـده تا در سـایه 
نظـام مقـدس جمهـوری اسـامی ایـران، گام هـای 
بلنـدی بـرای تحقـق عدالت و امنیت برداشـته شـود.

داد:  ادامـه  اسـتان کرمـان  دادگسـتری  رئیـس کل 
برگـزاری همایـش باشـکوه علمـاء و سـران طوایـف 
در جنـوب و شـرق اسـتان کرمـان سـند گویایـی بـر 
ادعـا اسـت کـه دلسـوزان و معتمـدان مـردم  ایـن 
کـه  اسـتان  شـرق  و  جنـوب  نجیـب  و  غیرتمنـد 
سـال هـای متمـادی هزینـه هـای سـنگینی از بـاب 
محرومیـت متحمـل شـده انـد، هـم اکنـون مشـتاق 
انسـجام  و  یکپارچگـی  ایجـاد  بـا  مندنـد  عاقـه  و 
بـرای  ای  قبیلـه  و  قومـی  اختافـات  برچیـدن  و 
همـراه  مسـئوالن  بـا  امنیتـی  تهدیـدات  بـا  مقابلـه 
و همـدل شـده و زمینـه رشـد و تعالـی و فرهنگـی، 
اقتصـادی و اجتماعـی جامعـه شـان را فراهـم کنند.

موحـد افـزود: علمـاء و سـران طوایـف در جنـوب و 
شـرق اسـتان کرمـان تـاش کردنـد هـزاران اختاف 
را بـا میانجیگـری و پـا درمیانـی بـه سـازش خاتمـه 
دهنـد کـه در ایـن رابطـه بالـغ بر ۴0 نفـر را بـا کدخدا 
منشـی و مداخلـه گـری ریـش سـفیدان از قصـاص 
از  ایـن مـوارد بخشـی  و  انـد  داده  و مـرگ نجـات 
بـرکات میثـاق نامـه عدالـت و امنیـت پایـدار اسـت.

وی اظهـار داشـت: در راسـتای میثـاق نامـه عدالت و 
امنیـت پایـدار بالـغ بـر ۶0 نفـر کـه سـالیان سـال به 
دلیـل رفتارهـای مجرمانـه و خشـونت آمیـز متـواری 
بـوده و زندگـی هولناکـی داشـته اند بـا دریافت امان 
نامـه و بـا همکاری سـران طوایف به زندگـی عادی و 
شـرافتمندانه خود برگشـته اند و صدها قبضه سـاح 
غیرمجاز نیز جمع آوری شـده است تا از انتقام جویی 
هـای دهشـتناک و قتل افـراد بیگنـاه جلوگیری کنند 
و بسـیاری از مرتکبیـن جرائـم خشـن کـه متـواری 
بودنـد نیـز بـه دسـتگاه عدالـت سـپرده شـده انـد.

بـا  اسـتان کرمـان گفـت:  قضائـی  شـورای  رئیـس 
تحقـق میثـاق نامـه عدالـت و امنیـت پایـدار ضریب 
مناطـق  مسـلحانه  و  عـادی  هـای  قتـل  تغییـرات 
جنـوب و شـرق اسـتان در چهارمـاه نخسـت سـال 
جـاری نسـبت به مدت مشـابه سـال قبـل 17 درصد 
کاهـش داشـته کـه در این رابطـه قتل هـای عادی و 
مسـلحانه مناطـق جنوب اسـتان 57 درصد کاهش و 
در شـرق اسـتان نیز 17 درصد کاهش داشـته اسـت.

در  ایذائـی  اقدامـات  نزولـی  سـیر  افـزود:  موحـد  
شهرسـتان هـای رودبـار جنـوب، قلعه گنـج و کاهش 
20 درصدی اقدامات ایذائی در سال 98 در مقایسه با 
سـال گذشـته در شهرسـتان بم از دیگر دسـتاوردهای 
میثـاق نامـه عدالـت و امنیـت پایـدار بـوده اسـت.

تســنیم- یحیــی کمالی پــور ظهــر امــروز در ســومین 
گردهمایــی علمــاء و ســران طوایــف جنــوب و 
ــا  ــه ب ــن میثاق نام ــت: ای ــتان اظهارداش ــرق اس ش
ــود.وی  ــق می ش ــرد و محق ــکل  می گی ــت ش امنی
ــوان اقتصــاد خوبــی داشــت  ــا بیــان اینکــه نمی ت ب
باشــیم،  نداشــته  پایــدار  امنیــت  حالی کــه  در 
تصریــح کــرد: امنیــت تحقــق پیــدا نمی کنــد 
مگــر اینکــه مــا از دیــدگاه مــردم بــه امنیــت توجــه 
کنیممــا نمی توانیــم از ســران قبایــل تامیــن امنیــت 
ــن  ــدادی از ای ــه تع ــم در حالی ک ــت کنی را درخواس
مــردم کپرنشــین بــوده یــا در چــادر زندگــی کننــد.

وی مســائل اقتصــادی را زمینه ســاز امنیــت عنــوان 
ــق  ــه تحق ــی در جامع ــت واقع ــزود: امنی ــرد و اف ک
پیــدا نمی کنــد مگــر اینکــه مــردم را از فقــر نجــات 
دهیــم و مشــکات اقتصــادی جامعــه را حــل کنیم.

ــوب  ــروز جن ــت ام ــه امنی ــان اینک ــا بی ــور ب کمالی پ
ــردم اســت،  ــدی م ــت و پایبن ــان نتیجــه نجاب کرم
گفــت: بایــد مســئوالن بــه داد مــردم جنوب اســتان 
زیرســاخت های  توســعه  در  و  برســند  کرمــان 
ــا اشــاره  منطقــه عــزم جــدی داشــته باشــند.وی ب
بــه همــه تاش هایــی کــه انجــام شــده افــزود: مــا 
ــردم  ــدادی از م ــتیم و تع ــدای راه هس ــوز در ابت هن
ــتند  ــی آرام هس ــک زندگ ــد ی ــه نیازمن ــن منطق ای
ــه برگــزاری  کــه اگــر چنیــن باشــد دیگــر نیــازی ب
ایــن همایش هــا نیســت.نماینده مــردم جیرفــت و 
ــد  ــا تاکی ــس شــورای اســامی ب ــاد در مجل عنبرآب
بــر اینکــه بایــد بــه اشــتغال و اقتصــاد مــردم توجــه 
ــک  ــده نزدی ــم در آین ــرد: امیدواری ــان ک ــم بی کنی

ــوب کرمــان باشــیم. شــاهد توســعه جن

سیر نزولی ارتکاب جرم 
در جنوب کرمان

امنیت پایدار 
در گرو اقتصاد خوب

خبر

خبر

برگزاری روز مزرعه حنا 
در شهرستان رودبارجنوب

بزرگداشت روز شعر و ادب پارسی 
در جنوب کرمان 

توزیع 5هزار اصله نهال کشت 
بافت خرما در جنوب کرمان

روز  گفـــت:  نامـــور  پونـــه 
مزرعـــه حنـــا در شهرســـتان 
رودبارجنـــوب، حـــوزه مرکـــز 
ــتان  ــاورزی دهسـ ــاد کشـ جهـ
عباس آبـــاد  روســـتای  آبـــاد،  اســـام 
برگـــزار شـــد.» پونـــه نامـــور « در گفـــت و 
گـــو بـــا خبرنـــگار خبرگـــزاری شبســـتان از 
ــه  ــزاری روز مزرعـ ــوب، از برگـ ــان جنـ کرمـ
حنـــا در شهرســـتان رودبـــار جنـــوب خبـــر 
داد و گفـــت:  بـــا توجـــه بـــه اهمیـــت 
ــا  ــول حنـ ــژه محصـ ــگاه ویـ کشـــت و جایـ
در منطقـــه، کســـب رتبـــه اول ســـطح زیـــر 
ـــرورت  ـــز ض ـــور و نی ـــد در کش ـــت و تولی کش
توســـعه ایـــن محصـــول و لـــزوم آشـــنایی 
ـــه  ـــط، برنام ـــات مرتب ـــا موضوع ـــاورزان ب کش
ـــی  ـــه عیس ـــل مزرع ـــا در مح ـــه حن روز مزرع

ـــاد  ـــاس آب ـــع در روســـتای عب ـــودی واق محم
از توابـــع مرکـــز جهادکشـــاورزی دهســـتان 
ـــی  ـــر هماهنگ ـــد. مدی ـــزار ش ـــام آباد برگ اس
ـــوب  ـــاورزی جن ـــاد کش ـــازمان جه ـــج س تروی
مزرعـــه  روز  برنامـــه  افـــزود:  کرمـــان، 
عاقه منـــد،  کشـــاورزان  حضـــور  بـــا 
مســـوول  مروجیـــن  کارشناســـان، 
پهنه هـــای تولیـــدی بـــا تدریـــس اســـاتید 
ــاورزی  ــوزش کشـ ــات و آمـ ــز تحقیقـ مرکـ
جنـــوب کرمـــان و بـــا همـــکاری مدیریـــت 
ـــوب  ـــتان رودبارجن ـــاورزی شهرس ـــاد کش جه
ــد. ــرا شـ ــازمان اجـ ــی سـ ــت باغبانـ و مدیریـ

نظیـــر  مباحثـــی  داشـــت:  اظهـــار  وی، 
کاشـــت، داشـــت و برداشـــت محصـــول 
ـــای  ـــی علف ه ـــرل تلفیق ـــه و کنت ـــا، تغذی حن
ــد. ــوزش داده شـ ــاورزان آمـ ــه کشـ ــرز بـ هـ

مراســـم بزرگداشـــت روز شـــعر 
و ادب پارســـی بـــا حضـــور 
جمعی از مســـئوالن و شـــاعران 
در جنـــوب کرمـــان برگـــزار 
ــی اداره  ــط عمومـ ــزارش روابـ ــد.به گـ شـ
کل فرهنـــگ و ارشـــاد اســـامی جنـــوب 
مدیـــر  ســـلیمانی  علیجـــان  کرمـــان، 
ــن  ــان ضمـ ــوب کرمـ ــعر جنـ ــن شـ انجمـ
ـــت:  ـــی گف ـــعر و ادب پارس ـــک روز ش تبری
روز بیســـت و هفتـــم شـــهریور، ســـالروز 
معاصـــر  شـــاعر  شـــهریار،  درگذشـــت 
ـــب  ـــا تصوی ـــا 13۶7( ، ب ـــی )1285 ت ایران
ــی، روز  ــاب فرهنگـ ــی انقـ ــورای عالـ شـ
ملـــی شـــعر و ادب پارســـی، نامیـــده شـــده 
اســـت. او افـــزود: در فرهنـــگ ایرانیـــان، 
زندگـــی بـــا شـــعر آغـــاز و بـــا شـــعر 

بدرقـــه مـــی شـــود، کـــودک در گاهـــواره، 
ـــه  ـــاز ب ـــان آغ ـــنود و از هم ـــی ش ـــی م الالی
ـــرگ  ـــس از م ـــرد و پ ـــی گی ـــس م ـــعر ُان ش
نیـــز آرایـــه مـــزارش، شـــعری اســـت 
سرایند.ســـلیمانی  مـــی  برایـــش  کـــه 
تصریـــح کـــرد: ایـــن آمیختگـــی مـــا بـــا 
ـــگ  ـــر فرهن ـــعر ب ـــه ش ـــری ک ـــعر و تأثی ش
ــذارد،  ــی گـ ــا مـ ــار مـ ــات و رفتـ و روحیـ
ــرورت  ــه آن و ضـ ــن بـ ــرورت پرداختـ ضـ
ـــاز  ـــر اعج ـــن عنص ـــم ای ـــداری از حری پاس
ایـــن  می کنـــد.در  بیشـــتر  را  آفریـــن 
ــتان  ــت شهرسـ ــاعران از هفـ ــم شـ مراسـ
ـــتند  ـــور داش ـــان حض ـــتان کرم ـــی اس جنوب
ادب  و  شـــعر  روز  تبریـــک  ضمـــن  و 
را  خـــود  زیبـــای  شـــعرهای  پارســـی 

ــد. ــت کردنـ قرائـ

در  گفــت:  شــریف،  منصــور 
راســتای سیاســت هــای وزارت 
 5 تعــداد  جهــاد کشــاورزی، 
هــزار و 151 اصلــه نهــال کشــت 
توزیــع  جنــوب کرمــان  در  بافــت خرمــا 
شــد.» منصــور شــریف « در گفــت و گــو 
بــا خبرنــگار خبرگــزاری شبســتان از کرمــان 
ــوب، گفــت: در راســتای سیاســت هــای  جن
وزارت جهــاد کشــاورزی در خصــوص توصیــه 
ــک  ــه خش ــک و نیم ــام خش ــت ارق ــه کش ب
ــال  ــه نه ــزار و 151  اصل ــداد 5 ه ــا، تع خرم
ــارم،  ــام پی ــامل ارق ــا ش ــت خرم ــت باف کش
ــرِده  ــی )گَ ــول و غنام ــری، مج ــدی، دی زاه
ــداث  ــان اح ــل کاران و متقاضی ــن نخ زا ( بی
بــاغ توزیــع شــد.مدیر باغبانــی ســازمان 
ــزود:  ــان، اف ــوب کرم ــاورزی جن ــاد کش جه

ــا تکنیــک کشــت بافــت و  ــال هــا ب ــن نه ای
عــاری از هرگونــه بیمــاری، آفــت و دارای 
گواهــی ســامت هســتند.وی، اظهار داشــت: 
ــه  ــام خشــک و نیمــه خشــک نســبت ب ارق
ــه در  ــی و کلوت ــد مضافت ــام مانن ــایر ارق س
ــا و  ــه خرم ــکیدگی خوش ــه خش ــر عارض براب
ــاغ داران  ــه ب ــاله ب ــر س ــه ه ــی ک ــد تلقیح ب
و تولیدکننــدگان خرمــا خســارت شــدید وارد 
می کنــد، مقــاوم بــوده و از مزایــای دیگــر آن 
قابلیــت صــادرات ایــن محصــوالت بــه ســایر 
ــل کاران  ــه نخ ــریف، ب ــا است.ش ــور ه کش
ــت  ــت باف ــال کش ــت نه ــان دریاف و متقاضی
توصیــه کــرد: نهــال کشــت بافــت خرمــا مورد 
نیــاز خــود را بــا هماهنگــی مدیریــت باغبانی 
ســازمان از مراکــز دارای مجــوز و مــورد تاییــد 

ــد. ــداری کنن خری

گـو  و  گفـت  در   ،» احمـدی  حمـزه   «
گفـت: جنـوب کرمـان مسـاحتی بالـغ بر 
3میلیـون و 850 هـزار هکتـار در برگرفتـه 
 12 برابـر  مسـاحتی  میـزان  ایـن  از  کـه 
عرصـه  را  هکتـار  هـزار   ۶30 و  میلیـون 
هـای بیابانـی تشـکیل مـی دهـد و بالـغ 
آن کانـون هـای  از  300 هـزار هکتـار  بـر 
بـادی محسـوب مـی  بحـران فرسـایش 

شـود.
و  طبیعـی  منابـع  کل  اداره  سرپرسـت 
مجمـوع  کرمـان،  جنـوب  آبخیـزداری 
خسـارت های حاصل از پديده فرسـایش 
و  باغـی  اراضـی  نابـودی  سـبب  بـادی 
زراعـی، مدفـون شـدن اراضی مسـكونی، 
تخريـب تأسيسـات )ماننـد بـرق، كانـال 
هـای آبيـاری، راه آهـن و غيـره (، تلفات 
جانـی ناشـی از تصادفـات و کاهـش دید 
افقـی، تلـف شـدن دام هـا، آلودگـی هـا 
و بيمـاری هـای تنفسـی مـی شـود کـه 

اسـت. مدیریـت صحیـح  نیازمنـد 
وی، اضافـه کـرد: ایـن منطقـه بـه دلیـل 
داشـتن دشـت هـای وسـیع و نیـز هـم 
همـواره  مناطـق کوهسـتانی  بـا  جـواری 
بادهـای  معـرض  در  مختلـف  فصـول  در 
نسـبتًا قـوی قـرار دارد امـا در سـال های 
در  خشـکی  حاکمیـت  دلیـل  بـه  اخیـر 
حـدود 9 مـاه از سـال و نیـز خشـکیدگی 
بادهـا  ایـن  جازموریـان  بـزرگ  تـاالب 

حالـت فرسـاینده بـه خـود گرفتـه انـد و 
موجـب طوفـان هـای گـرد و غبـار و نیـز 
حرکـت ماسـه در قسـمت هـای مختلـف 

منطقـه شـده اسـت.
احمـدی، ابـراز داشـت: اقداماتـی کـه از 
گذشـته تاکنـون در این خصـوص صورت 
برنامـه  تدویـن  نظیـر  اسـت  پذیرفتـه 
مالـچ پاشـی تـوام بـا نهـال کاری بیابـان 
در کانـون هـای بحرانـی بالـغ بـر ۴هـزار 
آن  از  هکتـار   500 و  یکهـزار  کـه  هکتـار 
اجرایـی شـده، احیـای مناطـق بیابانی با 
اسـتفاده از روش نهـال کاری بیابـان در 
500 هکتـار،  و  3 هـزار  سـطحی معـادل 
آبیـاری و مراقبـت و نگهـداری از جنـگل 
کاری سـنواتی بـه میـزان 3 هـزار و 500 
و  آسـمانی  نـزوالت  ذخیـره  و  هکتـار 
احـداث  طریـق  از  هـا  آب  هـرز  کنتـرل 
هالـی آبگیـر و گـوراب در سـطح 8 هـزار 

هکتـار اسـت.
طبیعـی  منابـع  کل  اداره  سرپرسـت 
عنـوان  کرمـان،  جنـوب  آبخیـزداری  و 
داشـت: تولیـد نهـال گلدانـی بـه میـزان 
رایـگان  نهـال  توزیـع  اصلـه،  میلیـون   2
بیولوژیـک  بادشـکن  اجـرای  منظـور  بـه 
 300 و  هـزار   2 احـداث  مـزارع،  اطـراف 
اطـراف  بیولوژیـک  بادشـکن  کیلومتـر 
مـزارع، احـداث بادشـکن غیر زنـده توام 
بـا نهـال کاری بیابـان به طـول 10 کیلومتر 

از دیگـر اقدامـات صـورت گرفتـه اسـت.
هـای  عرصـه  مطالعـه  داد:  ادامـه  وی، 
 918 و  هـزار   2۴8 میـزان  بـه  بیابانـی 
هکتـار و اقدامـات مشـابه از دیگـر برنامه 

انجـام شـده اسـت. هـای 
احمـدی، اظهـار داشـت: در سـال جـاری 
بـا عنایـت مقـام معظـم رهبری)مدظلـه 
العالـی( در جهـت مقابله بـا پدیده گرد و 
غبـار و در راسـتای اجرایی کـردن تعهدات 
برنامـه ششـم و نیـز سـند جامـع مقابلـه 
میلیـارد   287 مبلـغ  ریزگـرد  پدیـده  بـا 
توسـعه  صنـدوق  منابـع  محـل  از  ریـال 
ملـی بـرای پـروژه هـای احیـای مناطـق 

بیابانـی اختصـاص یافتـه اسـت.
و  طبیعـی  منابـع  کل  اداره  سرپرسـت 
آبخیـزداری جنـوب کرمان، بیان داشـت: 
بـا  و  اعتبـار  میـزان  ایـن  اختصـاص  بـا 

بیابـان،  کاری  نهـال  روش  از  اسـتفاده 
هـای  نهـال کاری  مراقبـت  و  آبیـاری 
بـا  تـوام  پاشـی  سـنوات گذشـته، مالـچ 
مدیریـت  رسـوبگیر،  تلـه  کاری،  نهـال 
قـرق،  و  چـرا  مدیریـت  هـا،  هـرزآب 
احـداث بادشـکن زنـده اختصـاص یافته 
کـه اقدامـات، تمهیـدات و برنامـه ریـزی 
پـروژه  اجرایـی  عملیـات  و  انجـام  الزم 

اسـت. آغـاز شـده  مذکـور  هـای 
اداره  ایـن  ابـراز داشـت:  پایـان،  وی، در 
بـا همـکاری و تـاش کلیـه پرسـنل  کل 
و مشـارکت تمامـی آحـاد جامعـه سـعی 
دارد تـا در راسـتای انجـام امـور محوله و 
در راسـتای تحقـق اهـداف مـد نظـر کـه 
همـان حفـظ و حراسـت از منابـع طبیعی 
و جنـگل هاسـت تمـام تـاش خـود را به 

کار گیـرد.

آبخیـزداری  و  طبیعـی  منابـع  کل  مدیـر 
عملیات هـای  از  کرمـان  اسـتان  شـمال 
مقابلـه  نهالـکاری،  بـذرکاری،  مختلـف 
بـا آفـات و بیمـاری هـا، مالـچ پاشـی و 
200 میلیـارد تومـان  بـا بهـره بـردن از   ...
اعتبـار صنـدوق توسـعه ملی سـخن گفت. 
مهـدی رجبـی زاده مدیـر کل اداره منابـع 
اسـتان  شـمال  آبخیـزداری  و  طبیعـی 
کرمـان در نشسـت خبـری خـود با اشـاره 
بـه قـرار گرفتـن برنامـه هـای اداره منابـع 
در  پارسـال  از  آبخیـزداری  و  طبیعـی 
بـرای  گفـت:   ، توسـعه  صنـدوق  لیسـت 
آبخـوان  آبخیـزداری،  طرح هـای  اجـرای 
داری و بیابـان زدایی پارسـال 25 میلیارد 
تومـان بـه منابـع طبیعـی شـمال اسـتان 
اجـرای  بـرای  امسـال  و  گرفـت  تعلـق 
داری  آبخـوان  و  آبخیـزداری  طرح هـای 

مقابله با ریزگردها در اولویت 

اقدامات منابع طبیعی جنوب کرمان
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جنــوب  کشــاورزی  جهــاد  ســازمان  رییــس  پیــاز   
ــوب  ــاز در جن ــت پی ــی کش ــه اباغ ــت: برنام ــان گف کرم
کرمــان، ســه هــزار هکتــار بــوده کــه بــا توجــه بــه 
ــه  ــن منطق ــت ای ــر کش ــطح زی ــان، س ــی کارشناس بررس
ــت. ــده اس ــتر ش ــاورزی بیش ــاد کش ــار وزارت جه از معی

ســعید برخــوری افــزود: در طــرح اول بیــش از 21 تــن 
بــذر خزانــه در مــزارع جنــوب کرمــان کشــت شــده اســت.

وی از افزایــش ســطح زیــر کشــت پیــاز طــرح اول 
ــان  ــتان کرم ــوب اس ــته در جن ــال گذش ــه س ــبت ب نس
زیــر  ســطح  امســال  داشــت:  اظهــار  و  داد  خبــر 
ــه  ــا توج ــه ب ــه ک ــاال رفت ــه ب ــن منطق ــاز در ای ــت پی کش
بــه پاییــن بــودن قیمــت محصــوالت کشــاورزی در 
نشــود  اندیشــیده  چــاره ای  اگــر  اســتان ها،  بقیــه 
مشــکات برداشــت و عرضــه پیــاز بــرای کشــاورزان 
جنــوب اســتان کرمــان دوبــاره تکــرار خواهــد شــد.

توزیع عادالنه بذر پیاز در سال زارعی جاری
جنــوب کرمــان  جهــاد کشــاورزی  ســازمان  رییــس 
ســال  در  پیــاز  بــذر  عادالنــه  توزیــع  از  همچنیــن 
زارعــی جــاری خبــر داد و گفــت: امســال جلســات 
متعــددی بــا دســتگاه های مربوطــه در مــورد نحــوه 
توزیــع بــذر بیــن کشــاورزان برگــزار کردیــم و مقــرر 
ــاص داده  ــانی اختص ــه کس ــا ب ــاز تنه ــذر پی ــه ب ــد ک ش
ثبت نــام کرده انــد. پهنه بنــدی  در ســامانه  شــود کــه 

پیــاز  بــذر  ُتــن  نیــم  و  یــک  توزیــع  از  برخــوری 
طــی روزهــای اخیــر خبــر داد و افــزود: بــذر پیــاز 

خواهــد  توزیــع  شــده  تدویــن  برنامه هــای  طبــق 
شــد ضمــن آنکــه بــرای بذرهایــی کــه بــه صــورت 
حــال  در  نیــز  شــده اند  بــازار  وارد  یارانــه ای  غیــر 
بــا نظــارت  ایــن توزیــع  تدویــن قیمــت هســتیم و 
شــد. خواهــد  انجــام  اســتان  تعزیــرات  کل  اداره 

ــذاری و  ــر قیمت گ ــق ب ــارت دقی ــر نظ ــد ب ــا تاکی وی ب
توزیــع بــذر پیــاز در جنــوب اســتان کرمــان، بیــان کــرد: 
نظــارت بــر بــازار و قیمت هــا بــر عهــده ســازمان صنعــت، 
معــدن و تجــارت اســت اما بــرای حمایــت از کشــاورزان، 
می شــود. عمــل  وارد  نیــز  جهادکشــاورزی  ســازمان 

ــذر را  ــه همــه کشــاورزانی کــه قصــد خریــد ب برخــوری ب
ــر  ــا از فروشــگاه هــای معتب ــه کــرد کــه تنه ــد توصی دارن
ــر  ــد و اگ ــد کنن ــه خری ــدام ب ــور، اق ــت فاکت ــا دریاف و ب
ــته  ــی نداش ــده همخوان ــه ش ــور ارائ ــا فاکت ــا ب ــت ه قیم

ــد. ــکایت کنن ــرات ش ــه اداره تعزی ــد ب ــی توانن ــد، م باش

قیمــت بذرهای آزاد به زودی اعالم 
می شود

جنــوب کرمــان  جهــاد کشــاورزی  ســازمان  رییــس 
ــود  ــازار وج ــذر در ب ــه ب ــش از 20 نمون ــرد: بی ــح ک تصری
ــوده  ــه ای ب ــا یاران ــن بذره ــی از ای ــت بخش ــه قیم دارد ک
و هیــچ فروشــگاهی نمی توانــد حتــی یــک قوطــی را 
بــدون نظــر ســازمان جهادکشــاورزی بــه فــروش برســاند.
عمــان در  صادراتــی  هــای  شــرکت  بــا  مذاکــره 

صــورت  پیگیری هــای  از  همچنیــن  برخــوری 
از  پیــاز  محصــول  صــادرات  راســتای  در  گرفتــه 
ــور  ــه منظ ــت: ب ــر داد و گف ــان خب ــتان کرم ــوب اس جن
صــاردات محصــوالت کشــاورزی، پیگیــر مذاکــره بــا 
عمــان هســتیم. کشــور  در  هــای صادراتــی  شــرکت 

وی از واگــذاری مجــوز صــادرات محصــوالت کشــاورزی به 
وزارت صنعــت، معــدن و تجــارت خبــر داد و افــزود: اگــر 
چــه امســال صــادرات و واردات محصــوالت کشــاورزی بــه 
وزارت صنعــت، معــدن و تجــارت واگــذار شــده ولــی ایــن 
امــر باعــث نمی شــود کــه از حــق کشــاورزان دفــاع نکنیــم.

امسال بیشــتر مردم پیاز کاشتند
ــل  ــه در فص ــان اینک ــا بی ــم ب ــاورزی ه ــناس کش کارش
زراعــی جــاری بیشــتر مــردم پیــاز کشــت کرده انــد، 
ــال  ــاز در س ــی پی ــت نجوم ــه قیم ــه ب ــا توج ــت: ب گف
ایــن  بــه کشــت  گذشــته، کشــاورز و غیــر کشــاورز 
محصــول روی آورده انــد و ایــن اتفــاق جــای نگرانی دارد.

ــزی  ــووالن برنامه ری ــر مس ــزود: اگ ــلمی اف ــین مس حس
الزم را بــرای صــادرات و بازاریابــی انجــام ندهنــد شــاهد 
کشــاورزی  بخــش  در  بزرگــی  اقتصــادی  شکســت 
ــرای  ــادی ب ــات زی ــاله تبع ــن مس ــه ای ــود ک ــم ب خواهی
داشــت. خواهــد  دنبــال  بــه  مختلــف  بخش هــای 

کارشناســان،  پیش بینــی  طبــق  داشــت:  اظهــار  وی 
هفــت  اراضــی  از  هکتــار  هــزار  پنــج  از  بیــش 
شهرســتان جنوبــی اســتان کرمــان در فصــل زراعــی 
جــاری بــه کشــت پیــاز اختصــاص یافتــه کــه ایــن 
اســت. مســووالن  بــرای  خطــری  زنــگ  مســاله 

افزایش هزینه کشــت پیاز
ــه قیمــت  ــی روی ــش ب ــی از افزای ــوب کرمان کشــاورز جن

کشــاورزی  نهاده هــای  ســایر  و  بــذر  کــود،  زمیــن، 
ــه  ــاورز ب ــر کش ــراد غی ــی اف ــت: وقت ــرد و گف ــاد ک انتق
افزایــش  شــاهد  می کننــد  ورود  کشــاورزی  مقولــه 

ــود. قیمت هــا و درنهایــت افزایــش محصــول خواهیــم ب
ــود  ــاله خ ــه 12 س ــه تجرب ــان ب ــاالری طوه ــن س محس
در زمینــه کشــاورزی اشــاره کــرد و افــزود: بــا ایــن 

رییس سازمان کشاورزی جنوب: برنامه ابالغی کشت پیاز در جنوب کرمان، سه هزار هکتار بوده که با توجه به بررسی کارشناسان، سطح 
زیر کشت این منطقه از معیار وزارت جهاد کشاورزی بیشتر شده است

قمار کشت پیاز در جنوب کرمان

بـه گـزارش ایرنـا، سـال زراعـی گذشـته، سـال طالیـی پیـاز بـود چـرا کـه بـا تدبیـر دولـت و بـاز شـدن درهـای 
صـادرات، قیمـت ایـن محصـول بـه اوج خـود رسـید و ایـن اتفـاق نـه تنهـا مرهمـی بـر زخم هـای کهنـه 
پیـازکاران شـد بلکـه تشـویق و ترغیـب سـایر کشـاورزان و مـردم عـادی را بـرای کشـت پیـاز بـه دنبال داشـت.
البته این تشویق باعث شد امسال سطح زیر کشت پیاز در جنوب کرمان افزایش قابل توجهی داشته باشد و بسیاری 
از فعـاالن اقتصـادی بر این باورند که اگر دولت، تدبیر سـال گذشـته را تکرار نکند، بسـیاری از پیـازکاران این منطقه 
ورشکسـت شـده و چه بسا حاصل زحماتشان همچون سـال های 95 و 96 در زمین های کشاورزی مانده و خوراک 
احشام شود، پس می طلبد مسووالن مربوط برای جلوگیری از جاری شدن اشک کشاورزان، تدابیر الزم را اتخاذ کنند.

نماینــده مــردم جیرفــت و عنبرآبــاد در مجلــس 
شــورای اســالمی گفــت: متاســفانه کشــاورزان 
ــاد  ــان جه ــای کارشناس ــه توصیه ه ــال ب امس
ــش  ــاهد افزای ــد و ش ــه نکردن ــاورزی توج کش
ــه کشــت پیــاز هســتیم و ایــن مســاله،  بی روی

دغدغــه مهمــی بــرای مــا اســت.

گزارش
ایرنا

رنا
 ای

س:
عک
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شنبه  30 شهریور 1398 کاغذ جنوب

روزنامه های دیروز

ایران در افکار عمومی مسقط!

ادامه یادداشت

 آگهی ابالغ اجرائیه کالسه :
لشـتغانی  مرتضـی  بـه  13980۴0190700002۴7/1بدینوسـیله 
برابـر  پوربدهکارپرونـده کاسـه 13980۴0190700002۴7/1کـه 
گـزارش 98/0۶/1۴شـناخته نگردیـده ایـد ابـاغ مـی گـردد که 
برابرسـند ازدواج شـماره 23۴5مـورخ 88/03/31بیـن شـما 
و فاطمـه سـلیمانی زاویـه مبلـغ 12/5۴1/910/000 ریـال بدهکارمی باشـید که 
براثرعـدم پرداخـت وجـه بسـتانکار درخواسـت صـدور اجرائیه نمـوده پس از 
تشـریفات قانونـی اجرائیه صادروبکاسـه فـوق دراین اجراءمطرح می باشـد 
لـذا طبـق مـاده 18/19آئیـن نامه اجرائی مفاد اسـناد رسـمی بشـما اباغ می 
گـردد ازتاریـخ انتشـاراین آگهی کـه تاریخ اباغ اجرائیه محسـوب اسـت فقط 
یـک نوبت در روزنامه کثیراالنتشـارمحلی چاپ ومنتشـرمی گـردد ظرف مدت 
ده روزنسـبت بـه پرداخت بدهی خود اقدام ودراین صورت بدون انتشـارآگهی 

دیگـری عملیـات اجرائـی طبـق مقـررات علیه شـما تعقیب خواهد شـد .
مسول واحد اجرای اسناد رسمی جیرفت –جواد فاریابی –م الف :3۱6

آگهی حصر وراثت- قلعه گنج 
خانـم معصومـه ببـر بیـان فرزنـد مـراد دارای 
شـماره  دادخواسـت  389بشـرح  شناسـنامه 
---مـورخ --- توضیح داده شـادروان سـیاه 
تاریـخ 9۶/2/9در  بشناسـنامه۶53در  عزیـز  فرزنـد  پرنـاک 
شـهرقلعه گنج فـوت شـده و وراثت منحصر حیـن الفوت وی 

عبارتنـد/ عبارتسـت از: 
1- دادمـراد پرنـاک بـه شـماره ملـی 31۶032۴79۶)فرزنـد 

متوفـی (
ملـی 31۶0287۴2۴)فرزنـد  شـماره  بـه  سـهنبرپرناک   -2

متوفـی (
3- بلقیـس پرنـاک بـه شـماره ملـی 31۶032۴125)فرزنـد 

متوفـی (
۴- کلثـوم پرنـاک بـه شـماره ملـی 31۶0323382)فرزنـد 

متوفـی (
5- زینـب پرنـاک بـه شـماره ملـی 31۶032۴133)فرزنـد 

متوفـی (
۶- آفریـده پرنـاک بـه شـماره ملـی 31۶1039۴83)فرزنـد 

متوفـی (
7- معصومـه ببر بیان به شـماره ملی 31۶0328088)همسـر 
متوفـی ( لـذا مراتب یـک نوبت در روزنامه های کثیر االنتشـار 
محلی آگهی می شـود چنانچه کسـی اعتراض دارد یا وصیت 
نامـه ای از متوفـی نزد اشـخاصی باشـد ظرف مـدت یک ماه 
از نشـر آگهـی به شـورای حل اختـاف تقدیـم دارد و اال گواهی 
صـادر خواهـد شـد و وصیـت نامه ای جز رسـمی و سـری که 

بعـد از ایـن موعد ابراز شـود از درجه اعتبار سـاقط اسـت. 
رئیس شورای حل اختالف شماره شهرستان قلعه گنج  
م الف :228 

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

هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای فاقـد 
سـند رسـمی-آگهی موضـوع مـاده3 قانـون و مـاده 13آئیـن نامه قانـون تعیین تکلیف 
وضعیـت ثبتی واراضی و سـاختمان فاقدسـند رسـمی برابـررای شـماره1398۶0319002000013۶8هیات 
موضـوع قانـون تعییـن تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی مسـتقردرواحد 
ثبتـی حـوزه ثبت ملک کهنـوج  تصرفات مالکانـه بامعارض متقاضـی آقای عظیم میزان فرزنددوسـت 
محمد بشـماره شناسـنامه ۶صـادره ازکهنوج دریک قطعـه زمین مزروعی به مسـاحت ۴030۶3مترمربع 
پاک7فرعـی از۴78- اصلـی مفـروز و مجـزی شـده از پـاک ۴78- اصلـی قطعه چهار واقع در سـرخ 
قلعـه قلعـه گنـج روسـتای پیـر حاجی خریـداری ازمالک رسـمی آقایـان  رضـا میرانی طراده و دوسـت 
محمـد میـران وخانـم نبـات میرانـی طـراده محرزگردیده اسـت.لذا بـه منظوراطـاع عموم مراتـب دردو 
نوبـت بـه فاصلـه 15روزآگهی می شـود در صورتی که اشـخاص نسـبت به صدورسـند مالکیت متقاضی 
اعتراضـی داشـته باشـند مـی تواننـد از تاریخ انتشـاراولین آگهی به مـدت دو ماه اعتراض خـود را به این 
اداره تسـلیم و پس از اخذ رسـید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسـلیم اعتراض ،دادخواسـت خود را به 
مراجـع قضایـی تقدیـم نمایند .بدیهی اسـت در صورت انقضـای مدت مذکوروعدم وصـول اعتراض طبق 
مقـررا ت  سـند مالکیـت صادرخواهدشـد ./م الـف:2088- تاریخ انتشـار نوبـت اول :98/0۶/1۶- تاریخ 

انتشـار نوبت دوم :98/0۶/30
 اصغر ناروئی- رئیس ثبت اسناد امالک کهنوج 

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

 هیـات موضـوع قانـون تعیین تکلیـف وضعیت ثبتی اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند 
رسـمی-آگهی موضـوع ماده 3 قانـون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 

ثبتی و اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی  ) تجدید آگهی (
 برابـر رای شـماره 1398۶0319012000001هیـات دوم ) کـه در آگهـی قبلی نوع ملک اشـتباه نوشـته شـده 
اسـت ( موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی مسـتقر 
در واحـد ثبتـی حـوزه ثبـت ملک سـیرجان تصرفـات مالکانه بامعـارض متقاضی آقای وحیـد هنرخواه 
فرزند علی اصغر بشـماره شناسـنامه 9202 صادره از سـیرجان در ششـدانگ یک قطعه باغ به مسـاحت 
8923/12 مترمربع پاک ۴۶22 اصلی واقع در بخش 3۶ کرمان به آدرس سـیرجان بعد از نجف شـهر 
فرعی سـمت چپ به سـمت امامزاده علی )ع( خریداری از مالک رسـمی آقای ماشـالله هنرخواه محرز 
گردیـده اسـت. لـذا بـه منظور اطاع عموم مراتـب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شـود در صورتی 
که اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند می توانند از تاریخ انتشار 
اولیـن آگهـی بـه مـدت یک ماه اعتـراض خـود را به این اداره تسـليم و پـس از اخذ رسـید، ظرف مدت 
یـک مـاه از تاریـخ تسـلیم اعتراض، دادخواسـت خـود را به مراجع قضایـی تقدیم نمایند. بدیهی اسـت 
در صـورت انقضـای مـدت مذکـور و عدم وصـول اعتراض طبق مقررات سـند مالکیت صادر خواهد شـد. 

تاریخ انتشار نوبت اول : 1398/0۶/30-تاریخ انتشار نوبت دوم : 1398/07/1۴
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- تـا حـاال شـده انفجـار بمـب هـم در خیابان هـای ایران 
ببینی؟

- شـما ایرانـی هـا مایـه ی افتخـار همه ی مسـلمانان و 
مردمـان سـتمدیده ی جهـان هسـتید. امیـدوارم همـه 
متحـد در مقابل فشـارهای آمریکا بایسـتید! آیـا در ایران 

همـه بـا هم هـم نظـر و متحد هسـتند؟
وقتـی یـک ایرانـی خـارج نشـین هسـتی در مقابـل این 
گونه سواالت و نظرات گوناگون و گاه متضاد دو راه بیشتر 
نـداری. یـا باید نظـر واضح خودت را بگویی یـا اینکه آن را 
دیپلماتیزه! کرده و مثل سـخنگویان وزارت امور خارجه ی 
کشـورها جـواب بدهی کـه آخرش معلوم نیسـت دقیقن 

چه مـی گویند!
دیـدن یـک ایرانی بـرای اغلب غیـر ایرانی ها در خـارج از 
کشـور در این روزها خیلی جالب اسـت. کشـوری با تاریخ 
دیرین، ادبیات غنی، موسـیقی عجیب، رسـوم مسـلمانی 
اغلـب مخصـوص بـه خـود، تقویم منحصـر به فـرد، دائم 
در صـدر اخبـار البتـه اغلب از نـوع اضطـراب آور آن! توافق 
هسـته ای، آمریـکا، بمـب هسـته ای، جنـگ نفـت کش 

ها، اسـرائیل، پهپاد، عربسـتان، یمن، سـوریه....
در اولیـن روز بعـد از بازگشـت بـه محـل کارم همـکاران با 
دقـت بـه دسـت هـا، پاها و سـر و صورتم نگاه مـی کردند 
کـه نکنـد در میان توپ، تانک، شـلیک گلوله ها و سـنگر 

گرفتـن در خیابـان های ایران زخمی شـده باشـم!
همـکار هنـدی ام بـه دفتر کار مـن آمد. او طـوری بدنش 
را کـش و قـوس مـی داد کـه انـگار همین االن کنـدن کوه 
مجـاور شـرکت را بـه پایان رسـانده! وقتی نشسـت روی 
صندلـی گفـت جـدول پیش بینی فروش سـال آینـده را 
تمـام کـردم. گفتم آفرین! پرسـید تـو چطور؟ گفتـم دارم 
روی آن کار مـی کنـم. نفسـی چـاق کـرد و گفـت راسـتی 
برنامـه ی طوالنـی مدت تو چیسـت؟ فرزنـدت را به کدام 
دانشـگاه در کـدام کشـور مـی خواهـی بفرسـتی؟ گفتـم 
تـا االن برنامـه ی مشـخصی نداریـم! یعنـی نمـی توانیم 
داشـته باشـیم! گفـت چـرا؟ گفتـم باالخره ما مثل شـما 
نمـی توانیـم بـه کار در همـه ی کشـورها فکر کنیـم چون 
تحریـم هـا مشـکات فراوانـی بـرای گرفتـن ویـزای کار 
ایرانـی هـا بـه وجـود آورده کـه  حرفـم را بریـد و گفت آها 
مـن یـادم رفتـه بود که تـو ایرانی هسـتی! بعد ادامـه داد: 
یـک دوسـت ایرانـی در دبـی داشـتم که دختری داشـت 
و مـی گفـت مـن هرگـز آینـده ای در ایـران بـرای دخترم 

تصور نمـی کنم!
انـگار کمـی بـه من برخورده باشـد پرسـیدم چـرا؟ از قول 
آن دوسـت ایرانـی اش در دبـی گفـت: چـون در ایـران 
دخترهـا از خیلـی از حقـوق اجتماعـی محـروم هسـتند! 
گفتـم بلـه محدودیـت هایـی وجـود دارد اما دختـران در 
ایران در تحصیات عالی حتی جلوتر از پسـرها هسـتند... 

دوبـاره شـده بـودم سـخنگوی وزارت امـور خارجه!
گفـت: تـو کـه نمـی خواهـی پسـرت را بـرای تحصیـات 
عالـی بـه ایـران بفرسـتی؟ گفتم: مـا اینجا بخـش عمده 
ای از درآمدمـان صـرف تحصیـل فرزندمـان مـی شـود و 
چیـز زیـادی بـرای پـس انـداز باقی نمـی مانـد، از طرفی 
نمـی دانـم تـا کـی بتوانـم کارم را حفـظ کنـم و از عهده ی 
مخـارج نجومـی تحصیـل در مـدارس و دانشـگاه هـای 
بیـن المللـی بربیایـم. اگـر اینجا بمانـم یا در جـای دیگر 
کار خـوب داشـته باشـم مـی توانـم بـه ایـن وضـع ادامه 
دهـم وگرنه بایـد برگردیم ایران. گفـت: چطور می خواهی 
چنیـن کاری بکنـی؟! همـه می داننـد ایران امن نیسـت، 
ممکـن اسـت جنگ بشـود، تـازه اگـر عقیـده ی مخالف 

حکومـت داشـته باشـی دسـتگیر و زندانـی ات می کنند، 
از همـه ی اینهـا گذشـته بمبگـذاری در خیابـان هـا را چه 

مـی کنی؟
در حالـی که حسـابی برافروخته شـده بودم جـواب دادم 
کـه اینطـوری هم نیسـت! اخبار غٌلو می شـوند، می بینی 
کـه مـن رفتـم به ایـران و بعد از یـک ماه برگشـتم و االن 
هم سـالم روبروی تو نشسـته ام. این حرف غلطی اسـت 
کـه در ایران همیشـه خطـر بمبگذاری در کمین تو باشـد! 
بلـه مردم زیر فشـار اقتصادی تحریم ها هسـتند، قیمت 
هـا هـر روز باالتـر مـی رونـد، ارزش ریـال ایـران نسـبت 
بـه دو سـال قبـل خیلـی پائین آمده، فسـاد اقتصـادی و 
همیـن طـور اخبـار محاکمـه ی غارتگـران رنگارنـگ و بی 
شـمار امـوال عمومـی؛ مـردم را تحت فشـار عصبـی قرار 
داده امـا نمـی شـود گفت همـه ی این گرفتـاری ها فقط 
مخصوص ایران اسـت. مثلن مشـکات ترافیک در کشور 
شـما )هنـد( کمتر از ایران نیسـت، ابعاد فسـاد اقتصادی 

هم در هند بسـیار وسـیع اسـت...
بـه تدریـج حالـم داشـت بـد مـی شـد! مثـل بچـه هـا 
داشـتیم در مـورد کشـور مـن بهتر اسـت یا کشـور تو بهتر 

اسـت حـرف مـی زدیـم!
یاد سـفرم به هنـد افتادم. به این کشـور عجیب! مردمی 
کـه روحیاتشـان بـا مردم کشـور ما تفـاوت فـراوان دارد. 
مردمـی کـه در عیـن نـداری و فقـر هنـوز بلدنـد چگونـه 
خوشـحال باشـند. مردمی که معتقدند هند بدون شـک 
یـک ابرقـدرت اسـت. مردمی کـه حیوانـات را گرامی می 
دارنـد. بـا اینکـه وضعیـت ترافیـک نامناسـبی دارنـد اما 
امـکان اینکـه دو راننـده در جـاده و خیابـان ناگهـان بـه 
خاطـر عصبانیـت از نحـوه ی رانندگـِی همدیگـر به خون 
هـم تشـنه شـده و دسـت به دعـوا و قتـل بزننـد خیلی 
کمتـر از ایـران اسـت. کشـوری کـه بزرگترین دمکراسـی 
دنیـا را بـه خوبـی اداره مـی کند. کشـوری که میـزان فقر 
شـدید و فسـاد با وجـود گسـتردگی روند کاهشـی دارد، 
کشـوری که بـه آزادی بیـان و عقاید احترام مـی گذارد... 
امـا ناگهـان یـاد میـزان بـاالی تجـاوز بـه زنـان در هنـد 
افتـادم و همیـن طور محدودیـت های اخیـر آزادی بیان 
در کشـمیر و چنـد مـورد منفـی دیگر تـا خیز بر بـردارم و 
حریـف را از همیـن ناحیـه ضربـه فنی کنم کـه نمی دانم 

چـرا عقب کشـیدم!
در میانـه ی بحـث احسـاس می کـردم حاِل هـر دوی ما 
خـراب اسـت! آخر در سـاعت کاری این چـه بحث بیهوده 
و مزخرفـی اسـت؟! بـه خـودم می گفتم مسـائل داخلی 
مـا بـه خارجـی ها ربط نـدارد! من اگـر از هـزار موضوع در 
داخـل کشـور ناراحت هسـتم بـاز هم نبایـد در مقابل یک 
خارجـی در مـورد آنهـا هـم نظـری کنـم و بایـد همه چیز 

را منکر شـوم!
امـا آیـا بایـد واقعـن این مسـائل را کتمـان کـرد؟! اصلن 
مگـر در دنیـای امـروز چنین چیـزی ممکن اسـت؟ مگر 
مـی شـود تصـور کرد که یـک هندی تحصیل کـرده نتواند 
از اخبـار ایران سـر دربیاورد؟! مگر من خـودم در مورد هند 
ایـن همه اطاعات کسـب نکـردم؟! پس انکار مشـکات 

چه فایـده ای دارد؟!
چنـد روزی گذشـت تـا اینکـه اخبـار محکومیـت هـای 
سـنگین کارگران هفت تپه و اسـماعیل بخشـی در رسـانه 
هـای جهـان پیچید. می دانسـتم که آن همـکار هندی ام 
بـه دقـت ایـن اخبـار را دنبـال می کند. سـعی مـی کردم 
بـا هـم رودر دو نشـویم که خبر درگذشـت سـحر معروف 
بـه دخترآبـی مثل بمب صـدا کرد و صد البتـه اینها اصلن 
اخبـار خوبـی بـرای وجهه ی یک کشـور در افـکار عمومی 
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 مسـعود جمیلـی کرمانـی مدیـرکل راهـداری و حمل 
و نقـل جـاده ای جنـوب اسـتان کرمان اظهار داشـت: 
تیم هـای ذکـر شـده سـه نفـره هسـتند و در مجمـوع 
3۴ اتوبـوس جیرفتـی کار انتقـال زائـران اربعیـن را 
انجـام می دهـد و احتمـاال قریـب بـه ۴0  اتوبـوس 
دیگـر بـه کمـک نـاوگان جنـوب کرمـان خواهـد آمد.

معـاون حمـل و نقـل اداره کل راهـداری و حمـل و 
نقـل جـاده ای جنـوب کرمـان نیـز عنـوان کـرد: طبـق 
برنامه ریزی هـای صـورت گرفتـه، مـرز شـلمچه برای 
خـروج زائـران جنـوب اسـتان کرمـان در نظـر گرفتـه 
شـده و ایـن عزیـزان بایسـتی برنامـه حرکـت خـود 
را بـرای عبـور از مـرز تنظیـم کنند.مجتبـی محمـودی 
بـا تاکیـد بـر لـزوم دریافـت بلیـط رفـت و برگشـت، 
افـزود: تهیـه نکـردن بلیـط در اوج برگشـت زائـران، 
مشـکاتی را بـرای افـراد بـدون بلیـط ایجـاد می کند 
کـه بایسـتی در ایـن زمینـه برنامه ریـزی و تمهیـدات 
الزم صـورت گیـرد. وی مهم تریـن اولویـت اداره کل 
نقـل جـاده ای جنـوب کرمـان  و  راهـداری و حمـل 
بـرای اعـزام زائـران را افزایـش ایمنـی در سـفر، ارائه 
خدمـات مطلـوب و تکریـم آنهـا عنـوان کـرد و گفت: 
هیـچ گونـه محدودیـت و کمبـودی در زمینـه تامیـن 
نـاوگان اتوبوسـی بـرای حمـل زائـران به مـرز نداریم.

در صورتـی کـه کاروان هـای مجـوز دار و شـرکت های 
زیارتـی بـه اتوبـوس بیشـتری نیاز داشـته باشـند، با 
اطـاع رسـانی بـه حـوزه معاونـت حمـل و نقـل ایـن 
اداره کل زمینـه تامیـن نـاوگان بیشـتر در کمتریـن 

فاصلـه زمانـی فرآهـم خواهد شـد.

نظارت 7 تیم بازرسی 
در جنوب بر حمل و نقل 

زائران اربعین

خبر

توزیع 5هزار اصله نهال کشت 
بافت خرما در جنوب کرمان

سودجویی آرایشگاه زنانه 
با دخالت در امور پزشکی 

مقاوم سازی ساختمان ها 
جان انسان ها را نجات می دهد

ــا تکنیــک کشــت بافــت و  ــال هــا ب ــن نه ای
عــاری از هرگونــه بیمــاری، آفــت و دارای 
گواهــی ســامت هســتند.وی، اظهار داشــت: 
ــه  ــام خشــک و نیمــه خشــک نســبت ب ارق
ــه در  ــی و کلوت ــد مضافت ــام مانن ــایر ارق س
ــا و  ــه خرم ــکیدگی خوش ــه خش ــر عارض براب
ــاغ داران  ــه ب ــاله ب ــر س ــه ه ــی ک ــد تلقیح ب
و تولیدکننــدگان خرمــا خســارت شــدید وارد 
می کنــد، مقــاوم بــوده و از مزایــای دیگــر آن 
قابلیــت صــادرات ایــن محصــوالت بــه ســایر 
ــل کاران  ــه نخ ــریف، ب ــا است.ش ــور ه کش
ــت  ــت باف ــال کش ــت نه ــان دریاف و متقاضی
توصیــه کــرد: نهــال کشــت بافــت خرمــا مورد 
نیــاز خــود را بــا هماهنگــی مدیریــت باغبانی 
ســازمان از مراکــز دارای مجــوز و مــورد تاییــد 

ــد. ــداری کنن خری

بــه گــزارش گــروه وبگــردی 
جــوان،  خبرنــگاران  باشــگاه 
یــک آرایشــگاه زنانــه بــه اتهــام 
در  درامورپزشــکی  دخالــت 
حالــی روز گذشــته در جیرفــت پلمــب شــد 
ــکی  ــوم پزش ــگاه عل ــی از دانش ــه گزارش ک
جیرفــت و پلیــس اماکــن ایــن شهرســتان 
و  شــد  ارســال  قضایــی  دســتگاه  بــه 
ــات آن از انجــام خدمــات غیرمجــاز  محتوی
پزشــکی در برخــی از واحد هــای صنفــی 
ــه در شــهر جیرفــت حکایــت  آرایشــگاه زنان
قضایــی،  مقــام  دســتور  بــه  داشــت. 
بافاصلــه رســیدگی بــه موضــوع در دســتور 
دادســتان  گرفــت.  قــرار  دادســتانی  کار 
از  پــس  بــاره گفــت:  درایــن  جیرفــت 
بازدیــد پلیــس اماکــن بــه همــراه نماینــده 

ــوم پزشــکی از یــک آرایشــگاه  دانشــگاه عل
تجهیــزات  و  لــوازم  مقادیــری  زنانــه، 
واحــد صنفــی کشــف  ایــن  از  پزشــکی 
دســتور  افزود:بــا  ســامی  شــد.قاضی 
ــد و  ــب ش ــگاه پلم ــن آرایش ــتانی ای دادس
ــگاه و دو  ــک آرایش ــامل مال ــم ش ــه مته س
ــت در  ــام دخال ــه اته ــر از دســتیاران او ب نف
امــور پزشــکی بــا هــدف ســودجویی، اقــدام 
ــر  علیــه بهداشــت عمومــی و انتشــار تصاوی
ــرار  ــی ق ــارف تحــت پیگــرد قضای ــر متع غی
دادســتان  شــدند.  بازداشــت  و  گرفتنــد 
جیرفــت  شهرســتان  انقــاب  و  عمومــی 
ــتقیم  ــتقیم و غیرمس ــت مس ــزود: دخال اف
آرایشــگران زنانــه در امــور پزشــکی و انجــام 
ــه  ــه را ب ــامت جامع ــی س ــای زیبای عمل ه

می انــدازد. خطــر 

دکتــر اصغــر مــکارم، گفــت: 
مدیریــت  اســت  قــرار  اگــر 
دغدغــه  عنــوان  بــه  بحــران 
بایــد  شــود  نهادینــه  ذهنــی 
ــه  ــل جامع ــل از تحصی ــوزش از دوران قب آم
آغــاز شــود.رییس دانشــگاه علــوم پزشــکی 
ســمینار  مرحلــه  دومیــن  در  جیرفــت 
دانشــگاه  بایــای  در  ســامت  مدیریــت 
علــوم پزشــکی جیرفــت در ایــن شهرســتان، 
ــران از  ــه ای ــن ک ــه ای ــه ب ــا توج ــت: ب گف
کشــورهای پرخطــر در حــوزه بحــران هــای 
 33 حــدود  تاکنــون  و  اســت  مختلــف 
مخاطــره دنیــا در ایــران هــم اتفــاق افتــاده 
ــر گام مهمــی  ــد ســال اخی اســت طــی چن
ــکیل  ــا تش ــران ب ــت بح ــتای مدیری در راس
ــت بحــران برداشــته شــده  ســازمان مدیری

ــز  ــر چی ــتر از ه ــه بیش ــه ک ــت.اما آنچ اس
فرهیختــگان  مهــم  نقــش  دارد  اهمیــت 
اســت.وی  بحــران  مدیریــت  در  جامعــه 
ــری  ــران قه ــی از بح ــت: بخش ــوان داش عن
امــا  اســت  بینــی  پیــش  غیرقابــل  و 
زیرســاخت هــا را مــی توانیــم درســت کنیــم 
ــاوم ســازی  ــه را در مق ــر 3 درصــد هزین اگ
ــا  ــم جــان انســان ه ســاختمان صــرف کنی
را نجــات مــی دهیــم، لــزوم توجــه نهادهــا 
در زمینــه مقــاوم ســازی ســاختمان کــه 
ممکــن اســت بــا یــک حرکــت ویــران 
ــدی هــای  ــا توانمن ــراد متعــدد ب شــود و اف
ــات  ــم از ضروری ــت دهی ــف را از دس مختل
مهــم امــروز در مواجــه بــا بحــران هــا اســت 
کــه مســئوالن مربوطــه بایــد احســاس 

مســئولیت بیشــتری کننــد.

روزنامه پیام ما
این روزنامه با تیتر رشداجاره نشینی از افزایش آمار مستاجران از 29درصد به 

۴0درصد خبر داده است.

آبخیـزداری  و  طبیعـی  منابـع  کل  مدیـر 
عملیات هـای  از  کرمـان  اسـتان  شـمال 
مقابلـه  نهالـکاری،  بـذرکاری،  مختلـف 
بـا آفـات و بیمـاری هـا، مالـچ پاشـی و 
200 میلیـارد تومـان  بـا بهـره بـردن از   ...
اعتبـار صنـدوق توسـعه ملی سـخن گفت. 
مهـدی رجبـی زاده مدیـر کل اداره منابـع 
اسـتان  شـمال  آبخیـزداری  و  طبیعـی 
کرمـان در نشسـت خبـری خـود با اشـاره 
بـه قـرار گرفتـن برنامـه هـای اداره منابـع 
در  پارسـال  از  آبخیـزداری  و  طبیعـی 
بـرای  گفـت:   ، توسـعه  صنـدوق  لیسـت 
آبخـوان  آبخیـزداری،  طرح هـای  اجـرای 
داری و بیابـان زدایی پارسـال 25 میلیارد 
تومـان بـه منابـع طبیعـی شـمال اسـتان 
اجـرای  بـرای  امسـال  و  گرفـت  تعلـق 
داری  آبخـوان  و  آبخیـزداری  طرح هـای 

منابـع  اداره  بـرای  تومـان  میلیـارد   50
گرفتـه  نظـر  در  اسـتان  شـمال  طبیعـی 
اینکـه  بیـان  بـا  زاده  اسـت.رجبی  شـده 
اسـتان کرمـان،  1۶ شهرسـتان شـمال  در 
تقریبـا حـدود 18/۶ میلیـارد متـر مکعـب 
کـه  شـده  بینـی  پیـش  بـارش  حجـم 
البتـه مثـل پارسـال ممکـن اسـت حجـم 
 18/۶ از  گفـت:  شـود،  متغیـر  بارش هـا 
بارش هـای  حجـم  مکعـب  متـر  میلیـارد 
و  می شـود  تبخیـر  درصـد   70 حـدود  مـا 
بـا  می کنـد.او  نفـوذ  خـاک  بـه  بخشـی 
بیان داشـت: در بخـش بیولوژیـک جنگل 
و مرتـع از محـل اعتبارات توسـعه صندوق 
ملـی حـدود 7 هـزار و 500 هکتـار کار های 
اجرایـی جنـگل کاری، بـذرکاری بـا نهـال 
و  اراضـی جنگلـی  در سـطح   ... و  بـذر  و 
زاده  می دهیم.رجبـی  انجـام  را  مرتعـی 

یکـی از مشـکات بزرگ در اسـتان کرمان 
را هجـوم آفـات و بیماری هـا بـه جنگل هـا 
عنـوان کـرد و تصریح کرد: از یـک میلیون 
طبیعـی  جنگل هـای  مسـاحت  هکتـار 
تقریبـا بـاالی ۶00 هـزار هکتار دچـار آفات 
و بیمـاری هایـی شـدند کـه اغلـب بـادام 
کوهـی و درختـان بنـه هسـتند.او افـزود: 
امسـال در سـطح 11 هـزار و ۶82 هکتـار 
و  آفـات  بـا  مبـارزه  مختلـف  کار هـای 
می دهـد  انجـام  را  جنـگل  بیماری هـای 
 70 آن  فیزیکـی  پیشـرفت  میانگیـن  و 
و  طبیعـی  منابـع  کل  اسـت.مدیر  درصـد 
آبخیـزداری شـمال اسـتان کرمان بـا بیان 
بیابان هـای کشـور در  از  20 درصـد  اینکـه 
اسـتان واقـع شـده انـد، گفـت: از ۶ و دو 
دهـم میلیـون هکتـار عرصه هـای بیابانـی 
هـزار   700 و  میلیـون   ۴ کرمـان  اسـتان 
بـادی  فرسـایش  تأثیـر  تحـت  آن  هکتـار 
پوشـش  عرصه هایـی  کـه  یعنـی  اسـت، 
گیاهـی در حـدی فقیـر اسـت که بـا اندک 
وزش بـادی شـاهد وزش گـردو غبـار هـر 
هکتـار  هـزار   ۴30 بـه  هسـتیم.او  سـال 
اسـتان  شـمال  در  بحرانـی  کانون هـای 
هـزار   230 داشـت:  بیـان  و  اشـاره کـرد 
هکتـار در شـرق اسـتان کرمان قـرار دارند 
که ۶0 درصد کار ما در ۴ شهرسـتان اسـت 
و حفـظ آن هـا بـرای مـا از نظـر اقتصادی، 

هسـتند. مهـم  تولیـدی  و  اجتماعـی 

مجبور هسـتیم از مالچ قیر 
کنیم استفاده 

منابـع  طبیعـی  منابـع  معـاون  نظـری 
طبیعـی شـمال اسـتان کرمـان در حاشـیه 
این نشسـت بـه »کاغذوطـن«در خصوص 
اسـتان  در  قیر«کـه  مالچی»مالـچ  نمونـه 
کرمـان اسـتفاده می شـود گفت:»درسـت 
نفـت  از مشـتقات  مالـچ  ایـن  اسـت کـه 
بـه  ان  در  نوعـی  بـه  هـم  آب  امـا  اسـت 
کار مـی رود و عمـر ایـن مالـچ بـه بیشـتر 
از چهارسـال نمی رسـد در حالـی کـه قیـر 
و  شـواهد  دارد.طبـق  طوالنی تـری  عمـر 
مالچ پاشـی  مناطقـی کـه  مـردم  مـدارک 
دیگـر  بـه  نسـبت  شـده  انجـام  آنجـا  در 
شـهرهای هم جوارشـان کـه طوفـان شـن 
آنجـا  در  مالچـی  امـا  می کننـد  تجربـه  را 
بیشـتری  سـامت  از  نشـده  پاشـیده 
برخـوردار هسـتند پـس ایـن مسـاله کـه 
خطـر  بـه  را  مـردم  سـامت  مالـچ  ایـن 
می انـدازد را هـم می تـوان رد کرد.«نظـری 
جملـه  از  افـراد  کرد:»برخـی  اضافـه 
پروفسـور کردوانـی انواع دیگـری از مالچ 
را معرفـی کرده انـد امـا ایـن مالچ ها را در 
منطقـه کرمـان و تپه هـای شـنی مناطقـی 
مثـل ریـگان قابـل اسـتفاده نیسـتند و از 
سـویی مـا در اسـتان دسـتگاه مخصـوص 
ریختـن مالچ هـای دیگـر بـه غیـر از مالچ 

نداریـم.«  را  قیـر 

منابع طبیعی شمال استان مجبور 

است از مالچ قیر استفاده کند

سراسری

ــود. قیمت هــا و درنهایــت افزایــش محصــول خواهیــم ب
ــود  ــاله خ ــه 12 س ــه تجرب ــان ب ــاالری طوه ــن س محس
در زمینــه کشــاورزی اشــاره کــرد و افــزود: بــا ایــن 

ــتانی  ــوری، اس ــئوالن کش ــر مس ــاز اگ ــت پی ــم کش حج
از  شــاهد  نکننــد  اتخــاذ  را  الزم  تدابیــر  محلــی  و 
بیــن رفتــن دســت رنــج کشــاورزان خواهیــم بــود.

وی تصریــح کــرد: امســال بــا توجــه بــه نوســانات 
ارز و کشــت بی رویــه پیــاز شــاهد افزایــش نجومــی 
لــذا  هســتیم  پیــاز  محصــول  شــده  تمــام  هزینــه 

ضربــه  شــاهد  نباشــد  متناســب  قیمت هــا  اگــر 
بــود. خواهیــم  منطقــه  کشــاورزی  بــه  ســنگینی 

 10 تنهــا  کرمــان  جنــوب  مــزارع  در  گذشــته  ســال 
ــت  ــی اس ــن در حال ــود و ای ــده ب ــت ش ــذر کش ــن ب ت
اســت. شــده  کشــت  بــذر  تــن   21 امســال  کــه 

ــتقل از  ــان مس ــوب کرم ــاورزی جن ــاد کش ــازمان جه س
مرکــز اســتان، هفــت شهرســتان را تحــت پوشــش دارد.

جنــوب کرمــان بــا یــک میلیــون نفــر جمعیــت، یک ســوم 
ــت. ــاص داده اس ــود اختص ــه خ ــتان را ب ــاحت اس مس

هیچ شــکایتی در مورد پیازهای عقیم سال 
ارائه نشده است گذشته 

رییــس ســازمان جهــاد کشــاورزی جنــوب کرمــان 
و  اشــاره کــرد  ســال گذشــته  عقیــم  بذرهــای  بــه 
اینکــه بذرهــای مــورد نظــر  بــه  بــا توجــه  گفــت: 
ــان  ــام و نش ــی ن ــطه های ب ــاورزان از واس ــط کش توس
ــه  ــن زمین ــده ای در ای ــون پرون ــده، تاکن ــداری ش خری
ــه  ــا ب ــدارد ام ــود ن ــم وج ــاکی ه ــده و ش ــکیل نش تش
از  جلوگیــری  بــرای  می کنیــم  توصیــه  کشــاورزان 
خــود  بذرهــای  گذشــته،  ســال  مشــکات  تکــرار 
کننــد. خریــداری  معتبــر  فروشــگاه های  از  را 

ــذر تاثیرگــذار دانســت  ــر قیمــت ب وی نوســانات ارز را ب
و تصریــح کــرد: بــه دلیــل نوســانات ارزی و بحــث 
ــه  ــاال رفت ــازار ب ــذر در ب ــت ب ــدودی قیم ــا ح واردات، ت
و همیــن اتفــاق منجــر بــه ایــن شــده کــه برخــی 
اســتفاده  شــده  غیراصــاح  بذرهــای  از  کشــاورزان 
ــد شــد. ــا متضــرر خواهن ــن کشــاورزان قطع ــد و ای کنن

پیگیر صدور مجوز صادرات پیاز هســتیم
مجلــس  در  عنبرآبــاد  و  جیرفــت  مــردم  نماینــده 
شــورای اســامی هــم گفــت: پیگیــر صــدور مجــوز 
صــادرات پیــاز هســتیم تــا همچــون ســال گذشــته 
ــیم. ــول باش ــن محص ــی ای ــتمرار دوران طای ــاهد اس ش

کشــاورزان  متاســفانه  افــزود:  پــور  کمالــی  یحیــی 
ــاورزی  ــاد کش ــان جه ــای کارشناس ــه توصیه ه ــال ب امس
ــاز  ــه کشــت پی ــد و شــاهد افزایــش بی روی توجــه نکردن
هســتیم و ایــن مســاله، دغدغــه مهمــی بــرای مــا اســت.

ــا اســتاندار کرمــان اشــاره کــرد و  ــدار خــود ب ــه دی وی ب
ــدار  ــن دی ــاز در ای ــه پی ــت بی روی ــت کش ــت: وضعی گف
ــر الزم اتخــاذ شــود. ــا تدابی ــت ت ــرار گرف ــورد بحــث ق م

رییس ســـازمان جهاد کشاورزی 
جنوب کرمان به بذرهای عقیم ســـال 

گذشـــته اشاره کرد و گفت: با توجه 
به اینکه بذرهای مورد نظر توســـط 
کشـــاورزان از واسطه های بی نام 
و نشـــان خریداری شده، تاکنون 
پرونده ای در این زمینه تشـــکیل 
نشـــده و شاکی هم وجود ندارد 

اما به کشـــاورزان توصیه می کنیم 
برای جلوگیری از تکرار مشـــکالت 
ســـال گذشته، بذرهای خود را از 

فروشـــگاه های معتبر خریداری کنند.
وی نوســـانات ارز را بر قیمت بذر 

تاثیرگذار دانســـت و تصریح کرد: به 
دلیل نوســـانات ارزی و بحث واردات، 

تـــا حدودی قیمت بذر در بازار باال 
رفته و همیـــن اتفاق منجر به این 

شـــده که برخی کشاورزان از بذرهای 
غیراصالح شـــده استفاده کنند و این 
کشـــاورزان قطعا متضرر خواهند شد.

رییس سازمان کشاورزی جنوب: برنامه ابالغی کشت پیاز در جنوب کرمان، سه هزار هکتار بوده که با توجه به بررسی کارشناسان، سطح 
زیر کشت این منطقه از معیار وزارت جهاد کشاورزی بیشتر شده است

قمار کشت پیاز در جنوب کرمان
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روی خوش پسته امسال به بازارهای جهانی 
رییس جهادکشاورزی شمال استان: کیفیت و کمیت پسته در سال جاری نسبت به سال های قبل بهتر شده است

افزایش 90 درصدی تولید پسـته در باغ های کرمان نسـبت 
به سـال گذشـته رونق تولید و تصاحب مجدد بازارهای بین 

المللی را پیش روی این صنعت ارزآور قرار داده اسـت.
اسـتان کرمـان 80 درصـد پسـته ایـران را تولیـد مـی کنـد و 
رقیبـی انحصـاری در مقابل تولید پسـته آمریـکا در بازارهای 
جهانـی محسـوب مـی شـود، در حالـی افـت 95 درصـدی 
تولیـد پسـته در سـال گذشـته اسـتان کرمـان را بـا شـوک 
اقتصـادی مواجـه کـرده بـود کـه در سـال جـاری تولیـد 
چشـمگیر پسـته و کیفیت مطلوب محصول موجب نگرانی 
کشـاورزان آن سـوی مـرز شـده اسـت و حـاال عرصه تاش 
و کوشـش کشـاورزان اسـتان کرمـان مهیـا شـده و تجـار 
کشـورهای مختلـف بـرای خریـد پسـته ایـران در اتاق های 
صـف  اسـتان کرمـان  پسـته  هـای  انجمـن  و  بازرگانـی 
کشـیده اند. تولید پسته؛ سـالیانه 1/5 تا 1/7 میلیارد دالر ارز 
بـرای اسـتان کرمـان به همـراه دارد و پیش بینی می شـود 
در سـال جـاری تاش هـای کشـاورزان بـه همـراه مسـاعد 
بـودن اقلیـم و بارندگی موجب بازگشـت ایران بـه اوج تولید 
پسـته شـود.اگر نگاهی به باغهای پسـته اسـتان کنید فقط 
تاش شـبانه روزی و برداشـت، ضبط و فـرآوری محصولی 
را می بینیـد کـه بیـش از یک میلیون خانواده بـرای ارتزاق به 

آن چشـم دوختـه اند.

رونق تولید و افزایش اشتغال در استان 
کرمان

مراکـز تجـاری پسـته در خیابـان هـای کرمـان، رفسـنجان، 
زرنـد، انـار، کرمـان، سـیرجان و راور کـه بزرگتریـن تولیـد 
کنندگان پسـته ایران محسـوب می شـوند مملو از تابلوهای 
خریـد پسـته از انـواع مختلـف شـده و خریـد و فـروش 

محصـول آغـاز شـده اسـت.
حـاال بـه زحمـت می تـوان کارگـر بیـکاری را در مراکز تجمع 
کارگران اسـتان کرمان یافت و رفت و آمد ادوات کشـاورزی 
در جاده های روسـتایی و حمل گسـترده محصول به سمت 
مراکـز ضبط و نگهداری پسـته نشـان از یک سـال پر برکت 

را دارد.

قیمت پسته در بازار داخلی تعدیل شده است
در حـال حاضـر به دلیل عرضـه باالی محصـول قیمت های 
سـال گذشـته تعدیـل شـده اسـت و مشـتریان نیز بـا فراغ 
بـال بیشـتری در حـال خریـد محصـول هسـتند امـا نکته 
قابـل توجه اینکـه 90 درصد پسـته موجود در اسـتان کرمان 
صادراتـی اسـت و در حالیکـه سـال گذشـته بخشـی از بازار 
بیـن المللی از دسـت صادر کنندگان خارج شـد حاال تاش 

بـرای بازیابـی بـازار در حال انجام اسـت.

برداشت پسته کال و صادرات به اروپا، 
کشورهای عربی و چین

رییـس سـازمان جهـاد کشـاورزی شـمال اسـتان کرمـان 
اظهارداشـت:» در حال حاضر کار برداشـت پسته در باغ های 

شهرسـتان های شـمالی و غـرب اسـتان کرمـان آغاز شـده 
اسـت،اما بـا توجـه بـه سـرمای نسـبی در ماه هـای ابتدای 
اسـت،  افتـاده  تاخیـر  بـه  برداشـت کمـی  جـاری  سـال 
بیشـترین برداشـت کنونـی مربـوط به پسـته کال اسـت که 
مشـتری های قابل توجهی در بازار کشـورهای عربـی و اروپا 

دارد.«
عبـاس سـعیدی بیـان کـرد: »بـه نظـر مـی رسـد در سـال 
جـاری بیـن 100 تا 150 هزار تن پسـته برداشـت شـود و هم 
اکنـون کار برداشـت در 212 هزار هکتار باغ پسـته در اسـتان 

کرمـان بـدون هیچ مشـکلی در حـال انجام اسـت.«
وی تصریـح کـرد:» برداشـت محصـول تـا پایان مـرداد ماه 
در اسـتان کرمان انجام  شـده و همکاری الزم بین مسـئوالن 
جهـاد کشـاورزی و انجمـن هـای پسـته و صادراتـی وجـود 

دارد.«
سـعیدی به کشـاورزان در خصوص رعایت اصول بهداشـتی 
در راسـتای کنتـرل سـم آفاتوکسـین تاکیدکـرد و بیـان 
داشـت: »کارشناسـان جهـاد کشـاورزان آمـاده مشـاوره بـه 

کشـاورزان هسـتند.«

بازارهای خارجی باید مجدد احیاء شوند
وی تاکیـد کرد:» امسـال هم کیفیـت و هم کمیت محصول 
بسـیار مطلـوب اسـت و از هـم اکنـون دسـتگاه های متولی 
بایـد برای تامین شـرایط برای صـادرات برنامه ریزی کنند.«

مدیـر جهـاد کشـاورزی شهرسـتان رفسـنجان بـه عنـوان 
بزرگتریـن تولیـد کننـده پسـته در جهـان بیـان کـرد:» تمام 
شـرایط برای برداشـت مناسب و نگهداری پسـته و فرآوری 
بـرای صـادرات فراهم شـده اسـت، پیش بینی ما برداشـت 
30 هزار تن پسـته در باغ های پسـته شهرسـتان اسـت که 

بخـش قابـل توجهی صـادر می شـود.«
حسـین رضایی افـزود:» در سـال جاری پیـش بینی تولید 
پسـته در کشـور بیـش از 220 هزار تن خواهید بـود که البته 
اسـتان کرمان در این میان سـهمی بین 100 هزار تا 150 هزار 

تن خواهد داشـت.«
وی افـزود: »در سـال جـاری کمتریـن خسـارت از آفـات، 
تغییرات اقلیمی و خشکسـالی در شهرسـتان وجود داشت 
امـا همچنـان مهمترین تهدید بلند مدت پسـته رفسـنجان 

کـم آبی اسـت.«
دلیـل  بـه  پسـته  نسـبی  از خسـارت  همچنیـن  رضایـی 
گرمازدگی خبر داد و افزود:» بیشـترین خسـارتها به پسـته 
کلـه قوچـی و کبـری وارد شـده اسـت، امـا همچنـان مـا 
یکـی از مهمترین قطبهای تولید پسـته هسـتیم و در سـال 
جـاری پسـته به کشـورهای عربـی، خـاور دور بـه خصوص 
چین، آمریکای جنوبی، اروپا، روسـیه، کشـورهای شـمالی، 

همسـایه هـای غربـی صـادر می شـود.«

وی خواسـتار تولیـد مکانیـزه، آبیـاری هوشـمند و برداشـت 
علمـی محصـول و صـادرات با بسـته بنـدی و معرفـی برند 
مطلـوب شـد و گفت:» باید راندمان تولیـد در هر هکتار برای 
افزایـش توان رقابت پذیـری در بازار جهانـی افزایش یابد.«

مبارزه با آفالتوکسین در دستور کار قرار دارد
مدیـر جهاد کشـاورزی شهرسـتان زرند نیـز در گفتگو با مهر 
عنوان کرد:» هم اکنون کار برداشـت پسـته کال در باغ های 
زرنـد آغاز شـده و ایـن محصول به دلیـل صادراتی بـودن از 

اهمیـت ارزآوری باالیی برخوردار اسـت.«
علـی زراعی افزود: »برداشـت محصول رسـیده نیـز در حال 
آغاز شـدن اسـت و کار و تاش در 37 هزار و ۴00 هکتار باغ 

کشـاورزی در حال انجام اسـت.«
وی تصریـح کـرد: »مغـز پسـته کال قیمت مطلـوب در بازار 
کشـورهای عربـی، چین و اروپـا دارد  و این کار طی دو هفته 
ادامه می یابد و بافاصله بعد از برداشـت پسـته کال مرحله 
اصلی برداشـت پسـته آغاز و 25 هزار تن محصول وارد بازار 

شد.« خواهد 
زارعـی بـر نظـارت بر واحدهـای ضبط و فرآوری پسـته برای 
کنتـرل سـم آفاتوکسـین تاکید کـرد و بیان داشـت: »باید 
تـاش شـود بـا تکیـه برتـوان علمـی و مکانیـزه کمتریـن 
ضایعـات را در فـرآوری پسـته داشـته باشـیم تـا شـاهد 

ارزآوری مطلـوب باشـیم.«
وی گفـت:»در صـورت آلـوده شـدن پسـته به آفاتوکسـین 
صـادرات محصـول تحت الشـعاع قـرار می گیـرد به همین 
دلیـل کنترل هـای بهداشـتی در تمامـی سـطوح بـا دقـت 

انجـام می شـود.«
زارعـی گفت:»110 پایانه مکانیزه، ۴50 نیمه مکانیزه و 5 هزار 

پایانه خانگی ضبط پسـته در شهرسـتان زرند وجود دارد.«
پس از خسـارت های سـنگین به باغ های پسـته در سـال 
گذشـته و کاهش 95 درصدی تولید حاال کشـاورزان اسـتان 
کرمـان به دلیـل تولید مطلوب در سـال جاری خـود را برای 
برگزاری جشـن برداشـت پسـته آماده می کنند، در اسـتان 
کرمـان بیـش از یـک میلیون نفر به صورت مسـتقیم و غیر 

مسـتقیم در بازار پسـته فعال هستند.

گزارش
مهر

رنا
 ای

س:
عک

شروع دوباره فعالیت معادن سنگ آهن 
»راین« با بکارگیری 70درصد نیروهای بومی 

ــی  ــرکت چین ــرمایه گذاری ش ــه س ــاره ب ــا اش ــس ب ــان و راور در مجل ــده کرم نماین
در معــدن ســنگ آهــن رایــن عنــوان کــرد: مدیــران شــرکت تعهــد داده انــد کــه 70 
درصــد نیــروی کار مــورد نیــاز ایــن معــدن را از نیروهــای بومــی منطقــه و بخــش 

انتخــاب کننــد.
ــا حضــور دکتــر پورابراهیمــی  ــه گــزارش ایســنا ، پیــرو نشســت مشــترکی کــه ب  ب
ــدادی  ــای تع ــزار و اعتراض ه ــن برگ ــان و ســایر مســئوالن در رای ــا اســتاندار کرم ب
ــری نیروهــای بومــی مطــرح شــد،  ــه کارگی ــدم ب ــن در خصــوص ع ــان رای از جوان
ــر  ــور دکت ــا حض ــن ب ــرت رای ــن نص ــنگ آه ــدن س ــکل مع ــی مش ــت بررس نشس
پورابراهیمــی نماینــده مــردم کرمــان و راور در مجلــس، دهقــان سرپرســت معاونــت 
ــات الزم  ــزار و تصمیم ــی برگ ــذار چین ــرمایه گ ــان و س ــتانداری کرم ــادی اس اقتص

اتخــاذ شــد.
دکترمحمدرضــا پورابراهیمــی در ایــن نشســت گفــت: موضــوع بــه کارگیــری 
نیروهــای بومــی منطقــه رایــن از اولویتهــای اصلــی مــا در راه انــدازی مجــدد معــادن 
ایــن منطقــه اســت و تمدیــد پروانــه و ارایــه خدمــات ماننــد ســوخت و غیــره منــوط 

بــه ایــن مســله اســت.
نماینــده مــردم کرمــان و راور در مجلــس افــزود:» ذخیــره قطعــی ایــن معــدن ۴50 

هــزار تــن اســت  کــه 200 هــزار تــن دپــوی آمــاده دارنــد. «
ــرد:  ــوان ک ــدن عن ــن مع ــی در ای ــرکت چین ــرمایه گذاری ش ــه س ــاره ب ــا اش وی ب
»مدیــران شــرکت تعهــد داده انــد کــه 70 درصــد نیــروی کار مــورد نیــاز ایــن معــدن 

را از نیروهــای بومــی منطقــه و بخــش انتخــاب کننــد.«
ــا  ــانتره ت ــه کنس ــدازی کارخان ــه راه ان ــد ب ــرکت متعه ــه داد: »ش ــی ادام پورابراهیم
ــرای  ــن ظرفیــت طــی مــدت یــک ســال شــده اســت و ب ــون ت ــزان یــک میلی می
افزایــش تولیــد تــا میــزان مجــوز جدیــد و توســعه اکتشــاف بایــد اقــدام کنــد. «

وی گفــت: »شــرکت ســرمایه گــذار متعهــد بــه تکمیــل فراینــد زنجیــره ارزشــی در 
اســتان کرمــان بــا اولویــت بخــش رایــن شــده اســت.«

نماینــده مــردم کرمــان و راور در مجلــس شــورای اســامی بیــان کــرد:» پیگیــری 
ــن انجــام می شــود.« ــان و بخشــداری رای ــداری کرم ــق فرمان ــای الزم از طری ه

ــط  ــی مرتب ــه انفجارهای ــم ک ــی ه ــت: »در صورت ــان داش ــان بی ــی در پای پورابراهیم
بــا شــرکت منجــر بــه خســارت قنــات هــای مجــاور شــود، بــا تاییــد کارشناســی، 

ــدام خواهــد کــرد.« ــن آن اق ــه تامی شــرکت نســبت ب

مرگ موتور سوار براثر اشتباه 
راننده کامیون 

گفت:»بـی  زرنـد  راه  پلیـس  رییـس 
احتیاطی راننده کامیون، مرگ موتورسـوار 

زرنـدی را در پـی داشـت.«
بـه گـزارش خبرنگار گروه اسـتان های باشـگاه خبرنـگاران جوان 
از کرمـان، اثنـی عشـری رییـس پلیـس راه زرند گفـت: »حادثه 
رانندگـی عصر پنجشـنبه در روسـتای عزیز آباد زرند سـبب مرگ 

موتورسـوار شد.«
اثنـی عشـری گفت:»خطـای راننـده کامیـون در گـردش بـه 
چـپ حوالـی روسـتای عزیـز آبـاد زرنـد موجـب بـروز حادثه 

شـده اسـت.«
حادثـه   ایـن  کـرد:»در  تصریـح  زرنـد  راه  پلیـس  فرمانـده 
موتورسـیکلت سـوار جوان 17 سـاله اهل روسـتای احمدآباد بود 
کـه در اثـر شـدت جراحـات وارده در محـل حادثه جـان باخت.«

او افزود:»هرچنـد حادثـه خبـر نمی کنـد، امـا بدون شـک رعایت 
قوانیـن راهنمایـی و رانندگـی می توانـد بـه مقـدار زیـادی از بروز 

حـوادث ایـن چنینی کـم کند.«

آتش سوزی در پارک ملی خبر 
200 هکتار عرصه طبیعی را نابود کرد 
فرمانــده یــگان حفاظــت منابــع طبیعــی بافــت گفــت:» 
ــر بیــش از200  ــارک ملــی خب ــر آتــش ســوزی در پ در اث
هکتــار از عرصه هــای طبیعــی ایــن پــارک از بیــن رفــت.«

ــت:  ــت گف ــی باف ــع طبیع ــت مناب ــگان حفاظ ــده ی ــور فرمان ــیخ پ ــلمان ش س
ــرد  ــزار دهس ــتای م ــدوده روس ــر در مح ــی خب ــارک مل ــوزی در پ ــش س »آت
ســبب شــد بیــش از 200 هکتــار از عرصه هــای طبیعــی منطقــه کامــا از 

ــرود.« ــن ب بی
شــیخ پــور افزود:»آتــش ســوزی از ســاعت یــازده ظهــر پنج شــنبه بــه وقــوع 

پیوســت کــه پــس از ســاعت ها تــاش  مهــار شــد.«
وی تصریــح کــرد:» نیرو هــای امــداد از منابــع طبیعــی بافــت، هــال احمــر، 
ــا  ــن اطف ــداری، بخشــداری، محیــط زیســت و نیرو هــای مردمــی در ای فرمان

حریــق گســترده تــاش کردنــد.«
ــه  ــت حادث ــت:» عل ــت گف ــی باف ــع طبیع ــت مناب ــگان حفاظ ــده ی فرمان
ــام  ــا اع ــس از برآورد ه ــارات پ ــزان خس ــت و می ــی اس ــت بررس در دس

ــد شــد.« خواه
او افزود:»علت احتمالی حادثه ســهل انگاری گردشگران است.«

اتفاق منابع 
طبیعی

هر
 م

س:
عک

رییــس ســازمان جهــاد کشــاورزی شــمال اســتان 
کرمــان اظهارداشــت:» در حــال حاضر کار برداشــت 
باغ هــای شهرســتان های شــمالی و  پســته در 
ــا  ــت،اما ب ــده اس ــاز ش ــان آغ ــتان کرم ــرب اس غ
ــدای  ــای ابت ــبی در ماه ه ــرمای نس ــه س ــه ب توج
ــاده  ــر افت ــه تاخی ــی ب ــت کم ــاری برداش ــال ج س
ــه  ــوط ب ــی مرب ــت کنون ــترین برداش ــت، بیش اس
پســته کال اســت کــه مشــتری های قابــل توجهــی 

ــا دارد.« ــی و اروپ ــورهای عرب ــازار کش در ب

مدیـرکل فرهنـگ و ارشـاد اسـامی اسـتان کرمـان گفـت: » تا 
نیمه نخسـت سـال 99 شـاهد افزایش یک هـزار صندلی و پنج 
سـالن سـینمایی در اسـتان کرمان خواهیـم بود کـه قراردادهای 
اجرایـی ایـن طرح ها منعقد شـده و پیمانکار تا پایان سـال 98 

تعهد بهره بـرداری داده اسـت.«
بـه گـزارش ایرنا، محمدرضا علیزاده شـامگاه پنجشـنبه در آیین 
سـیزدهمین نکوداشـت روز ملی سـینما با محوریت فیلم های 
دفـاع مقـدس در کرمـان افزود:»در حوزه سـینما و احـداث این 
اماکـن شـاهد اتفاقـات خوبی طی سـال هـای اخیر در اسـتان 
کرمـان بوده ایـم بـه طـوری کـه هفت سـالن سـینما با 2هـزار و 
150 صندلـی در آغـاز دولـت یازدهـم به 1۴ سـالن بـا چهارهزار و 
170 صندلی رسـیده که شـاهد افزایش 2 برابری در تعداد سالن 

و صندلی های سـینما در این اسـتان هسـتیم.«
مدیـرکل فرهنـگ و ارشـاد اسـامی اسـتان کرمـان گفـت:» در 
آخریـن گام سـالن سـینمای کوهبنـان قبـل از آغـاز مـاه محرم 

شـد.« افتتاح 
وی با اشـاره به چشـم انداز کوتاه مدت دولت در بخش سـینما 
گفـت:» تـا نیمـه نخسـت سـال 99 شـاهد افزایـش یک هـزار 

صندلـی و پنج سـالن سـینمایی در اسـتان کرمـان خواهیم بود 
کـه قراردادهـای اجرایـی این طرح ها منعقد شـده و پیمانکار تا 

پایـان سـال 98 تعهد بهره بـرداری داده اسـت.«
علیـزاده افـزود:» طـی سـال های گذشـته بـرای چشـم انـداز 
سـینما از ظرفیـت بخش هـای دولتـی و غیردولتـی اسـتفاده 
بهینـه کردیـم و در ایـن راسـتا 2 میلیـارد و 150 میلیـون تومـان 
کمـک هـای دولتـی و چهـار میلیـارد و 500 میلیـون تومـان 
کمک هـای شـهرداری و بخـش غیردولتی از سـال 9۴ تا کنون 

اسـت.« بوده 
وی بیـان کـرد:» طـی مردادمـاه امسـال بـا تفاهمـی کـه در 
شـهر کرمـان صـورت گرفـت بـا حضـور سـرمایه گـذاران کرمانی 
پردیس های سـینمایی تجاری - فرهنگی در شـهر کرمان ایجاد 
می شـود و در ایـن زمینـه 23 پردیس سـینمایی در چشـم انداز 

پنـج سـاله بـه بهره بـرداری می رسـد.«
علیـزاده بـا بیـان اینکـه تفاهم نامـه شـهرداری کرمان، سـازمان 
سـینمایی و اداره  کل فرهنگ و ارشـاد اسـامی در حوزه سـاخت 
سـینماها امیدبخـش اسـت گفت:»سـینماهای اسـتان کرمان 
یـک میلیارد و 830 میلیون تومان در سـال 98 فروش داشـتند 

و حـدود 200 هـزار نفـر 10 درصـد از جامعـه اسـتان از سـینما 
اسـتفاده کردنـد لـذا در حـوزه توسـعه سـینماها دولـت نهایـت 

تـاش خـود را کـرده اسـت.«
مدیـرکل فرهنـگ و ارشـاد اسـامی اسـتان کرمـان تصریـح 
کرد:»تعامل، تفاهم و هماهنگی در ارکان مختلف شکل گرفته و 
در این زمینه سـازمان سـینمایی کشـور و وزارت فرهنگ و ارشاد 

اسـامی حامیـان اسـتان هـا بوده اند.«
وی افزود:» برای نخسـتین بار سـازمان سـینمایی کشـور تفاهم 
نامـه ای بـا اسـتان ها داشـته و در بخش هـای آمـوزش و تولیـد 

شـاهد اتفاقـات خوبی خواهیـم بود.«
علیزاده اضافه کرد:»فراخوان جشـنواره فیلم کوتاه کرمان ارسـال 
شـده که این فراخوان در راسـتای شناسـایی، رشـد و شـکوفایی 

فیلم و سـینما گامی بزرگ اسـت.«
وی گفـت:» جامعـه و انجمـن هـای سـینمایی اسـتان کرمـان 
تاکنـون حضـور و مشـارکت های مطلوبـی در این حوزه داشـتند 
و تشـکل های سـینمایی در سـال های اخیر بنا به دالیلی بروز 
و ظهور نداشـتند، امسـال بـه پای کار آمدند و نتیجـه آن به عینه 

مشـاهده می شود.«

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی: 
5سالن به سینماهای کرمان اضافه می شود

آوای محلی           

 َرواجی ِمث َنواِی تار ُو َچنِگه
 َولی ِحیفی َمرامی ِغیُض َجنِگه
 ُم  ِکه َزخمِی َدسِت روزِگاروم 
ِاُطوری کُوش َور پاِی ُم َتنِگه

شاعر :  مهدی جاللی

 زدی تیر و دلوم ِکردی نشوَنه
 همی تیر ای دلوم بوده َبهوَنه
 سرِ شو تا بیوم َیکدار اخونوم 
زموَنه  ای زموَنه   ای زموَنه

شاعر :  محمدپای بست

 َهلیَلک َسر َبه ای ُیو ُجم ببو جاز
 َنریگ ُو لوک ُو َنر گُو ُرم  ببو جاز
 ِمیوِن رُو ِنشین تا رُو  َدر.  اُوَمد

َب زیرِ ِشمس ُو َمنُدو گُم ببو جاز

شاعر :   مهدی جاللی

 خوشن   که   اورن  شادی  ابارن
 بچم ندرت که خشکی تارو مارن
 زمین چاروک سوزی َسرخوکرده
بیا  ندرت   که  شیلوِن   بهارن

شاعر :  جهانگیر فیروزی

 َعجب هورِ خوشی تو راهه کاکا
 و جای ُغرصه ون تو چاهه کاکا
 بگو   داَیه   َهلو    هالو   بخونه 
ک َوخت دلخوشی َیه ماهه کاکا

شاعر :  رضا رویدل

خبر
تیـم ساسـان کرمـان در دومیـن 
سـنگ نوردی  مسـابقات  دوره 
بـه  کـه  کشـور  باشـگاه های 
میزبانـی همـدان برگزار شـد، در 
دو رشـته سـرطناب و بولدرینگ عنـوان قهرمانی رقابت ها 

را از آن خـود کـرد.
فـرزاد ایرانمنـش، رییس هیـات کوهنـوردی و صعودهای 
ورزشـی اسـتان کرمـان گفـت:» دومیـن دوره مسـابقات 
سـنگ نوردی قهرمانی باشگاه های کشـور در بخش بانوان 
ازعصـر چهارشـنبه بـا رقابـت 75 سـنگنورد بـه میزبانـی 

همـدان آغاز شـد.«
وی افزود:»ایـن رقابت هـا بـه مدت 2 روز بـا حضور هفت 
تیـم در بخـش بانـوان بـه میزبانـی سـالن فرهـاد شـهر 

همـدان برگزار شـد.«
بـه گـزارش باشـگاه خبرنـگاران، ایرانمنـش بـا اشـاره بـه 
اینکه این مسـابقات در رشـته های سـرطناب و بولدرینگ 

پیگیـری شـد، تصریـح کـرد:» باشـگاه سـنگ نـوردی 
داوودی تهـران، دانشـگاه تربیـت مـدرس تهـران، هیـات 
اسـتان همـدان، نومـر، باشـگاه کوهنـوردی آزادی آمـل، 
باشـگاه کوهنـوردی صهـا، باشـگاه کوهنـوردی بهمـن و 
باشـگاه کوهنوردی ساسـان کرمان در این پیکار ها شـرکت 

داشتند.«
وی بیـان داشـت:»در بخـش سـرطناب 32 و در بخـش 
بلدرینـگ ۴3 سـنگ نورد بـا هـم بـه رقابـت پرداختند.«

ایرانمنـش گفـت:»در پایـان ایـن رقابـت ها، در ماده سـر 
طنـاب »محیـا دارابیـان« بـر سـکوی نخسـت ایسـتاد و 

»راحیـل رمضانـی« نیـز بـه عنـوان دوم دسـت یافـت.
وی افـزود: در مـاده بولدرینـگ نیـز »راحیـل رمضانی« به 
عنوان نخسـت دسـت یافت، »محیا دارابیان« دوم شـد و 

»فاطمـه جعفـری« نیز جایگاه سـوم را کسـب کرد.
ایرانمنـش تصریـح کـرد: »در مجمـوع تیمـی نیـز تیـم 
ساسـان کرمان، در دو رشـته سـرطناب و بولدرینگ عنوان 

قهرمانـی رقابت هـا را بـه خـود اختصـاص داد.«
دومیـن دوره جـام سـنگ نـوردی باشـگاه های کشـور در 
بخـش مـردان نیـز طـی چنـد روز گذشـته در رشـته های 
سـرطناب و بولدرینـگ بـه میزبانـی همـدان برگزار شـد.

کرمان قهرمان مسابقات 
سنگ نوردی باشگاه های کشور


