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روشنفکری پرمخاطب ترین نشریه 
استان کرمان در مدت انتشار

دکتر اصغر مکارم:

فعالیت ۷۳ کارشناس بهداشت محیط 
در جنوب کرمان
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رویدادهای مهم مورد توجه 
کاربران فضای مجازی و رسانه ها 

در روزهای گذشته
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۳ به زودی، فروش اقساطی و بدون 
سود خودروهای جک آغاز می شود
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شورای معادن 
برنامه های 

توسعه معادن را 
دنبال کند

پیشرفت ۴۰ 
درصدی طرح  های 
آبخیزداری جنوب 

کرمان

دکتر حمزه احمدی:

تبلیغات بی واهمه زود هنگام اصولگرایان برای 
مجلس یازدهم

جهان امروز جهان حاکمیت صندوق رأی و پایبندی به خرد جمعی است و بر خالف 
دوران سابق،امروزه سرنوشت مردم جهان به دست خودشان رقم میخورد،در وطن ما 

به  دموکراسی  اسالمی  انقالب  از  پس  نیز 
صورت نیم بند اجرا می شود و هر ساله شاهد 
یک انتخابات در کشور هستیم.اما دموکراسی 
نهالی  از  که  ماند  می  درخت  یک  همانند 
کوچک حرکت تکاملی خود را آغاز کرده و 
به درختی تنومند تبدیل میشود که هیچ  نهایتاً 
طوفانی قادر به نابودی آن نخواهد بود و انشاهلل 
این روند در کشور ما روزی به بلوغ قطعی خود 

برسد.
نیازمند  انتخابات  آن  سمبل  و  دموکراسی  اما 

تعیین کننده اصول و چارچوب آن است  قانون  ابزار است که  یک سری مقدمات و 
باشند،اما  پایبند  مقررات  و  قوانین  این  به  باید  فرایند می شوند  این  وارد  افرادی که  و 
متأسفانه در کشور ما قانون به کرات توسط کاندیدها در انتخابات های مختلف نقض 
به عنوان  انتخابات مجلس شورای اسالمی  بارز آن را می توان در  می شود که نمونه 
رأس امور به گفته حضرت امام)ره( مشاهده کرد،زیرا نزدیک به یک سال است که 
انتخابات آن برگزار می گردد  کاندیدهای احتمالی مجلس یازدهم که در اسفند 98 
جلسات و تبلیغات غیر رسمی خود را آغاز و با این حرکت غیر اخالقی و غیر قانونی 
امنیت روانی جامعه را بر هم زده و روند خدمت توسط مجلس و نمایندگان فعلی را نیز 
مختل کرده اند،زیرا اکثریت نمایندگان فعلی مجلس که قطعا قصد حضور در انتخابات 
آینده را دارند برای عقب نماندن از این قافله کار و تبلیغات را با هم تلفیق کرده اند که 
ضمن تخریب وجهه نمایندگان و مجلس به کاهش راندمان قانونگذاری و فعالیت بهینه 
مجلس نیز منجر می گردد،اما در این تبلیغات زود هنگام و غیر قانونی خصوصا در استان 
کرمان و باألخص جنوب آن نقش کاندیدهای اصولگرا پررنگ تر است که این اعالم 
حضور با تبلیغات وسیع در ایام عزاداری محرم که مغایر قداست این جلسات و فرهنگ 
این است که چرا کاندیدها  تأمل  قابل  نکته  اوج خود رسید،اما  به  است  غنی عاشورا 
خصوصا طیف اصولگرایان به این قانون شکنی بی تفاوت بوده و آیا هئیت های اجرایی 
و دفاتر نظارتی شورای نگهبان در شهرستان ها این رفتارها را در تأیید صالحت ها مد 

نظر قرار میدهند یا خیر؟
                                                      احسان احمدی

به بهانه درگذشت ژاک شیراک رئیس جمهور 
اسبق فرانسه  ؛

یاد آوری اقتدار و محبوبیت بی 
بدیل رئیس دولت اصالحات در اروپا

نگاهی جامعه شناختی به برخی چالش های فرا روی دستگاه تعلیم و تربیت؛

آموزش و پرورش را دریابیم

پروفسور فدایی:
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۳

از مواهب مدیترانه، مگس قسمت کرمان

در سایه غفلت وزارت عریض و طویل جهاد کشاورزی؛

سال  در  خاص(  )سهامی  جیرفت  صنعت  و  کشت  شرکت 
1352 با هدف انجام عملیات کشاورزی و دامداری نوین و 
نیز راه اندازی صنایع جنبی و تکمیلی، جهت تولید فرآورده 
برداری  بهره  نظام  یک  قالب  در  دامی  و  کشاورزی  های 
و  کشاورزی  وزارت  از  ای  زیرمجموعه  عنوان  به  پیشرفته، 

منابع طبیعی ایجاد گردید.
عمده فعالیت شرکت از سال 1356 با تولید محصوالت باغی، 

زراعی و دامی آغاز و بعد از انقالب شکوهمند اسالمی نیز این 
فعالیت ها با تمرکز بیشتر بر توسعه ی باغ های مرکبات و 
نخیالت ادامه یافته است. در چند ساله ی اخیر با بهره گیری 
از سیستم های نوین آبیاری، فعالیت های زراعی شرکت در 
ابعاد گسترده تری از منظر فنی و سطح زیر کشت ادامه یافته 
است، ضمن آنکه تولید نهال استاندارد مرکبات نیز با تکیه بر 
ارقام برتر در سطحی وسیع، در زمره ی فعالیت های شرکت 

قرار گرفته است.
اصل 44  راستای سیاستهای  ماه سال 1389 در  مرداد  در 
ایران، سهاِم شرکت کشت  قانون اساسی جمهوری اسالمی 
و صنعت جیرفت توسط سازمان خصوصی سازی و از طریق 
و  روستایی  های  تعاونی  مرکزی  ی  اتحادیه  به  فرابورس 
کشاورزی ایران و صندوق بازنشستگی بانک ها فروخته شد. 
درحال حاضر این شرکت به عنوان یک بنگاه اقتصادِی کاماًل 
سهامداران  های  سیاست  و  اهداف  راستای  در  و  خصوصی 

جدید اداره می شود.
با برخورداری  شرکت کشت و صنعت جیرفت تا این تاریخ 
پرتقال،  مختلف  انواع  شامل  مرکبات  باغ  هکتار   1290 از 

های  باغ  بزرگترین  دارای  فروت  گریپ  و  لیمو  نارنگی، 
کل  میزان  باشد.  می  کشور  سطح  در  یکپارچه  مرکباِت 
تولید مرکبات سالیانه ی این شرکت در حدود 30000 تن 
و به صورت کاماًل ارگانیک می باشد. مجموعه ی باغ های 
بصورت  و  بوده  ای  آبیاری قطره  به سیستم  مرکبات مجهز 

مکانیزه اداره می شوند.
نخلستان های شرکت جمعاً به مساحت 167 هکتار، شامل 
ارقام »مضافتی« ، »کلوته« ، »زاهدی« و »مردا سنگ« بوده 
و مجهز به سیستم آبیاری قطره ای می باشند. کل خرمای 

تولیدِی شرکت، سالیانه در حدود 850 تن می باشد.
تولید نهال مرکبات از سال 1383 بر اساس یک طرح مدون 
با هدف تولید سالیانه 80000 اصله نهال استاندارد از بهترین 
ارقام توسط شرکت به مرحله ی اجرا درآمده و هم اکنون به 
فعالیت خود ادامه می دهد. درحال حاضر نزدیک به 80000 
انتظار و حدود  پیوند شده در خزانه ی  نهال مرغوب  اصله 
می  موجود  بذری  ی  خزانه  در  نارنج  نهال  اصله   150000

باشد.
زمین های زراعی این شرکت با سطح زیر کشتی معادل 800 

هکتار از مرغوب ترین اراضی دشت جیرفت می باشد. این 
اراضی دارای خاکی با بهترین خواص فیزیکی و شیمیایی و 
از 1000 میکرو  با کیفیت عالی )EC کمتر  نیز آب فراوان 
موس( بوده که مناسب برای کشت محصوالت با عملکرد باال 
نظیر سیب زمینی، پیاز، خیار، گوجه فرنگی و ... در تمامی 
اراضی  این  از  باشد. در حال حاضر بخشی  فصول سال می 
توسط خود شرکت کشت و مابقی از طریق مزایده ی عمومی 

به متقاضیان اجاره داده می شود.
واحد سردخانه  دارای یک  و صنعت جیرفت  شرکت کشت 
نگهداری  قابلیت  آمونیاکی است که  با سیستم  تنی   1200
1050 تن محصول در دمای باالی صفر و 150 تن دیگر در 
دمای زیر صفر درجه سانتیگراد را دارا می باشد. بخشی از 
ظرفیت این واحد جهت نگهداری محصوالت تولیدی شرکت 
کشاورزان  به  رسانی  خدمت  برای  مانده  باقی  ظرفیت  و 
یک  دارای  شرکت  این  است.  شده  گرفته  نظر  در  منطقه 
با ظرفیت 8 تن در ساعت و  دستگاه درجه بندی مرکبات 
یک دستگاه درجه بندی سیب زمینی با ظرفیت 8 تن در 
ساعت بوده که آمادگی دارد عالوه بر درجه بندی محصوالت 

تولیدی شرکت به زارعین و باغداران منطقه خدمات مناسب 
کار  ماشین  دستگاه  دو  نصب  با  در سال 1392  دهد.  ارائه 
تولید سبد پالستیکی جمع آوری میوه ی مرکبات، خرما و 
گوجه فرنگی برای تامین نیازهای شرکت و سایر کشاورزان 
دوران  در  شرکت  است  ذکر  شایان  است.  شده  آغاز  عزیز 
سید  مهندس  مدیرعاملی  تحت  جدید  مدیریت 
عبدالرضا موسوی از مدیران با تجربه و کار 
رغم  به  آزموده در حوزه کشاورزی و تولید، 
مشکالت عدیده کشاورزی و آفات و تنش های متعدد این 
علوم  از  برداری  بهره  و  شکوفایی  سمت  به  توانسته  بخش 
نوین حرکت کند و این مجموعه به عنوان الگوی کشاورزان 
شرایط خشکسالی  در  که  شود  می  شناخته  کرمان  جنوب 
جهادی  اقدامی  و  اهمیت  حائز  کاری  اقتصادی  جنگ  و 
قلمداد می شود. باغات این شرکت درحدفاصل دو شهرستان 
جیرفت و عنبرآباد از مناظر و چشم انداز های زیبای جنوب 
کرمان محسوب می شوند و هر ساله هزاران گردشگر از این 

مجموعه های سرسبز و زیبا دیدن می کنند.

شرکت کشـت و صنعت جیرفت نگینی سبــز بر انگشتـری سبـزواران
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رویدادهای مهم مورد توجه کاربران فضای 
مجازی و رسانه ها در روزهای گذشته

در  معادن  شورای  گفت:  کرمان  استاندار 
ای  توسعه  مباحث  به  حاضرکمتر  حال 
است که  و الزم  پرداخته می شود  معادن 
در این شورا به برنامه توسعه معادن و فعال 
کردن معادنی که در حال حاضر از انها بهره 

برداری نمی شود، پرداخت.
به گزارش روابط عمومی استانداری کرمان، 
شورای  در  شنبه  روز  فدائی  محمدجواد 
معادن استان کرمان افزود: در حال حاضر 
با روال های موجود آینده روشنی برای  و 

استان   در  معادن  توسعه  و  برداری  بهره 
نمی  معدنی  استان  یک  عنوان  به  کرمان 

بینیم.
معدنی  استان  در  کرد:  خاطرنشان  وی 
از موضوع  است،  بهشت معادن  کرمان که 
نمی  راحتی  به  معدنی  های  پهنه  کاهش 

توان گذشت و قابل توجیه نیست.
وی در بخش دیگری از سخنان خود تاکید 
غیر  و  غیرمنطقی  تصمیمات  اتخاذ  کرد: 
عقالیی موجب عدم انجام کار و در نهایت 

نارضایتی مردم می شود.
در این جلسه موضوعاتی از جمله موضوع 
بررسی  و  معادن  فروش  از  درصد  یک 
 ،98 سال  به  مربوط  مشمول  معادن 
درخواست بخشودگی حقوق دولتی شرکت 
115 به عنوان مجری آزاد راه سیرجان – 
راه  پیشنهاد  درباره  نظر  تبادل  شهربابک، 
اندازی صندوق ضمانت معدن در استان  و 

.... نیز مورد بررسی قرار گرفت.

به  ایران  فوتبال  ارزنده  و  مشهور  داور  فغانی  علیرضا  1-مهاجرت 
استرالیا به دلیل مشکالت شخصی

2-حمله پهبادی حوثی های یمن به تأسیسات نفتی عربستان و 
طرح اتهام علیه ایران از سوی آمریکا و متحدانش

و  سابق صنعت  وزیر  دختر  زاده  نعمت  شبنم  دادگاه  3-برگزاری 
معدن به دالیل فساد مالی

4-مرگ عماد صفی یاری کودک 8 ساله که پس از بازی پرسپولیس 
و صنعت نفت آبادان در ورزشگاه آزادی بر اثر برق گرفتگی

5-تعلیق فدراسون جودوی ایران از سوی فدراسیون جهانی جودو 
ایران به دلیل عدم  برای تعلیق فدراسیون فوتبال  و زمزمه هایی 

ورود زنان به ورزشگاهها
6-نقض حکم اعدام محمدعلی نجفی شهردار سابق تهران به دلیل 

نقص در تحقیقات به وسیله دیوان عالی کشور
7-قهرمانی تیم ملی والیبال ایران در مسابقات آسیایی با پیروزی 

سه بر هیچ در مقابل استرالیا در فینال
زاهدی  مهدی  محمد  ناحیه  از  کذب  خانوادگی  اتهامات  8-طرح 
تندرو  نمایندگان  از  ناصر موسوی الرگانی  االسالم سید  و حجت 
مجلس علیه پروانه سلحشوری و اعتراضات وسیع به این بد اخالقی
و  پرسپولیس  طرفدار  پر  تیم  دو  بین  نودم  شهرآورد  9-برگزاری 
این مسابقه پر  بر صفر قرمزها در  استقالل تهران و پیروزی یک 

حاشیه
10-فرا رسیدن اول مهر و آغاز سال تحصیلی جدید و همچنین 

تولد خسرو آواز ایران استاد محمدرضا شجریان
های  رشادت  از  تجلیل  و  مقدس  دفاع  هفته  11-بزرگداشت 

رزمندگان دوران جنگ تحمیلی
12-برگزاری نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد و اظهارات 
هئیت  و  ایران  رئیس جمهور  ترامپ،همچنین شرکت  ایرانی  ضد 
همراه در این اجالس و آزادسازی نفتکش انگلیس همزمان با این 

رویداد بین المللی
13-مخالفت آیت اهلل مکارم شیرازی و آیت اهلل نوری همدانی از 
مراجع تقلید با ساخت فیلم مست عشق پیرامون حضرت شمس 
تبریزی و موالنا و حرام دانستن این مجموعه به دلیل تبیلغ فرقه 

ضاله صوفیه
14-خروج قطار مسافربری زاهدان تهران از ریل و کشته و زخمی 

شدن ده ها نفر

پروفسور فدایی:اخبار کوتاه

شورای معادن برنامه های توسعه معادن را دنبال کند

خدمات  و  پزشکی  علوم  دانشگاه  رئیس 

 73 گفت:  جیرفت  درمانی  بهداشتی 
حوزه  در  محیط  بهداشت  کارشناس 
فعالیت  جیرفت  پزشکی  علوم  دانشگاه 
دارند. به گزارش پایگاه خبری تحلیلی لوار، 
دکتر اصغر مکارم در گفتگو با خبرنگار این 
بهداشت  جهانی  روز  تبریک  ضمن  رسانه 
اهمیت  به  توجه  با  داشت:  اظهار  محیط 
سالمت افراد جامعه نظارت بر سالمت مواد 
غذایی از مهمترین وظایف بهداشتی است 
و مردم هم باید در این زمینه به مواردی 
و  بهداشتی  پروانه  مصرف،  تاریخ  مانند 

غذایی  مواد  نشان دهنده سالمت  که   …
با  وی  باشند.  داشته  ویژه  توجه  هستند 
بهداشت  کارشناس   73 فعالیت  به  اشاره 
پزشکی  علوم  دانشگاه  حوزه  در  محیط 
جیرفت، افزود: این کارشناسان در راستای 
ابتدای  از  منطقه  مردم  سالمت  حفظ 
سال جاری تاکنون بیش از 12 هزار و 760 
و  تهیه  مرکز   402 و  هزار   11 از  بازدید 
توزیع مواد غذایی منطقه انجام داده اند که 
در این بازدیدها پنج تن مواد غذایی فاسد 
و تاریخ گذشته کشف و معدوم شده است. 

ابتدای  از  کرد:  خاطرنشان  مکارم  دکتر 
امسال یک هزار و 248 واحد متخلف در 
محیط  بهداشت  کارشناسان  بازدیدهای 
معرفی  قضایی  محاکم  به  کرمان  جنوب 
گردیده که چندین مرکز تهیه وتوزیع مواد 
دانشگاه  رئیس  شدند.  تعطیل  هم  غذایی 
شهروندان  گفت:  جیرفت  پزشکی  علوم 
بهداشتی می  تخلفات  در صورت مشاهده 
فوریت   سامانه  به  را  خود  شکایات  توانند 
های سالمت محیط و کار از طریق سامانه 

190 اعالم کنند.

دکتر اصغر مکارم:

فعالیت ۷۳ کارشناس بهداشت محیط در جنوب کرمان

و  طبیعی  منابع  مدیرکل  ایرنا،  گزارش  به 
عملیات  گفت:  کرمان  جنوب  آبخیزداری 
این  آبخیزداری  حوزه  طرح های  اجرایی 
محل  از  شهرستان  هفت  در  کل  اداره 
اعتبارات صندوق توسعه ملی بر اساس یک 

برنامه مدون در حال انجام است.
طرح ها  این  اجرای  افزود:  احمدی  حمزه 
معظم  مقام  ویژه  عنایت های  ماحصل 

رهبری است.
وی تصریح کرد: طرح های آبخیزداری اداره 
جنوب  آبخیزداری  و  طبیعی  منابع  کل 

کرمان شامل عملیات سنگی مالتی، خاکی 
بیومکانیکی  و  گابیونی  سیالب،  پخش  و 
)بانکت بندی( در 24 حوزه آبخیز با اعتبار 
40 میلیارد و 780 میلیون تومان در حال 

اجرا است.
آبخیزداری  و  طبیعی  منابع  مدیرکل 
جنوب کرمان اظهار داشت: هدف از اجرای 
سیالب،  کنترل  آبخیزداری  طرح های 
افزایش و تقویت سفره های آب زیرزمینی، 
خشکسالی،  اثرات  کاهش  و  پیشگیری 
آبدهی  و  خاک  تثبیت  رسوبات،  کنترل 

چاه ها و قنوات است.
این  در  آبخیز  حوزه   10 مطالعه  از  وی 
منطقه خبر داد و گفت: این طرح ها در 34 

حوزه مطالعه می شوند.
شهریورماه امسال 35 طرح منابع طبیعی و 
آبخیزداری با اعتبار 165 میلیارد ریال در 
جنوب کرمان به بهره برداری رسید و بیش 
این  مزایای  از  خانوار  و 100  هزار  پنج  از 

طرح ها بهره مند شدند.

دکتر حمزه احمدی:

پیشرفت ۴۰ درصدی طرح  های آبخیزداری جنوب کرمان

جلسه   98 مهر   4 مورخ  پنجشنبه  صبح 
اعزام  ریزی  برنامه  جهت  اداری  شورای 
موکب شهرستان عنبرآباد به کربالی معلی 

در اربیعن حسینی برگزار شد.
این جلسه با حضور حجت االسالم ساالری 
فرماندار  رئیسی  جمعه،محمود  امام 
بیدشکی  سرهنگ  عنبرآباد،  شهرستان 
پساوند  سرهنگ  انتظامی،  نیروی  فرمانده 
و  عنبرآباد  سپاه  مقاومت  ناحیه  فرمانده 

فرمانداری  در محل  اداری  اعضای شورای 
عنبرآباد برگزار شد .

عنوان  جلسه  این  در  عنبرآباد  فرماندار 
کرد: برپایی موکب برای خدمت رسانی به 

زائرین حسینی از افتخارات ماست.
برپایی  جهت  الزم  آمادگی  افزود:  رئیسی 

این موکب در کشور عراق را داریم.
شهرستان  فرماندار  رئیسی  محمود 
دستگاه  گفت:تمامی  ادامه  در  عنبرآباد 

های شهرستان پای کار هستند و افتخاری 
امام  زائرین  به  رسانی  خدمت  از  باالتر 

حسین )ع( نیست.
گفتنی است موکب شهرستان عنبرآباد 15 
زائرین  به  رسانی  خدمت  جهت  ماه  مهر 
حرکت  عراق  کشور  سمت  به  حسینی 

خواهد کرد.

محمود رئیسی:

 افتخاری باالتر از خدمت رسانی به زائرین امام حسین )ع( نیست

هفتم مهرماه روز آتش نشانی و ایمنی، روز سپاس از تالش شبانه روزی آتش نشانان پر تالش و مروجان فرهنگ ایمنی و پیشگیری از حوادث و سوانح 
با تحمل خطرات  کاری همراه  ترین شرایط  بندگان خداوند سبحان، در سخت  به  و صادقانه  تردید خدمتگذاری خالصانه  بدون  باشد.  در کشور می 
غیرمترقبه،جز با فداکاری،صبر و با هدف کسب رضایت حضرت حق میسر نمی باشدکه شما آتش نشانان و امدادرسانان به مردم در زمان وقوع حوادث 

به خوبی از عهده آن بر آمده اید که شایسته تقدیر و تشکر می باشد.
هفتم مهرماه روزآتش نشانی و ایمنی بهانه ای شد تا این روز را بر جان برکفان آتش نشانان عزیز تبریک عرض نموده و ازخداوند منان توفیق خدمت 

به مردم را مسألت نمایم. 

محمدرضا سعیدی  - شهردار جبالبارز

خبرگزاری فرانسه روز پنجشنبه 4 مهرماه 
رئیس   ، شیراک  ژاک  که  داد  گزارش 
جمهور پیشین فرانسه در سن 86 سالگی 

درگذشت.
ژاک شیراک بین سال های 1995 تا 2007 

او  بود.  فرانسه  جمهوری  رئیس  دوره  دو 
وزیری  نخست  سمت  در  هم  آن  از  قبل 
بود.اما در سفر سید  فرانسه خدمت کرده 
ایران  اسبق  جمهور  رئیس  خاتمی  محمد 
فرانسه  به   1384 فروردین   16 تاریخ  در 
حادثه قابل توجهی در تاریخ تشریفات این 
کشور قدرتمند دارای حق وتو اروپایی رخ 

داد که ذکر آن خالی از لطف نیست؛
کاخ الیزه در پاریس مکانی برای استقبال 
به  که  است  دیگر  کشورهای  سران  از 
فرانسه سفر می کنند، یک عرف و سنت 
که  است  جاری  االیام  قدیم  از  فرانسه  در 
هر مقامی وارد این کاخ می شود، باید از 
رئیس جمهور  با  و  رود  باال  کاخ  های  پله 
که  پاب  جز  به  البته  دهد  دست  فرانسه 
جنبه معنوی و مذهبی دارد و در این مورد 

خاص این رئیس جمهور فرانسه است که 
پاپ  از  و  رود  می  پایین  کاخ  های  پله  از 
فرانسه  تاریخ  طول  در  کند.  می  استقبال 
در مراسم استقبال از سران سفر کرده به 
پله  از  آمریکا  رئیس جمهور  فرانسه حتی 
رئیس  کنار  در  و  رود  می  باال  کاخ  های 
و  گیرد  می  قرار  فرانسه  پرچم  و  جمهور 
مراسم استقبال جنبه رسمی به خود می 
گیرد،اما در اقدامی منحصر به فرد در زمانی 
جمهور  رئیس  خاتمی  محمد  سید  که 
اسالمی ایران به دعوت ژاک شیراک رئیس 
جمهور وقت فرانسه وارد این کشور شد، در 
مراسم استقبال از خاتمی در کاخ الیزه این 
ژاک شیراک رئیس جمهور فرانسه بود که 
سنت شکنی کرد و از پله های کاخ پایین 
آمد و خاتمی را در آغوش کشید و در آن 

دوران مطبوعات فرانسه ژاک شیراک را به 
طور مفصل مورد انتقاد قرار دادند که چرا 
ایشان سنت فرانسه را زیر پا گذاشته و به 
عرف و پرستیژ دیرینه فرانسه بی احترامی 
برابر این همه  کرده؟ که ژاک شیراک در 
هجمه و انتقاد و فشار مطبوعات و مجلس 
این  و گفت:  داد  فرانسه یک جواب ساده 
او  معنوی  جنبه  که  است  خاتمی  شخص 
اوست.شایان ذکر  از جایگاه سیاسی  فراتر 
ما  برای  تاریخ  طول  در  افتخار  این  است 
ایرانی ها زنده می ماند و ابهت و عظمت ما 
ایرانی ها را نشان می دهد؛ ابهت و عظمتی 
آفرید،این  ها  ایرانی  ما  برای  خاتمی  که 
افتخار فقط به پاپ و سید محمد خاتمی 
رسید و حتی نصیب رئیس جمهور امریکا 

هم نشد.

به بهانه درگذشت ژاک شیراک رئیس جمهور اسبق فرانسه  ؛

یاد آوری اقتدار و محبوبیت بی بدیل رئیس دولت اصالحات در اروپا

پیام تسلیت مدیر عامل شرکت توزیع 
نیروی برق جنوب استان کرمان به مناسبت 

درگذشت مرحوم مهندس عرب نژاد
به  پیام  متن  کرمان،  استان  جنوب  برق  نیروی  توزیع  شرکت  گزارش  به 

شرح زیر است:
بسمه تعالی

مدیران  از  یکی  نژاد،  عرب  مهدی  مهندس  مرحوم  درگذشت  بدینوسیله 
خانواده،  به  را  برق  صنعت  عرصه  در  کرمان  استان  فعال  و  دلسوز  اسبق 
بستگان، دوستان و همکاران آن مرحوم تسلیت عرض نموده و از خداوند 
برای  عاقبت  و حسن  عمر  صبر، طول  و  ایشان  برای  درجات  ارفع  متعال 

بازماندگان ایشان مسالت دارم.
الزم به توضیح است مرحوم مهندس مهدی عرب نژاد که بمدت 18 سال 
سرمنشا خدمات ارزنده ای به صنعت برق کرمان بود پس از تحمل یک دوره 
بیماری در سن 72 سالگی دار فانی را وداع گفت و به رحمت حق پیوست

جوابیه معاونت اجتماعی فرماندهی انتظامی 
استان کرمان

با اهداء سالم و احترام
پیرو درج خبری در خبرگزاری ایسنا به نقل از معاون اجتماعی فرماندهی 
انتظامی استان تحت عنوان » سالمت روان در مناطق جنوبی و شرق استان 

تعطیل است! » ذکر موارد ذیل ضروری ست:
ایسنا  خبرگزاری  از  بازدید  در  استان  انتظامی  فرماندهی  اجتماعی  معاون 
منطقه کویر و در نشستی صمیمی با سردبیر و سایر عوامل این خبرگزاری، 
مطالبی در زمینه مسائل اجتماعی استان بیان داشتند و با تاکید بر نقش 
اساسی سالمت روان در پیشگیری از آسیب های اجتماعی و کاهش جرائم، 
را یک محصول جمعی حاصل همکاری مردم و همه دستگاههای  امنیت 
حوزه  متولی  دستگاههای  توجه  عدم  و  کاری  کم  از  و  دانستند  اجرایی 
سالمت روان در جنوب و شرق استان گالیه کردند. وی با بیان اینکه بیش 
از 90 درصد جرائم خشن در جنوب و شرق استان به دلیل این است که فرد 
کنترل خشم و مهارت های ارتباطی را نمی داند و در زمینه سالمت روان 
کار نشده است، به طور مستقیم این کم کاری و تعطیل بودن سالمت روان 
را متوجه دستگاههای مسئول دانستند و تاکید کردند مردم جنوب و شرق 
استان کرمان بسیار شریف، نجیب و آموزش پذیر هستند. اما کم کارکردی 
با  بنابراین  گردد.  برمی  متولی  های  سازمان  به  که  داریم  زمینه  این  در 
عنایت به مطالب باال، منظور وی از تعطیل بودن سالمت روان دقیقا متوجه 

دستگاههای مربوطه است و هیج برداشت دیگری ندارد.
معاونت اجتماعی فرماندهی انتظامی استان کرمان - اداره اطالع رسانی و 

افکار عمومی

به زودی، فروش اقساطی و بدون سود 
خودروهای جک آغاز می شود

شرکت کرمان موتور تصمیم دارد تا به زودی فروش اقساطی و بدون سود 
خودروهای تولیدی خود را آغاز کند.

 )JAC(با اعالم این خبر گفت: به زودی، خودروهای جک یک منبع آگاه 
تولیدی شرکت کرمان موتور با قیمت مصوب)قطعی( بصورت اقساط و بدون 
سود فروخته خواهد شد. به گفته وی، قرار است با هدف جلب رضایت بیش 
از پیش مشتریان، پیش پرداخت هایی که برای فروش محصوالت کرمان 
موتور در نظر گرفته می شود پایین باشد. این منبع آگاه با اشاره به اینکه 
روی شرایط فروش این محصوالت تخفیف هم برای مشتریان در نظر گرفته 
شده است، خاطرنشان کرد: تحویل خودروها در این طرح از دی ماه امسال 

تا تابستان سال آینده خواهد بود.

سرپرست مدیریت مالیاتی جیرفت خبرداد:
۳۰ مهر اخرین مهلت دریافت صد درصدی 

بخشودگی جرایم قابل بخشش مالیاتی
سرپرست مدیریت مالیاتی جیرفت گفت: مودیانی مالیاتی که تا 30 مهر ماه 
اصل بدهی خود را پرداخت کنند صد درصد جرایم قابل بخشش آنها مورد 

بخشودگی قرار می گیرد.
محمود رستمی پور در گفتگو با خبرنگار ما با اشاره به نقش اصلی مالیات 
در بودجه سال جاری کشور اظهار داشت: با توجه به اهمیت وصول مالیات 
حقیقی  مودیان   98 سال  بودجه  قانون  طبق  مالیاتی  مودیان  به  کمک  و 
وحقوقی با پرداخت اصل بدهی خود تا پایان مهرماه جرایم قابل بخشش 

آنها صد درصد مورد بخشودگی قرار میگیرد.
وی افزود : بعد از این تاریخ اگر مودیان برای پرداخت اصل بدهی خود اقدام 

کنند باید درصدی از جرایم خود را هم پرداخت کنند.
رستمی پورگفت: مجموعه امورمالیاتی جیرفت آمادگی همکاری و راهنمایی 

مودیان محترم مالیاتی را دارد.

محور ریلی زاهدان - تهران بازگشایی شد
روابط عمومی راه آهن جمهوری اسالمی ایران اعالم کرد: با تالش ماموران 
فنی راه آهن جنوب شرق، محور ریلی زاهدان - تهران بازگشایی و تردد 

قطارهای مسافری و باری در این مسیر آغاز شد.
هم اکنون تردد قطارهای مسافری و باری در مسیر ریلی زاهدان - تهران و 

بالعکس به روال عادی انجام می شود.

سازمان بسیج حقوق دانان استان کرمان طی شکایتی درخواست کرد؛
برخورد جدی و قانونی نسبت به حذف 

کنندگان عنوان شهید از معابر و خیابان ها
در پی حذف واژه “شهید” از برخی معابر و خیابان های استان سازمان بسیج 
حقوق دانان استان کرمان با تنظیم شکایتی خواستار برخورد جدی و قانونی 

نسبت به حذف کنندگان عنوان شهید شد.

به همت شرکت توزیع نیروی برق شمال استان کرمان انجام شد:
اهدا 2۰۰۰ بسته نوشت افزار به دانش آموزان 

نیازمند حاشیه شهرکرمان
به    افزار  با آغاز سال تحصیلی جدید مدارس 2000 بسته نوشت  هم زمان 
روابط عمومی  گزارش   به  اهداء شد.    کرمان  نیازمند شهر  دانش آموزان 
سال  از  روز  اولین  در   ، کرمان  استان  شمال  برق  نیروی  توزیع  شرکت 
تحصیلی جدید و با حضور مشاور مدیرعامل شرکت توانیر ، مدیران عامل 
شرکت های توزیع برق شمال و جنوب استان  و جمعی از مسئولین صنعت 
برق استان کرمان در دبستان استاد علی بهرامی شهر کرمان 2000بسته 
نوشت افزار به دانش آموزان نیازمند اهداء شد.  علی حیدری تفرشی ،مشاور 
مدیرعامل شرکت سهامی مدیریت تولید، انتقال و توزیع برق ایران )توانیر( 
در جمع معلمان و دانش آموزان این دبستان گفت: با اجرای طرح حذف 
هزار  معادل 12  تومان  میلیارد  مبلغ 300  در کشور،  برق  کاغذی  قبوض 
اصله درخت صرفه جویی می شود. وی افزود: به مناسبت آغاز سال تحصیلی 
هزار   178 برق  کاغذی  قبوض  حذف  طرح  جویی  صرفه  محل  از  جدید، 
بسته نوشت افزار بین دانش آموزان کمتر برخوردار در سراسر کشور توزیع 
برق  کاغذی  قبوض  از طرح حذف  مردم  استقبال  به  اشاره  با  می شود.وی 
از  درصد   96 معادل  و  نفر  هزار  و 500  میلیون  تاکنون 34  کرد:  تصریح 

مشترکان و ذینفعان شرکت توانیر، در این طرح مشارکت کرده اند.

تقدیر فرماندار بردسیر و نماینده مردم 
بردسیر و سیرجان در مجلس شورای 
اسالمی از مدیر امور آبفا این شهرستان

فرماندار بردسیر و نماینده مردم بردسیر و سیرجان در مجلس شورای 
اسالمی با ارسال لوح سپاس از اکبر افضلی مدیر امور آبفا این شهرستان 
و  برگزاری ششمین جشنواره سیب  و همراهی در  در خصوص تالش 

گالبی شهر گلزار تقدیر کردند.
در قسمتی از این لوح آمده است:

بدینوسیله به پاس تالش ها، خلوص و همراهی شایسته حضرتعالی در 
برپایی ششمین جشنواره سیب و گالبی گلزار درجهت معرفی قابلیت 
ها و جاذبه های بخش گلزار، این لوح تقدیر تقدیم حضورتان می گردد.

توجهات  ظل  در  و  العالمین  رب  رحمت  سار  سایه  در  که  است  امید 
حضرت ولی عصر )عج( و تحت زعامت مقام معظم رهبری )مدظله ( 
همواره در راه خدمت به نظام مقدس جمهوری اسالمی موفق و موید 

باشید.

تجدید میثاق همکاران آبفا استان 
کرمان با آرمان های شهدا

به مناسبت هفته دفاع مقدس آیین تجدید میثاق کارکنان شرکت آبفا 
استان کرمان با شهدای هشت سال دفاع مقدس در گلزار شهدا شهر 

کرمان برگزار شد.
در این مراسم کارکنان شرکت آب و فاضالب استان کرمان مزار شهدا 
را غبارروبی کردند و با نثار گل و قرائت فاتحه یاد و خاطره دالورمردان 

هشت سال دفاع مقدس را گرامی داشتند

برنامه های سازمان آتش نشانی و 
خدمات ایمنی کرمان به مناسبت هفتم 

مهرماه روز ملی ایمنی و آتش نشانی
مدیر عامل سازمان آتش نشانی 
شهرداری  ایمنی  خدمات  و 
موتوری  رژه  اجرای  از  کرمان 
در  سازمان  این  لجستیگی  و 
تاریخ یکشنبه 7 مهرماه از اداره 
سمت  به  سازمان  این  مرکزی 
گلزار شهداء و دیگر برنامه های 
این  مناسبت  به  سازمان  این 

روز خبر داد.
ارتباطات  مدیریت  گزارش  به 
سازمان آتش نشانی و خدمات 
رسیدن  فرا  گرامی داشت  با  عسکری  علی  کرمان،  شهرداری  ایمنی 
هفته دفاع مقدس و تبریک به مناسبت هفتم مهرماه روز ملی ایمنی 
و آتش نشانی ، به اجرای برنامه های این سازمان اشاره کرد و گفت: به 
منظور گرامی داشت این روز و یاد و خاطره همه شهدای آتش نشان و 
هم چنین ارتقاء سطح فرهنگ ایمنی شهروندان، تبیین ایثارگری و از 
خود گذشتگی آتش نشانان،ضمن تجلیل از  آتش نشانان و بازنشستگان 
این سازمان، آتش نشانان پس از انجام رژه ناوگان این سازمان در گلزار 
شهداء حضور خواهند یافت و با غبار روبی و عطر افشانی قبور مطهر 
بیعت  آرمانهای شهداء  با  واالی شهداء  مقام  به  احترام  ادای  و  شهداء 
می کنند.عسکری با اشاره به برنامه های  سازمان آتش نشانی از جمله 

تجلیل از فرزندان شهداء و بازدید از خانواده معظم شهداء بیان کرد:
حضور آتش نشانان در مدارس و مهد کودک ها و انجام آموزش ایمنی 
و آتش نشانی و بازدید دانش آموزان از ایستگاه های آتش نشانی ارسال 
و  نشانان  آتش  برای  نشانی  آتش  و  ایمنی  تبریک  موضوع  با  پیامک 
مختلفی  اقدامات  و  شهروندان  به   125 شماره  معرفی  و  شهروندان 
ازجمله اهداء خون توسط آتش نشانان، هماهنگی با شهرداری و شورای 
نشان  آتش  نام  به  معابر جدید  از  یکی  نامگذاری  اسالمی شهر جهت 
،برگزاری مسابقات ورزشی به مناسبت گرامی داشت این روز و تامین 
سالمت جسمی و روحی آتش نشانان به منظور گرامی داشت روز ملی 

ایمنی و آتش نشانی از جمله این برنامه ها خواهد بود. 
وی هم چنین از دیدار مسؤلین این سازمان با امام جمعه محترم شهر 
کرمان و حضور آتش نشانان در نماز جمعه به همراه استقرار خودروها و 

پخش بروشورهای ایمنی در بین شهروندان نیز خبر داد.
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نگاهی جامعه شناختی به برخی چالش های فرا روی دستگاه تعلیم و تربیت؛ 

به فرد آموزش  اهمیت و جایگاه ویژه و منحصر 
تاریخ   و پرورش و نظام تعلیم و تربیت در طول 
به حدی  جایگاه  این  و  نیست  پوشیده  بر کسی 
از  بسیاری  که  است   گرانسنگ  و  پراهمیت 
مهمترین  را   پرورش  و  آموزش  جامعه شناسان، 
می دانند.  موفق  جامعه  یک  ساخت  در  نهاد 
است  آن  مستلزم  جامعه  ای  هر  بقای  و  استمرار 
گرایشها،  رفتارها،  ارزشها،  باورها،  مجموعه  که 
دانشها و مهارتهای آن، به نسلهای جدید منتقل 
شود. ساخت و کار و وسیله این انتقال ، آموزش 
و پرورش است. آموزش و پرورش به معنای اعم، 
به  است.  جامعه پذیری  با جامعه پذیری  مترادف 
عنوان یکی از مهمترین و ضروری ترین صفات و 
ویژگیهای اکتسابی بشر و به عنوان فرایندی که 
به واسطه آن هر فرد، دانش و مهارتهای اجتماعی 
الزم برای مشارکت مؤثر، مفید و  فعال در زندگی 
از  گرچه  می کند،  کسب  را  اجتماعی  و  گروهی 
که  است  مدرسه  در  اما  می شود  شروع  خانواده 

قوام و دوام و  جهت می یابد. 
انتقال  مهارتها،  آموزش  نظم،  و  قواعد  آموزش   
نظارت  افراد،  در  آرزو  و  امید  ایجاد  فرهنگ، 
پرورش  تخصیص،  و  گزینش  اجتماعی، 
خالقیت،  و  نوآوری  اجتماعی،  یگانگی  سیاسی، 
این  از  دیگری  متعدد  موارد  و  سرمایه گذاری 
دست، در راستا و تکامل و تکوین جامعه پذیری 
بوده و  جزء کارکردهای یک نظام آموزشی موفق 
و پویا محسوب می شوند. در جوامع جدید، مفهوم 
دستخوش  آن  کارکردهای  و  پرورش  و  آموزش 
تغییر و دگرگونی شده است و نیازهای گوناگون 
و متنوع زندگی مدرن و نوین، انواع مدرن و نوین 
در  برنامه ریزی ها  و  سیاست گذاری ها  و  شیوه ها 

آموزش و پرورش را طلب می کنند.
تعلیم  را  کردن  aاب  نیروهای  واقع  در   
با  بایستی  موارد،  آن  بر  عالوه  امروزه  می دادند 
آموزش  حساب شده  و  دقیق  برنامه ریزی های 
تخصصی  و  فنی  همچنین  و  عمومی  پرورش  و 
اعمال  جدید  شرایط  با  متناسب  را   خالقانه  و 
شرایط  این  با  متناسب  را  امروزی  شهروندان  و 

تغییرات  متأسفانه   از طرفی  نمایند.  جامعه پذیر 
سریع ،سوء مدیریتها ، عدم درک اهمیت و جایگاه 
و شرایط   دولتمردان  و  توسط حاکمان  نهاد  این 
سایه  همواره  اجتماعی،  و  اقتصادی  سیاسی، 
از  و  انداخته  نهاد  این  روی  بر  را  خود  سنگین 
کارایی و کارآمدی آن کاسته و با چالش ها و موانع 

پرشماری مواجه ش می کنند.  
تغییرات  ضرورت  به  بنا  پرورش  و  آموزش  نظام 
بزرگ  و  پیچیده  سازمانهای  از  یکی  اجتماعی 
اجتماعی در هر جامعه ای محسوب می شود و با 
اقتصادی  و  فرهنگی  و  اجتماعی  توسعه  و  رشد 
حالت  از  تدریج  به  و  داشته  ناگسستنی  پیوندی 
این  . ثمربخشی  به پیچیده در آمده است  ساده 
نظام از یک سو، پرورش انسانهای مستعد، خالق، 
و  متعادل  بالنده،  سالم،  قانونمند،  اخالق مدار، 
رشدیافته و از سوی دیگر تأمین نیاز  منابع انسانی 
فرهنگی،سیاسی،  متفاوت  بخشهای  در  جامعه 
چنین  دلیل  به   . است  اقتصادی  و  اجتماعی 
اهمیتی است که در عصر حاضر همه حکومت ها 
مردم  پرورش  و  آموزش  به  پرداختن  جهان،  در 
خود را در شمار وظایف اساسی می دانند و بطور 
توجهی   درصدقابل  ضعف  و  شدت  با  و  نسبی 
کشورها  جاری  بودجه  و  ملی  ناخالص  تولید  از 
دلیل  به  امروزه  می یابد.  اختصاص  امر  این  به 
گسترش علوم و تجارب بشری و توسعه فن آوری 
آموزش  نهاد  به  گرایش   ، پیشرفتهای صنعتی  و 
به حدی  شده  جهانی  و  فراگیر  امری  پرورش  و 
را  هر جامعه  رشد  مهم  از شاخص های  یکی  که 
وسعت و دامنه وظایفی می دانند که نظام آموزش 
به عهده گرفته است. تمام  و پرورش آن جامعه 
اصالحات هستند  و  توسعه  دنبال  به  که  کسانی 
شروع  پرورش  و  آموزش  از  دنیا  جای  همه  در 

می کنند.
عصر  از  برآمده  رویکردهای  امروزه  همچنین 
جدید ارتباطات و فناوری ها در تعلیم و تربیت از 
جمله دیدگاه حداکثری مبتنی بر خودیادگیری، 
حرکت  موجب  مستقل  و  فرایندمدار  یادگیری 
و  تعلیم  اساسی  مفاهیم  بازتعریف  در  تدریجی 
شاگرد،  معلم،  تدریس،  علم،  است.  شده  تربیت 
محتوای درسی و مدرسه در حال احراز تعاریف 
تا  شده  موجب  جهانی شدن  و   هستند  جدید 
آموزش  سنتی  مرزهای  موارد  از  بسیاری  در 
و  تعاریف  نیازمند  و  رفته  بین  از  فناوری ها  و 
بین  مرز  رفتن  بین  از  باشد.  جدید  راهکارهای 
و  دولت های ملی و جامعة جهانی، فرهنگ ملی 
خرده فرهنگ ها، خانه و مدرسه، آموزش و کار، 
معلم،  و  شاگرد  غیررسمی،  و  رسمی  آموزش 
امثالهم،  و  ماشین  و  انسان  فرزندان،  و  والدین 
آموزش  در  عمده ای  چالش های  تا  شده  موجب 
با  برخورد  منظور  به  که  شود  ایجاد  پرورش  و 
آنها و انطباق با تغییرات پیش آمده، برنامه ریزان 
و  فوری  گام هایی  بایستی  آموزشی  مربیان  و 
متهورانه برای تجدیدسازمان آموزشی در تمامی 

جنبه ها و ابعاد بردارند. بررسی وضعیت موجود در 
آموزش و پرورش کشور و استان در طی سالیان 
تالش  و  برنامه ریزی  که   می دهد  نشان  اخیر 
و  چالش ها  این  شناسایی  برای  موفقیت آمیزی 
اقدامی  هم  اگر  و  نگرفته  صورت  آنها  با  مقابله 

شده، قابل توجه نبوده و به چشم نیامده است.
تردیدی نیست که موانع و چالش های بر سر راه 
پرورش  و  آموزش  نظام  اصالح  و  پایدار  توسعه 
آنها  چشمگیر  کاهش  و  رفع  و  پرشمارند  کشور 
و  استانی  ادارات  از  فراتر  و  ملی  اراده ای  و  عزم 
حال  این  با  می طلبد.  پرورش  و  آموزش  وزارت 
ضروری  نیز  مهم  نکته  این  تذکر  و  یادآوری 
منابع  از  صحیح  بهره وری  و  استفاده  که  است 
ابهام  با   هم  موجود  امکاناتی  و  مالی  و  انسانی 
و  منابع  هدررفت  و  بوده   همراه  تردید جدی  و 
وجود  تأملی  قابل  کم توجهی های  و  سوء تدبیرها 
اینجا و  را تشدید می کند.  در  نگرانیها  دارد که 
در آستانه سال تحصیلی جدید  فقط پنج مورد  
از موانع و چالش های بزرگ حال حاضر آموزش 
و پرورش کشور و استان را به اجمال مورد اشاره 
و بررسی قرار داده  و انتظار داریم که مدنظر و 
حوزه  این  تصمیم گی ران  و  دست اندرکاران  توجه 
قرار گیرند و تلنگری برای چاره  اندیشی و تدبر 
تربیت  و  تعلیم  نظام  نابسامان  امور  در  تعمق  و 

باشند:
1-بودجه و منابع مالی: مقایسه سرانه دانش آموزی 
ایران با برخی کشورهای دیگر در پنج سال اخیر 
که توسط کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس 
شورای اسالمی و سازمان همکاری های اقتصادی و 
توسعه آموزشی صورت گرفته است نشان می دهد 
نداریم. بطوری  قابل قبول و مطلوبی  که شرایط 
که به عنوان مثال این سرانه در ترکیه حدود 2/5 
، در کره جنوبی حدود 10 و در ژاپن حدود 27 
ساالنه  بودجه  میزان  طرفی  از  است.  ایران  برابر 
طبق  که   98 سال  در  کشور  پرورش  و  آموزش 
بودجه  درصد   13/5 حدود  مسئولین  نظر  اظهار 
این جهت  از  و  به حساب می آید  عمومی کشور 
درصد قابل مالحظه ای تلقی می گردد و به نسبت 
برخوردار شده  قبولی  قابل  از رشد  قبل  سالهای 
اما متأسفانه به دلیل مشکالت اقتصادی کشور  و 
ضعف بنیه و بنیان و رشد اقتصادی در مقایسه ای 
با  ترکیه  می شود.  هویدا  ناکارآمدیش  تطبیقی 
برابر    4 بودجه ای حدود   ایران  شبیه  جمعیتی 
ایران  به آموزش و پرورشش اختصاص می دهد. 
تقریبٌا  حالی  در  سوئد  پرورش  و  آموزش  بودجه 
کشور  آن  جمعیت  کل  که  است  برابر  ایران  با 
میلیون  سه  بر  بالغ  ایران  دانش آموزان  تعداد  از 
یک  حدود  جمعیت  با  فنالند  است.  کمتر  نفر 
برابر  ایران بودجه ای حدود یک و نیم  چهاردهم 
ایران  برابر  نیم  و  با جمعیتی حدود یک  ژاپن  و 
و  آموزش  برای  ایران  برابر  بودجه ای حدود سی 

پرورش خود در نظر می گیرند.
سایت  بررسی  اساس  بر  معلمین:  2-دستمزد 

تجارت نیوز میانگین دستمزد ساالنه معلمین در 
معادل حدود  و  تومان  میلیون  ایران حدود سی 
دو هزار و پانصد دالر می باشد که در این حالت 
و با توجه به اینکه هیچ دریافتی دیگری از قبیل 
اضافه کار و حق مأموریت و کارانه و غیره ندارند 
کارکنان  از  بسیاری  دستمزد  از  دستمزد  این 
دولت  در دستگاههای دیگر بسیار کمتر بوده و 
می شویم  متوجه  دیگر  کشورهای  با  مقایسه  در 
که دستمزد معلمین در هند و فیلیپن حدود 2 
، در بحرین حدود 5، در عربستان حدود 9، در 
در  و   14 حدود  کویت  و  قطر  و  امارات  و  چین 
ژاپن  و  جنوبی  کره   ، استرالیا  آلمان،   ، سنگاپور 
حدود 18 برابر ایران است. نکته بسیار مهم قابل 
ذکر در این رابطه این است که دستمزد یادشده 
رسمی  معلمین  به  مربوط  ایرانی  معلمین  برای 
حق التدریس  معلمین  دریافتی  دستمزد  و  است 
بسیار  غیردولتی  مدارس  معلمین  از  بسیاری  و 
پایین تر از این مقدار است. اطالعات و یافته های 
در  ویژه  به  که  است  آن  مبین  نگارنده  شخصی 
به  بزرگی  اجحاف  غیردولتی  مدارس  از  خیلی 
معلمین حق التدریس این مدارس صورت گرفته و 
در حقیقت مورد استثمار قرار می گیرند و توجه و 
ورود کارشناسانه و منصفانه دستگاه های نظارتی 
آموزش و پرورش  و خارج از آموزش و پرورش را 

ایجاب می کند .
می رسد  نظر  به  زندگی:   ضروری  3-مهارتهای 
آموزش  با  رابطه  در  اغماضی  قابل  غیر  غفلت 
به  زندگی  ضروری  و  اساسی  مهارتهای 
دانش آموزان این مرز و بوم می  شود. فرزندانمان 
زندگی  برای  درستی  به  مدرسه  و  خانه  در  را 
اجتماعی آماده نمی کنیم. دانش آموزان در معرض 
فقر شدید مهارتی و قابلیتی قرار دارند. از سویی، 
را  خود  توان  و  انرژی  بیشترین  پرورشی  بخش 
و  تقویمی  تزیینی،  غیرمهارتی،  فعالیتهای  روی 
علیرغم  است.  کرده  متمرکز  مناسکی  اقدامات 
امور  در  خوش فکر  و  دلسوز  نیروهای  وجود 
اما سیاستگذاری های  ادارات،  پرورشی مدارس و 
این بخش عموماً احساسات دانش آموزان را نشانه 
می رود. در مدارس، بیشتر روی بعد احساسات و 
نیست.  کافی  این  و  می شود  کار  بچه ها  عواطف 
را  دانش آموزان  بتواند  باید  پرورش  و  آموزش 

توانمند بار بیاورد. 
تا  کنیم  تالش  باید  توانمندسازی  برای 
باال،  اجتماعی  هوش  دارای  فکور،  دانش آموزان؛ 
استقالل  دارای  سنجشگری،  و  استدالل  اهل 
شخصیتی و برخوردار از مهارت مواجهه انتقادی 
با موضوعات بشوند. بچه ها در مدارس باید آداب 
با  و گو  اجتماعی، طرز معاشرت صحیح و گفت 
دیگران و عادت به گوش دادن و قضاوت و واکنش 
صحیح را بیاموزند و پرهیز از  عصبانیت و مدیریت 
عواطف و احساسات خود را تمرین کنند. وجود 
نبود  و  غیرکاربردی  درس های  از  باالیی  حجم 
هیچ درسی برای آموزش مهارت های ارتباطی با 

همساالن و خانواده، کنترل خشم، تصمیم گیری، 
تأثیرات  بر  عالوه  امثالهم،  و  مشکالت  با  مقابله 
بلندمدت روان شناختی و جامعه شناختی بر روی 
می کند.  بیگانه  مدرسه  با  را  آن ها  دانش آموزان 
و  معلمین  و  پرورش  و  آموزش  دست اندرکاران 
مدیران نباید اجازه دهند تا به تعبیر ایوان ایلیچ، 
دادن  بال  و  پر  اصل  در  آن  مقصود  که  آموزش 
مغلوب  است  بوده  انسان  قریحه  و  استعداد  به 
خصائل فرعی خود گردد و مدارس به »سازمانی 
اجباری و بازداشتگاهی« مبدل و یا به تعبیر بولز 
»برنامه  مغلوب  و  مقهور  دانش آموزان  گیتس  و 
درسی پنهان« شوند. عالوه بر اینها همانگونه که 
مصطفی ملکیان پژوهشگر حوزه فلسفه و اخالق 
مدعی است » آموزش و پرورش ما مبتنی بر فهم 
نیست، مبتنی بر حافظه است و همچنین  آموزش 
و پرورش ما مبتنی بر استدالل نیست. مبتنی بر 
در  استدالل  وقتی  است،  استدالل  جایگزین های 
فضای ارتباطی مفقود شد آن وقت جایگزین های 
آن همچون القاپذیری، تلقین پذیری، تقلید، تعبد، 
تبعیت از افکار عمومی، تبعیت از مدهای فکری، 
تبعیت از روح زمانه، همرنگی با جمعیت و... پیش 

می آید که بدیل های ویرانگری هم هستند«.
اعتقاد  به  علمی:  آموزشگاه های  و  4-کنکور 
هرگونه  فاقد  کنکور  صاحب نظران  از  بسیاری 
اما    . است  دانش آموزان  برای  مهارتی  سودمندِی 
دارای سودهای  شبهه ای  و  گونه شک  هر  بدون 
سرشار و بی حساب و کتاب برای آموزشگاه های 
تعبیر  به  این  صاحبان  و  قارچ گونه  و  جورواجور 
نکته سنجی–قمار سازمان یافته– است. و همچنین 
بنگاه های  برای  نجومی  درآمدهای  و  سودها 
تبلیغاتی و از جمله صدا و سیما فراهم می آورد. 
به بیان آقای مرتضی نظری یکی از پژوهشگران 
حوزه آموزش و پرورش و توسعه انسانی ما اکنون 
داریم  رسانه ها  در  مطالبه گری  جریان  به  نیاز   «
تا این صنعت قمارگونه که موفقیت بچه ها را در 
آزمون های پوچ تست زنی به افتخاری کاذب برای 
مدارس و خانواده مبدل ساخته، به چالش بکشد. 
کرد  پیدا  نمی توان  را  کنکور  موسسه  یک  حتی 
که برای –توسعه توان فردی دانش آموزان– اندک 
دغدغه ای داشته باشد«. ورود بخش های نظارتی 
درون و بیرون از آموزش و پرورش و سامان دهی 

این حوزه مهم نیز ضرورتی اجتناب ناپذیر است.
مدارس  و  معلمان  ناکارآمدی  و  5-بی انگیزگی 
پرورش،  و  آموزش  چالش های  از  دیگر  یکی   :
بی انگیزگی و ناکارآمدی معلمان است  که خود 
ناشی از دالیل متعددی همچون دستمزد پایین، 
امکانات  از  برخورداری  عدم  تبعیض،  احساس 
نظارت  عدم  مناسب،  رفاهی  و  درمانی  بهداشتی 
دقیق، رواج تدریس های خصوصی، داشتن شغل 
 ... و  مدرسه  با  والدین  جدی  ارتباط  عدم  دوم، 
از  بسیار  منفی  پیامدهای  میتواند  که  می باشد 
را  از مدرسه  آموزان  بودن دانش  جمله  گریزان 

در پی داشته باشد. 
بین معلم و دانش  رابطه غیر صمیمی و خشک 
انجام تکالیف سنگین، بی توجهی  الزام به  آموز، 
به نظرات و احساسات دانش آموزان و ... از جمله 

چشم  به  بسیار  مدارس  در  که  است  مسائلی 
هنوز  هم  بدنی  تنبیه  مسأله  متأسفانه  می آید. 
اخباری  گاهی  از  هر  و  دارد  وجود  مدارس  در 
دانش آموزان شنیده  با  معلمان  برخورد خشن  از 

می شود.
و حساس  آیین نامه های  جدید  اجرای   با  البته 
سالهای  در  نظارتی  بخش های  و  والدین  شدن 
کشور   مدارس  اغلب   در  بدنی   تنبیه  اخیر  
به  اما  است،  کرده  پیدا  چشمگیری   کاهش 
دارد  وجود  نگرانی  این  روان شناس   یک  اعتقاد 
قابل  بدنی  تنبیه  عینی  آثار  چون  معلم ها  که  
در  غیربدنی  تنبیه  سمت  به  است  مشاهده 
قبیل  این  از  و  کردن  استهزا  و  مسخره  قالب 
بسیار  آثارش  اتفاقٌا  که  رفته اند  روانی  تنبیه های 
به  نیست.  آن  روی  نظارتی  و  است  ماندگارتر 
به  بخشی  بهبود  برای  میرسد  نظر  به  حال  هر 
چاره اندیشی های  به  نیاز  معلمین  و  مدارس  کار 
دارد.  وجود  مدت  میان  و  مدت  کوتاه  جدی 
از  بیش  که  کرمان  همچون  استانی  در  که  این 
روستایی  مناطق  در  آن  جمعیت  درصد  چهل 
سرانه  درآمد  استاندار  تأیید  به  و  است  ساکن 
مناطق شهری آن هم بسیار پایین تر از میانگین 
مدارس  می باشد،  آن  سوم  دو  حدود  و  کشوری 
را  دانش آموزان  درصد  بیست  حدود  غیردولتی 
به  است  ممکن  جهتی  از  اگرچه  نمایند  جذب 
عنوان نقطه قوت تلقی گردد اما بخش زیادی از 
واقعیت موضوع و پیام پنهان و هشداردهنده آن 
ناکارآمدی مدارس دولتی و بی انگیزگی و ضعف 
عملکرد معلمین و مدیران در این مدارس است. 
بیانگر  نگارنده  شواهد و مستندات و بررسی های 
این است که بسیاری از مردم با تحمل سختی ها 
نیازهای جدی  از  برخی  با حذف  و   مرارت ها  و 
در  خود  فرزندان  ثبت نام  از  ناگزیر  خود  زندگی 
مدارس غیردولتی هستند، هرچند تأثیر تبلیغات 
و چشم و هم چشمی هم سهم قابل توجه خود 
را دارد. در این میان همچنین باید به این موضوع 
که موجب  عواملی  از  دیگر  یکی  که  نمود  اشاره 
دلزدگی دانش آموزان از مدرسه می شود محیط 
از  بسیاری  است.  آن  جذابیت  بدون  و  خشک 
خشک  معماری   با  و  فرسوده  محیطی  مدارس 
و  تزئینات  نظر فضای سبز،  از  و  دارند  بی روح  و 
رنگ آمیزی و نورگیر بودن کالس ها در وضعیت 
نامطلوبی به سر می برند.  مضافٌا اینکه در استان 
کرمان هنوز صحبت از وجود بسیاری از  کالس ها 
ماه  همین  در  و  است  غیراستاندارد  مدارس  و 
گذشته جنجالی رسانه ای در مورد وجود یا عدم 
از  مهم تر  اما  درگرفت.  نیز  کپری  مدارس  وجود 
کالس هاست،  یک سویه  و  خشک  فضای  این ها، 
الزام  معلم،  گویی  تک  سنتی،  شیوه   به  تدریس 
برگزاری  و  دانش آموز  چرای  و  بی چون  پذیرش 
کالس بدون گفتگو و نشاط جمعی از بزرگترین 
ضعف های سیستم آموزشی کشور و استان است.  
و  بود  اختصار  و  اجمال   نوشتار  این  اقتضای 
چالش های آموزش و پرورش  بسیار و پرشمار، به 
توصیه موالنا:  این قدر گفتیم باقی فکر کن/ فکر 

اگر جامد بود رو ذکر کن

از مـواهب مدیترانه، مگـس قسمت کرمان

آمـــوزش و پــرورش را دریابیــم

راحتی  به  که  جدیدی  آفت  ای  مدیترانه  مگس 
کرمان  استان  وارد  مسئوالن  غفلت  سایه  در  و 
نابودی  در حال  و  کرمان شد  باألخص جنوب  و 

دسترنج کشاورزان می باشد.
 Ceratitis capitata مگس میوه مدیترانه اي
آفات  ترین  ازمخرب  یکي   )(Wiedemann
کشاورزی در جهان است که برای استان کرمان و 
سرزمینی که 25 درصد باغات میوه کشور را دارد 

به منزله انحطاط اقتصادی آن است.
تحمل  و  جهان  در  آن  وسیع  انتشار  علت  به 
سایر  به  نسبت  نامناسب،  هوای  و  آب  شرایط 
وسیع  میزباني  دامنه  و  میوه  مگس  های  گونه 
بین  در  اقتصادي  خسارت  باالترین  داراي  آن، 
ایران  در  آفت  این  است.  میوه  مگس  هاي  گونه 
تا سال 54 شمسی از آفات قرنطینه ای داخلي و 
خارجی کشور بوده که تا اوایل دهه 70 شمسی 
بار آورد  در استانهای شمالی کشور خساراتی به 

دهه  در  دوباره  ساله  بیست  وقفه  یک  از  بعد  و 
90 شمسی در استان های شمالی کشور مشاهد 
شد و متأسفانه به نظر می رسد در پی سرمازدگی 
به  ها  میوه  انتقال  و  شمال  مرکبات  محصول 
تبدیلی  صنایع  در  استفاده  جهت  کشور  جنوب 
)کارخانه سنوس( و در پی عدم نظارت مسئوالن 
اداره  مهم تر  همه  از  و  کرمان  استان  کشاورزی 
و  شمال  کشاورزی  های  سازمان  نباتات  حفظ 
جنوب ، این آفت قرنطینه ای نیز وارد منطقه شد 
طوری  به  کرد  پیدا  گسترش  طاعون  همچون  و 
که امروز بخش وسیعی از باغات میوه گرمسیری 
و  نوردیده  در  را  جنوب  و  کرمان  سردسیری  و 
کارآمد  مبارزه  عدم  و  مسئولین  غفلت  سایه  در 
نابودی  به بهانه نخ نمای کمبود بودجه در حال 
می باشد.  استان  زحمتکش  باغداران  دسترنج 
این آفت دامنه میزبانی وسیعی داشته  متأسفانه 
و در دنیا حدود بیش از 300 گونه میزبان دارد و 

در بین آنها بیش از همه به هلو ،زردآلو، گالبی، 
به، سیب، گیالس، انار، انجیر و مرکبات حمله می 
کند. مگس مدیترانه ای چند نسلی)2-16(است و 
در شرایط مساعد می تواند در تمام طول سال زاد 
و ولد نماید. عمده خسارت این آفت به این نحو 
است که مگس ماده در پوست میوه تخم ریزی 
می کند و الرو از گوشت میوه تغذیه نموده در اثر 
انجام  انفعاالتی که در میوه  تغذیه الرو و فعل و 
می شود معموال یک نوع لهیدگی و تغییر رنگ 

مخصوصی در میوه دیده می شود.
 به گفته مسئوالن جهاد کشاورزی جنوب کرمان 
10 هزار هکتار از باغ های این منطقه آلوده شده 
و به دلیل شیوع و تکثیر گسترده آفت بقیه باغ 
در معرض خطر  نیز  گیاهان جالیزی  و حتی  ها 
و  ردگیری  از  مسئوالن  که  حالی  در  دارند.  قرار 
مبارزه با آفت خبر می دهند اما در عمل به علت 
عمق فاجعه، اکثر کشاورزان از خسارت غبر قابل 

موارد خسارت  برخی  در  و  به محصوالت  جبران 
دره  در  خصوص  به  باالتر  حتی  و  درصدی   80
شبه مدیترانه ای دلفارد و مناطق کوهستانی دو 
زیستگاه  با  که   ( عنبرآباد  و  جیرفت  شهرستان 
و  دارد(  هم  زیادی  قرابت  آفت  این  اصلی 
گرمسیری  و  سردسیری  های  میوه  همجواری 
در  رو  این  از  دهند.  می  خبر  دارد  نمود  آن  در 
راستای کنترل این آفات رعایت مواردی همچون 
ای  مدیترانه  میوه  مگس  ردیابی  و  مونیتورینگ 
مناسب،  زمان  در  زراعی  مبارزه  میوه،  باغات  در 
نظافت و پاک سازی سطح باغ از میوه های آلوده 
به مگس و معدوم کردن آنها، برداشت زود هنگام 
از خسارت آفت، طعمه مسموم  میوه جهت فرار 
های  تله  از  استفاده  با  مگس  انبوه  شکار  پاشی، 
انتقال میوه های  جذب کننده، نظارت بر نقل و 
آلوده به دیگر مناطق، مدیریت در اندازه درختان 
بیولوژیکی با زنبورهای پارازیت ضرورت دارد.میوه، رها سازی حشرات نر عقیم شده و کنترل 

در سایه غفلت وزارت عریض و طویل جهاد کشاورزی؛

خرید و فروش ماشین های لیزینگ ، قسط عقب افتاده و توقیف در پارکینگ . 
آزاد سازی ماشین های لیزینگ بدون پرداخت اقساط عقب افتاده 

                                                     به صورت کامال قانونی
                                                     0۹1۳۳۴۶۹۷1۶ کویری
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  تلفکس : ۴۳21۳۷18 - ۰۳۴  * ۰91۷8۴۷28۷۴     

چاپخانه ، صحافی و تبلیغات مهـدوی گراف
 به دستگاه چاپ بنر و فلکس مجهز گردید        ) آماده عقد قرارداد با ادارات و ارگان های دولتی (

دکتر عنایت اهلل رئیسی
 جامعه شناس، پژوهشگر و مدرس 

دانشگاه

اطالعیـــه
ضمن سپاس و تشکر فراوان از همه عزیزانی که در تابستان سال جاری و در گرمای جانکاه و طاقت فرسای تابستان نهایت صرفه جویی در مصرف 
آب را سرلوحه امور زندگی خود قرار داده و خدمتگزاران  خویش را در مجموعه شرکت مهندسی آب و فاضالب استان کرمان در امر خطیر آبرسانی 
به مردم شریف استان یاری نموده اند، تقاضا و استدعا می نماییم این مهم را کماکان در شهریور و مهر ماه و بعضاً دیگر ماهها و فصول سال رعایت 
فرمایند زیرا کماکان مشکل کم آبی و بحران آب با توجه به محدودیت منابع آب گریبانگیر شهر و استان عزیز کرمان است و میزان تامین با تقاضا 
و توزیع هرگز برابری نمی کند.ادامه روند صرفه جویی و مصرف به اندازه  می تواند تا حد قابل مالحظه ای مشکالت کمبود را مرتفع ساخته و این 

میزان آب موجود و در اختیار شرکت مهندسی آب و فاضالب استان کرمان بین کلیه مشترکین عزیز و گرانقدر توزیع گردد.
لذا ضمن دعوت از مردم شریف استان کرمان به مصرف به اندازه و صحیح آب شرب بهداشتی که با زحمات و هزینه های بسیار سنگینی تهیه 

می گردد ، استدعا دارد نسبت به مصرف بیش از اندازه حساس بوده و بدانند که کرمان استانی کم آب و همواره روی خط قرمز بحران قرار دارد.

مدیریت روابط عمومی شرکت مهندسی آب و فاضالب استان کرمان
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دوهفته نامه فرهنگی اجتماعی 
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 مدیر مسئول و سردبیر:
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کمالی و دکتر فرخ رو شهابی
دبیرسرویس روانشناسی و پزشکی: 

محیا احمدی
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دوست ارجمند جناب آقای 
مهندس محمد جهانشاهی

انتصاب حضرتعالی به معاونت فرهنگی و اجتماعی 
لیاقت  و  شایستگی  از  نشان  کرمان  شهرداری 
ارزشمند  تجارب  به  نظر  گمان  دارد،بی  جنابعالی 
این  شکوفایی  شاهد  هنر  و  فرهنگ  حوزه  در  شما 
بود،ضمن  خواهیم  خواجو  شهر  در  مظلوم  بخش 
تشکر از حسن انتخاب شهردار گرامی جناب آقای 
مهندس عالم زاده و تبریک ویژه محضر جنابعالی از 

حضرت دوست برایتان سعادت و رستگاری مسألت داریم.
هیئت تحریریه نشریات روشنفکری و شور کویر

                                                                               وزارت جهاد کشاورزی                                                                                                                         
 مراتع و آبخیزداری کشور ،سازمان جنگلها

 مستثنیات قانونیآگهی تشخیص منابع ملی و 
 

هیئت  16/12/1371اجرایی مصوب آیین نامه  3تبصره یک ماده ( و 12/07/1371قانون حفظ و حمایت از منابع طبیعی و ذخایر جنگلی کشور ) (2)در اجرای صدر ماده  جنوب کرمانآبخیزداری  اداره کل منابع طبیعی و
 مراتع کشور محدوده رقبات حوزه استحفاظی خود را به شرح زیر: ،سازمان جنگلها  27/40/1372مورخ  90/100/704شماره  وزیران و بر اساس تفویض اختیار

 نام رقبه رديف
 مشخصات ثبتي

 شهرستان
 مساحت به هكتار حدودات اربعه

پالك 
سنگ  پالك اصلي فرعي

مساحت  غرب جنوب شرق شمال بخش يا قطعه
 مستثنيات

مساحت منابع 
 مساحت كل يمل

 اراضی پالک چغوکی منوجان 46 - - - جنگل آباد 1
فرعی از  1اراضی پالک 

 اصلی عبدل آباد  1605
عباس  1112اراضی پالک 

 120.3693 16.4402 103.9291 اراضی پالک طالقان  آباد

 منوجان  46 - 1103 1 نازی آباد 2
اراضی پالک چغوکی و 

جاده قدیم سازمان 
 عمران

اراضی ملی و تپه ای 
 پالک چغوکی

 اراضی پالک چغوکی 
 3اراضی پالک قطعه 
منوجان و اراضی 

 توریگ
91.4737 15.2854 106.7591 

3 
باقیمانده شمس آباد 

 29.6971 0 29.6971 وصل به تمبت سردار وصل به پیر حاجی وصل به پیر حاجی وصل به شمس آباد قلعه گنج 46 - 476 - 1قطعه 

باقیمانده شمس آباد  4
وصل به پالک شمس  قلعه گنج 46 - 476 -  2قطعه 

 آباد 

وصل به پالک باقیمانده 
محمد آباد و پالک 

 دمحمد آبا

وصل به پالک محمد آباد و 
 پیر حاجی

وصل به پالک پیر 
 3.0992 0 3.0992 حاجی

فاقد پالک مجاور  5
 ماران قلعه 

رودخانه فصلی ماران  جیرفت 45 - - -
 قلعه 

اراضی محدوده بلوک و  مرتع باغباغوئیه  زنگیان اراضی باقیمانده
 اسفندقه

0 949.5061 949.5061 

اراضی  قلندری  و پشت  اراضی تیر گری جیرفت 34 - 935 - علیاپشت سفید  6
 سفید سفلی

 70.6422 41.9055 28.7367 اراضی گدار سبز اراضی مجاور بهرآسمان

 72.1994 15.5299 56.6695 باغات و شب ناصری تل گون چییورت قرق گور کش جیرفت 34 - 567 1 زوار جلگه 7

 اد ساردوئیه اراضی جهاد آب و باغ بزرگ  اراضی نمچ اراضی باغ خیروئیه جیرفت 34 - 555 13 سوراخ بلبل 8
اراضی باغعلیشیر 

 153.6200 141.0648 12.5552 ساردوئیه 

 57.4765 22.0615 35.4150 اراضی پشت سفید علیا اراضی قلندری ضی ملی اکوه و ار اراضی تیرگری جیرفت 34 - 936 - سفلی پشت سفید 9

 اراضی خونسرخ جیرفت 34 - 81 - جنگل  توت 10
  اراضی شرق رودخانه

 57.2696 34.7841 22.4855 رودخانه اراضی سقدر سقدر

 اراضی پاگدار جیرفت 34 - 147 - ده جوزوئیه 11
اراضی دروغگوئیه و 

 12.3480 10.9875 1.3605 پاگدار مهرگان آب دنبال

ن ذیصالح این اداره کل بازدید و مشخصات هر رقبه در متن این آگهی قید و سوابق گلداران و کارشناساکه بوسیله جنو مراتع ها قانون ملی شدن جنگل 2موضوع ماده  (هر پالک) 3باستثنای مستثنیات قانونی تبصره 
تشخیص و مراتب به اطالع عموم رسانیده می شود تا چنانچه به  و مراتع قانون ملی شدن جنگلها 1کل موجود است جزء منابع ملی شده ماده  شهرستانهای ذیربط اداره آبخیزداری و ابع طبیعیت منامربوطه در ادار

به دبیرخانه هیأت مقرر در قانون مستندات قانونی مدت شش ماه اعتراض خود را کتباً همراه با مدارک و تشخیص منابع ملی شده هر رقبه معترض می باشد از تاریخ انتشار این آگهی در روزنامه کثیراالنتشار حداکثر ب
یین شده حسب اعالم اداره کل قانونی تع مهلتبدیهی است در صورت عدم وصول اعتراض در  .ارسال تا مورد رسیدگی قرار گیرد شهرستان مربوطهوآبخیزداری تعیین تکلیف اراضی اختالفی مستقر در اداره منابع طبیعی 

 .شده مورد تشخیص اقدام خواهد شدسبت به اخذ سند مالکیت منابع ملی ن و آبخیزداری منابع طبیعی
  حمزه احمدی                                                                                                                                                                                                             

 جنوب کرمانآبخیزداری منابع طبیعی و  سرپرست اداره کل   
 

 41913.8 294111 1198.32 کمیه و باغات زوار جلگه یورت قرقچی دو روده و گردان جیرفت 43 - 172-  گور کش 21

 جیرفت 43 - 47.-  تیرگری 24
اراضی پل پیران و باب 

 سکاکان
اراضی پشت سفید 

 سفلی
 4392441 2293343 1492872 اراضی گدار سبز اراضی پشت سفید علیا

 اراضی گور کش اراضی یورت قرقچی اراضی کمیه جیرفت 43 - 112 24 دو روده و گردان 23
اراضی گور کش و 

 کمیه
2491421 .92724 1198771 

 .8..1219 .3.19771 1491144 اراضی سنگدان اراضی باب گرگی اراضی کهن کمال اراضی غریب شاهی جیرفت 43 - 141 2 سنگ نوشت 21

 اراضی میموج جیرفت 43 - 273 2 کدر پت 22
اراضی حسن آباد و 

 حسین آباد
 2191848 2..494 92821. اراضی مهدران اراضی سرموران و گود سرخ

 مهرگان 27
کلیه 

 فرعیات
 اراضی گاوکان باغ اراضی دروغگوئیه اراضی ده جوزوئیه جیرفت 43 - 238

اراضی پاگدار و 
 گاوکان باغ

2891427 2292418 1.984.1 

 225535442 575935575 35934594 جمع کل

وزارت جهــاد کشــاورزی
سـازمان جنگلــها، مــراتع و آبخیــزداری کشــور

آگهــی تشخیص منــابع ملی و مستثنیات قـانونی
جنگلی  ذخایر  و  طبیعی  منابع  از  حمایت  و  حفظ  قانون   )۲( ماده  صدر  اجرای  در  کرمان  جنوب  آبخیزداری  و  طبیعی  منابع  کل  اداره 
کشور )1۳۷1/0۷/1۲( و تبصره یک ماده ۳ آیین نامه اجرایی مصوب 1۳۷1/1۲/1۶ هیئت وزیران و بر اساس تفویض اختیار شماره 

۷0۴/100/۹0 مورخ 1۳۷۲/۴0/۲۷ سازمان جنگلها ، مراتع کشور محدوده رقبات حوزه استحفاظی خود را به شرح زیر:

باستثنای مستثنیات قانونی تبصره 3 )هر پالک( موضوع ماده 2 قانون ملی شدن جنگلها و مراتع که بوسیله جنگلداران و کارشناسان ذیصالح این اداره کل بازدید و 
مشخصات هر رقبه در متن این آگهی قید و سوابق مربوطه در ادارات منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستانهای ذیربط اداره کل موجود است جزء منابع ملی شده ماده 
1 قانون ملی شدن جنگلها و مراتع تشخیص و مراتب به اطالع عموم رسانیده می شود تا چنانچه به تشخیص منابع ملی شده هر رقبه معترض می باشد از تاریخ انتشار 
این آگهی در روزنامه کثیراالنتشار حداکثر بمدت شش ماه اعتراض خود را کتباً همراه با مدارک و مستندات قانونی به دبیرخانه هیأت مقرر در قانون تعیین تکلیف 
اراضی اختالفی مستقر در اداره منابع طبیعی وآبخیزداری شهرستان مربوطه ارسال تا مورد رسیدگی قرار گیرد. بدیهی است در صورت عدم وصول اعتراض در مهلت 

قانونی تعیین شده حسب اعالم اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری نسبت به اخذ سند مالکیت منابع ملی شده مورد تشخیص اقدام خواهد شد.

حمـزه احمـدی 
   سرپرست اداره کل منـابع طبیعی و آبخیزداری جنوب کرمان


