
نوبخت رییس سازمان برنامه و بودجه قول داده بود مشکل بی پولی پروژه پل سرجاز-جنگل آباد 
را حل کند اما مسووالن راه و شهرسازی هنوز نبود بودجه را دلیل کندی روند ساختاین پل می دانند

رییس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان منوجان:

آغاز عملیات اجرایی نهالکاری
در منطقه آباد بی بی منوجان

۲ شعبه رسیدگی به جرایم انتخاباتی 
در کهنوج تشکیل شد

پل سرجاز-جنگل آباد 
معطل تخصیص اعتبار

درنشست رسانه ای دوازدهمین جشنواره موسیقی نواحی ایران عنوان شد:

کرمان؛ میزبان جشنوراه موسیقی نواحی

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی جیرفت:

پلمب ۲۷ مرکز غیرمجاز پزشکی 
در جنوب کرمان
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بررسی توسعه مبادالت اقتصادی 
کرمان با ۱۵ کشور 

رییس اتاق بازرگانی استان: برای افزایش روابط تجاری با سایر 
کشورها به مطالعه بازارهای هدف پرداختیم
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ما را در تلگرام دنبال کنید
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آش"آشوری" بین النهرین_ 
"بلغور" هلیل رود !

حسین افشار
یادداشت مهمان

ســالیان دراز اســت کــه مــردم ایــران در طــول مــاه 
ــا  ــواع غذاه ــت ان ــا پخ ــر، ب ــرم  و صف ــای مح ه
ــذری  ــورت ن ــه ص ــردم ب ــان م ــش آن در می و پخ

ــد. اقــدام مــی کنن
یکــی ایــن غذاهــا آش آشــوری اســت، یــک 
غــذا بــا پیشــینه کهــن وداســتانهای اســاطیری در 

ــن. ــرق زمی مش
ایــن آش کــه در ده هــای اخیــر بــه صــورت 
"عاشــوری" نوشــته مــی شــود و گفتــه مــی شــود 
کــه از واژه عربــی عاشــورا و مرتبــط بــا دهــم 

ــت. ــده اس ــته ش ــرم دانس مح
طبــق یــک ســنت دیریــن نیــز کســانی کــه 
درگذشــتگانی داشــته اند ،از روز اول تــا هفتــم 
»عاشــوری«  نــام  بــه  بلغــوری  آش  محــرم 
یــک  زیــر  هــم کــه  خانواده هایــی  می پزنــد. 
ســال اســت عزیــزی را از دســت داده انــد در 
روز اول محــرم ایــن آش را می پزنــد و معمــوال 
رســم اســت کــه پختــن ایــن آش پیــش از طلــوع 

ــود. ــام ش ــاب تم آفت
در کشــور ترکیــه و ســوریه برخــی از علویــان 15 روز 
از مــاه محــرم را روزه داری مــی کننــد کــه یــک روز 
بــه یــاد حضــرت فاطمــه زهــرا )س( و دو روز نیــز 
بــه نیــت دو فرزنــد خردســال" مســلم بــن عقیــل 

" بــه 12 روز اضافــه مــی کننــد.
ــای  ــه ه ــی در خان ــذای مخصوص ــرم غ در 12 مح
ــه آن غــذا "  جــم علویــان پختــه مــی شــود کــه ب

ــد عاشــوره " مــی گوین
. ختــم عاشــوره در میــان اهــل ســنت ترکیــه 
نیــز رواج دارد، کــه معمــوال در بیــن 10 محــرم 
ــه  ــردم پخت ــا توســط م ــه ه ــا 15 محــرم در خان ت
ــع  ــان همســایگان توزی ــذری در می ــوان ن ــه عن و ب
مــی شــود. بــه اعتقــاد اهــل ســنت ترکیــه، 
ــوه  ــرم)در ک ــوح )ع( در 10 مح ــرت ن ــتی حض کش
ــروان  ــواده و پی ــید، خان ــکی رس ــه خش آرارات( ب
آن حضــرت از باقیمانــده مــواد غذایــی کــه در 
کشــتی داشــتند)+5عدد، آشــی را پختــه و در بیــن 
ــن  ــه ای ــد. گرچ ــع کردن ــتی توزی ــینان کش سرنش
ــوح نســبت داده مــی  ــزرگ ن ــه طوفــان ب ســنت ب
ــوره" و  ــام آش " عاش ــه ن ــه ب ــا توج ــی ب ــود ول ش
ــام شــهادت ســالروز شــهیدان و  ــه ای ــارن آن ب تق
ســرور آزادگان عالــم و یــاران بــا وفــای آن حضرت، 
ــتر در  ــنت بیش ــن س ــه ای ــد ک ــی آی ــر م ــن ب چنی
ــی  ــان مــردم آناتول ــا در می ــه کرب ــا واقع ــاط ب ارتب

ــت. ــه اس رواج یافت
امــا در اصــل نــام ایــن آش  آشــوری اســت و بــر 

گرفتــه از اصالــت بیــن النهرینــی اش اســت.
آشــور )بــه فارســی باســتان: آثــورا )Aϑurϑ([( نام 
ــی  ــش میان ــه در بخ ــت ک ــی اس ــرزمینی قدیم س
قــرار  آن  مجــاور  و کوهســتان های  دجلــه  رود 
ــوع  ــک رب الن ــام ی ــور از ن ــم آش ــت. اس داشته اس
گرفتــه شــده و پایتخــت آن نخســت شــهر آشــور 
ــه در جنــوب موصــل  ــود کــه در ســاحل رود دجل ب
امــروزی قــرار داشــت و ســپس شــاروکین و بعــدًا 
کالــح و پــس از آن نینــوا )موصــل امــروزی( 

بوده اســت.
ــان  ــد و زب ــامی بودن ــژاد س ــواًل از ن ــوری ها اص آش
ــی  ــِد عرب ــامی، مانن ــای س ــایر زبان ه ــا س ــان ب آن
ــت  ــور دول ــت آش ــت. دول ــه اس ــری هم ریش و عب
مهمــی بــود کــه در خاورمیانــه قدیــم تشــکیل شــد 
ــال 1800 پ. م  ــود. در س ــل ب ــع باب ــاز تاب و در آغ
فرمانروایــان اولیــه آشــوری شــهرهای آشــور، 
نینــوا و اربیــل را متحــد کردنــد و سلســله های 
پادشــاهی آشــور بعــد از ســال 1۴20 ق. م شــکل 

ــد. گرفتن
ــی   ــواد اصل ــان م ــا هم ــان ب ــوری در کرم اش اش
تاریخــی خــود در ســوریه و ترکیــه و شــمال عــراق 
پختــه میشــود فقــط در برخــی افزودنــی هــای ریز 
اختافاتــی دارنــد . از تاریــخ ورود و چگونگــی ورود 
ان بــه ایــران اطــاع دقیقــی در دســترس نیســت 
امــا ایــن اش امــروز در اســتان کرمــان از جایــگاه 
قــوی تــری نســبت بــه حــوزه جعرافیایــی کــه در 
عهــد  باســتان متاثــر از آشــور باســتان قــرار دارد.

ایــن اش بــا ورود بــه منطقــه جیرفــت و  جنــوب 
ــه اش اصلــی مــردم در فصــل زمســتان  کرمــان ب
ــن  ــر روی ای ــه ب ــی منطق ــردم بوم ــد م ــل ش تبدی
اش واژه " اش بلغــور" گذاشــته انــد و در زمســتان 
بیشــتر از  ســایر اش هــا بــه خصــوص اش رشــته 

مــورد توجــه قــرار مــی گیــرد.
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مقاماتجمهوریاسالمیازکجاآمدهاند؟
رئیس جمهـور،  دو  بـا  سـمنان  کـه  اسـت  درسـت 
بـه حسـاب می آیـد  اسـتان کشـور  رئیس جمهورخیزتریـن 
امـا اصفهـان بـا هفت مقـام ارشـد باالتریـن تعداد مسـئوالن 
عالی رتبه را در نظام جمهوری اسـامی داشـته اسـت. پس از 
آن، تهـران بـا 6 مقـام ارشـد و خراسـان و کرمـان، هـر یک، با 

چهـار مقـام ارشـد در رتبه هـای بعـدی قـرار دارنـد.
تعـداد  بهمـن 135۷ دسـت  انقـاب اسـامی در  پیـروزی 
محـدودی از نیروهایـی را کـه بـا وابسـتگی بـه دربـار پهلـوی 
مناصـب بـاالی حکومتـی را بیـن خـود دسـت بـه دسـت 
می کردنـد از قـدرت کوتـاه کـرد و تقریبـا بـه همه اسـتان های 
کشـور ایـن فرصـت را داد تـا از دل خـود مقاماتـی را بـرای 
خدمـت به نظام جمهوری اسـامی معرفی کنند. در ۴0 سـال 
گذشـته اسـتان اصفهـان بـا داشـتن هفـت مقـام ارشـد رتبه 
اول را دارد و تهـران بـا 6 مقـام ارشـد و خراسـان و کرمـان بـا 
چهـار مقـام ارشـد در رتبه های بعدی قـرار دارنـد. نکته جالب 
اینجاسـت که سـه نفر از کسـانی که در جمهوری اسـامی به 

مناصـب بـاالی حکومتـی رسـیده اند، زاده عـراق هسـتند.
بـه گـزارش ایسـنا، پـس از امـام خمینـی )ره(، رهبـر کبیـر 
انقاب اسـامی که در خمین اسـتان مرکزی به دنیا آمده اند، 
حضـرت آیـت هللا سـید علی خامنـه ای که پیـش از رهبری به 
مقام ریاسـت جمهوری و ریاسـت مجمع تشخیص مصلحت 
نظـام رسـیده بودنـد بـا داشـتن اصالتـی آذربایجانـی، زاده 
مشـهد در خراسـان هسـتند. در میان مقامات ارشد جمهوری 
اسـامی سـید ابراهیم رئیسی )رئیس دسـتگاه قضا از سال 
139۷ تاکنون(، سـید حسـن فیروزآبادی )رئیس سـتاد کل 
نیروهـای مسـلح بیـن سـال های 1368 تـا 1395( و محمد 

سـلیمی )فرمانده کل ارتش بین سـال های 13۷9 تا 138۴( 
سـه خراسـانی دیگری هسـتند که در مشـهد به دنیا آمده اند.
اما اصفهان هفت مقام ارشـد را به جمهوری اسـامی معرفی 
کرده اسـت. آیت هللا العظمی حسـینعلی منتظری )قائم مقام 
محمـد  سـید  تـا 1368(،  سـال های 136۴  بیـن  رهبـری 
بهشـتی )رئیـس دسـتگاه قضـا بیـن سـال های 1358 تـا 
1360(، محمـد یـزدی )رئیـس دسـتگاه قضا بین سـال های 
1368 تـا 13۷8 و رئیـس مجلـس خبـرگان رهبـری چهـارم 
بیـن سـال های 1393 تـا 1395(، احمد جنتی )دبیر شـورای 
نگهبـان از سـال 13۷1 تاکنـون(، لطـف هللا صافی گلپایگانـی 
)دبیـر شـورای نگهبان بین سـال های 1359 تا 136۷(، سـید 
یحیی رحیم صفوی )فرمانده کل سـپاه بین سـال های 13۷6 
تـا 1386( و حسـین سـامی )فرمانـده کل سـپاه پاسـداران 
بیـن سـال 1398 تاکنـون( مقامـات اصفهانی نظـام جموری 

بوده اند. اسـامی 
پـس از اصفهـان ایـن تهـران اسـت که شـش مقـام ارشـد را 
روانـه مناصـب حکومتـی در جمهـوری اسـامی کرده اسـت. 
مهـدی بـازرگان )نخسـت وزیر دولـت موقـت بین سـال های 
135۷ تـا 1358( بـا اصالتـی آذربایجانـی، حسـن حبیبـی 
)معـاون اول رئیس جمهـور بیـن سـال های 1368 تـا 1380( 
و پرویـز داودی )معـاون اول رئیس جمهـور بیـن سـال های 
138۴ تـا 1388(، غامعلـی حدادعـادل )رئیـس مجلـس 
هفتـم شـورای اسـامی بیـن سـال های 1383 تـا 138۷( و 
محمدرضـا مهدوی کنی )نخسـت وزیر دولت انتقالی در سـال 
1360، دبیـر شـورای نگهبـان در سـال 1359 و رئیس مجلس 
خبـرگان رهبـری چهـارم بیـن سـال های 1389 تـا 1393( از 

اسـتان تهـران بوده اند.
کرمانی های دارای مقامات ارشد در جمهوری اسالمی

اسـتان کرمـان هـم ماننـد خراسـان چهار مقام ارشـد داشـته 
بیـن  )رئیس جمهـور  هاشمی رفسـنجانی  اکبـر  اسـت کـه 
دوم  و  اول  مجالـس  رئیـس  تـا 13۷6،  سـال های 1368 
شـورای اسـامی بین سـال های 1359 تا 136۷ و سـال اول 
مجلـس سـوم از 136۷ تـا 1368 و رئیس مجمع تشـخیص 
مصلحت نظام بین سـال های 1368 تـا 1395( معروف ترین 
آن هاسـت. محمدجـواد باهنر )نخسـت وزیر در سـال 1360(، 
اسـحاق جهانگیری )معـاون اول رئیس جمهور از سـال 1392 
تاکنون( و محمدعلـی موحدی کرمانی )رئیس موقت مجمع 
تشـخیص مصلحـت نظـام بیـن سـال های 1395 تـا 1396( 

دیگـر کرمانی هـای جمهوری اسـامی هسـتند.
نکتـه جالـب اینجاسـت کـه یـزد و عـراق بـا داشـتن سـه 
مقـام ارشـد بـا هـم برابـری می کننـد! سـید محمـد خاتمی 
)رئیس جمهـور بیـن سـال های 13۷6 تـا 138۴(، محمدرضا 
 1380 سـال های  بیـن  رئیس جمهـور  اول  )معـاون  عـارف 
تـا 138۴( و محمدعلـی جعفـری )فرمانـده کل سـپاه بیـن 
سـال های 1386 تـا 1398( از یـزد و علـی الریجانـی )رئیس 
مجالس هشـتم تـا دهم شـورای اسـامی از 138۷ تاکنون( 
صـادق آملی الریجانـی )رئیس دسـتگاه قضا بین سـال های 
1388 تـا 139۷ و رئیـس مجمـع تشـخیص مصلحت نظام 
از 139۷ تاکنون( و سـید محمود هاشمی شـاهرودی )رئیس 
دسـتگاه قضـا بیـن سـال های 13۷8 تـا 1388 و رئیـس 
مجمـع تشـخیص مصلحـت نظـام بیـن سـال های 1396 تا 

139۷( زاده عـراق هسـتند.
اسـتان هایی هسـتند کـه  و گیـان  اردبیـل  قـم،  سـمنان، 
دو  داشـته اند.  اسـامی  جمهـوری  در  ارشـد  مقـام  دو 
رئیس جمهـور یعنـی حسـن روحانـی )از 1392 تاکنـون( و 

محمـود احمدی نژاد )بین سـال های 138۴ تـا 1392( اهل 
سـمنان هسـتند و دو فرمانده کل ارتش یعنی علی شـهبازی 
عبدالرحیـم  سـید  و   )13۷9 تـا   13۷۷ سـال های  )بیـن 
موسـوی )از 1396 تاکنـون( از قم آمده اند. سـید عبدالکریم 
سـال های  بیـن  قضـا  دسـتگاه  )رئیـس  موسـوی اردبیلی 
1360 تـا 1368( و علـی مشـکینی رئیـس ادوار اول تا سـوم 
مجلـس خبـرگان رهبـری بیـن سـال های 1362 تـا 1386( 
اهـل اردبیـل بوده انـد و محمد محمدی گیانی )دبیر شـورای 
نگهبـان بیـن سـال های 136۷ تـا 13۷1( و سـید عطـاءهللا 
تـا  بیـن سـال های 138۴  ارتـش  )فرمانـده کل  صالحـی 

1396( اصالتـی گیانـی داشـته اند.
قزویـن، همـدان، آذربایجـان شـرقی،  لرسـتان، مازنـدران، 
کردسـتان و خوزسـتان دیگـر اسـتان هایی هسـتند کـه یـک 
مقام ارشـد در جمهوری اسامی داشته اند. محمدعلی رجایی 

)نخسـت وزیر بین سـال های 1359 تـا 1360 و رئیس جمهور 
ابوالحسـن بنی صـدر  در سـال 1360( اهـل قزویـن، سـید 
)رئیس جمهـور بین سـال های 1358 تـا 1360( اهل همدان، 
سـال های 1360  بیـن  )نخسـت وزیر  موسـوی  میرحسـین 
تـا 1368( اهـل آذربایجان شـرقی، مهـدی کروبـی )رئیـس 
بیـن سـال های  ادوار سـوم  مجالـس شـورای اسـامی در 
1368 تـا 13۷1 و ششـم بیـن سـال های 13۷9 تـا 1383( 
اهـل لرسـتان، علی اکبـر ناطق نـوری رئیس مجالـس چهارم 
و پنجـم شـورای اسـامی بیـن سـال های 13۷1 تـا 13۷9( 
اهـل مازندران، محمدرضا رحیمی )معـاون اول رئیس جمهور 
بیـن سـال های 1388 تـا 1392( اهـل کردسـتان و محسـن 
رضایـی )فرمانـده کل سـپاه بین سـال های 1360 تـا 13۷6 و 
دبیر مجمع تشـخیص مصلحت نظام از سـال 13۷6 تاکنون( 

اهل خوزسـتان هسـتند.

شهردار منطقه سه کرمان:
روشناییپارکهایکرماناصالحمیشود

مهـر - شـهردار منطقـه سـه کرمـان از ارتقـای روشـنایی پـارک 
شـهید باهنـر کرمـان خبـر داد.

رامیـن امیـر مداح در گفتگو با خبرنگار مهر با اشـاره به اسـتقبال 
خـوب مـردم از پـارک شـهید باهنـر )جنگلـی( به خصـوص در 
روزهای تعطیل و اسـتفاده از زمین های ورزشـی آن، ادامه داد: 
بـرای رفاه حال شـهروندان این منطقه اقدام بـه تجهیز و ارتقای 
روشـنایی ایـن پـارک کرده اسـت.وی اضافـه کرد: در این راسـتا 
60 چـراغ 150 والتـی ال ای دی در ایـن مجموعـه نصـب شـده 

اسـت و دیگـر اقدامـات الزم در حال انجام اسـت.
شـهردار منطقـه سـه کرمان گفـت: اصاح روشـنایی اکثـر پارک 

هـای سـطح منطقـه در حال انجام اسـت.
وی در بخـش دیگـری از صحبـت های خود با بیـان اینکه رنگ 
آمیـزی مبلمـان و جـداول تعـداد زیـادی از پـارک های سـطح 
منطقـه سـه انجـام شـده اسـت، به پـارک هـای همیشـه بهار، 
پـارک گل نرگـس، ثـارهللا، فرهنگیـان، ابـوذر و پردیـس اشـاره 
کـرد.وی یـادآور شـد: بـرای رفاه حـال شـهروندان پارک شـهید 
ایرانمنـش، مطهـری و هدایـت بـه وسـایل تندرسـتی و بـازی 
مجهـز شـدند.امیرمداح از کاشـت بیـش از 25 هـزار گل فصلی 
در معابـر ایـن منطقـه از جملـه بلـوار آیـت هللا صالحـی، بلـوار 

فردوسـی، میـدان آزدی و پـارک نشـاط خبـر داد.
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فراخوان مناقصات عمومی  یک مرحله ای

 اداره كل راهداری و حمل و نقل جاده ای جنوب استان کرمان

نوبت دوم

فهرست بهامبلغ تضمين )لاير(نوع تضمينمبلغ برآورد )لاير(عنوان پروژهشماره مناقصه

2۰98۰۰۰282۰۰۰۰1۰
تامین قطعات وتعمیر و سرویس و نگهداری کلیه 
ماشین آالت راهداری حوزه استحفاظی اداره کل 

راهداری و حمل ونقل جاده ای جنوب کرمان
2۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰
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مقطوع1،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰

عملیات آسفالت قسمت تعریض محور فاریاب –2۰98۰۰۰282۰۰۰۰11
راهداری98 22،749،784،3181،137،489،216بلوک  کیلومتر ۰تا 14)همراه با ارزیابی کیفی(

راهداری98 3،116،849،719115،842،486اجرای ماسه آسفالت وروکش آبنمای مظفرآباد2۰98۰۰۰282۰۰۰۰12

اداره كل راهـداری و حمـل و نقـل جاده ای جنوب اسـتان کرمان در نظر دارد مناقصات عمومی فوق را از طریق سـامانه تـدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. 
کلیـه مراحـل برگـزاری مناقصـات از دریافت اسـناد مناقصـات تا ارائه پیشـنهاد مناقصه گران و بازگشـایی پاکت هـا از طریق درگاه سـامانه تـدارکات الکترونیکی دولت 
)سـتاد( بـه آدرس “ www.setadiran.ir “  انجـام خواهـد شـد و الزم اسـت مناقصـه گران در صورت عدم عضویت قبلـی، مراحل ثبت نام در سـایت مذکور و دریافت 

گواهی امضای الکترونیکی را جهت شـرکت در مناقصات محقق سـازند. تاریخ انتشـار مناقصات در سـامانه تاریخ ۰8/14/ 1398 می باشـد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصات از سایت : تا ساعت 13 روز شنبه مورخ 18/ ۰8/ 1398
مهلت زمانی ارائه پیشنهاد : تا ساعت 13 روز یکشنبه مورخ ۰9/۰3/ 1398

زمان بازگشایی پاکت ها : ساعت 8 صبح روز دوشنبه  مورخ ۰9/۰4/ 1398
اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصات و ارائه پاکت های الف : نشانی : اداره كل راهداری و حمل 

ونقل جاده ای جنوب استان کرمان به نشاني: جيرفت – کیلومتر 5 جاده کرمان_پایانه بار جیرفت و تلفن : ۰3443352139 و ۰3443352169
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه : مرکز تماس : ۰2141934 ،  دفتر ثبت نام : 88969737 و 85193768
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روزنامه های دیروز

بحران کم آبی را جدی بگیریم

اداره كل ثبت اسناد وامالك استان كرمان
اداره ثبت اسناد و امالك حوزه ثبت ملك گلباف

هيـات موضـوع قانـون تعيين تكليـف وضعيت ثبتـي اراضي وسـاختمانهاي 
فاقـد سـند رسـمي-آگهی موضوع مـاده 3 قانون و ماده 13 آئیـن نامه قانون 

تعییـن تکلیـف وضعیت ثبتی و اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی
 برابـر رای شـماره 139860319062000۴3۷ مـورخ 98/۷/1 هیات اول موضوع قانون تعیین 
تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحد ثبتی 
حـوزه ثبـت ملـک گلبـاف تصرفـات مالکانه بامعـارض متقاضی خانـم زهرا شـبونی گوکی 
فرزنـد محمـد بشـماره شناسـنامه 356 صـادره از گلبـاف در یـک بـاب خانـه به مسـاحت 
585/30 مترمربـع پـاک 3 فرعـی از ۴65 - اصلـی مفـروز و مجـزی شـده از پاک ۴65 
- اصلـی واقـع در گلبـاف خیابـان ولیعصر کوی شـهید سـاداتی خریداری از مالک رسـمی 
محمدشـبونی گوکـی محـرز گردیده اسـت. لـذا به منظـور اطاع عمـوم مراتـب در دو نوبت 
بـه فاصلـه 15 روز آگهـی مـی شـود در صورتی که اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیت 
متقاضـی اعتراضـی داشـته باشـند مـی تواننـد از تاریـخ انتشـار اولیـن آگهـی به مـدت دو 
مـاه اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـيد، ظـرف مـدت یـک مـاه 
از تاريـخ تسـليم اعتـراض، دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضایـی تقدیم نماینـد. بدیهی 
اسـت در صـورت انقضـای مـدت مذکور و عدم وصـول اعتراض طبق مقررات سـند مالکیت 

صـادر خواهد شـد.
 تاریخ انتشار نوبت اول : 98/۷/28-تاریخ انتشار نوبت دوم : 98/8/13

محمد مقصودی- رئیس ثبت اسناد و امالک گلباف/ م الف: 1۰۰7

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

هیـات  موضـوع  قانـون تعییـن تکلیـف وضعیت ثبتـی اراضی و سـاختمان 
هـای فاقد سـند رسـمی

آگهـی موضـوع مـاده 3 قانـون و ماده 13 آئیـن نامه قانون تعیین تکلیـف وضعیت ثبتی و 
اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسمی 

برابـر رای شـماره 1398603190120011۷2 هیـات دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتی حـوزه ثبت ملک 
سـیرجان تصرفـات مالکانـه بامعـارض متقاضی آقای محسـن پـور حاج محمـدی فرزند 
اسـمعیل بشـماره شناسـنامه 258 صادره از زرند در ششـدانگ یک باب خانه به مسـاحت 
1200/50 مترمربـع پـاک 618۷ اصلی واقع در بخش 3۷ کرمان به آدرس سـیرجان فیروزه 
جنـب منزل سـعیدی خریـداری از مالک رسـمی خانم فاطمه فیـروز ابادی محـرز گردیده 
اسـت. لـذا بـه منظـور اطاع عمـوم مراتـب در دو نوبت به فاصلـه 15 روز آگهی می شـود در 
صورتـی که اشـخاص نسـبت بـه صدور سـند مالکیت متاضی اعتراضی داشـته باشـند می 
تواننـد از تاريـخ انتشـار اولیـن آگهی به مـدت دو ماه اعتراض خـود را به این اداره تسـلیم و 
پـس از اخـذ رسـید، ظرف مـدت یک ماه از تاريخ تسـليم اعتراض، دادخواسـت خـود را به 
مراجـع قضایـی تقدیم نمایند. بدیهی اسـت در صـورت انقضای مدت مذکـور و عدم وصول 

اعتـراض طبـق مقررات سـند مالکیت صادر خواهد شـد.
تاریخ انتشار نوبت اول : 1398/08/13-تاریخ انتشار نوبت دوم : 1398/08/28

محمد آرمان پور- رئیس ثبت اسناد و امالک/ م الف:534

آگهی حصر وراثت- منوجان 
فراربـه شـرح  فرزنـد  احمـد صادقـی  وراثـت  رونوشـت حصـر  خواهـان 
دادخواسـت تقدیمـی ثبـت شـده بـه کاسـه 980998389120038۷از این 
دادگاه درخواسـت گواهـی حصـر وراثـت نمـوده وچنیـن توضیـح داده کـه 
شـادروان ابراهیـم صادقـی در اثـر حـوادث ترافیکـی درشهرسـتان منوجان  بـدرود حیات 

گفتـه وورثـه حیـن الفـوت ان منحصـر اسـت ه بـه :
1-احمـد صادقـی فرزنـد فـرار ش ش ۷۴ت ت 1355/10/01ش م 66۷9990890)پـدر 

م  1355/12/20ش  ت  92ت  ش  ش  محمـد  فرزنـد  صادقـی  (2-مرضیـه  متوفـی 
66۷9991250)مـادر متوفـی (اینـک بـا انجام تشـریفات مقدماتی درخواسـت مزبور یک 
نوبـت اگهـی میگرددتـا چنانچـه شـخصی اعتراضـی دارد ویـا وصیـت نامـه ای از متوفی 
نـزداو مـی باشـد از تاریـخ نشـر اگهی ظـرف مدت یکمـاه بـه ایـن دادگاه تقدیـم دارد واال 

گواهـی صـادر خواهد شـد .
متصدی امور دفتری دادگاه شعبه 2شورای حل اختالف شهرستان منوجان –عاطفه جداوی 
–م الف :36

آگهی حراج مال غیرمنقول )نوبت دوم(
اجـرای احـکام حقوقی دادگسـتری زرنـد در نظـر دارد در رابطه با پرونده اجرائی کاسـه 9۷082۷ 
مطروحـه بیـن محکـوم لـه معین کارگـر و محکـوم علیه علی سـلطان زاده جلسـه مزایـده مال 
غیرمنقـول متعلـق بـه محکـوم علیـه را با حضـور نماینده محتـرم دادسـرا در روز دوشـنبه مورخ 
1398/8/20 رأس سـاعت 11 صبـح در محـل دفتـر اجـرای احکام حقوقی جهت اسـتیفای بدهی محکوم علیه 
برگـزار نمایـد لـذا متقاضیـان خریـد مـی تواننـد پنـج روز قبـل از مزایده ضمـن بازدیـد و ماحظه مـدارک ملک 
پیشـنهادات خـود را در پاکـت الک و مهـر شـده تحویـل اجرای احکام نموده و رسـید اخذ نمایند جلسـه مزایده 
در مـورخ 98/8/20 در محـل دفتـر اجـرای احکام حقوقی دادگسـتری زرند برگزار و شـروع مزایده از قیمت پایه 
کارشناسـی خواهـد بـود. ضمنًا ده درصد مبلغ پیشـنهادی فی المجلـس و مابقی در موعد مقـرر از برنده مزایده 

اخـذ خواهـد شـد. خریـد به صورت شـفاهی نیز در جلسـه آزاد می باشـد.
آدرس و مشخصات اماک مورد مزایده: 

1 – سـه دانـگ مشـاع از شـش دانـگ ملـک به شـماره پـاک ثبتـی 501 فرعـی از 2390 اصلی بـه آدرس زرند 
خیابـان قرنـی دارای سـند مالکیـت اصلی با شـماره چاپی 330229 سـری ب سـال 1390 می باشـد. 

-ملـک زمیـن خالـی بـا کاربری تجـاری می باشـد – آقای علی سـلطانزاده مالک سـه دانگ مشـاع از شـش 
دانـگ ملـک مـی باشـد. – عرصـه سـه دانگ بـه مسـاحت 50/۷۴ مترمربـع از قـرار هر متـر مربـع 25/000/000 
ریال. – در نقشـه تفکیکی مورد تایید شـهرداری زرند شـماره قطعه 5 می باشـد. – قیمت سـه دانگ مشـاع از 

شـش دانگ ملـک مذکـور 1/268/500/000ریال می باشـد.
2 – سـه دانـگ مشـاع از شـش دانـگ ملـک بـه شـماره پـاک ثبتـی 50۴ فرعـی از 2390 اصلـی بـه آدرس 

زرنـد خیابـان قرنی 
-دارای سـند مالکیـت اصلـی بـا شـماره چاپـی 330235 سـری ب سـال 1390 مـی باشـد. – ملـک زمیـن 
خالـی بـا کاربـری تجـاری مـی باشـد. – آقـای علی سـلطانزاده مالک  سـه دانگ مشـاع از شـش دانگ ملک 
مـی باشـد. – عرصـه سـه دانـگ به مسـاحت ۷6/9 مترمربـع از قرار هـر مترمربـع 30/000/000ریال. – در نقشـه 
تفکیکـی شـهرداری زرنـد شـماره قطعـه 8 می باشـد. – قیمت سـه دانگ مشـاع از شـش دانگ ملـک مذکور 

2/30۷/000/000ریـال مـی باشـد. م/الف325
دفتر اجرای احکام حقوقی زرند – عرب زاده

اداره كل ثبت اسناد وامالك استان كرمان
اداره ثبت اسناد و امالك حوزه ثبت ملك گلباف

هیـات موضـوع قانون تعییـن تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و سـاختمانهای 
فاقـد سـند رسـمی-آگهی موضـوع مـاده 3 قانـون و مـاده 13 آئیـن نامـه 

قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتی و اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی
 برابـر رای شـماره 139860319062000311 مـورخ 98/5/6هیـات اول موضـوع قانـون 
تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در 
واحـد ثبتـی حـوزه ثبت ملک گلبـاف تصرفات مالکانـه بامعارض متقاضـی خانم طیبه 
توکلـی فرزنـد ابراهيـم بشـماره شناسـنامه 116 صـادره از گلباف در ششـدانگ یک باب 
خانـه بـه مسـاحت 395/85 متـر مربع پاک 6 فرعـی از 1106- اصلی واقـع در گلباف 
خیابـان ولیعصـر کوچـه 16 سـمت راسـت آخریـن منـزل خریـداری از مالـک رسـمی 
آقـای محمدجـواد ناصـری گوکـی محـرز گردیـده اسـت. لـذا بـه منظـور اطـاع عمـوم 
مراتـب در دو نوبـت بـه فاصلـه 15 روز آگهـی می شـود در صورتی که اشـخاص نسـبت 
بـه صـدور سـند مالکیـت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند مـی توانند از تاریخ انتشـار 
اولیـن آگهـی بـه مـدت دو مـاه اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ 
رسـید، ظـرف مـدت یـک مـاه از تاریخ تسـلیم اعتراض، دادخواسـت خود را بـه مراجع 
قضایـی تقدیـم نماینـد. بدیهـی اسـت در صـورت انقضـای مـدت مذکور و عـدم وصول 

اعتـراض طبـق مقـررات سـند مالکیـت صادر خواهد شـد. 
تاریخ انتشار نوبت اول : 98/8/13-تاریخ انتشار نوبت دوم : 98/8/28

محمد مقصودی- رئیس ثبت اسناد و امالک گلباف / م الف: 11۰2

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

هیـات  موضـوع  قانـون تعیین تکلیف وضعیـت ثبتی اراضی و سـاختمان 
های فاقد سـند رسـمی

آگهـی موضـوع مـاده 3 قانـون و ماده 13 آئیـن نامه قانون تعیین تکلیـف وضعیت ثبتی و 
اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسمی 

برابـر رای شـماره 13966031901200180۴ هیـات اول موضـوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتی حـوزه ثبت ملک 
سـیرجان تصرفـات مالکانـه بامعـارض متقاضـی آقـای حسـین کوچـک زاده فرزنـد 
غامعبـاس بشـماره شناسـنامه 1۷65 صـادره از سـیرجان در یـک بـاب خانه به مسـاحت 
۷5 مترمربـع پـاک 333 اصلـی واقـع در صدرابـاد بخـش 36 کرمـان خریـداری از مالک 
رسـمی آقـای اصغـر مسـلمی زاده محـرز گردیده اسـت. لذا به منظـور اطاع عمـوم مراتب 
در دو نوبـت بـه فاصلـه 15 روز آگهـی مـی شـود در صورتـی که اشـخاص نسـبت بـه صدور 
سـند مالکیـت متاضـی اعتراضـی داشـته باشـند مـی تواننـد از تاريخ انتشـار اولیـن آگهی 
بـه مـدت دو مـاه اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پس از اخذ رسـید، ظـرف مدت 
یـک مـاه از تاريـخ تسـليم اعتراض، دادخواسـت خـود را بـه مراجع قضایی تقدیـم نمایند. 
بدیهـی اسـت در صـورت انقضـای مـدت مذکـور و عدم وصـول اعتراض طبق مقررات سـند 

مالکیت صـادر خواهد شـد.
تاریخ انتشار نوبت اول : 1398/08/13-تاریخ انتشار نوبت دوم : 1398/08/28

محمد آرمان پور- رئیس ثبت اسناد و امالک/ م الف:528

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

هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضی و 
سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی

آگهـی موضـوع مـاده3 قانـون و مـاده 13آئیـن نامـه قانـون تعییـن تکلیف 
برابـررای  رسـمی  فاقدسـند  سـاختمانهای  و  واراضـی  ثبتـی  وضعیـت 
قانـون  موضـوع  اول  شـماره1398603190۷9000۴52-98/0۷/15هیات 
تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی 
تصرفـات  جنـوب  رودبـار  شـهر  ملـک  ثبـت  حـوزه  ثبتـی  مسـتقردرواحد 
مالکانـه بامعـارض متقاضـی آقـای منصورسـنجری مقـدم فرزنـد محمـد 
بـه  خانـه   بـاب  یـک  در  ازرودبارجنـوب  66۴صـادره  شناسـنامه  بشـماره 
و  مفـروز  اصلـی  از188-  1560فرعـی  پـاک  مربـع  300متـر  مسـاحت 
مجـزی شـده از پـاک 9۷فرعـی از 188اصلـی قطعـه سـه واقـع دررودبـار 
جنـوب –میـدان کشـاورز –کوچـه بنفشـه  بخش۴6کرمـان خریـداری از 
مالـک رسـمی شـرکت تعاونـی چنـد منظـوره بخـش مسـکن فرهنگیـان 
رودبـار جنـوب محرزگردیـده اسـت.لذا بـه منظور اطـاع عمـوم مراتب دردو 
نوبـت بـه فاصلـه 15روزآگهـی مـی شـود در صورتـی کـه اشـخاص نسـبت 
بـه صـدور سـند مالکیـت متقاضـی اعتراضـی داشـته باشـند مـی تواننـد 
از تاریـخ انتشـاراولین آگهـی بـه مـدت دومـاه اعتـراض خـود را بـه ایـن 
اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید، ظـرف مـدت یک مـاه از تاریخ تسـلیم 
اعتراض،دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضایـی تقدیـم نماینـد . بدیهـی 
اسـت در صـورت انقضـای مـدت مذکوروعـدم وصـول اعتـراض طبـق مقررا 
ت سـند مالکیـت صـادر خواهدشـد ./م الـف:۷38- تاریـخ انتشـار نوبـت 

98/08/28: دوم  انتشـارنوبت  تاریـخ   – اول:98/08/13 
 علی رحمانی خالص - رئیس ثبت اسناد امالک 
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- هرگــز کلیــد هــای خــود را در اتومبیــل بــدون ســر 
ــیار  ــک کار بس ــه ی ــی زمانیک ــد حت ــا نکنی ــین ره نش

ــد. ــوری داری ف
ــا را  ــه ه ــد و شیش ــل کنی ــا را قف ــه درب ه - همیش

ــید. ــاال بکش ــا ب کام
ــد  ــته کلی ــود را روی دس ــا آدرس خ ــام ی ــز ن - هرگ
ــن  ــن کار ممک ــان ننویســید، ای ــل ت ــا اتومبی ــزل ی من
اســت ســارقین را بــه ســوی منــزل شــما راهنمایــی و 
ورود آنهــا را بــه داخــل منــزل میســر کنــد. کلیــد هــای 

اتومبیــل را از کلیــد هــای منزلتــان جــدا کنیــد.
- چــرخ هــای اتومبیــل را به ســمت جــدول بچرخانید 
و بــر ســر راه آنهــا مانــع ایجــاد کنید.ایــن کار باعــث می 

شــود که بکســل کــردن اتومبیلتان مشــکل شــود.
ــک  ــه ی ــز ب ــان هرگ ــل ت ــروش اتومبی ــان ف - در زم
غریبــه اجــازه ندهیــد کــه بــه تنهایــی پشــت فرمــان 

ــد. ــرا امتحــان کن بنشــیند و آن
- تــا جایــی کــه ممکــن اســت در منطقــه هــای پــر 

ــد. رفــت و آمــد و روشــن توقــف کنی
ــت  ــه تح ــد ک ــی دهی ــال م ــه احتم ــی ک - در صورت
تعقیــب هســتید آیینــه خــود را طــوری تنظیــم کنیــد 
کــه شــماره پــاک اتومبیــل تعقیــب کننــده را ببینیــد 
و ســپس در یــک مرکــز تجــاری و یــا مرکــز پلیــس 
ــی در  ــر کس ــید اگ ــته باش ــه داش ــد توج ــف کنی توق

ــد. ــه نروی ــه ســمت خان ــان نیســت ب منزلت
ــه  ــراد متفرق ــر توســط اف - از نصــب سیســتم دزد گی
ــل خــود جــدا خــودداری  ــر روی اتومبی و ناشــناس ب

کنیــد
- اتومبیــل خــود را بــه قفــل مرکــزی ، دزد گیــر ، قفــل 
پــدال ، قفــل فرمــان و ســوییچ مخفــی و ســایر لــوازم 

تاخیــری و بازدارنــده مجهــز نمایید.
- از گذاشــتن کــودکان و افــراد ناتــوان بــه تنهایــی در 

اتومبیــل روشــن اجتنــاب کنیــد.
- شــبها و صبــح زود از ســوار نمــودن مســافران جــوان 
و مشــکوک کــه کرایــه باالتــری پیشــنهاد مــی کننــد و 
یــا بــه مقصــد هــای فرعــی و دور افتــاده قصــد حرکت 

ــد پرهیــز کنید دارن
- در هنــگام خریــد اتومبیــل از افــرادی کــه کامــا آنهــا 
را نمــی شناســید بافاصلــه نســبت بــه تعویــض قفــل 

درب هــا ، قفــل زنجیــر و قفــل پــدال اقــدام کنیــد.
- از پذیرفتــن هرگونــه خوراکی ، نوشــیدنی ، و خوشــبو 

کننــده ها از مســافران ناشــناس امتنــاع ورزید.
- بــه هنــگام مواجهــه بــا تهدیــد ســارقان یــا درگیــری 
بــا آن هــا ابتــدا ســوییچ را بــه خــارج اتومبیــل و جایی 
ــوده  ــاب نم ــد پرت ــکل باش ــردن آن مش ــدا ک ــه پی ک
ــه کار  ــاوزان ب ــد متج ــارج از دی ســپس ســوییچ را خ

اندازیــد.
فرماندهی انتظامی شهرستان جیرفت
معاونت اجتماعی

5۴9 هــزار و ۷60 فقــره وام قــرض الحســنه ازدواج 
از ابتــدای ســال جــاری تــا پایــان مهــر مــاه، توســط 
نظــام بانکــی بــه متقاضیــان پرداخــت شــده اســت. 
خبرگــزاری ایلنــا: 5۴9 هــزار و ۷60 فقــره وام قرض 
ــا پایــان  الحســنه ازدواج از ابتــدای ســال جــاری ت
ــان  ــه متقاضی ــی ب ــام بانک ــط نظ ــاه، توس ــر م مه
ــد  ــرای بن ــتای اج ــت. در راس ــده اس ــت ش پرداخ
ــاری  ــال ج ــه س ــون بودج ــره 16 قان ــف( تبص )ال
کشــور مبنــی بــر اعطــای تســهیات قــرض الحســنه 
ازدواج بــه زوج هــا، 1۷1 هــزار و 906 میلیــارد ریــال 
قــرض  وام  فقــره   ۷60 و  هــزار   5۴9 قالــب  در 
ــا پایــان  الحســنه ازدواج از ابتــدای ســال جــاری ت
ــان  ــه متقاضی ــی ب ــام بانک ــط نظ ــاه توس ــر م مه
ــداد 25  ــدت تع ــن م ــت.در ای ــده اس ــت ش پرداخ
هــزار و ۴9۴ فقــره تســهیات قــرض الحســنه 
ازدواج بــه ایثارگــران بــا ســقف فــردی 600 میلیــون 
ریــال پرداخــت شــده اســت.گفتنی اســت در ســال 
ــره  ــف( تبص ــد )ال ــاد بن ــه مف ــه ب ــا توج ــاری ب ج
ــت  ــه منظــور حمای ــون بودجــه کل کشــور، ب 16 قان
از محــل منابــع پس انــداز و  از ازدواج جوانــان، 
جــاری قرض الحســنه نظــام بانکــی، تســهیات 
قرض الحســنه ازدواج بــه زوج هایــی کــه تاریــخ 
ــت و  ــن 1396 اس ــک فروردی ــد از ی ــا بع ــد آنه عق
ــت  ــد، پرداخ ــت نکرده ان ــون وام ازدواج دریاف تاکن
مــی شــود. تســهیات قرض الحســنه ازدواج بــرای 
هریــک از زوج هــا در ســال 1398 ســیصد میلیــون 
)000/000/300( ریــال بــا دوره بازپرداخــت پنــج 
ســاله بــا اخــذ یــک ضامــن معتبــر و ســفته اســت. 

نورالرضــا )ع( در قالــب فعالیت هــای  هیــأت 
ــاد  ــتای نورآب ــه ای در روس ــود مدرس ــادی خ جه
ــاح  ــه افتت ــاخت ک ــان س ــتان کرم ــوب اس در جن
شــد. به گــزارش گــروه فرهنگــی خبرگــزاری 
ــروه  ــئول گ ــگاه، مس ــود مدینه ن ــجو، محم دانش
جهــادی هیــأت نورالرضــا )ع( بــا اشــاره بــه 
هیــأت  ایــن  رســانی  خدمــات  فعالیت هــای 
ــروه  ــال 92 گ ــأت از س ــن هی ــت: ای ــار داش اظه
جهــادی خــود را بــرای خدمت رســانی در منطقــه 
محرومــی در 80 کیلومتــری شهرســتان جیرفــت 
در اســتان کرمــان بــه نــام اســماعیلی راه انــدازی 
فوق العــاده  مناطــق  ایــن  مــردم  کــه  کــرد 
محــروم و 60 درصــد آن هــا کپرنشــین هســتند.

ســال گــروه  طــول  در  اینکــه  بیــان  بــا  وی 
ــر  ــکل از 80 نف ــه متش ــأت ک ــن هی ــادی ای جه
ــی  ــازه زمان ــی دو ب ــتند، ط ــا هس ــه هیأتی ه بچ
می شــوند،  حاضــر  منطقــه  ایــن  در  روزه   15
بــرای  خانــه   ۴0 تاکنــون  الحمدللــه  گفــت: 
خانواده هــای کپرنشــین ایــن روســتا ســاخته 
شــده اســت، 3 مدرســه و 2 مســجد نیــز تاکنــون 
ــه  ــا اشــاره ب بازســازی شــده اســت.مدینه نگاه ب
ــه ای  ــت هللا خامن ــه آی ــه 5 کاس ــاخت مدرس س
تصریــح کــرد: بــا توجــه بــه اینکــه دانش آمــوزان 
ــد و  ــات آموزشــی بودن ــد امکان ــن روســتا فاق ای
ــروه  ــن گ ــد، ای ــل می کردن ــه تحصی ــک خان در ی
جهــادی از اواخــر ســال 9۷ کلنــگ احــداث یــک 
ــن زد. ــه زمی ــان ب ــرای آن مدرســه 5 کاســه را ب

ــا )ع(  ــأت نورالرض ــادی هی ــروه جه ــئول گ مس
افــزود: ایــن روســتا دارای 80 دانش آمــوز در 
مقاطــع مختلــف اســت کــه در ایــن مدرســه بــه 

ــد داد. ــه خواهن ــود ادام ــل خ تحصی
وی اضافــه کــرد: تمــام هزینه هــای ســاخت 
نورالرضــا )ع(،  ایــن مدرســه توســط هیــأت 
ــت  ــده اس ــن ش ــتان تأمی ــردم اس ــن و م خیری
ــوده  ــور ســاخت مدرســه ب ــادی مأم و گــروه جه

ــت. اس

توصیه های پیشگیرانه 
پلیس به شهروندان

55۰هزار نفر وام 
ازدواج گرفتند

مدرسه ای که هیاتی ها 
برای کپرنشینان ساختند 

خبر

خبر

شناسایی 1۰ واحد متخلف در بازرسی 
از میدان میوه و تره بار جیرفت 

پلمب 27 مرکز غیرمجاز پزشکی 
در جنوب کرمان 

خسارت میلیاردی سیل 
در استان کرمان 

2 شعبه رسیدگی به جرایم 
انتخاباتی در کهنوج تشکیل شد

آغاز عملیات اجرایی نهالکاری 
در منطقه آباد بی بی منوجان

معــاون بازرســی و نظــارت 
معــدن  صنعــت،  ســازمان 
جنــوب کرمــان  تجــارت  و 
گفــت: 10 غرفــه متخلــف در 
ــار شــهر جیرفــت  ــره ب میــدان میــوه و ت

شناســایی شــد. 
گــروه  خبرنــگار  گــزارش  بــه 
خبرنــگاران  های باشــگاه  اســتان 
میــری  مهــدی  جوان از کرمــان، 
نظــارت ســازمان  و  بازرســی  معــاون 
جنــوب  تجــارت  و  معــدن  صنعــت، 
ــتور  ــه دس ــه ب ــا توج ــت: ب ــان گف کرم
ــی  ــت بازرس ــازمان در اهمی ــت س ریاس
و نظــارت بــر بــازار میــوه و تــره بــار 
متخلــف،  واحد هــای  شناســایی  و 
بازرســان ایــن ســازمان، صبــح امــروز از 

ــار شــهر جیرفــت  ــره ب میــدان میــوه و ت
کردنــد. بازرســی 

او افــزود: در ایــن بازرســی 10 غرفــه 
ــه  ــوه شناســایی و ب ــف عرضــه می متخل

ــدند. ــی ش ــی معرف ــرات حکومت تعزی
بیشــترین  کــرد:  تصریــح  میــری 
نشــدن  بــه صــادر  مربــوط  تخلفــات 
نرخنامــه،  نکــردن  درج  صورتحســاب، 
بــود. درکســب  تقلــب  و  گرانفروشــی 
نظــارت ســازمان  و  بازرســی  معــاون 
صمــت جنــوب کرمــان از همشــهریان 
ــه  ــاهده هرگون ــورت مش ــت در ص خواس
گرانفروشــی،  چــون  صنفــی،  تخلــف 
ــه  ــوارد را ب ــت و ... م ــدن قیم درج نش
اطــاع  ســازمان  ایــن   12۴ ســامانه 

ــد. دهن

درمــان  معــاون  گفتــه  بــه 
دانشــگاه علــوم پزشــکی جیرفت 
ــاز پزشــکی در  ــز غیرمج 2۷ مرک
هفــت شهرســتان جنوبی اســتان 

ــد. ــب ش ــان پلم کرم
معــاون درمــان دانشــگاه علــوم پزشــکی 
جیرفــت اظهــار داشــت: از ابتــدای ســال جاری 
تــا کنــون 23 مرکــز غیرمجــاز پزشــکی و چهــار 
مطــب در منطقــه جنــوب کرمــان اعمــال قانون 

شــده اســت.
ــه دلیــل  علــی ســاالری افــزود: ایــن مراکــز ب
نداشــتن مجــوز قانونــی، بــا همکاری دســتگاه 
ــدند. ــار ش ــه دادگاه احض ــب و ب ــی پلم قضای

وی از نظــارت شــدید بــر مراکــز پزشــکی خبــر 
داد و گفــت: تمامــی مراکــز پزشــکی بــه دلیــل 
حساســیت کاری و تامیــن ســامت مــردم زیر 

ذره بیــن هســتند.وی تصریــح کــرد: بر اســاس 
ــه  ــیدگی ب ــی، رس ــه انتظام ــاده ٣١ آیین نام م
تخلفــات صنفــی و حرفــه ای، شــاغان حرفــه 
شــهریورماه  مصــوب  وابســته  و  پزشــکی 
ــاغان  ــکی، ش ــام پزش ــی نظ ــورای عال 90 ش
منحصــرا  می تواننــد  پزشــکی  حرفه هــای 
ــه  ــد ک ــاران بپردازن ــروه از بیم ــان آن گ ــه درم ب
ــی  ــی آن را ط ــل، دوره آموزش در دوران تحصی
نمــوده یــا مــدارک الزم را از مراکــز مجــاز مــورد 
تاییــد وزارت بهداشــت، درمــان و آمــوزش 

پزشــکی اخــذ کــرده باشــند.
وی ادامــه داد: ورود بــه هــر یــک از حیطه هــای 
تخصصــی در خصــوص بــدن انســان نیــاز بــه 
احــراز صاحیــت و تخصــص دقیــق در آن 
رشــته دارد لــذا بــا متخلفــان برخــورد قانونــی 

می شــود.

بحــران  مدیریــت  مدیــرکل 
گفــت:  کرمــان  اســتانداری 
طبــق بــرآورد اولیــه، ســیل دو 
ــان،  ــوب کرم ــته در جن روز گذش
بیــش از 6 میلیــارد تومــان خســارت بــر 
ــرکل  ــعیدی مدی ــد س ــت. مجی ــای گذاش ج
مدیریــت بحــران اســتانداری کرمــان در گفــت 
و گــو بــا خبرنــگار گــروه اســتان های باشــگاه 
خبرنــگاران جوان از کرمــان،  گفــت: طبــق 
ــوب  ــق جن ــی در مناط ــه از بارندگ ــرآورد اولی ب
ــون  ــارد و 900 میلی ــون 6 میلی ــا کن ــان، ت کرم
تومــان خســارت بــه بخش هــای مختلــف وارد 

ــت. ــده اس ش
ســعیدی افــزود: در قلعــه گنــج، ۷00 میلیــون 
تومــان، عنبرآبــاد 5 میلیــارد تومــان، فاریــاب 1 
میلیــارد و 200 میلیــون تومان خســارت بــرآورد 

شــده و میــزان خســارات هــم در جیرفــت در 
حــال بــرآورد و بررســی اســت.

مدیــرکل مدیریــت بحــران اســتانداری کرمــان 
گفــت: طبــق برآور دهــای اولیــه تــا کنــون در راه 
روســتایی 180 کیلومتــر، در راه هــای عشــایری 
ــزی  ــی و جالی ــش زراع ــر، در بخ 120 کیلومت
ــا  ــازه ها و گلخانه ه ــه س ــار و در زمین 1100 هکت
مجموعــه 21۴ هکتــار خســارت وارد شــده 
اســت.او افزود:میــزان خســارات اولیــه بــرآورد 
ــف 25  ــای مختل ــون در بخش ه ــا کن ــده ت ش
تــا 100 درصــد است.ســعیدی افزود:همچنیــن 
8 رشــته قنــات و 2 کانــال آب کشــاورزی نیــز 
آســیب دیــده اند.بارندگی هــای دو روز گذشــته 
در شــهر های جنوبــی کرمــان، در جیرفــت، 
عنبــر آبــاد، قلعــه گنــج وفاریــاب خســاراتی را 

بــر جــای گذاشــت.

ــتری  ــس دادگس ــه رئی ــه گفت ب
کهنــوج 2 شــعبه ویــژه رســیدگی 
ــن  ــی در ای ــم انتخابات ــه جرائ ب
شــده  تشــکیل  شهرســتان 
یــان  افــزود:  ســاالری  ســهراب  اســت. 
کــرد: تبلیغــات زودهنــگام، مصــداق تخلــف 
نظارتــی،  است.دســتگاه های  انتخاباتــی 
تمام فعالیت هــای  انتظامــی  و  امنیتــی 
ــد و در  ــی را رصــد می کنن ــای احتمال نامزده
ــراد  ــا اف ــم ب صــورت مشــاهده تخلف و جرائ
قضایی می شود.دادگســتری در  برخــورد 
ــر  ــی ب ــود مبن ــالت خ ــام رس ــتای انج راس
پیشــگیری از وقــوع جــرم، جلســات متعــدد 
مســائل  در خصوص آمــوزش  متنوعــی  و 
برنامه ریــزی کــرده  به انتخابــات  مربــوط 
کــه در یــک برنامــه زمانبنــدی شــده برگــزار 

اینکــه جرائــم و  بیــان  بــا  می شــوند.وی 
تخلفــات احتمالــی مربــوط بــه انتخابــات در 
ــح  ــوند، تصری ــری می ش ــش پیگی ــه بخ س
کــرد: ایــن ســه بخــش شــامل مراحل قبــل، 
ــس از  ــوم پ ــه س ــات و مرحل ــن انتخاب حی
ــه در  ــت.قوه قضایی ــات اس ــزاری انتخاب برگ
ــاده  ــات و م ــون انتخاب ــاده 1۷ قان ــرای م اج
6۷ همیــن قانــون، موظــف شــده که در 
ســه مقطــع زمانــی نســبت بــه پیشــگیری از 
ــا شــورای  ــی ب ــن هماهنگ ــوع جــرم ضم وق
ــی و ســایر مســئوالن  ــات اجرای ــان، هی نگهب
ــزود:  ــاالری اف ــدام کند.س ــدرکار اق ــت ان دس
رســانه هــا بایــد در چارچــوب قوانیــن و 

ــد. ــل کنن ــررات عم مق
مرکــز شهرســتان کهنــوج در فاصلــه 330 
ــت. ــده اس ــع ش ــان واق ــوب کرم ــری جن کیلومت

ــی  ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب
منابــع طبیعــی جنــوب کرمان, 
ــس اداره  ــلطانی ریی ــر س دکت
ــزداری  ــی و آبخی ــع طبیع مناب
شهرســتان منوجــان در حاشــیه بازدیــد از 
پروژه هــای حــوزه آبخیــز منوجــان، گفــت:  
زمیــن محــل اجــرای پــروژه صبــح امــروز 
ــد.وی  ــل ش ــکاری تحوی ــکار نهال ــه پیمان ب
ــار  ــروژه 200هکت ــن پ ــزود: مســاحت ای اف
ــه پــروژه هــای بخــش  ــوط ب اســت و مرب
بیابــان اســت کــه بــا هــدف بیایــان زدایــی 

انجــام مــی شود.ســلطانی
هــدف از اجــرای ایــن پــروژه را اســتحصال 
و  خــاک  حفــظ  آســمانی،  نــزوالت 
ــا  ــه ب ــی و مقابل ــش گیاه ــش پوش افزای
ــرد. رییــس  ــوان ک ــار عن ــرد و غب ــده گ پدی

منابــع طبیعــی شهرســتان منوجــان تاکیــد 
ــرای  ــار ب ــال اعتب ــون ری ــرد 12600 میلی ک
ــدوق  ــارات صن ــل اعتب ــروژه از مح ــن پ ای
تخصیــص   1398 ســال  ملــی  توســعه 
یافتــه اســت.وی افــزود: ایــن منطقــه 
فاقــد پوشــش گیاهــی اســت و امیدواریــم 
ــش پوشــش  ــث افزای ــکاری باع ــن نهال ای
گیاهــی آن شــود، نهــال هــای بومــی 
منطقــه از جملــه کنــار و کهــور کاشــته 
مــی شــود و ســعی کردیــم از گونــه هــای 
ــم  ــی و ک ــرایط آب و هوای ــه باش ــی ک بوم
ــا  ــا ت ــد، نهایت ــازگار باش ــه س ــی منطق آب
ــت مــی  ــا مراقب ــگل ه ــن جن 5ســال از ای
کنیــم و پــس از ان پــروژه مــی توانــد 
بــه  نیــاز  و  بایســتد  ســرپای خــودش 

آبیــاری و ...نــدارد.

روزنامه پیام ما
در گزارشی به وضعیت گروغبار در کشور پرداخت و نوشت پیشگیری تنها راه 

مقابله با گردو غبار است.

روزنامه کرمان امروز
در گزارشی به عوارض داروهای بدنسازی که طی این سال ها جوانان زیادی را 

به کام مرگ کشانده پرداخت.

دســت اندرکاران  رســانه ای  نشســت 
نواحــی  دوازدهمیــن جشــنواره موســیقی 
ــاه در  ــان م ــم آب ــنبه دوازده ــران روز یکش ای
دفتــر موســیقی وزارت فرهنــگ و ارشــاد 
ــزاری  ــزار شــد.به گــزارش خبرگ اســامی برگ
ــاری  ــه ی ــد ال ــت محم ــن نشس ــر، در ای مه
مدیــرکل دفتــر موســیقی وزارت فرهنــگ 
جشــنواره،  رییــس  و  اســامی  ارشــاد  و 
و  فرهنــگ  مدیــرکل  علیــزاده  محمدرضــا 
ارشــاد اســامی اســتان کرمــان و احمــد 
صــدری دبیــر علمــی جشــنواره ضمــن ارائــه 
گزارشــی از رونــد فعالیت هــای دبیرخانــه 
بــه ســئواالت خبرنــگاران پاســخ دادنــد. 
محمــد الــه یــاری مدیــرکل دفتــر موســیقی 
وزارت فرهنــگ و ارشــاد اســامی و مدیــر 
نواحــی  دوازدهمیــن جشــنواره موســیقی 
ایــن نشســت خبــری  ابتــدای  ایــران در 
توضیــح داد: جشــنواره موســیقی نواحــی 
ایــران یکــی از ســه گانه های ملــی دفتــر 
موســیقی  جشــنواره  کنــار  در  موســیقی 
جــوان و جشــنواره موســیقی فجــر اســت کــه 
ــن  ــت ای موضــوع موســیقی نواحــی در اولوی
ــه هــر حــال آن چیــزی  رویــداد قــرار دارد. ب
کــه الزم می دانــم در اینجــا بــه آن اشــاره 
ــورای  ــف ش ــات مختل ــزاری جلس ــم برگ کن
تهــران و کرمــان اســت  سیاســتگزاری در 
کــه واقعــا جــای قدردانــی دارد کــه اســتاندار 

کرمــان و معــاون هنــری وزیــر ارشــاد حضــور 
بســیار فعالــی در ایــن رویــداد داشــته و دارد.

مشکلی در تأمین بودجه 
نخواهیم داشت جشنواره 

وی ادامــه داد: امیــدوارم مجموعــه زحماتــی 
کــه دوســتان در ایــن دوره کشــیدند بــه 
توســعه موســیقی نواحــی در اســتان ها و 
ــک  ــه کم ــن عرص ــدان ای ــه هنرمن ــه ب توج
ــه  ــدادی ب ــگاه روی ــا، ن ــگاه م ــًا ن ــد. قطع کن
ــا  ــت و م ــی نیس ــیقی نواح ــنواره موس جش
مایــل هســتیم بــا تشــکیل دبیرخانــه دائمــی 
ایــن جشــنواره، شــاهد اتفاقــات موثــری 
نواحــی  موســیقی  بــه  توجــه  عرصــه  در 
باشــیم. مــا امســال شــاهد افزایــش پنجــاه 
اجرایــی  گروه هــای  دســتمزد  درصــدی 
ــه  ــف بودج ــوز ردی ــه هن ــا اینک ــتیم و ب هس
ــد  ــرده، احم ــدا نک ــص پی ــن دوره تخصی ای
صــدری دبیــر علمــی دوازدهمیــن جشــنواره 
ملــی موســیقی نواحــی هــم در این نشســت 
خبــری بــا اشــاره بــه ثمــرات برگــزاری ایــن 
رویــداد ملــی و تأثیــر آن در عرصــه موســیقی 
جشــنواره  دوازدهمیــن  گفــت:  نواحــی 
ــاه در  ــان م ــا 19 آب ــی 16 ت ــیقی نواح موس
ــزی  ــود. آن چی ــزار می ش ــان برگ ــهر کرم ش
ــاره  ــه آن اش ــوان ب ــان می ت ــن می ــه در ای ک
کنــم بحــث حضــور مدیــران ارشــد اســتانی و 

وزارت ارشــاد اســت کــه همیــن نویددهنــده 
ــیقی  ــنواره موس ــر جش ــه بهت ــزاری هرچ برگ
نواحــی در کرمــان اســت. مــا در آذرمــاه 
ســال گذشــته بــود کــه اولیــن جلســات 
جشــنواره  گــزاری  سیاســت  شــورای 
موســیقی نواحــی آغــاز شــد. البتــه تصمیــم 
داشــتیم در همــان ابتــدا تغییراتــی در محــل 
برگــزاری جشــنواره اعمــال کنیــم کــه در 
ایــن زمینــه هــم اقداماتــی انجــام شــد امــا 
بــا پیگیری هــای شــدیدی کــه اســتاندار 
کرمــان داشــت قانــع شــدیم کــه ایــن دوره 

ــود. ــزار ش ــان برگ ــهر کرم ــم در ش ــاز ه ب

استان کرمان از حیث تنوع 
موسیقایی ویژگی های خاصی دارد

و  فرهنــگ  مدیــرکل  علیــزاده  محمدرضــا 
ارشــاد اســامی اســتان کرمــان هــم در 
ایــن نشســت خبــری ضمــن ارائــه گزارشــی 
اجرایــی  ســتاد  فعالیت هــای  رونــد  از 
جشــنواره در شــهر کرمــان گفــت: امیدواریــم 
ــه اندیشــیده شــده،  ــری ک ــا تدابی امســال ب
تاثیــر  جشــنواره  یــک  برگــزاری  شــاهد 
گــذار باشــیم. بــه هــر حــال اســتان کرمــان 
ویژگی هــای  موســیقایی  تنــوع  حیــث  از 
همــه  بــرای  می توانــد  دارد کــه  خاصــی 
ــه  ــب توج ــه جال ــن عرص ــدان ای ــه من عاق
ــه خــود  باشــد. همیــن پراکندگی هــا خــود ب

ویژگی هــای فرهنگــی مناســبی بــه ایــن 
مــا میزبــان  امیــدوارم  داده کــه  اســتان 
ــن  ــت: ای ــیم. وی گف ــرای آن باش ــی ب خوب
جشــنواره قطعــا امســال دارای ویژگی هایــی 
بــه  می تــوان  جملــه  آن  از  کــه  اســت 
تشــکیل یــک شــورای اجرایــی ویــژه در 
اســتاندار  مدیریــت  بــه  اســتان کرمــان 
ــن  ــط انجم ــنواره توس ــرای جش ــان، اج کرم
انجمــن  همــکاری  بــا  موســیقی کرمــان 
کمیته هــای  تشــکیل  ایــران،  موســیقی 
اجرایــی  ســتاد  در  تخصصــی  و  مختلــف 
جشــنواره ، محوریــت قــرار دادن گردشــگری 
موســیقی  اولویــت  بــا  هنــری  فرهنگــی 
جشــنواره  برگــزاری  جریــان  در  نواحــی 
بــا حمایــت اداره کل میــراث فرهنگــی و 
ــور  ــزاری ت ــان، برگ ــتان کرم ــگری اس گردش
گردشــگری هنرمنــدان شــرکت کننــده در 

ــن  ــه در ای ــرای برنام ــهداد و اج ــه ش منطق
ــزاری  ــا در طــول برگ ــرد. م ــه اشــاره ک منطق
در شــهرهای  اجــرا   30 حــدود  جشــنواره 
ــم. در هتــل  ــف اســتان کرمــان را داری مختل
پــارس نیــز اجراهــای شــبانه ای را داریــم کــه 
ــان  ــان مخاطب از ســاعت 22 هــر شــب میزب
کاروانســرای  در  البتــه  بــود.  خواهــد 
برنامه هایــی  نیــز  کرمــان  گنجعلی خــان 
بــرای شــهروندان کرمانــی برپــا خواهــد شــد 
کــه می توانــد اتفــاق خوبی باشــد. مــا در روز 
ــدازی  ــه کاروان شــادمانه ای را راه ان افتتاحی
کردیــم کــه جزییــات آن طــی روزهــای 
ــتا  ــن راس ــا در ای ــود. م ــام می ش ــده اع آین
ــران  ــم موســیقی نواحــی ای ــا ه ــن »ب کمپی
ــه  ــم ک ــدازی کردی ــم« را راه ان ــی کنی را جهان
ــی  ــران طراح ــیقی ای ــن موس ــط انجم توس

ــت. ــده اس ش

ــذار  ــرغ تخم گ ــون سراســری م ــرکل کان دبی
نــرخ  افزایــش  اینکــه دالیــل  بیــان  بــا 
تخم مــرغ جــو روانــی ایجــاد شــده بــه 
ــر  ــتان و تغیی ــه افغانس ــادرات ب ــر ص خاط
ــرخ  ــش ن ــن افزای ــت: ای ــت گف ــل اس فص
ــه  ــی می شــود ک ــی اســت و پیش بین مقطع
ــه دار نباشــد. ــن کشــور ادام ــه ای صــادرات ب

طاکــش  فــرزاد  ســید  گســترش نیوز: 
ــذار  ــرغ تخم گ ــون سراســری م ــرکل کان دبی
ــازار  ــم ب ــروه تنظی ــرد: کارگ ــار ک ــران اظه ای
بــرای  تخم مــرغ  کیلوگــرم  هــر  نــرخ 
مصرف کننــده را 8900 تومــان و نــرخ هــر 
کیلوگــرم از ایــن محصــول درب مرغــداری را 

۷500 تومــان اعــام کــرده اســت.

وی افــزود: بــر ایــن اســاس نــرخ هــر 
ــده 593  ــرای مصرف کنن ــرغ ب ــدد تخم م ع

تومــان تعییــن و نــرخ هــر شــانه حــدود 18 
ــت. ــان اس ــزار توم ه

ــذار  ــرغ تخم گ ــون سراســری م ــرکل کان دبی
نــرخ  درحال حاضــر  داد:  ادامــه  ایــران 
تخم مــرغ در بــازار نیــز در همیــن حــدود 
ــروش  ــه ف ــر ب ــی ارزان ت ــواردی حت و در م
می رســد؛ نــرخ هــر شــانه از ایــن محصــول 
ــران 15900  ــار ته ــره ب ــوه و ت ــن می در میادی

ــت. ــان اس توم
وی بــا اشــاره بــه دالیــل افزایــش نــرخ 
تخم مــرغ تصریــح کــرد: دلیــل افزایــش 
و  فصــل  تغییــر  خاطــر  بــه  تخم مــرغ 
افزایــش مصــرف ایــن محصــول و صــادرات 

ــت. ــتان اس ــه افغانس ب
ــذار  ــرغ تخم گ ــون سراســری م ــرکل کان دبی
از  ادامــه داد: افغانســتان پیشــتر  ایــران 
ــه  ــا ب ــرد ام ــرغ وارد می ک ــتان تخم م پاکس

ــاز  ــن نی ــن کشــور در تامی ــی ای ــل ناتوان دلی
بــازار کشــور همســایه، افغانســتانی ها بــرای 

ــد. ــران آمده ان ــازار ای ــمت ب ــه س ــد ب خری

ــرغ  ــرخ تخم م ــش ن ــل افزای دلی
بــار روانــی اســت

صــادرات  میــزان  اینکــه  بیــان  بــا  وی 
ــد  ــزان تولی ــدازه می ــه ان ــوز ب ــرغ هن تخم م
مــازاد در کشــور نیســت اظهارکــرد: بــار روانی 
ــه  ایجــاد شــده ناشــی از صــادرات منجــر ب
افزایــش نــرخ در بــازار داخلــی شــده اســت 
ــه  ــت ب ــاد نیس ــرخ زی ــش ن ــن افزای ــا ای ام
بــه  هنــوز  تخم مــرغ  نــرخ  طــوری کــه 
قیمتهــای تنظیــم بــازار نیــز نرســیده اســت.

طاکــش دربــاره میــزان صــادرات تخم مــرغ 
ــه  ــادی ب ــزان زی ــت: می ــتان گف ــه افغانس ب
ــادی  ــان زی ــده و زم ــادر نش ــور ص ــن کش ای
افغانســتان  بــه  تخم مــرغ  صــادرات  از 

نمی گــذرد.
می شــود  پیش بینــی  اظهارکــرد:  وی 
کــه صــادرات تخم مــرغ بــه افغانســتان 
ــرخ  ــی ن ــرا وقت ــه دار نباشــد زی ــی ادام خیل
ــا  ــی رود آنه ــاال م ــورمان ب ــرغ در کش تخم م
نیــز بــه ســراغ بازارهــای دیگــری می رونــد و 

ــت. ــی اس ــرخ مقطع ــش ن ــن افزای ای
ــه  ــه اینک ــخ ب ــئول در پاس ــام مس ــن مق ای
نــرخ جدیــد تخم مــرغ از چــه زمانــی توســط 

کارگــروه تنظیــم بــازار بــرای اجــرا اباغ شــده 
اســت گفــت: نرخ ایــن محصــول درشــهریور 
ــازار  ــی در ب ــه تازگ ــا ب ــده ام ــاغ ش ــاه اب م

ــاال رفتــه اســت. مصــرف کمــی ب
بــازار  در  تخم مــرغ  نــرخ  اظهارکــرد:  وی 
ــی شــده  ــازه کمــی منطق ــران نیســت و ت گ

ــت. اس
ــرغ  ــد تخم م ــه تولی ــت: هزین ــش گف طاک
بــا در نظــر گرفتــن ســود 10 درصــدی بــرای 
ــرخ  ــا ن ــت ام ــان اس ــده 8100 توم تولید کنن
تومــان   ۷500 مرغــداری  درب  فــروش 
ــرخ  ــزارش ن ــن شــده اســت.بنابراین گ تعیی
هــر شــانه تخم مــرغ 30 عــددی ) یــک 
کیلــو و ۷00 گرمــی( در ماه هــای گذشــته 
ــز  ــان نی ــزار توم ــه 11 ه ــا ب ــل گرم و در فص
ــول در  ــن محص ــا ای ــود ام ــه ب کاهش یافت
روزهــای اخیــر بــه نــرخ 16 هــزار و 500 
تومــان تــا 19 هــزار تومــان نیــز بــه فــروش 

می رســد.
 میادیــن میــوه تره بــار کــه مکلــف بــه 
عرضــه تخم مــرغ بــه نــرخ مصــوب هــر 
شــانه 15900 تومــان هســتند از عرضــه ایــن 
محصــول خــودداری می کننــد یــا حجــم 
ــد  ــن محصــول را عرضــه می کنن ــی از ای کم
میدانــی  گزارش هــای  کــه  طــوری  بــه 
ــول در  ــن محص ــود ای ــدم وج ــی از ع حاک

ــت. ــن اس میادی

کرمان؛ میزبان جشنوراه 
موسیقی نواحی

جو روانی، عامل افزایش 

قیمت تخم مرغ! 
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متصـل  هـم  بـه  را  مـکان  دو  کـه  اسـت  سـازه ای  ُپـل، 
روی  بـر  اسـت  طاقـی  پـل  قدیمـی،  تعریـف  در  می کنـد. 
رودخانـه، دره، یـا هـر نـوع گـذرگاه کـه رفت وآمـد را ممکـن 
می سـازد. امـا امـروزه در مبحـث مدیریـت شـهری، پـل را 
قلمـداد می کننـد  فیزیکـی  موانـع  از  عبـور  بـرای  سـازه ای 
زمیـن(  سـطح  صرفـًا  )نـه  فضـا  از  اسـتفاده  ضمـن  تـا 
تسـهیل  را  اماکـن  بـه  دسترسـی  و  عبورومـرور  بتوانـد 
مختلـف هـای  پـل  -کاربـرد  آن  انـواع  و  هـا  پـل  کنـد. 

بـدون شـک تابحـال پـل های فراوانـی را دیـده اید و یـا از روی 
آنهـا رد شـده اید.سـاده تریـن نـوع پل هـا را گاهـی خودمان بر 
روی بسـتر رودخانـه ای بـا قـرار دادن کنده چوبی سـاخته ایم.

در واقـع پـل هـا همه جـا وجود دارنـد و یک بخـش طبیعی از 
زندگـی روزمـره ما هسـتند و رفـت و آمد ما را آسـانتر می کنند.

پـل سـازه ایسـت کـه دو مـکان را بـه هـم وصـل مـی کنـد و 
رفـت و آمـد را ممکـن مـی سـازد، بـدون آنکـه مسـیر زیرین را 
محـدود سـازد. در واقـع پـل هـا مسـیری را بـر روی یـک مانع 
کـه ایـن مانـع مـی توانـد رودخانـه ,دره, جـاده, راه آهـن و … 
باشـد ایجـاد مـی کنـد تـا ضمـن اسـتفاده از فضا)نـه فقـط 
ایـن  بتوانـد عبـور و مـرور را تسـهیل کنـد.از  سـطح زمیـن( 
سـازه بـرای عبـور انـواع وسـیله نقلیـه، قطـار، عابریـن پیـاده، 
لولـه هـای انتقـال آب و گاز و … مـی تـوان اسـتفاده کـرد.

همانطـور کـه مـی دانیـد عـاوه بـر پـل هـای ثابـت دسـته 
عبـور کشـتی ها  بـه صـورت متحـرک جهـت  پـل هـا  از  ای 
شـوند. مـی  سـاخته  آنهـا  زیـر  از  بلنـد  قایق هـای  و 
مختلـف هـای  پـل  -کاربـرد  آن  انـواع  و  هـا  پـل 

تاریخچه پل ها:
ایجـاد پـل از قدیمی ترین فعالیت ها و سـازه ای  بـرای عبور از 
رودخانـه هـا و دره ها بشـر بوده اسـت.پل هـای قدیمی عموما 
از مصالح طبیعی مانند چوب و سـنگ و الیاف گیاهی سـاخته 
شـده اند.کـه هم از نـوع معلق و هم با تیر های حمال تشـکیل 
شده اند.برای مثال پل های معلق از کابل هایی از جنس الیاف 
گیاهی که از طرفین به تخته سـنگ ها ودرخت ها بسـته شـده 
انـد سـاخته شـدند. پل های بـا تیر حمـال از تیرهـای چوبی که 
روی آنها با مصالح سـنگی پوشـیده می شـد، سـاخته شده اند.

سـاخت پلهـای سـنگی بـه دوران قبـل از رومیها برمی گـردد که 
در خـاور میانـه و چیـن پلهـای زیـادی بدیـن شـکل برپا شـده 
اسـت. در اروپـا نیـز اولیـن پلهـای طاقـی را 800 سـال قبـل از 
میـاد مسـیح، بـرای عبـور از رودخانـه هـا از جنـس مصالـح 

سـنگی سـاخته اند. اغلب پلهای سـاخته شـده توسـط رومیها 
از طاقهـای سـنگی دایـره شـکل بـا پایـه های ضخیم تشـکیل 
یافتـه اسـت.در ایـران نیـز سـاختن پلهـای کوچـک وبـزرگ از 
زمانهـای بسـیار قدیـم رواج داشـته و پلهایی نظیر سـی و سـه 
پـل، پـل خواجـو و پـل کرخـه بیـش از ۴00 سـال عمردارنـد.
از قـرن یازدهـم بـه بعد روشـهای سـاختن پلها پیشـرفت قابل 
توجهـی نمـود. بـه تدریـج بشـر بـه اسـتفاده از دسـتگاههای 
فشـاری از مصالـح سـنگی روی آورد و آجـر با ماتهای مختلف 
ودسـتگاههای خمشـی از چوب متـداول گردید.و تـا اوایل قرن 
بیسـتم ادامه یافت.از ابتدای قرن بیستم بشر به ساخت پلهای 
فلزی و سپس پلهای بتن مسلح پرداخت.از اوایل قرن نوزدهم 
سـاخت پلهـای معلق، قوسـی یا با تیـر حمال از آهن آغاز شـد.

اولیـن پـل معلـق از آهـن در سـال 1۷96 بـه دهانـه 21 متـردر 
آمریکا سـاخته شـد، همچنین در سـال 1850 یکی از مهمترین 
پلهـای بـا تیـر حمـال از جنـس آهـن متشـکل از دودهانـه 
شـد. سـاخته  انگلسـتان  در  متـری   ۷0 مترودودهانـه   1۴0

قول رییس برنامه و بودجه اجرایی نشده است
رییـس سـازمان برنامـه و بودجـه کشـور در دی مـاه سـال 9۷ 
جیرفـت گفـت:  جنگل آبـاد  سـرجاز-  پـل  از  بازدیـد  ضمـن 
طبـق گفتـه مدیـرکل راه و شهرسـازی جنـوب اسـتان کرمـان 
پـروژه پـل »سـرجاز-جنگل آبـاد« خـرداد مـاه سـال آینـده 
بـه بهـره بـرداری خواهـد رسـید. محمدباقـر نوبخـت اظهـار 
دارد. فیزیکـی  پیشـرفت  درصـد   52 پـروژه  ایـن  داشـت: 

وی بـا اشـاره بـه اینکه در بـرآورد اولیه اعتبار در نظر گرفته شـده 
بـرای ایـن پـروژه 1۴ میلیارد تومان اسـت، افزود: تا پایان سـال 
مابقـی اعتبـار مـورد نیـاز ایـن پـروژه تخصیـص خواهـد یافت.

نوبخـت از هزینـه کـرد پنـج میلیـارد و 500 میلیون تومـان برای 
اجرای پروژه پل »سـرجاز-جنگل آباد« خبـر داد و تصریح کرد: 
طبـق گفته مدیـرکل راه و شهرسـازی جنوب اسـتان کرمان این 
پـروژه در خـرداد ماه سـال آینده بـه بهره برداری خواهد رسـید.

وی عنـوان کـرد: ایـن طـرح جـزء 16 طرحـی اسـت کـه در این 
سـفر بـرای جنوب اسـتان در نظـر گرفته شـده و در جمع بندی 
پایان سـفرم به تصویب می رسـد.این در حالی اسـت که هنوز 
پل»سـرجاز-جنگل آباد« کم عرض اسـت و مشـکات زیادی را 
بـرای مـردم منطقـه جنوب کرمـان به وجـود آورده و مسـووالن 
می گوینـد دلیـل کنـدی رونـد سـاخت ایـن پـل کمبـود اعتبـار 
اسـت، ایـن پـل در مسـیر خروجـی شـهر جیرفـت بـه سـمت 
بندرعبـاس واقـع شـده و محـل عبور و مـرور مـردم این منطقه 

اسـت. عـاوه بـر این بسـیاری از کامیون ها و تریلرها نیـز از این 
مسـیر گـذر می کننـد و کـم عرض بـودن ایـن پل موجل شـده 
تـا ترافیکـی سـنگینی را شـاهد باشـیم، در کنـار ترافیـک اغلب 
مـردم شـاهد تصـادف بـر روی ایـن پل هسـتند کـه باعث می 

شـود مردم سـاعت ها معطل شـوند.از سـویی این پـل بر روی 
رودخانـه بزرگـی قـرار گرفته که بـا بارندگی کمـی می تواند برای 
مسـافران و اهالی خطرات بیشـتری را به همراه داشـته باشـد.

کندی در اجرای پل به دلیل کمبود اعتبار اسـت

بهمـن مـاه سـال قبـل پـس از سـفر نوبخت بـه جنـوب کرمان 
از ضعـف عملکـرد  راه و شهرسـازی جنـوب اسـتان  معـاون 
پیمانـکار بـه عـدم تخصیـص اعتبـار بـرای تکمیـل پل هـای 
جنـگل آبـاد و سـرجاز خبـر داد.  عبـاس ثمـره گفتـه بـود: پـل 

جنگل آبـاد بـه دلیـل عـدم تخصیـص اعتبـار و ضعـف عملکرد 
پیمانکار در مرحله فسـخ پیمان اسـت و بایسـتی جهت انعقاد 
قـرارداد جدیـد بـه مناقصـه گذاشـته شـود .معاون مهندسـی و 
سـاخت افـزود: پل دوم سـرجاز بـه طول 3۴8متر با پیشـرفت 

فیزیکـی 52در صـد کـه تـا مرحلـه سـتون و سرسـتون تکمیل 
و اکنـون در حـال سـاخت تیرهـای پیـش سـاخته هسـتند 
و تـا کنـون 25تیـر سـاخته شـده و مابقـی در حـال سـاخت 
هسـتند مطالبـات پیمانـکار بالغ بـر 25میلیـارد ریال اسـت که 
در سـال جـاری یک میلیـارد صدو پنجـاه میلیون ریـال  اعتبار 
مصـوب داشـته و تـا کنـون هنوزاعتبـار تخصیص نیافته اسـت.

دلیـل  بـه  پـل  اجـرای  در  کنـدی  اسـت  ذکـر  بـه  الزم 
اسـت. هزینه بـر  تیرهـا  سـاخت  نیـز  و  اعتبـار  کمبـود 

پیمانکار قبلی کوتاهی کرد
عطاپور فرماندار جیرفت به»کاغذوطن«می گوید:»من هر دو پل 
این مسـیر را بررسـی و پیگیری کرده ام، در پل سـرجاز پیمانکار 
در حـال کار اسـت و لوازمـی نیـاز دارد که باید تهیه شـود تا کار را 
ادامـه دهد.«ابـوذر عطاپـور افزود:»پیمانکار قبلـی پل جنگل آباد 
کوتاهـی کـرده بـود کـه خلع یـد شـده، در شـهریورماه قـرار بود 
مناقصـه برگـزار شـود و پیمانکار جدید بیاید که پـل جنگل آباد را 
شـروع کند و تصور می کنم در مرحله انتخاب پیمانکار باشـد.«

مردم در رانندگی دقت کنند
معـاون راه و شهرسـازی جنوب اسـتان بـه »کاغذوطن« گفت: 
»در محـور سـرجاز در حـال سـاخت پـل دیگـری هسـتیم که 
دوبانـده شـود یـک بانـد رفـت و یـک بانـد برگشـت.«ثمره 
افـزود:» در حـال سـاختن تیرهـا هسـتند کـه پـس از ریختن 
دال کار را ادامـه دهیم.پـل جنگل آبـاد نیـز پیمانـکار نتوانسـت 
کار را ادامـه دهـد که به قـرارداد وی خاتمه دادیـم و با پیمانکار 
جدیـدی قـرارداد را بسـتیم و منتظـر هسـتیم کار پـل شـروع 
شـود ان شـاءهللا ایـن پل هـا کـه سـاخته شـوند باندهـا جـدا 
خواهند شـد و ترافیک کمتر می شـود و مردم باید  سـعه صدر 
بـه خـرج دهنـد و در رانندگـی دقت الزم را داشـته باشـند، حق 
تقدم هـا را رعایت کنند که شـاهد تصادف و ترافیک نباشـیم.«

منتظر تخصیص اعتبار هستیم
وی تصریـح کـرد:» منتظـر تخصیـص اعتبـار هسـتیم و اگـر 
زودتـر پـل سـاخته شـود زودتـر تامین می شـود و معطـل پول 
هسـتیم وزیـرا تامین سـیمان و آرموتـور هزینه باالیی نیـاز دارد 
وکار دسـتگاهی نیسـت و باید  پول نقد در دسـت داشته باشیم 
بسـتگی بـه زمین تامین اعتبـار اسـت.در حال حاضر بـرای پل 
جنگل آباد قراردادی بالغ بر یازده میلیارد تومان بسته شده و هر 
کـدام از این پل ها بـاالی 1۴-15میلیاردهزینه نیاز دارند پل های 
مهمـی هسـتند کـه بـر روی دو رودخانـه بـزرگ واقـع شـده اند 
و ایـن رودخانه هـا دارای سـیاب های خطرناکـی هسـتند.«

عطاپور فرماندار جیرفت 
به»کاغذوطن«می گوید:»من هر دو پل 
این مسیر را بررسی و پیگیری کرده ام، 

در پل سرجاز پیمانکار در حال کار است و 
لوازمی نیاز دارد که باید تهیه شود تا کار را 
ادامه دهد.«ابوذر عطاپور افزود:»پیمانکار 

قبلی پل جنگل آباد کوتاهی کرده بود 
که خلع ید شده، در شهریورماه قرار بود 

مناقصه برگزار شود و پیمانکار جدید بیاید 
که پل جنگل آباد را شروع کند و تصور می 

کنم در مرحله انتخاب پیمانکار باشد.«
معاون راه و شهرسازی جنوب استان 
به»کاغذوطن«گفت:»در محور سرجاز 
در حال ساخت پل دیگری هستیم که 
دوبانده شود یک باند رفت و یک باند 

برگشت.«ثمره افزود:» در حال ساختن 
تیرها هستند که پس از ریختن دال کار 

را ادامه دهیم.پل جنگل آباد نیز پیمانکار 
نتوانست کار را ادامه دهد که به قرارداد 

وی خاتمه دادیم .«

نوبخت رییس سازمان برنامه و بودجه قول داده بود مشکل بی پولی پروژه پل سرجاز-جنگل آباد را حل کند اما مسووالن راه و شهرسازی 
هنوز نبود بودجه را دلیل کندی روند ساختاین پل می دانند

پل سرجاز-جنگل آباد معطل تخصیص اعتبار

مسـیر جیرفـت جنگل آباد مسـیری اسـت کـه می توان گفـت جیرفت را به شهرسـتان های جنوبـی و حتی 
هرمـزگان متصـل می کنـد ایـن شـریان ارتباطی مهـم در مسـیر خـود دو رودخانـه را دارد که بـر روی این 
رودهـای مهـم کـه سـیالب های خطرناکی را در زمـان بارندگـی دارند دو پـل  قـرار دارد، پل هایی کم عرض 
کـه از پـس صفـوف طوالنی خودروهای عبوری برنمی آیند.  متاسـفانه مردم در این قسـمت هرروز شـاهد 
ترافیـک سـنگینی هسـتند و حتـی آمار تصادفـات این محـور نیز دیگر از دسـت همـه در رفتـه امانوبخت 
رییـس سـازمان برنامه و بودجه کشـور سـال گذشـته از این پل هـا بازدید کرد و قـول داد اعتبـار الزم برای 

آنهـا را تامیـن کنـد امـا هنوز روند سـاخت ایـن پل ها کند اسـت چون پول نیسـت.

اعتبـار  تخصیـص  منتظـر  کـرد:»  تصریـح  وی 
هسـتیم و اگـر زودتـر پـل سـاخته شـود زودتـر 
تامیـن می شـود و معطـل پـول هسـتیم وزیـرا 
تامیـن سـیمان و آرموتـور هزینـه باالیـی نیـاز 
دارد وکار دسـتگاهی نیسـت و بایـد  پـول نقـد 
زمیـن  بـه  بسـتگی  باشـیم  داشـته  دسـت  در 
تامیـن اعتبـار اسـت.در حـال حاضـر بـرای پـل 
میلیـارد  یـازده  بـر  بالـغ  قـراردادی  جنگل آبـاد 
تومان بسـته شـده و هر کـدام از ایـن پل ها باالی 
14-15میلیاردهزینـه نیـاز دارنـد پل هـای مهمی 
هسـتند کـه بـر روی دو رودخانـه بـزرگ واقـع 
دارای سـیالب های  ایـن رودخانه هـا  و  شـده اند 

هسـتند.« خطرناکـی 

الهام پی پر
دبیر تحریریه/کاغذ  وطن
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بررسیتوسعهمبادالتاقتصادیکرمانبا۱۵کشور
رییس اتاق بازرگانی استان: برای افزایش روابط تجاری با سایر کشورها به مطالعه بازارهای هدف پرداختیم

توسـعه مبـادالت اقتصـادی کرمـان بـا 15 کشـور در نشسـتی بـا 
حضور سـفرا، رایزنـان و نمایندگان این کشـورها، فعاالن اقتصادی 
اسـتان کرمـان، رئیس و جمعی از اعضای هیـات نمایندگان اتاق، 
اسـتاندار و نماینـدگان مـردم شهرسـتان های اسـتان در مجلس 
شـورای اسـامی و سـایر مدیـران دولتـی و بخـش خصوصـی 

بررسـی شد.
بـه گـزارش روابـط عمومـی اتـاق بازرگانـی، صنایـع، معـادن و 
کشـاورزی کرمـان، رئیـس اتـاق کرمـان در ایـن نشسـت انجـام 
فعالیـت هـای اقتصـادی اسـتان را بـا رویکـرد صادراتی دانسـت 
و گفـت: کرمـان بـا دارا بـودن محصـوالت و کاالهای متنوع سـهم 
قابـل توجهـی در صـادرات غیرنفتـی کشـور دارد کـه البتـه امکان 
از حـدود 2  برابـری صـادرات و رسـیدن ارزش آن  افزایـش 5 
میلیـارد دالر بـه 10 میلیـارد دالر وجـود دارد. سـیدمهدی طبیـب 
زاده، بـا تاکیـد بـر اینکـه اتـاق کرمـان عـزم خـود را بـرای توسـعه 
بازارهـا بـا هدف توسـعه اقتصاد جزم کرده اسـت، افزود: در سـال 
96 بـه عنـوان سـال پایـه صادراتـی 265 میلیـون دالر صـادرات 
اسـتان به کشـورهای تاجیکسـتان، افغانسـتان، آفریقای جنوبی، 
قرقیزستان، انگلسـتان، باروس، دانمارک، گرجستان، قزاقستان، 
روسـیه، ونزوئـا، اتریـش، پاکسـتان، کـره شـمالی و بلژیـک که 
نماینـدگان آنهـا در ایـن نشسـت حضور دارند، بوده که سـهم سـه 

درصـدی در صـادرات غیرنفتـی اسـتان داشـته اسـت.
وی ادامـه داد: اسـتان کرمـان بـا 66 کشـور دنیـا سـابقه تجـاری 
دارد کـه ایـن مهـم نشـان دهنده ظرفیـت های بسـیار این منطقه 
اسـت کـه امیدواریم این نشسـت آغاز جهـش صادراتـی را در پی 
داشـته باشـد. طبیـب زاده، خاطرنشـان کـرد: واردات 503 کاال به 
کشـور تعرفـه ترجیحـی دارند که امـکان تولید بیـش از 50 قلم از 

ایـن کاالهـا در اسـتان کرمان وجـود دارد.
طبیـب زاده بـا بیـان اینکـه اسـتان کرمـان می توانـد رابطـه خوبـی 
بـا کشـورهای اوراسـیا داشـته باشـد، گفـت: ارتبـاط بـا کشـورهای 
اوراسـیا در اولویـت هـای مـا قـرار دارد که قصـد داریم میز اوراسـیا 
را در کرمـان تشـکیل دهیـم. رئیـس اتـاق کرمان با تاکیـد بر اینکه 
تجارت فرامرزی مورد تاکید اسـت و تجارت باید دو سـویه باشـد، 
تصریـح کـرد: کرمـان اسـتانی در حـال توسـعه اسـت کـه بـه مواد 
اولیـه در کارخانـه هـا نیـاز دارد کـه تامین آنهـا با تجـارت فرامرزی 

محقـق می شـود.
طبیـب زاده بیان کـرد: برای افزایش روابط تجاری کرمان با سـایر 
کشـورها بـه شناسـایی و مطالعـه بازارهـای هـدف پرداخته ایـم، 
همچنیـن  و  انجـام  را  بازدیدهایـی  و  رو  در  رو  هـای  نشسـت 
شـرکت هایـی در اندونـزی، افغانسـتان و روسـیه نیـز تشـکیل 
داده ایـم. رئیـس اتـاق کرمان در بخـش دیگری بـه ظرفیت های 
گردشـگری کرمان به عنوان پهناورترین اسـتان کشـور اشاره کرد و 
گفـت: مهمـان نوازی کرمانی ها بسـیار معروف اسـت بـه گونه ای 
کـه این موضوع در سـفرنامه های افراد معروفـی مانند مارکوپولو 

ذکر شـده اسـت.
طبیـب زاده، بـا اشـاره بـه اینکه هفت جاذبه گردشـگردی اسـتان 
کرمـان در یونسـکو بـه ثبـت جهانـی رسـیده اند، افـزود: اقلیـم 
مناسـب، جاذبـه هـای طبیعی، تاریخـی و فرهنگی بسـیار کرمان 
مقصـدی مناسـب بـرای حضـور گردشـگران خارجـی اسـت کـه 
امیدواریـم شـاهد افزایـش تعـداد گردشـگران خارجی در اسـتان 
باشـیم. وی ادامـه داد: کرمـان جایـگاه خوبـی بـرای آشـنایی بـا 
تمدن بشـری اسـت و بسـیاری از زیرسـاخت های گردشگری در 

ایـن اسـتان فراهم اسـت.
مراوده تجاری با اولویت همسایگان باشد

در ادامـه ایـن نشسـت معـاون اقتصـادی وزارت امـور خارجـه بـا 
بیـان اینکـه نیمـی از تجـارت ایـران با کشـورهای همسـایه انجام 
می شـود، گفـت: مـراوده تجـاری بـا 15 کشـور همسـایه ایـران به 

دلیـل وجـود بازارهـا و مزیت های خوب و دسترسـی های آسـان 
تـر بـه آنهـا در اولویـت فعالیت هـای اقتصادی کشـور قـرار گیرد. 
غامرضـا انصـاری، اسـاس مـراوده تجـاری را بر اسـاس قـرارداد 
حقوقـی قـوی و دارای چارچـوب عنـوان کـرد و افـزود: یکـی از 
ضعـف هـا در ایـن زمینـه نبـودن قـرارداد حقوقی مناسـب اسـت 
کـه اتـاق بازرگانـی مـی توانـد به بخـش خصوصی مشـاوره دهد.

وی ادامـه داد: در تجـارت بـا همسـایگان مـی شـود از پـول ملـی 
اسـتفاده کـرد تـا مشـکات ناشـی از نقـل و انتقـال ارز کمتـر 
وجـود داشـته باشـد. انصـاری، اولویـت بعدی تجـارت ایـران را با 
کشـورهایی با دسترسـی و نقل و انتقاالت ارزی راحتر دانسـت و 
گفت: کشـف بازارهای جدید و قابل دسـترس در اولویت فعالیت 

هـای اتـاق بازرگانـی قـرار گیرد.
معـاون اقتصـادی وزارت امـور خارجـه، بـه تجربه مناسـب سـاز و 
کارهـای صادراتی در اسـتان کرمان اشـاره کرد و افـزود: امیدواریم 
در ادامـه سـال رونـق تولیـد، سـال آینده سـال توسـعه صـادرات 
باشـد و همـه بـه ویـژه نماینـدگان مجلـس در تقویـت سـازو 
کارهـای صادراتـی بـه دولـت کمـک کننـد زیـرا اگـر در ایـن رابطه 
چاره ای اندیشـیده نشـود بـرای تولیدکنندگان در سـال های آینده 

مشـکاتی ایجـاد خواهد شـد.
وی گفـت: توصیـه دیگر مـا به فعاالن اقتصادی اسـتفاده از فرصت 
کشـت فراسرزمینی است، بسـیاری از کشورها عاقمند و حاضرند 
زمین با شـرایط مناسـب آب و هوایی برای کشـت در اختیار شـما 
قـرار دهنـد. انصاری، به ظرفیت های مناسـب گردشـگری اسـتان 
کرمان اشـاره کرد و افزود: ایران در گردشـگری ملی و بومی بسـیار 
موفـق بوده که باید به ایجاد زیرسـاخت های مناسـب گردشـگری 

بـا کمک دولـت و بخش خصوصی کمک شـود.
تاکید بر برقراری پرواز خارجی مستقیم از کرمان

اسـتاندار کرمـان نیـز در ادامه این نشسـت با اشـاره به سـفر سـه 
روزه نماینـدگان 15 کشـور بـه اسـتان کرمـان و بازدیـد از ظرفیـت 
های شهرسـتان های سـیرجان، رفسـنجان و کرمان گفت: در این 
سـه روز سـعی شـد اطاعات خوبی را در اختیار این میهمانان قرار 
دهیـم تا شـناخت کاملی از اسـتان به دسـت آوردنـد. محمدجواد 
فدائـی، افـزود: در اسـتان کرمـان جاذبه های طبیعـی، فرهنگی و 
تاریخـی بسـیاری بـرای گردشـگران وجـود دارد و یـک سـوم آثار 
جهانـی ثبت شـده کشـور را داراسـت کـه این تعـداد اثـر در برخی 

کشـورها نیز وجـود ندارد.
وی برقـراری پروازهـای مسـتقیم و همچنیـن برگـزاری تورهـای 
گردشـگری از کرمـان بـه ایـن 15 کشـور و برعکـس آن را راهـی 

بـرای توسـعه گردشـگری عنـوان و خاطرنشـان کـرد:  مناسـب 
از نماینـدگان ایـن کشـورها درخواسـت مـی شـود پیشـنهادها و 
تسـهیات مـورد نظـر را بـرای افزایـش روابط بـا کرمان بیـان کنند. 
فدائـی در بخـش دیگـری بـه اقتصـاد اسـتان و صـادرات خرمـا، 
پسـته و سـایر محصوالت کشـاورزی، صنایع دسـتی، معدنی و… 
بـه کشـورهای مختلـف جهان اشـاره کـرد و گفـت: می تـوان برای 
مبـادالت تجـاری بهتـر بـا ایـن 15 کشـور برنامـه ریزی هـای الزم 

گیرد. صـورت 
معدن، گردشگری و کشاورزی حوزه های مناسب برای فعالیت 

بین کرمان و آفریقای جنوبی
سـفیر آفریقای جنوبی در این نشسـت نیز به سـابقه روابط خوب 
ایـران و آفریقـای جنوبـی از قبـل از جنـگ جهانـی دوم اشـاره و 
بیـان کـرد: بـرای دومیـن بـار به کرمان سـفر مـی کنـم و فعالیت 
هـای اقتصـادی و پیشـرفت هـای این اسـتان در بحـث معدن را 
مشـاهده کـردم. ویکا مازوی کومولـو، ادامه داد: اسـتان کرمان به 
اسـتانی معدنـی معروف اسـت و آفریقای جنوبی نیـز معدن دارد 
کـه در ایـن رابطـه می تـوان زمینه هـای همکاری های مشـترک 

شـکل گیرد.
نیـز جـزء مـوارد مهمـی اسـت کـه  ادامـه داد: کشـاورزی  وی 
در اقتصـاد کرمـان و آفریقـای جنوبـی اهمیـت بسـیاری دارد و 
همچنیـن در زمینـه گردشـگری نیـز عاقمنـد بـه برقـراری ارتباط 

مناسـب بـا آژانـس هـای گردشـگری کرمـان هسـتیم.
و سـامت،  پزشـکی  هـای  حـوزه  در  اینکـه  بیـان  بـا  کومولـو، 
نانوتکنولـوژی و صنعـت فضانـوردی ارتبـاط خوبـی بیـن ایـران و 

آفریقـای جنوبـی وجـود دارد، از فعـاالن اقتصـادی دعـوت کـرد 
از نمایشـگاه هـای زیـادی در حـوزه هـای کشـاورزی، معـدن و 
گردشـگری کـه در ایـن کشـور برگـزار مـی شـود، بازدیـد کننـد.

برقراری ارتباط بانکی بین افغانستان و چابهار
در ادامـه ایـن نشسـت سـفیر افغانسـتان در ایران گفـت: بزودی 
سـند جامـع راهبـردی بیـن ایـران و افغانسـتان در پنـج بخـش 
اساسـی از جمله اقتصاد به امضا خواهد رسـید. عبدالغفور لیوال، 
افـزود: فرهنـگ، جاذبـه هـا و ارزش هـای کرمـان بـرای مـردم 
افغانسـتان شـناخته شـده اسـت و ایجاد میز مشـترک کرمان و 
افغانسـتان از طریق اتاق مشـترک ایران و افغانستان نیز پیگیری 
مـی شـود. وی ادامـه داد: اقلیـم متنـوع افغانسـتان در جنـوب و 
جنـوب غـرب با اسـتان کرمان مشـترک اسـت و همیـن موضوع 

مـی توانـد بـرای تجـارت بین دو منطقه مناسـب باشـد.
لیـوال، اظهـار کـرد: صـادرات ایـران بـه افغانسـتان سـاالنه بـه 3 
میلیارد دالر می رسـد که میزان واردات ایران از افغانسـتان بسـیار 
کم اسـت کـه امیدواریم بتـوان در این مبادالت تعـادل برقرار کرد. 
سـفیر افغانسـتان در ایـران بیـان کـرد: افغانسـتان با داشـتن دو 
معـدن بـزرگ آهـن و مس که هنوز اسـتخراج آن آغاز نشـده می 
توانـد بـا اسـتان کرمـان در زمینه اسـتخراج این معـادن همکاری 

نزدیـک داشـته و از تجـارب این اسـتان اسـتفاده کند.
وی بـا اشـاره بـه معافیت جهانی بنـدر چابهار از تحریم هـا، افزود: 
ایـران و افغانسـتان بایـد از ایـن بنـدر اسـتفاده کننـد و رئیـس 
جمهـوری افغانسـتان درصـدد برقـراری ارتبـاط بانکی بـا چابهار از 
طریـق یـک بانـک دولتی و یـک بانـک خصوصی در ایـن منطقه 

اسـت تـا مشـکات در ایـن زمینـه برطرف شـود.
استفاده از تجربیات پسته کاران کرمانی در تاجیکستان

سـفیر تاجیکسـتان در ایـران نیـز در ادامـه ایـن نشسـت گفـت: 
در بازدیـد از کرمـان ایـن اسـتان را مرکـز معـادن فـوالد و مـس، 
مرکـز پسـته، مرکـز گلیم و صنایع دسـتی و مرکز جلـوه های هنر 
باسـتانی و ایرانـی در ایـران یافتـم و بار دیگر بر دسـتاوردهای این 
اسـتان یقیـن پیدا کـردم.  نظام الدیـن زاهدی، خاطرنشـان کرد: 
در ایـن بازدیدهـا بـا مشـاهده اقتصـاد مقاومتـی و رونـق تولیـد، 
امکانـات و توانمنـدی هـای بسـیاری را بـرای برقـراری همـکاری 

هـای گسـترده بین ایـران و تاجیکسـتان شـاهد بودیم.
وی بـا اشـاره بـه اینکـه تاجیکسـتان هـم فرهنـگ و هـم تعریف 
ایـران اسـت، گفـت: صنعـت و کشـاورزی در  بـا  زبـان  و هـم 
تاجیکسـتان در حـال رشـد و تقویـت اسـت و صنایـع معدنـی 
پیشـرفت هـای بیـش از پیـش را مـی گذرانـد. زاهدی، از پسـته 
تاجیکسـتان نیـز نـام بـرد و افـزود: از پسـته کاران کرمانـی بـرای 
در اختیـار قـرار دادن تجربـه هـای خـود و امـکان همـکاری بـا 
یکدیگـر بهـره خواهیم برد.سـفیر تاجیکسـتان در ایران بیـان کرد: 
در تاجیکسـتان امسـال و سـال آینده با عنوان “رشـد گردشـگری، 
زمینـه هـای  در  و  نامگـذاری شـده  روسـتا”  و  صنایـع دسـتی 
گردشـگری و صنایـع دسـتی نیز موقعیت مناسـب برای توسـعه 

همـکاری هـای دو کشـور وجـود دارد.
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خسارت ۸۱۰ میلیارد ریالی 
سیالب جیرفت

بــه گفتــه فرمانــدار جیرفــت ســیاب طــی 2 روز گذشــته 810 میلیــارد ریال خســارت 
بــه زیرســاخت هــا و محصــوالت کشــاورزی ایــن شهرســتان وارد کرده اســت.

فرمانــدار جیرفــت روز یکشــنبه اظهــار داشــت: بــارش بــاران و جــاری شــدن ســیاب 
بــه بخــش کشــاورزی و زیرســاخت های ایــن شهرســتان خســارت وارد کــرد.

ــه بخــش کشــاورزی  ــزان خســارت وارده را ب ــری بیشــترین می ــور وزی ــوذر عطاپ اب
ــیاب 800  ــاورزی س ــاد کش ــان جه ــرآورد کارشناس ــق ب ــزود: طب ــرد و اف ــوان ک عن

ــه بخــش کشــاورزی خســارت زد. ــال ب ــارد ری میلی
ــات،  ــات مرکب ــی، باغ ــیب زمین ــزارع س ــا، م ــه گلخانه ه ــیاب ب ــه داد: س وی ادام
مــزارع پیــاز و محصــوالت دیگــری همچــون ذرت دانــه ای، یونجــه، کنجــد، مــاش، 

ــرش و ذرت علوفــه ای خســارت وارد کــرده اســت. چــای ت
رئیــس شــورای تامیــن جیرفــت اظهــار داشــت: ســیاب عاوه بــر بخش کشــاورزی 

بــه زیرســاخت هــای آب، بــرق و راه بــه میــزان 10 میلیــارد ریال خســارت زد.
عطاپــور وزیــری از آمــاده بــاش ســتاد بحــران شهرســتان خبــر داد و گفــت: ایــن 
ــه  ــروز ســیاب تشــکیل و ب ــل از ب ــق پیــش بینی هــای هواشناســی، قب ســتاد طب

همــه اعضــا اعــام آمــاده بــاش داده اســت.
وی بــر نهادینــه کــردن فرهنــگ بیمــه در بیــن شــهروندان و کشــاورزان تاکیــد کــرد و 
گفــت: بیمــه محصــوالت کشــاورزی بــه واســطه تاثیــر آن در تقویــت اقتصــاد ملــی، 
ــاورزی،  ــغل کش ــک( ش ــری )ریس ــش خطرپذی ــاورزان، کاه ــزه کش ــش انگی افزای
تضمیــن ســرمایه کشــاورزان و افزایــش اعتمــاد بــه نفــس و دلگرمــی کشــاورزان در 

زمــان بــروز حــوادث غیرمترقبــه، اهمیــت و تاثیــر زیــادی دارد.
ــه  ــدازه ای اســت ک ــه ان ــه کشــاورزی ب ــت بیم ــه داد: اهمی ــت ادام ــدار جیرف فرمان
ــش  ــاورزان را پوش ــزی کش ــا و برنامه ری ــرمایه، خطرپذیری ه ــت س ــد امنی می توان
ــد. ــاد کنن ــاورزی ایج ــرای کش ــتاندارد ب ــی اس ــد محیط ــا می توانن ــد و بیمه ه ده

وی بــه آغــاز فصــل زمســتان اشــاره کــرد و گفــت: مرکــز مدیریــت راه هــا بــا شــماره 
ــرار  ــاده ای ق ــران ج ــردم و کارب ــار م ــا را در اختی ــه محوره ــوط ب ــات مرب 1۴1 اطاع

ــد. ــردد کنن ــان بیشــتری ت ــا اطمین ــا ب می دهــد ت
ــان  ــتان کرم ــی اس ــتان های جنوب ــته در شهرس ــای گذش ــی روزه ــاران ط ــارش ب ب
ــش  ــه بخ ــادی ب ــی زی ــارات مال ــث ورود خس ــاد باع ــت و عنبرآب ــژه جیرف ــه وی ب

ــد. ــاورزی ش کش
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طبیـب زاده بیـان کـرد: بـرای افزایـش روابـط تجـاری 
کرمان با سـایر کشورها به شناسـایی و مطالعه بازارهای 
هدف پرداخته ایم، نشسـت های رو در رو و بازدیدهایی 
اندونـزی،  در  هایـی  شـرکت  همچنیـن  و  انجـام  را 
افغانسـتان و روسـیه نیز تشـکیل داده ایم. رئیس اتاق 
کرمـان در بخـش دیگری بـه ظرفیت های گردشـگری 
کرمان به عنوان پهناورترین اسـتان کشـور اشـاره کرد و 
گفـت: مهمان نـوازی کرمانی ها بسـیار معروف اسـت 
بـه گونـه ای کـه ایـن موضـوع در سـفرنامه هـای افراد 

معروفـی ماننـد مارکوپولو ذکر شـده اسـت.

مدیـر مخابـرات منطقـه کرمـان گفـت: ایـن شـرکت 
بـا اجـرای طرح هـای مختلـف، مشـتری مداری را بـه 
عنـوان اولویـت در قالـب رسـیدگی و حـل مشـکات 
هم اسـتانی ها، ارائه سـرویس مناسـب و پاسـخگویی 
دسـتور  در  ممکـن  زمـان  کمتریـن  در  صحیـح 

فعالیت هـای خـود قـرار داده اسـت.
سـیدرهام حسـینی روز یکشـنبه  افزود: سـامانه های 
مختلـف از جملـه 2011۷، 2020، 118 در راسـتای طرح 
تکریـم اربـاب رجـوع و رضایت منـدی مشـتریان در 
اسـتان و بـرای پاسـخگویی و پیگیـری درخواسـت ها 
و نیازهـای مشـتریان راه اندازی شـده اسـت.وی بیان 
داشـت: ایـن عملکـرد توسـط کارشـناس دفتـر مدیر 
مخابـرات منطقـه کرمـان جهـت پیگیـری نیازهـای 
مشـتریان در سـه زمینـه تلفن ثابـت، اینترنت و طرح 
شـاهکار )اصاح مشـخصات( در اولین فرصت و طی 
تمـاس بـا مشـتری در جهـت تائیـد یـا رفـع خرابی و 

مشـکل تـا وصـل ارتبـاط همـراه و همگام مشـتریان 
داد:  ادامـه  منطقـه کرمـان  مخابـرات  هسـتند.مدیر 
همچنیـن عـاوه بـر ایـن سـامانه ها درگاه سیسـتم 
ارتبـاط بـا مدیرعامـل شـرکت مخابـرات ایـران نیـز 
تعریـف شـده کـه تمامـی افـراد در سراسـر کشـور 
می تواننـد از طریـق سـایت شـرکت مخابـرات ایران و 
لینـک ارتباط مسـتقیم بـا مدیرعامل مخابـرات ایران 
نقطـه نظرات، انتقاد، پیشـنهاد و درخواسـت های خود 
را در میان گذاشـته تا در اسـرع وقت به درخواسـت ها 
در حوزه هـای ثابـت و دیتـا رسـیدگی شـود و مـوارد 
بعـد از ارجـاع بـه کلیـه مناطـق پاسـخ آنهـا پیگیـری 

می شـود.
بـه گفته حسـینی  مدیرعامل شـرکت مخابـرات ایران 
رضایـت  افزایـش  و  مسـتمر  پاسـخگویی  ضـرورت 
مشـتری را بـه صورت قطعـی هدف اصلی ایـن اقدام 

است. دانسـته 
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ماسهها؛تهدیدیبرایخطوطریلیکرمان

سرپرسـت راه آهـن کرمـان با بیـان اینکـه راه آهن 
کرمـان چند نقطـه بحرانی دارد که مـی خواهیم در 
ایـن چنـد نقطـه تلـه هـای ماسـه گیـر اجرا شـود، 

گفت: پیشـنهاد می کنیم که نشسـت مشـترکی با 
اسـتاندار و مسـووالن کرمان داشـته باشـیم تا یک 
بسـیج اسـتانی برای جلوگیری از روان شدن ماسه 

هـا در نقاط ماسـه گیـر ریلی راه آهن کرمان شـکل 
گیرد.

“مجیـد ارجونـی” در نشسـت بـا مدیـرکل منایـع 
طبیعـی و آبخیـزداری اسـتان کرمـان بـا اشـاره به 
اینکـه بخشـی از خطـوط ریلـی اسـتان ماسـه گیر 
اسـت گفـت: این ماسـه ها باعـث خسـارت به ریل 
و ایجـاد خطراتـی بـرای قطار می شـود و همچنین 
هزینـه هـای باالیـی برای تعمیـر و نگهـداری در بر 

دارد .
ارجونـی تصریـح کرد: جلوگیری از هجوم ماسـه ها 
درخـط ضمـن بهـره وری در انجـام بازسـازی خـط 
باعـث پیشـگیری از سـوانح احتمالـی در آینده نیز 

می شـود.
وی بـا تاکیـد بر اینکه هر مـاه هزینه های هنگفتی 
بابـت تعمیر و نگهـداری خط هزینه می کنیم گفت: 
بایـد بـه دنبـال رفـع مشـکل نقـاط بحرانـی خـط 
باشـیم و بـا اسـتفاده از تلـه های ماسـه گیـر، می 

توانیـم ورود بخشـی از ماسـه هـا را کنتـرل کنیم.
سرپرسـت راه آهـن کرمـان با بیـان اینکـه راه آهن 
کرمـان چنـد نقطـه بحرانـی دارد کـه مـی خواهیم 
در ایـن چنـد نقطـه تلـه های ماسـه گیر اجرا شـود 
افزود: پیشـنهاد می کنیم که نشسـت مشـترکی با 
اسـتاندار و مسـووالن کرمان داشـته باشـیم تا یک 
بسـیج اسـتانی برای جلوگیری از روان شدن ماسه 
هـا در نقاط ماسـه گیـر ریلی راه آهن کرمان شـکل 

گیرد.
مدیـرکل منابع طبیعی و آبخیزداری اسـتان کرمان 
نیـز در ایـن نشسـت بـا بیـان اینکـه در گذشـته 
و  داشـته ایم  اسـتان  ریلـی  خـط  از  بازدیدهایـی 
تصمیماتـی در این خصوص گرفته شـد اما اجرایی 
نشـده اسـت اظهار کـرد: در برخی از طرح ها شـاید 
بیـن 5 تـا 10 سـال بتوانیـم نتیجـه کار را ببینیم لذا 
بایـد دنبال طـرح هـای زودبازده باشـیم و با کمک 

راه آهـن یـک طرح اساسـی را داشـته باشـیم.
“مهـدی رجبـی زاده” از آغـاز عملیـات اجرایی پروژه 
تلـه هـای رسـوب گیـر در خطـوط ریلـی منطقـه 
سـیریز خبـرداد و گفـت: این طرح با اعتبـاری بالغ 

بـر 9 میلیـارد ریـال و بـرای جلوگیـری از ماسـه ها 
در خطـوط ریلی اسـت، همچنین طـرح نهال کاری 
بـه میـزان 100 هکتار در منطقه سـیریز بـزودی اجرا 
مـی شـود که اعتبـار این طـرح نیز 3 میلیـارد ریال 

است.
اسـتان  آبخیـزداری  و  طبیعـی  منابـع  مدیـرکل 
کرمـان بـا تاکیـد بر اینکه بـا اجرای ایـن طرح ها 
مشـکل ماسـه ها در خطوط ریلی منطقه سـیریز 
رفـع مـی شـود خاطرنشـان کـرد: وسـعت کار در 
منطقـه شـوره گـز بسـیار زیاد اسـت و بایـد طرح 
هـای بیشـتری در ایـن منطقـه داشـته باشـیم 
ضمـن آنکـه بایـد عنوان کـرد که به دلیل وسـعت 
زیـاد و عـدم مطالعـات تحقیقاتـی در این منطقه 

کار بسـیار سـخت است.
وی بـا اشـاره بـه اینکه ایسـتگاه راه آهـن فهرج در 
پروژه هـای سـال جـاری اداره کل منابـع طبیعـی 
بـرای جلوگیـری از روان شـدن ماسـه ها قـرار دارد 
تاکیـد کرد: همـراه بودن با ما باعث دلگرمی اسـت 
و امیدواریـم باعـث شـود کـه پروژه هـا سـریع تر 
اجرایـی شـود تـا رضایـت مردم را داشـته باشـیم.
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آوای محلی           

 بزن َچهپاره ای ور ریِش ُدنیا
 ببو اصال َلِوت  هم گیِش ُدنیا

 یه کاری کَن تو حالِت بخِتَرک بو
 که ُمردی ناُمرآ  ای نیِش دنیا!

.... 
 َجَهندم دآِشنه، غم ور کََچکُمن
 َنُخو ُغرصه اگه ُمرده کَُچکُمن!

 خوشه ُدنیا ِمِث آ موکَُهنی
 َادادی ناشــــتا باوا، َپَچکُمن

... 
 نُخو ُغرصه، َنوادا و َنشادا

 فکَط سخته همی ُهمرو و فردا!
 غمت کاکا اگه دیِدت زیاده
 بزن چهپاره ای ور ریِش دنیا

... 
 َاُدُنم که ُزپه سختی کَشیِدن

 َشو و رو مثِل سگ همطو دویِدن
 بنندی آِخَرم خیط و خجالت
 ِبّراِبِر تو ِچُشنی ِچش کُتیِدن!

... 
 بزن چهپاره ای ور دارِ دنیا
 فکَط رنج و عذاِب کارِ دنیا

 فالنی گورکَِن ِدهُمن خبر کَن!
که پیِش چشُمُنم هی تارِ دنیا

شاعر :  منصور رئیسی

 دلوم َای آتِش عشِخ تو  دُوتِن
 توکه رفتی دوباره لوِت لوِتن
 لوار و سوز ِدوالخِ  شمالن

به مثِل  گوِد  شهرِ  زهکلوتن

شاعر :  محمدوزیری زمانی


