
فرماندار رودبارجنوب: در گذشته مجوزهایی صادر و بیش از 150 خانه در شهر رودبار 
در حریم رودخانه ساخته شده اند که وضعیت خطرناکی است

مدیر حفظ نباتات سازمان جهاد کشاورزی استان:

کرمان از سه جبهه
درگیر ملخ های صحرایی می شود

 آنفلوآنزای پرندگان 
در جنوب کرمان مشاهده نشد

ساخت و ساز رودباری ها 
در حریم رودخانه

قصه تلخ کنده شدن پوست سر دختر جازموریانی
چاه آب و موتوری که در امتدادش قرار دارد پیش از این هم بالی دیگری بر سر مردان 

روستا آورده بود

معاون آبخیزداری اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری جنوب:

پیشرفت ۸۰ درصدی پروژه 
سنگی مالتی آب برده جیرفت
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رییس اداره نظارت بر ساخت راه های روستایی اداره کل راه و شهرسازی جنوب:

عملیات اجرایی ۴۳۰ کیلومتر 
راه روستایی در جنوب کرمان آغاز شد

ان
یر

ر ا
ص

 ع
س:

عک

ی
یع

طب
ع 

ناب
 م

س:
عک

3

@kaghazevatan

ما را در تلگرام دنبال کنید

تومــان  500 قیمــت              1398 آذر   6 چهارشــنبه         625 پیاپــی  شــماره  ســوم           ســال 
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تعطیالت مجازی خود 

را چگونه گذراندید!

فرزین پورمحبی
یادداشت مهمان

ــم از  ــم گرفت ــات مجــازی تصمی ــن از اول تعطی م
ــرده و  ــتفاده را ب ــت اس ــود نهای ــت خ ــات فراغ اوق
ــه  ــای واقعــی ب بعــد از مدت هــا کمــی هــم در دنی

ســر ببــرم!
ــدم  ــه ش ــدم متوج ــی ش ــای واقع ــی وارد دنی وقت
بخاطــر اینکــه قیمــت بنزیــن در کشــور مــا بیشــتر 
از آلمــان؛ ســوئد؛ نــروژ و... اســت بــا یــک تصمیــم 
ــن  ــاب بنزی ــاب و کت ــا از روی حس ــی و کام منطق
در کشــور مــا هــم بــا یــک شــیب نامایــم  3 برابــر 
شــده تــا مــا هــم بتوانیــم تنــه بــه تنــه کشــورهای 
پیشــرفته بزنیــم و خــدا را صــد هــزار مرتبــه شــکر 
توانســتیم علی رغــم توطئــه دشــمنان بــه خوبــی و 
خوشــی در ایــن راه پرخطــر موفــق شــویم و باالخره 
ــه  ــا برســانیم و ب ــه غربی ه ــان را ب ــت بنزین م قیم

ــم«! ــا می توانی ــم: »م ــان نشــان دهی جهانی
ــد  ــاف دارن ــی انص ــون خیل ــا چ ــئولین م ــا مس  ام
ــنهاد  ــان پیش ــود خودش ــن وج ــا ای ــوزند ب و دلس
ــی  ــوع کس ــن موض ــا ای ــا ب ــر احیان ــه اگ ــد ک دادن
مشــکل دارد می توانــد کامــا آزادانــه اعتــراض 
ــم  ــم گرفت ــم تصمی ــن ه ــد. م ــالمت آمیز نمای مس
از ســر بیــکاری و البتــه بنابــه پیشــنهاد خــود 
ــم  ــراض مســالمت آمیز نمای مســئولین دلســوز اعت
ــودم اعتــراض مســالمت  ــد نب امــا چــون دقیقــا بل
ــدم و  ــش ش ــود بی خیال ــوری می ش ــه ج ــز چ آمی
تصمیــم گرفتــم بــرای لــذت بــردن از مناظــر اولیــن 
ــک سرنشــینم  ــر خــودروی ت ــران ســوار ب ــرف ته ب
شــوم و بــه خیابــان بزنــم. در آنجــا مســئولین 
دلســوز شــهرداری بــرای آنکــه ایــن لــذت بــه انــدازه 
کافــی باشــد نزدیــک بــه 7 ســاعت مــرا در ترافیــک 
نگــه داشــتند تــا هیــچ منظــره زیبایــی را از دســت 
ندهــم. باالخــره آنهــا ســر فرصت و بــا دقــت، بعد از 
آنکــه یکــی یکــی دانه هــای بــرف را بــا تیــر در هــوا 
زدنــد؛ مــن را باالخــره از دیــدن مناظــر زیبــای اولین 

ــد. ــران خــاص کردن ــرف ته ب
ــاب  ــه کت ــبت هفت ــم بمناس ــم گرفت ــپس تصمی س
ــاد  ــه ی ــال ها -ب ــد از س ــروم و بع ــه ب ــه کتابخان ب
ــان  ــا ناگه ــم؛ ام ــاب بخوان ــد کت ــام گذشــته- چن ای
ــه  ــرض ب ــدادی معت ــه را تع متوجــه شــدم کتابخان
ــه  ــا متوج ــد! در آنج ــش زده ان ــن؛ آت ــت بنزی قیم
ــد  ــالمت آمیز بل ــراض مس ــا اعت ــه تنه ــا ن ــدم م ش
نیســتیم بلکــه اعتــراض غیرمســالمت آمیز هــم 
بلــد نیســتیم!  خــب؛ همــه چیزمــان بایــد بــه همــه 
چیزمــان بیایــد؛ همانطــور که مســئولین ما کارشــان 
ــر  ــم انتقادپذی ــی ه ــه خیل ــتند و البت ــد نیس را بل
نیســتند مــا هــم اعتــراض بلــد نیســتیم! بطورکلــی 
ــرای  ــم و ب ــاب نداری ــاب مص ــان اص ــچ کدام م هی
آنکــه بــه یــک تعامــل درســت برســیم همدیگــر را 

ــم! ــر می دهی ــی ج ــکل منطق ــه ش ب
ــم  ــه تصمی ــاورم در ادام ــرتان را درد نی ــه س خاص
ــا توجــه بــه  گرفتــم بــه صلــه رحــم بپــردازم امــا ب
قیمت هایــی کــه اصــا و ابــدا افزایــش نیافتــه 
ــت هــم  ــت مســئولین هیچوق ــر و درای ــا تدبی -و ب
ــا در  افزایــش نخواهــد یافــت- و از طرفــی هــم  ب
نظــر گرفتــن اینکــه کمــک معیشــتی دولــت تدبیــر 
ــز نشــده؛ متوجــه شــدم  ــه حســابم واری ــد ب و امی
کــه حتــی نمی توانــم ایــن صلــه را تــا دهانــه رحــم 
هــم؛ پیــش ببــرم و بــه یــک ســام و احوالپرســی 
دم دری قناعــت کنــم چــه رســد بــه صــرف خــورد 

ــوراک !   و خ
لــذا بــا ایــن اوصــاف در نهایــت عزمــم را جــزم کردم 
کــه دوبــاره از دنیــای واقعــی بــه آغــوش همیشــه 
ــاز  ــه ب ــه ب ــا توج ــردم! ب ــازی بازگ ــای مج ــاز فض ب
ــدن  ــا دی ــی را  ب ــی، مدت ــایت های داخل ــودن س ب
ســایت های کامــا اخاقــی مشــغول ســاختم امــا 
ــی  ــدن خیل ــد از کار در مع ــا بع ــم واقع ــن کار ه ای

ــود! ســخت و طاقــت فرســا ب
ــاد  ــد فری ــا صــدای بلن ــرده و ب ــق ک ــه اف ــذا رو ب  ل
ــاب  ــن ت ــت و م ــس اس ــه ب ــر تنبی ــه دیگ زدم ک
تحملــش را نــدارم. بنــده قســم می خــورم کــه 
ــه  ــتم بلک ــی هس ــا راض ــه تنه ــن ن ــی بنزی از گران
خیلــی هــم خوشــحالم! کــه ناگهــان متوجــه شــدم 
ــه  ــاز شــدند و مــن ب ــه ســویم ب درهــای رحمــت ب
ــئله دار  ــدودی مس ــا ح ــی و ت ــبکه های اجتماع ش

ــدم. ــل ش متص
 جــا دارد تــا از مســئولین تشــکر کنــم کــه اینقــدر 
ــن  ــد! ای ــت می کنن ــت را اجاب زود خواســته های مل

بــود انشــای مــن.
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نگاهی به دومین نمایشگاه توانمندی ها 
ونیازمندی های مجتمع مس سرچشمه

مهـر - دومیـن نمایشـگاه توانمندی هـا و نیازمندی های 
مجتمـع مـس سرچشـمه در بسـتر اقتصـاد مقاومتـی 
طـی سـه روز در سـالن شـهدای گمنـام دانشـگاه ولـی 

عصر)عـج( رفسـنجان برگزار شـد.
مـس  مجتمـع  مدیـر  مهـر،  خبرگـزاری  بـه گـزارش 
سرچشـمه در مراسـم افتتـاح ایـن نمایشـگاه گفـت: 
نمایشـگاه سـال گذشته منجر به این شـد که تفاهم نامه 
بیـن 100 کارگاه فعـال شهرسـتان و منطقه امضا شـود تا 
قطعات مورد نیازمان را در صورت داشـتن کیفیت تأمین 

. کنیم
مهنـدس حسـین احمدی با بیـان اینکـه در حال حاضر 
30 واحـد فعـال هسـتند و بـا مجتمـع همـکاری دارند، 
افـزود: سـال گذشـته با تاش همـه همـکاران و کارگران 
در سرچشـمه کارخانه اسیدسـولفوریک راه اندازی شـد و 
در شـرایط تحریم توانسـتیم قطعـات مورد نیازمـان را از 

خارج از کشـور تأمیـن کنیم.
مجتمع مس سرچشمه الگویی برای کمک به رشد و 

توسعه صنایع کوچک
رئیس سـازمان صنعت، معـدن و تجارت اسـتان کرمان 
نیـز در ایـن مراسـم گفـت: شـرکت ملـی صنایـع مـس 
ایـران بـه حـوزه صنعت و معدن اسـتان کرمـان کمک به 
سـزایی می کنـد و واحدهای صنعتی کوچک و متوسـط 

را حمایـت مـی کند.
مهدی حسـینی نژاد اظهار کرد: 28 ابرکارخانه در اسـتان 
کرمـان برنامه ریـزی کردیـم کـه یکـی از آن هـا کارخانـه 
اسیدسـولفوریک مجتمع مس سرچشـمه بود که موتور 
محرکـه بـرای گام بعـدی برنامه ریـزی شـده کـه صنایع 

وابسـته، قطعه سـازی و خدمات هسـتند.
تولید ۲5 قطعه مورد نیاز مس 

توسط قطعه سازان رفسنجانی
مدیـر روابـط عمومی و خدمـات اجتماعی مجتمع مس 
سرچشـمه نیز اظهار کرد: دومین نمایشـگاه توانمندی ها 
و نیازمندی هـای مجتمـع مـس سرچشـمه در بسـتر 
اقتصـاد مقاومتـی از 28 تـا 30 آبان ماه در دانشـگاه ولی 
عصر)عـج( رفسـنجان برگـزار شـد، ضمن اینکـه در کنار 
نمایشـگاه پنل های تخصصی آموزشـی و پژوهشی ارائه 

شـد.محمدرضا رجب پـور تصریح کـرد: تعـداد 25 قطعه 
در رفسـنجان توسط قطعه سـازان رفسنجان برای شرکت 
مـس سـاخته می شـود و امیدواریـم امسـال ایـن رقـم 

بیشـتر شود.
توانمندی های مجتمع مس سرچشمه مضاعف و 

نیازمندی های آن کم شود
نماینده ولی فقیه در اسـتان کرمان نیز در حاشـیه بازدید 
از ایـن نمایشـگاه ابراز امیـدواری کرد در آینـده توانمندی 
هـای مجتمـع مـس سرچشـمه مضاعـف و نیازمنـدی 

هـای آن کم شـود.
حجت االسـام و المسلمین علیدادی سلیمانی گفت: از 
دو جهـت خیلی خوشـحال شـدم یکی بحـث توانمندی 
هـای مجتمـع مـس کـه جوانـان دانشـمند و بـا اراده ما 
چـه کارهـای بزرگـی انجام مـی دهند و به سـرعت خود 
را بـه اسـتانداردهای جهانـی نزدیـک می کننـد و بلکه از 

برخـی مسـائل از آنها عبـور می کنند.
وی افـزود: نکتـه دوم در بخـش نیازمندی های مجتمع 
مخلصانـه  و  مومنانـه  خیلـی  کـه  سرچشـمه  مـس 
و  گذاشـتند  اخـاص  طبـق  در  خـود  نیازمندی هـای 
فراخـوان عمومـی زدنـد که هر کسـی که تـوان دارد بیاید 
و آنچـه کـه مـورد نیاز مجتمع مـس می باشـد را تامین 

. کند
توانمندی شرکت صنایع مس بیشتر از تصورم بود

معـاون عمرانی اسـتاندار کرمـان نیز در حاشـیه بازدید از 
ایـن نمایشـگاه با بیـان اینکـه توانمندی شـرکت صنایع 
مـس بـر همـه واضـح و مبرهـن اسـت، گفـت: ایـن 
موضـوع نیـاز به گفتن من نـدارد اما در این نمایشـگاه با 
توجـه به بازدیدی که داشـتم این توانمندی ها بیشـتر از 

آن تصـوری بـود که داشـتم.
دکتـر آیت اللهی موسـوی افـزود: کار خوبی انجام شـده 
بـود، هـم بواسـطه ارائه اقدامـات مجتمع و هم بواسـطه 
ارائـه نیازمنـدی هـای مجتمع مس سرچشـمه کـه الزم 
اسـت صنعتگـران خرد بتواننـد از این موقعیت اسـتفاده 
کننـد و از ایـن امکانی که مهیا شـده بـرای ارائه تولیدات 
خـود و چرخـه اقتصـادی خوبـی که ایجـاد خواهـد کرد، 

بهـره ببرند. # امور قراردادها# 

نوبت اول
 فراخوان - شماره  8-98 /پ

اداره كل نوسـازي مـدارس اسـتان كرمـان  در اجـراي آييـن نامـه اجرايي بند ج ماده 1۲ قانون برگـزاري مناقصات  در نظـر دارد  اجرای پروژه های به شـرح ذیل را از طریق 
مناقصـه عمومـی  فشـرده یـک مرحلـه ای ،  بـه پیمانکاران متقاضـی دارای گواهینامه معتبـر  واگذار  نمايـد. لذا از واجدین شـرایط دعوت ميشـود از تاريخ چـاپ فراخوان به 
مـدت سـه  روز بـه  سـامانه سـتاد ایـران جهـت دریافت اسـناد و شـرکت در مناقصه  مراجعه نماینـد روش ارزیابـی پروژه ها  طبق شـرایط ارائه شـده و حد اقـل امتیاز جهت 

گشـودن پاکتهای مناقصه  60  می باشـد.حضور شـرکتهایی که سـهامداران آن دارای سـهام یا عضو هیات مدیره مشـترک با شـرکت های دیگر می باشـند ممنوع اسـت.

تاریخ اعتباربرآورد اولیهپروژه
مبلغ ضمانت نامه شماره طرحسررسید

فرایند ارجاع کار

3102.3234599/4/231801015001156تاسیسات گرمایشی و سرمایشی مدرسه شبانه روزی بعثت کهنوج )اسپلیت(

3652.8275599/4/231801015001183تاسیسات گرمایشی مدرسه نرجس خاتون کرمان )موتورخانه مرکزی(

3313.3250099/4/231801015001166تاسیسات گرمایشی مدرسه دخترانه فرهنگ رفسنجان )موتورخانه مرکزی(

3769.5284599/4/231801015001189تاسیسات گرمایشی مدرسه مطهری رفسنجان )موتورخانه مرکزی(

4589.8346099/4/231801015001230تاسیسات گرمایشی و سرمایشی مدرسه عشایری شهدا فلسطین کهنوج )اسپلیت(

2758.9207799/4/231801015001138تاسیسات گرمایشی و سرمایشی مدرسه نمونه دولتی امیرکبیر کهنوج )اسپلیت(

4329.3326599/4/231801015001217تاسیسات گرمایشی و سرمایشی مدرسه عصمتیه جیرفت )اسپلیت(

2784.5210599/4/231801015001140تاسیسات گرمایشی و سرمایشی مدرسه عشایری حضرت رقیه جیرفت )اسپلیت(

3123.6236099/4/231801015001157تاسیسات گرمایشی مدرسه شبانه روزی دخترانه شهربابک )محمود نژاد(

2709.4205099/4/231801015001136تاسیسات گرمایشی و سرمایشی مدرسه علی ابن ابیطالب )ع( جیرفت )اسپلیت(

6734.840001400/9/231801015009337تکمیل مدرسه خیری برخوردار  شهرک فرهنگیان زرند

410221001400/9/231801015009206تکمیل مدرسه خیری شهید توکلی جور کوهبنان

588123001400/9/231801015009295تکمیل مدرسه خیری 6 کاسه مرحوم نخعی راور

8825.6تکمیل مدرسه برکت استبرق شهربابک
2500
1500

99/4/23
1401/2/19

1801015017442

6414.6تکمیل مدرسه بهزاد فرخ شهربابک
1515
1485

1400/9/23
99/4/23

1801015017330

4985.736001400/5/191801015009250تکمیل مدرسه خیری بی بی نفیسه کوهبنان

14219احداث مدرسه 6 کاسه شهید دستغیب حیدر آباد ریگان
3800
1200

99/4/23
1400/9/23

180105003720

2814.320001400/9/231801015009141تکمیل مدرسه شهید جهان ارا توکل آباد رودبار

1۲ تا 13۲3 تا ۲3

هر
 م

س:
عک

توضیحاتعنوانردیف

مناقصات عمومی پروژه های به شرح ذیلشرح موضوع مناقصه1

از محل اعتبارات مربوطه  تامین  خواهد شداعتبار و موافقتنامه2

مندرج در پیش نویس به شرح پیوست دعوتنامه شرایط مناقصه3

عمومی  یک مرحله اینوع مناقصه 4

طبق شرایط ارزیابی حداقل 60 امتیازروش ارزیابی  و حداقل امتیاز مورد نیاز5

برنامه زمانی مناقصه6
شامل زمان و مهلت برگزاری مراحل مختلف مناقصه)بند13 و 17( ،مدت اعتبار پیشنهادها) بند 25( 
و زمان انعقاد قرارداد)بند 14( مدت 3 روز جهت دریافت اسناد از سامانه و 10 روزجهت  تکمیل  و 

درج اسناد در سامانه زمان در نظر گرفته شود .

تصویر برآورد  که ضرایب و مدت اجرا در آن درج گردیده ، ضمیمه می شودبرآورد اولیه7

روزنامه و نوبت چاپ8
در اجراي ماده 7 آيين نامه فوق الذكر آگهي مربوطه در روزنامه کثیراالنتشار استانی و در دو نوبت 

چاپ شود

شماره شناسه 1081



1 0 0 0 3 4 3 2 1 1 7 8 3 4   1 0 0 0 3 4 3 2 1 1 7 8 3 4   
پیامک شــما را درباره ایــن صفحه می خوانیمپیامک شــما را درباره ایــن صفحه می خوانیم 23  سال سوم | شماره پیاپی 625

چهارشنبه  6 آذر 1398
 سال سوم | شماره پیاپی 625
چهارشنبه  6 آذر 1398 کاغذ جنوبکاغذ جنوب

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

هيـات موضـوع قانـون تعييـن تكليف وضعيـت ثبتي اراضـي وسـاختمانهاي فاقد 
سـند رسـمي-اگهي موضوع ماده3قانـون وماده13آئين نامـه قانون تعيين تكليف 

وضعيـت ثبتي واراضي وسـاختمانهاي فاقد سـند رسـمي
تكليـف  تعييـن  قانـون  موضـوع  دوم  هيـات  شـماره139860319008001430  برابـررأي 
وضعيـت ثبتـي اراضـي وسـاختمانهاي فاقـد سـند رسـمي مسـتقر در واحـد ثبتـي حـوزه 
ثبـت ملـك زرنـد تصرفـات مالكانـه بامعـارض متقاضـي جمعیـت هـال احمـر جمهوری 
اسـامی ایـران بـه نمایندگـی آقـای حمید پورعسـکری در ششـدانگ سـاختمان سـوله به 
مسـاحت 1237 مترمربـع پـاك 2610 فرعـي مفروز و مجزی شـده از پاک 287 فرعی از 
2 اصلـي واقـع در کوهبنـان میـدان انقـاب خیابان حـال احمر خریداری از مالک رسـمی 
آقـای سـیدعبدالوهاب آل طـه محـرز گرديـده اسـت.لذا به منظـور اطاع عمـوم مراتب در 
دونوبـت بـه فاصلـه 15روزآگهـي مـي شـود در صورتـي كه اشـخاص نسـبت به صدورسـند 
مالكيـت متقاضـي اعتراضـي داشـته باشـند مـي تواننـد از تاريـخ انتشـار اوليـن اگهـي به 
مـدت دو مـاه اعتـراض خـود را بـه ايـن اداره تسـليم وپـس از اخـذ رسـيد، ظـرف مـدت 
يكمـاه از تاريـخ تسـليم اعتـراض، دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضايـي تقديـم نمايند. 
بديهـي اسـت در صـورت انقضـاي مدت مذكـور و عدم وصـول اعتراض طبق مقررات سـند 

مالكيـت صـادر خواهد شـد. م/الف161
تاريخ انتشار نوبت اول:چهارشنبه 98/8/22- تاريخ انتشار نوبت دوم:چهارشنبه 98/9/6

حسين توحيدي نيا- رئيس اداره ثبت اسناد وامالك شهرستان زرند

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

هيـات موضـوع قانـون تعييـن تكليف وضعيـت ثبتي اراضـي وسـاختمانهاي فاقد 
سـند رسمي

اگهـي موضـوع ماده3قانون وماده13آئين نامـه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي 
واراضي وسـاختمانهاي فاقد سند رسمي

تكليـف  تعييـن  قانـون  موضـوع  دوم  هيـات  شـماره139860319008001466  برابـررأي 
وضعيـت ثبتـي اراضـي وسـاختمانهاي فاقـد سـند رسـمي مسـتقر در واحـد ثبتـي حـوزه 
ثبـت ملـك زرنـد تصرفـات مالكانه بامعـارض متقاضـي خانم اطهـره تهامی زرنـدی فرزند 
سـیدمحمد بشـماره شناسـنامه 257 صـادره از زرنـد در یک باب خانه به مسـاحت 260/20 
مترمربـع پـاك 986 فرعـي از 7561 اصلـي واقـع در زرنـد خیابان 20 متری محرم شـمالی 
2 خریـداری از مالـک رسـمی آقـای حسـام الدیـن حجـازی محـرز گرديـده اسـت.لذا بـه 
منظـور اطـاع عمـوم مراتـب در دونوبـت بـه فاصلـه 15روزآگهـي مـي شـود در صورتـي كـه 
اشـخاص نسـبت بـه صدورسـند مالكيـت متقاضـي اعتراضـي داشـته باشـند مـي تواننـد 
از تاريـخ انتشـار اوليـن اگهـي بـه مـدت دو مـاه اعتـراض خـود را بـه ايـن اداره تسـليم 
وپـس از اخـذ رسـيد، ظـرف مدت يكمـاه از تاريخ تسـليم اعتراض، دادخواسـت خـود را به 
مراجـع قضايـي تقديـم نمايند. بديهي اسـت در صـورت انقضاي مدت مذكـور و عدم وصول 

اعتـراض طبـق مقـررات سـند مالكيـت صـادر خواهـد شـد. م/الف157
تاريخ انتشار نوبت اول:چهارشنبه 98/8/22-تاريخ انتشار نوبت دوم:چهارشنبه 98/9/6

حسين توحيدي نيا- رئيس اداره ثبت اسناد وامالك شهرستان زرند

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

هيـات موضـوع قانـون تعييـن تكليف وضعيـت ثبتي اراضـي وسـاختمانهاي فاقد 
سـند رسمي

اگهـي موضـوع ماده3قانون وماده13آئين نامـه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي 
واراضي وسـاختمانهاي فاقد سند رسمي

برابـررأي شـماره139860319008001518 هيـات دوم موضـوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي 
اراضـي وسـاختمانهاي فاقـد سـند رسـمي مسـتقر در واحد ثبتي حـوزه ثبت ملك زرنـد تصرفات 
مالكانـه بامعـارض متقاضـي خانم محدثـه کارور فرزند علیرضا بشـماره شناسـنامه 5126 صادره 
از زرنـد در یـک بـاب خانه بـه مسـاحت 301/25 مترمربع پـاك 989 فرعـی از 7561 اصلي واقع 
در زرنـد بلـوار آیـت هللا هاشـمی کوچـه 3 خریـداری از مالک رسـمی خانم طلعـت نظریان محرز 
گرديـده اسـت.لذا بـه منظـور اطاع عمـوم مراتـب در دونوبت به فاصلـه 15روزآگهي مي شـود در 
صورتي كه اشـخاص نسـبت به صدورسـند مالكيت متقاضي اعتراضي داشـته باشـند مي توانند 
از تاريـخ انتشـار اوليـن اگهـي به مـدت دو ماه اعتـراض خود را به اين اداره تسـليم وپـس از اخذ 
رسـيد، ظـرف مدت يكماه از تاريخ تسـليم اعتراض، دادخواسـت خود را بـه مراجع قضايي تقديم 
نماينـد. بديهـي اسـت در صورت انقضـاي مدت مذكور و عـدم وصول اعتراض طبق مقررات سـند 

مالكيت صـادر خواهد شـد. م/الف160
تاريخ انتشار نوبت اول:چهارشنبه 98/8/22- تاريخ انتشار نوبت دوم:چهارشنبه 98/9/6

حسين توحيدي نيا- رئيس اداره ثبت اسناد وامالك شهرستان زرند

آگهی تحدید حدود اختصاصی
چـون ششـدانگ یکبـاب خانه مشـتمل بر طبقـه فوقانـی پـاک 2872 فرعی از 
2942اصلـی واقـع در بخش 3 کرمان به مسـاحت 250مترمربع بـه ادرس کرمان 
خیابـان گلدشـت کوچـه 48 مورد تقاضاي اقای سـید جواد رشـیدی طغرالجردی 
مـی باشـد تاکنـون تحديـد حـدود نشـده و نیـاز بـه تحدیـد حـدود دارد و اعمال 
تبصـره ذیـل ماده 15 قانون ثبت هم میسـر نمی باشـد لذا حسـب درخواسـت مالك به شـماره 
21887- 98/9/2بدينوسـيله آگهـي تحديـد حـدود اختصاصـي منتشـر و عمليـات تحديدي از 
سـاعت 8 صبـح روز 98/9/27 در محـل شـروع و بعمـل خواهـد آمـد لـذا بـه مالك يـا مالكين 
امـاک مجـاور رقبـه مزبـور اخطار می گردد کـه در موعد مقـرر در اين اعان در محـل وقوع ملك 
حاضـر و در صـورت عـدم مراجعه مجاوریـن عملیات تحديدي با معرفي مالـك انجام و چنانچه 

کسـي نسـبت بـه حـدود و حقوق ارتقاقي آن اعتراضي داشـته باشـد طبـق مـاده 20 قانون ثبت 
حداکثـر ظـرف مـدت 30 روز پـس از تنظیم صورتمجلـس تحديدی اعتراض خـود را کتبا به این 
اداره اعـام نمایـد و ظـرف مـدت یکمـاه از تاریخ اعام اعتـراض مهلت دارند تا بـه دادگاه صالحه 
مراجعـه و اقـدام بـه تقدیـم دادخواسـت نمـوده و رسـید تقدیـم دادخواسـت را از دادگاه اخـذ و 
بـه ایـن اداره تسـلیم نماینـد بدیهـی اسـت پـس از مضـی مهلت يـاد شـده و ارائـه گواهي عدم 
تقديم دادخواسـت توسـط متقاضي ثبت عمليات ثبتي بنام وي ادامه خواهد یافت و هیچگونه 

ادعایـی مسـموع نخواهد بود.
تاریخ انتشار: 98/9/6

محمود مهدی زاده- رئیس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه۲کرمان 
از طرف،امید صاعد/م الف 1۲41

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک شهر جیرفت  

هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیت ثبتـی اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی اگهی 
موضوع مـاده 3

قانـون و مـاده13 آئیـن نامـه قانـون تعییـن تکلیف و ضعیـت ثبتی و اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند 
رسـمی  برابـر رای شـماره 139860319014001070-مـورخ 12-3-98 هیـات دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 

ثبتی اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی مسـتقر در واحد ثبتی
حـوزه ثبـت ملک شـهر جیرفـت تصرفات مالكانـه بامعارض متقاضـی اقـای نعمـت هللا آزاد داور فرزندمرحوم محمد 
بشـماره شناسـنامه 1331صـادره از جیرفـت درششـدانگ یـک بـاب خانه بـه مسـاحت 365ترمربع پـاک -فرعی از 
549- اصلـی مفـروز ومجـزی شـده از پاک  23فرعـی از 549-اصلی  قطعه دو واقـع دراراضی کلرود جیرفت بخش 
45کرمـان  خریـداری  از مالـک رسـمی قاسـم یاغی پور محرز گردیده اسـت. لذا بـه منظور اطاع عمـوم مراتب در دو 

نوبـت به فاصلـه 15 روز آگهی می شـود
در صورتـی کـه اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند مـی توانند از تاریخ انتشـار 
اولیـن اگهـی بـه مـدت دو مـاه اعتراض خـود را به این اداره تسـلیم و پس از اخذ رسـید، ظرف مدت یک مـاه از تاريخ 
تسـليم اعتـراض، دادخواسـت خـود را به مراجع قضایـی  تقدیم نمایند. بدیهی اسـت در صورت انقضـای مدت مذکور 
و عـدم وصـول اعتراضـی طبـق مقررات سـند مالکیـت صادر خواهـد شـد-تاریخ انتشـار نوبـت اول :22-8-98تاریخ 

انتشـار نوبت دوم 98-9-6
جواد فاریابی -ریس اداره ثبت اسناد جیرفت

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

  هيات موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي وساختمانهاي فاقد سند رسمي
واراضـي  ثبتـي  تكليـف وضعيـت  تعييـن  قانـون  نامـه  اگهـي موضـوع ماده3قانـون وماده13آئيـن 

فاقـد سـند رسـمي وسـاختمانهاي 
برابـر رای شـماره 139860319005000236 مـورخ 1398/07/10 هیـات اول موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت 
ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتـی حوزه ثبـت ملک شـهداد تصرفـات مالکانه 
بامعارض متقاضی اقای محمدرضا غامحسـین زاده خبیصی فرزند علی بشـماره شناسـنامه 7879 صادره از کرمان 
در ششـدانگ یـک قطعـه باغ به مسـاحت 9323/5 متر مربع پـاک 3 فرعی از 12 -اصلی واقـع در بخش 23 کرمان 
بـه آدرس شـهداد - خیابـان تمـدن خریـداری از مالـک رسـمی محمد تقـی بحری محرز گریده اسـت. لـذا به منظور 
اطاع عموم مراتب در دونوبت به فاصله 15روزآگهي مي شـود در صورتي كه اشـخاص نسـبت به صدورسـند مالكيت 
متقاضـي اعتراضـي داشـته باشـند مي توانند از تاريخ انتشـار اولين اگهي به مـدت دو ماه اعتراض خود را بـه اين اداره 
تسـليم و پس از اخذ رسـيد، ظرف مدت يكماه از تاريخ تسـليم اعتراض، دادخواسـت خود را به مراجع قضايي تقديم 
نماينـد. بديهـي اسـت در صـورت انقضاي مدت مذكور و عـدم وصول اعتراض طبق مقررات سـند مالكيت صادر خواهد 

شـد. م/الف1228- تاريخ انتشـار نوبت اول:98/9/6- تاريخ انتشـار نوبـت دوم:98/9/20
ابراهیم سیدی رئيس اداره ثبت اسناد وامالك

آگهی فقدان سند مالکیت
  چـون اقـای رضـا افشـاری پور مالک ششـدانگ پاک 5366 فرعـی از 574-اصلی واقـع در بخش45کرمان 
بـا ارائـه دو بـرگ شـهادت شـهود تصدیـق شـده ادعـا واعـام نمـوده اصل سـند مالکیـت پـاک اخیرالذکر که 
قبـا ذیـل ثبت27966صفحـه 7 دفتـر157 اماک  محلی جیرفت صادر وتسـلیم شـده اسـت بعلـت جابجای 
مفقـود گردیـده واز ایـن اداره تقاضـای صدورسـند مالکیـت المثنـی پـاک فـوق را نموده لـذا بنا به درخواسـت 
نامبـرده وبرحسـب دسـتورتبصره یـک ماده 120آیین نامـه – قانون ثبت مراتـب در یک نوبت آگهی میگردد تا چنانچه شـخص 
یـا اشـخاصی مدعـی انجـام معاملـه نسـبت به ملک مرقـوم ویا وجـود اصل سـند مالکیت مـورد ادعا نـزد خود می باشـند از 
تاریـخ انتشـار آگهـی )یـک نوبـت اسـت (ظـرف مـدت 10روز مراتب را بـا ارائه اصل سـند مالکیت یا سـند معامله کتبا بـه اداره 
ثبـت اسـناد وامـاک شهرسـتان جیرفـت اعام نمایند بدیهی اسـت پـس از انقضـای مهلت مقـرر در آگهـی )10روز(هیچگونه 
ادعایـی از هیچکـس مسـموع نخواهد بـود واین اداره وفق ضوابط و مقررات نسـبت به صدور سـند مالکیت المثنی بنام مالک 

اقـدام خواهد نمـود /.م الف:487
جواد فاریابی - رئیس ثبت اسناد امالک جیرفت

آگهی تحدید حدود اختصاصی
  چون ششـدانگ یکباب مغازه مشـتمل برطبقه فوقانی داری پاک 1391فرعی از 497-اصلی مفروز ومجزی 
شـده از پـاک 13فرعـی از 497-اصلـی به مسـاحت 63.98متر مربع واقع در نـورک آباد قلعه گنج قطعه چهار 
بخـش 46کرمـان باسـتناد رای شـماره 139860319002002077-1398/07/09هیـات مسـتقر در ثبت کهنوج در 
مالکیـت اقـای جعفـر صادقـی چاه نصیر فرزند حسـن قرار گرفته واگهـی موضوع مـاده 3قانون تعیین تکلیف 
وضعیـت اراضی وسـاختمانهای فاقد سـند رسـمی ومـاده 13ایین نامه قانون ثبت منشـر ودر موعـود مقرر مـورد واخواهی قرار 
نگرفتـه ونیـاز به تحدیدی حدود دارد.لذا حسـب درخواسـت کتبی مالک مورخـه 1398/09/04آگهی تحدید آن باسـتناد تبصره 
ماده 13قانون مزبور منتشـر وعملیات تحدید آن از سـاعت 8صبح روزشـنبه مورخه 1398/09/30در محل شـروع وبعمل خواهد 
آمـد. لـذا بـه مالکیـن  و مجاورین رقبه فـوق اخطار میگردد که در موعد مقررمحـل وقوع ملک حاضر و در صـورت عدم مراجعه 
مجاورین عملیات تحدید ی با معرفی مالک انجام و چنانچه کسـی از مجاورین بر حدود وحقوق ارتفاقی آن اعتراض داشـته 
باشـد طبـق مـاده 20قانـون ثبـت و مـاده 86 اصاحی پس از تنظیم صورت جلسـه تحدیدی اعتـراض خود را کتبا به ایـن اداره 
اعـام وظـرف مـدت 30روزدادخواسـت بـه مراجـع ذیصاح قضائی تقدیـم نماید و گواهـی دادخواسـت مربوطه را به ایـن اداره 

ارائـه نمایـد. وپس از گذشـت مهلت یاد شـده هیچگونه ادعایی مسـموع نخواهد بود . 
اصغر نارویی-رئیس اداره ثبت اسناد وامالک شهرستان کهنوج- م الف :۲۲36

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

هيـات موضـوع قانـون تعييـن تكليف وضعيـت ثبتي اراضـي وسـاختمانهاي فاقد 
سـند رسمي

اگهـي موضـوع ماده3قانون وماده13آئين نامـه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي 
واراضي وسـاختمانهاي فاقد سند رسمي

برابـررأي شـماره139860319008001462 هيـات دوم موضـوع قانون تعييـن تكليف وضعيت 
ثبتـي اراضـي وسـاختمانهاي فاقد سـند رسـمي مسـتقر در واحـد ثبتي حوزه ثبـت ملك زرند 
تصرفـات مالكانـه بامعـارض متقاضـي آقـای حمیـد مومنـی تذرجـی فرزنـد اکبـر بشـماره 
شناسـنامه 2 صـادره از زرنـد در یـک بـاب خانه بـه مسـاحت 319/40 مترمربع پـاك 2526 
فرعـي مفـروز و مجـزی شـده از پـاک 143 فرعـی از 2368 اصلـي واقـع در زرنـد خیابـان 
شـهید فهمیـده کوچـه 14 خریـداری از مالـک رسـمی صاحـب جـان میرزایی محـرز گرديده 
اسـت.لذا بـه منظـور اطـاع عمـوم مراتـب در دونوبـت بـه فاصلـه 15روزآگهـي مـي شـود در 
صورتـي كـه اشـخاص نسـبت بـه صدورسـند مالكيت متقاضـي اعتراضي داشـته باشـند مي 
تواننـد از تاريـخ انتشـار اوليـن اگهـي بـه مـدت دو ماه اعتـراض خود را بـه اين اداره تسـليم 
وپـس از اخـذ رسـيد، ظـرف مـدت يكمـاه از تاريـخ تسـليم اعتراض، دادخواسـت خـود را به 
مراجـع قضايـي تقديـم نماينـد. بديهي اسـت در صـورت انقضاي مـدت مذكور و عـدم وصول 

اعتـراض طبـق مقررات سـند مالكيـت صـادر خواهد شـد. م/الف159
تاريخ انتشار نوبت اول:چهارشنبه 98/8/22- تاريخ انتشار نوبت دوم:چهارشنبه 98/9/6

حسين توحيدي نيا- رئيس اداره ثبت اسناد وامالك شهرستان زرند

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

هيـات موضـوع قانـون تعييـن تكليف وضعيـت ثبتي اراضـي وسـاختمانهاي فاقد 
سـند رسمي

اگهـي موضـوع ماده3قانون وماده13آئين نامـه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي 
واراضي وسـاختمانهاي فاقد سند رسمي

برابـررأي شـماره139860319008001463 – 98/7/25 هيـات دوم موضـوع قانـون تعييـن 
تكليـف وضعيـت ثبتـي اراضـي وسـاختمانهاي فاقـد سـند رسـمي مسـتقر در واحـد ثبتـي 
حـوزه ثبـت ملـك زرنـد تصرفـات مالكانـه بامعـارض متقاضـي آقـای علیرضـا زارعـی جال 
آبـادی فرزنـد یدالـه بشـماره شناسـنامه 5282 صادره از زرنـد در یک باب خانه به مسـاحت 
316/40 مترمربـع پـاك 988 فرعـي از 7561 اصلـي واقـع در زرنـد بلوار فـردوس کوچه 28 
خریـداری از مالـک رسـمی خانم رخسـاره حجـازی محرز گرديده اسـت.لذا بـه منظور اطاع 
عمـوم مراتـب در دونوبـت بـه فاصلـه 15روزآگهـي مـي شـود در صورتي كه اشـخاص نسـبت 
بـه صدورسـند مالكيـت متقاضـي اعتراضي داشـته باشـند مـي تواننـد از تاريخ انتشـار اولين 
اگهـي بـه مـدت دو مـاه اعتـراض خـود را بـه ايـن اداره تسـليم وپـس از اخـذ رسـيد، ظرف 
مـدت يكمـاه از تاريخ تسـليم اعتراض، دادخواسـت خـود را به مراجع قضايـي تقديم نمايند. 
بديهـي اسـت در صـورت انقضـاي مـدت مذكـور و عـدم وصـول اعتـراض طبق مقررات سـند 

مالكيـت صـادر خواهد شـد. م/الف156
تاريخ انتشار نوبت اول:چهارشنبه 98/8/22- تاريخ انتشار نوبت دوم:چهارشنبه 98/9/6

حسين توحيدي نيا- رئيس اداره ثبت اسناد وامالك شهرستان زرند

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

هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمان های 
فاقد سـند رسـمی

اگهـی موضـوع مـاده 3 و مـاده 13 آئین نامـه قانون تعیین تکلیـف وضعیت ثبتی 
و اراضـی و سـاختمان هـای فاقـد سـند رسـمی برابـر رای شـماره 139860319008001528 هیات 
دوم موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتی اراضی و سـاختمان های فاقد سـند رسـمی 
مسـتقر در واحـد ثبتی حوزه ثبـت ملک زرند تصرفات مالکانه بامعارض متقاضی خانم شـیرین 
جـان پورحبیبـی زرنـدی فرزنـد محمد بشـماره شناسـنامه 174 صـادره از زرند در یـک باب خانه 
بـه مسـاحت 303/13 مترمربـع پـاک 2525 فرعی مفروز و مجزی شـده از پـاک 115 فرعی از 
2368 اصلـی واقـع در زرنـد خیابـان انقـاب کوچه 4 خریداری از مالک رسـمی آقـای اکبر رهنما 
محـرز گردیـده اسـت. لـذا بـه منظور اطاع عمـوم مراتـب در دو نوبت بـه فاصلـه 15روز آگهی می 
شـود در صورتـی که اشـخاص نسـبت بـه صدور سـند مالکیت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند 
مـی تواننـد از تاریـخ انتشـار اولیـن اگهی به مـدت دو ماه اعتـراض خـود را به این اداره تسـلیم و 
پـس از اخـذ رسـید ظـرف مدت یک ماه از تاریخ تسـلیم اعتراض، دادخواسـت خـود را به مراجع 
قضایـی تقدیـم نمایند. بدیهی اسـت در صورت انقضـای مدت مذکور و عدم وصـول اعتراض طبق 

مقـررات سـند مالکیت صـادر خواهد شـد. م/ الف 162
تاریخ انتشار نوبت اول: 98/8/22- تاریخ انتشار نوبت دوم: 98/9/6

حسین توحیدی نیا- رییس ثبت اسناد و امالک شهرستان زرند
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محمدرضـا اسـتایی، گفـت: در حـوزه امنیتـی، بسـیج 
همـکاری  بـا  تاکنـون  گذشـته  سـال  از  شهرسـتان 
نیروهـای انتظامـی و بـا اسـتفاده از ظرفیـت نیروهای 
)ع(،  حسـین  امـام  هـای  گـردان  عضـو  بسـیجی 
تیـم   190 )ع(،  علـی  امـام  وگـردان  المقـدس  بیـت 
گشـت محلـه محـور رضویـون را تشـکیل داده اسـت.

 بـه گـزارش خبرنـگار خبرگـزاری شبسـتان از کرمـان 
جنوب، اجتماع بزرگ بسـیجیان به مناسـبت سـالروز 
تشـکیل بسـیج مسـتضعفین در مصلی شـهر جیرفت 
با حضور جمعی از مسـئولین و بسـیجیان برگزار شـد.

ضمـن  ایـن گردهمایـی،  در  اسـتایی«،  »محمدرضـا 
تبریـک  و  شـهدا  خاطـره  و  یـاد  گرامیداشـت 
بسـیج  وجـودی  فلسـفه  گفـت:  بسـیج،  هفتـه 
برابـر  در  آن  دسـتاوردهای  و  انقـاب  از  دفـاع 
نـرم  و  سـخت  نیمـه  سـخت،  تهدیـدات  تمامـی 
اسـت. داخلـی  و  ای  منطقـه  خارجـی،  دشـمنان 

بیـان  جیرفـت،  شهرسـتان  سـپاه  فرماندهـی 
اسـتراتژیک  نیـروی  یـک  واقـع  در  بسـیج  داشـت: 
را  قابلیـت  ایـن  کـه  اسـت  فـردی  بـه  منحصـر  و 
را  الزم  حـل  راه  شـرایطی  هـر  بـا  متناسـب  تـا  دارد 
الزم،  کارهـای  سـازو  از  اسـتفاده  بـا  و  کـرده  پیـدا 
ماموریـت و وظیفـه محولـه را بـه خوبـی انجـام دهـد.

نیـروی  یـک  صرفـا  بسـیج  خاطرنشـان کـرد:  وی، 
نظامـی یـا شـبه نظامـی مختـص جنـگ، برقـراری 
امنیـت و یـا مقابلـه با ناآرامـی ها و ناامنی ها نیسـت.

و  راحـل  امـام  اندیشـه  در  داشـت:  ابـراز  اسـتایی،   
مقـام معظـم رهبـری، یکـی از کارکردهـای بسـیج، در 
شـرایط الزم، کارکـرد امنیتـی و نظامـی خواهـد بـود و 
کارکـرد فرهنگـی آن بـا تکیـه بـر قـدرت نـرم در واقـع 
مـی توانـد بـه عنـوان کارکـرد اصلی مـورد توجه باشـد.

فرمانـده سـپاه شهرسـتان جیرفـت، ادامـه داد: ترویج 
زنـده  و  پویـا  بـرای  تـاش  محمـدی،  نـاب  اسـام 
نـگاه داشـتن انقـاب، ترویـج شـعائر دیـن اسـام، 
دفـاع از نظـام و فـداکاری در ایـن راه، مقابلـه بـا هـر 
اسـتقال  از  دفـاع  اسـامی،  نظـام  علیـه  ای  توطئـه 
و تمامیـت ارضـی ایـران، عـزت ملـی و تـاش بـرای 
ایـران اسـامی، مبـارزه بـا ظلـم، اسـتکبار و سـتم، امر 
بـه معـروف و نهـی از منکـر، حمایـت از مظلومیـن، 
محرومیـن و مسـتضعفین، کمـک بـه دولت اسـامی 
بـرای محرومیـت، تـاش برای سـازندگی و پیشـرفت 
کشـور در تمامـی عرصه هـا، همکاری با دسـتگاه های 
امنیتـی و اطاعاتی کشـور برای خنثی کـردن توطئه ها 
و برقـراری امنیـت پایـدار، از سـایر کارکردهـای بسـیج 
در اندیشـه امـام راحـل و مقـام معظـم رهبری اسـت.

وی، بـه برخـی از ماموریـت های انجام شـده از سـوی 
بسـیج شهرسـتان جیرفـت بـا تعامـل دسـتگاه هـای 
امنیتـی، نظامـی و اجرایـی ایـن شهرسـتان در یـک 
سـال گذشـته اشـاره کـرد و افـزود: در حـوزه امنیتـی، 
بسـیج شهرسـتان از سـال گذشـته تاکنـون در جهـت 
برقـرای امنیـت پایـدار با همـکاری نیروهـای انتظامی 
نیروهـای بسـیجی عضـو  از ظرفیـت  بـا اسـتفاده  و 
گـردان هـای امـام حسـین )ع( و بیـت المقـدس، 
گـردان امـام علـی )ع(، 190 تیـم گشـت محلـه محـور 
رضویـون را تشـکیل، سـاماندهی و سـازماندهی  کـرده 
اسـت کـه از ایـن تعداد، 70 تیم پشـتیبان مسـلح، 120 
تیـم محلـه محـور در جهـت برقـراری امنیـت تـاش 
بـا برقـراری  تـا  اقـدام مـی کننـد  کـرده و همچنـان 
امنیـت پایـدار بـه مـردم و مسـئولین کمـک شـود.

سـال گذشـته  یـک  طـول  در  داد:  ادامـه  اسـتایی، 
توسـط تیـم هـای محله محـور، 10 دسـتگاه خـودروی 
سـرقتی، 7 دسـتگاه موتورسیکلت سـرقتی، 540 راس 
دام قاچـاق، 200 کیلوگـرم مـواد مخـدر از نـوع تریـاک، 
350 گـرم هروئیـن.، 12 راس دام سـر قتـی، 2 قبضـه 
سـاح غیرمجـاز، 2 مـورد وسـایل سـرقتی، 35 هزار و 
700 لیتـر سـوخت قاچـاق، 25 لیتـر مشـروبات الکی، 
7 مـورد کابـل هـای مخابـرات کشـف شـده اسـت.

کـرد:  اضافـه  جیرفـت،  شهرسـتان  سـپاه  فرمانـده 
و همچنیـن دسـتگیری 120 نفـر اتبـاع بیگانـه غیـر 
منـازل،  سـرقت  از  جلوگیـری  مـورد   115 مجـاز، 
دسـتگیری  و  گیـری  گـروگان  رهایـی  مـورد   3
عضـو  بسـیجی  نیروهـای  توسـط  گیرهـا  گـروگان 
اسـت.  شـده  انجـام  محـور  محلـه  هـای  تیـم 
وی، بیـان داشـت: 7 گـردان دفاعـی بیـت المقـدس 
سـاماندهی  و  سـازماندهی  جیرفـت،  شهرسـتان  در 
بیننـد  مـی  را  الزم  هـای  آمـوزش  سـاالنه  و  شـدند 
تـا در مواقـع ضـروری بـه موقـع وارد عمـل شـوند کـه 
در بحـث آمـوزش و تجهیـز ایـن گـردان هـا، سـپاه 
اسـتان خیلـی خوبـی عمـل کـرده اسـت و آمـوزش 
هـای تئـوری و عملـی را بـه خوبـی ارائـه مـی دهـد.

اسـتایی، عنـوان داشـت: 2 گـردان 431 و 429 امـام 
حسـین )ع( کـه بـه لحـاظ تجهیـز و آمـوزش تئـوری 
و عملـی دیـده انـد در راسـتای ارتقـای تـوان جسـمی 
و دفاعـی خـود تـاش مـی کننـد تـا در مواقـع الزم بـا 
هرگونه تهدید سـخت، نیمه سـخت و نرم مقابله کنند.

فرمانـده سـپاه شهرسـتان جیرفـت، اظهـار داشـت: 3 
گـردان امنیتـی بـرای مقابلـه بـا اغتشاشـات در ایـن 
شهرسـتان سـاماندهی، سـازمان دهی و تجهیز شدند.

بـه گفته مدیرکل دامپزشـکی جنـوب کرمان تا کنون 
هیـچ کانـون آنفلوآنـزای فوق حـاد پرنـدگان در این 
منطقـه مشـاهده نشـده اسـت. علـی احمـدی در 
گفـت و گـو بـا خبرنـگار ایرنا اظهـار داشـت: منطقه 
تحـت پوشـش اداره کل دامپزشـکی جنـوب کرمان 
بـه طور مسـتمر در حال پایش آنفلوآنـزای فوق حاد 
پرنـدگان اسـت. ایـن همایش بـا توجه بـه اهمیت 
بیمـاری بـه خصـوص در نیمـه دوم سـال بـه دلیل 
سـرد شـدن هوا و افزایش بقای ویروس در محیط 
و همزمانـی آن بـا ورود پرندگان مهاجـر و به منظور 
تمامـی گروه هـای  بـه  آمـوزش  و  رسـانی  اطـاع 
هدف برگزار شـد.مدیرکل دامپزشـکی جنوب کرمان 
تصریـح کرد: بیمـاری آنفلوآنزای فوق حـاد پرندگان 
نوعـی بیمـاری ویروسـی اسـت کـه عاوه بـر طیور، 
برخـی پسـتانداران از جملـه انسـان را نیـز می تواند 
درگیـر کنـد و پرنـدگان وحشـی و آبزیـان می توانند 
بـه عنـوان مخـزن ایـن بیمـاری عمـل کننـد.وی 
افـزود: بـا توجه بـه اینکه پرنـدگان وحشـی مهاجر 
نقـش مهمـی در ورود ویـروس بـه اسـتان دارنـد 
بایـد از صیـد ایـن پرنـدگان پرهیـز و از تمـاس آنها 
بـا مرغ هـای بومـی جلوگیـری شـود.احمدی گفت: 
بیمـاری آنفلوآنزای فـوق حاد پرنـدگان دارای عائم 
بی حالـی شـدید، پژمردگـی و دور هـم جمع شـدن 
گلـه، سـیاه شـدن و خونریـزی تـاج، ریش و سـاق 
پـا، ُافـت ناگهانـی و شـدید تولیـد تخم مـرغ روزانه، 
عائـم تنفسـی حـاد و کاهش شـدید مصـرف دان 
اسـت، ضمـن آنکـه ایـن بیمـاری بـه طـور ناگهانی 
در گلـه انتشـار می  یابـد و تلفـات ناشـی از آن تا 100 

درصـد ممکن می شـود.

بـه گـزارش روابـط عمومـی شـركت توزيـع نيـروي 
بـرق جنـوب اسـتان كرمـان، ايـن آیيـن بـا حضـور 
معـاون دفتـر فنـاوري و ارتباطـات وزارت نيـرو، دبير 
شـوراي ملـي كاربـران اطاعـات مكاني كشـور، مدير 
و مهندسـی، مديـران  ريـزي  برنامـه  عامل،معـاون 
و  كارشناسـان مرتبـط در  مركـز ديسـپاچينگ ايـن 
شـركت برگـزار شـد و همچنيـن اسـتقرار نـرم افـزار 
ويدئـو كنفرانـس  صـورت  بـه  شـركت  اتوماسـيون 
درشهرستان سـيرجان انجام شـد.مديرعامل شركت 
توزيـع نيـروی برق جنوب اسـتان كرمان در حاشـيه 
ايـن نشسـت بيـان نمود:يكـي از نيازهـاي اساسـي 
مراكز كنترل و راهبری شـبكه اسـتفاده از نقشه هاي 
مانـوري جهـت مديريـت بار، محـدود كـردن منطقه 
خاموشـي و تسـريع در بـرق دار كـردن مشـتركان 
اسـت؛  در سـاختارهای سنتی از نقشه های كاغذی و 
بعد از آن از نقشـه های كامپيوتر اسـتفاده مي كردند.

وی افـزود: يكـی از نيازهـای اساسـی كشـور ايجـاد 
يـك زيـر سـاخت نمايـش و كشـيدن ايـن نقشـه 
 )GIS(هـا به صـورت زنـده بـر اسـاس داده مكانـی
اسـت كـه با توجـه به تجربيـات مفيد شـركت توزيع 
اسـتخراج  افـزار  نـرم  اسـتان كرمـان  بـرق جنـوب 
نقشـه ي تـك خطـي بـر اسـاس داده هـاي مكانـي 
شـبكه طراحـي و پياده سـازي شـد.اين شـركت در 
زمينـه نقشـه های تك خطـی به عنوان پايلوت سـاير 
شـركت های توزيـع انتخـاب شـده اسـت كـه هـم 
اكنـون فـاز اول آن اجرايـی و بـه بهره بـرداری رسـيد.

تشکیل 1۹0 تیم گشت 
محله محور رضویون 
در شهرستان جیرفت 

آنفلوآنزای پرندگان 
در جنوب کرمان 

مشاهده نشد

راه اندازی مركز كنترل 
و مانيتورينگ از راه 

دور شبكه برق 

خبر

خبرخبر

مشارکت آموزش و پرورش 
در رفع مشکل موسسات قرآنی

جلسه توجیهی طرح ملی فهما 
در رودبار جنوب برگزار شد

پیشرفت 80 درصدی پروژه سنگی 
مالتی آب برده جیرفت

عملیات اجرایی 430 کیلومتر راه 
روستایی در جنوب کرمان آغاز شد

کتاب عصاره جان نویسنده 
مدیرکل فرهنگ و ارشـاد اسـامی 
جنـوب کرمان خواسـتار مشـارکت 
آمـوزش و پـرورش در رفع مشـکل 
محل اسـتقرار موسسـات فرهنگی 
قـر آن و عتـرت در محـل مـدارس فاقـد دانـش 
آمـوز شـد. به گزارش روابط عمومـی اداره فرهنگ 
و ارشـاد اسـامی جنوب کرمان ،مدیرکل فرهنگ 
و ارشـاد اسامی جنوب کرمان خواستار مشارکت 
آموزش و پرورش در رفع مشـکل محل اسـتقرار 
موسسـات فرهنگـی قـر آن و عتـرت در محـل 
مـدارس فاقد دانش آموز شد.حسـین اسـحاقی 
در دیـدار مدیرعامـل اتحادیه تشـکل هـای قرآن 
کشـور بـا مدیـران موسسـات قرآنـی جیرفـت 
افـزود: در جنـوب کرمـان 57 موسسـه فرهنگـی 
قـرآن و عتـرت داریـم که همـه آنها تقریبـا فعال 
هسـتند.وی بـا بیان اینکـه برخی موسسـات در 

جنـوب کرمـان فعالیـت خیلی خوبـی دارند بیان 
داشـت: متاسـفانه در اسـتان کرمـان در زمینـه 
کمـک بـه موسسـات تـوازن در شـمال و جنوب 
اسـتان وجـود نـدارد.وی بـا بیـان اینکـه تـا کنون 
فعالیـت هـای متعددی چون جشـنواره قـرآن و 
عتـرت، هفتـه قرانـی و غیـره انجام شـده اسـت 
اظهـار داشـت: یـک سـوم جمعیـت اسـتان در 
جنـوب کرمان اسـت این منطقـه از محروم ترین 
نقـاط کشـور مـی باشـد . وی گفـت: یک سـری 
شـرکت هـا  در جنـوب کرمـان بـه عنـوان معین 
اقتصـادی منطقـه انتخـاب شـده انـد کـه مـی 
تـوان از ایـن ظرفیـت بـرای کمـک به موسسـات 
قرآنی اسـتفاده کـرد.وی با بیان اینکه متاسـفانه 
در زمینـه قرآنـی بـه ماننـد شـمال اسـتان خّیـر 
نداریـم ادامـه داد: بـرای تقویـت آمـوزش قـرآن 

بایـد  طرح هـای کاربـردی اجـرا شـود.

هماهنگـی کانـون  سـتاد  مدیـر 
جنـوب کرمـان  مسـاجد  هـای 
گفـت: در ادامـه رونـد برگـزاری 
ملـی  توجیهـی طـرح  جلسـات 
فهمـا ویـژه مدیـران و رابطـان فهما در سـطح 
کانون هـای فرهنگـی هنـری مسـاجد جنوب 
در  طـرح  ایـن  توجیهـی  جلسـه  کرمـان، 
شهرسـتان رودبـار جنـوب و شـهر زهکلـوت 
گفـت  در  زاده«،  خوبـی  شـد.»مجید  برگـزار 
از  شبسـتان  خبرگـزاری  خبرنـگار  بـا  و گـو 
کرمـان جنوب، گفـت: در ادامه رونـد برگزاری 
ویـژه  فهمـا  ملـی  طـرح  توجیهـی  جلسـات 
مدیـران و رابطـان فهمـا در سـطح کانون های 
کرمـان،  جنـوب  مسـاجد  هنـری  فرهنگـی 
شهرسـتان  در  طـرح  ایـن  توجیهـی  جلسـه 
رودبـار جنـوب و شـهر زهکلـوت برگزار شـد.با 

توجه به گسـتردگی شهرسـتان رودبار جنوب، 
جلسـه توجیهـی طـرح ملـی فهما بـه صورت 
2 جلسـه مجزا در شـهر رودبار جنوب و شـهر 

زهکلـوت برگـزار شـد.
وی، ادامه داد: جلسـه توجیهی در شـهر رودبار 
جنـوب با حضـور رابطان فهما و مدیـران کانون 
هـای فرهنگی هنری منتخـب در اداره فرهنگ 
و ارشـاد اسـامی شهرسـتان رودبـار جنـوب و 
جلسـه مشـابه آن در دفتـر امـام جمعه شـهر 

زهکلـوت برگزار شـد.
خوبـی زاده، یادآور شـد: در این جلسـات طرح 
نویسـی، نحـوه ثبـت اعضـای جدیـد و ارکان 
کانـون هـا، روش ثبـت فعالیـت هـای شـنبه 
هـای با کتـاب و نیز نحوه ثبت مناسـبت های 
ملـی و مذهبـی در سـامانه فهمـا بـه مدیـران 

ایـن کانـون ها آمـوزش داده شـد.

ــروژه  ــت: پـ ــاهرخی، گفـ شـ
ســـنگی ماتـــی آب بـــرده 
ــرفت 80  ــا پیشـ ــت بـ جیرفـ
درصـــدی و بـــا حجـــم 3 
ــت. ــال اجراسـ ــب در حـ ــر مکعـ ــزار متـ هـ
بـــا  و گـــو  گفـــت  در  »شـــاهرخی«، 
شبســـتان  خبرگـــزاری  خبرنـــگار 
پـــروژه  جنـــوب، گفـــت:  کرمـــان  از 
آب  آبخیـــز  حـــوزه  ماتـــی  ســـنگی 
بـــرده شهرســـتان جیرفـــت، بـــا حجـــم 
3 هـــزار متـــر مکعـــب در حـــال اجـــرا 

اســـت.
معـــاون آبخیـــزداری اداره کل منابـــع 
جنـــوب  آبخیـــزداری  و  طبیعـــی 
ــروژه  ــن پـ ــرد: ایـ ــه کـ ــان، اضافـ کرمـ
ــار  ــزار و 899 هکتـ ــاحت 11هـ ــه مسـ بـ

در حـــال اجراســـت کـــه تـــا کنـــون 80 
درصـــد پیشـــرفت فیزیکـــی داشـــته 

ــت. اسـ
 وی، بیـــان داشـــت: میـــزان اعتبـــار 
ــزار و 500  ــروژه 16 هـ ــوب ایـــن پـ مصـ
ــارات  ــل اعتبـ ــال و از محـ ــون ریـ میلیـ
ــال 1398  ــی سـ ــعه ملـ ــدوق توسـ صنـ

اســـت.
شـــاهرخی، بـــه اهـــداف اجـــرای ایـــن 
پـــروژه اشـــاره کـــرد و اظهـــار داشـــت: 
ـــش  ـــروژه کاه ـــن پ ـــرای ای ـــدف از اج ه
خطـــر بـــروز ســـیاب هـــا، تغذیـــه 
ـــی  ـــی، آبده ـــر زمین ـــای آب زی ـــفره ه س
ــگیری و  ــا، پیشـ ــمه هـ ــوات و چشـ قنـ
کاهـــش اثـــرات خشکســـالی و نیـــز 
ــت. ــاک اسـ ــایش خـ ــری از فرسـ جلوگیـ

رییـس اداره نظـارت بر سـاخت 
راه هـای روسـتایی اداره کل راه و 
شهرسـازی جنوب کرمان از آغاز 
عملیـات اجرایـی 430 کیلومتـر 
داد.  خبـر  منطقـه  ایـن  در  روسـتایی  راه 
وحیـد افشـارپور در گفـت و گـو بـا خبرنـگار 
ایرنـا اظهار داشـت: اعتبـار هزینه شـده برای 
سـاخت ایـن راه هـا 400 میلیـارد ریـال بـوده 
کـه با تخصیـص 375 میلیارد ریـال اعتبار و  
همچنیـن تامیـن قیر مـورد نیاز، باقـی مانده 

مسـیرها تکمیـل خواهد شـد.
وی تصریـح کـرد: از ابتدای امسـال تـا کنون 
206 کیلومتـر راه روسـتایی در جنـوب کرمـان 

زیرسـازی و آماده آسـفالت شـده اسـت.
راه هـای  سـاخت  بـر  نظـارت  اداره  رییـس 
روسـتایی اداره کل راه و شهرسـازی جنـوب 

ابتـدای سـال جـاری  از  ادامـه داد:  کرمـان 
تـا کنـون 50 کیلومتـر راه روسـتایی بـا اعتبار 
200 میلیـارد ریـال آسـفالت و بـه بهره برداری 
رسـیده کـه 20 روسـتا با یکهـزار و 250 خانوار 

بهره منـد شـده اند. مناسـب  راه  از 
یـک هـزار و 311 کیلومتـر از جاده هـای هفت 
شهرسـتان جنوبـی اسـتان کرمـان، اصلـی و 
یکهـزار و 406 کیلومتـر هم مربـوط به راه های 

فرعی اسـت.
مواصاتـی  محورهـای  از  کیلومتـر   438
بـه  نیـاز  کرمـان  جنوبـی  شهرسـتان های 
راه هـای  دارد.مجمـوع  تعریـض  و  آسـفالت 
جنـوب کرمـان هفـت هـزار و 585 کیلومتـر 
جنـوب  شهرسـازی  و  راه  کل  اسـت.اداره 
فعالیـت  اسـتان  مرکـز  از  مسـتقل  کرمـان 

. می کنـد

همـراه  بـه  پوروهـاب  محمـود 
معاونـت امـور فرهنگـی و رسـانه 
ای ومعاونـت هنری و سـینمایی 
بـا حضـور در دبیرسـتان دخترانه 
شـهر فاطمیه شهرسـتان جیرفت 
آییـن گرامیداشـت هفته کتـاب و کتابخوانی را 

ارج نهادنـد 
بـه گـزارش روابـط عمومـی اداره کل فرهنـگ 
کرمان،محمـود  جنـوب  اسـامی  ارشـاد  و 
پوروهـاب بـه همـراه معاونـت امـور فرهنگـی 
و رسـانه ای ومعاونـت هنـری و سـینمایی بـا 
حضـور در دبیرسـتان دخترانـه شـهر فاطمیـه 
شهرسـتان جیرفـت آییـن گرامیداشـت هفته 
نهادندرامیـن  ارج  را  کتابخوانـی  و  کتـاب 
افتخـاری معاونت هنری و سـینمایی اداره کل 
فرهنگ و ارشـاد اسـامی جنوب کرمان ضمن 
تبریـک هفتـه کتاب گفت :شـما دانش آموزان 

کتابخوانـان حرفـه ای و پژوهشـگران آینـده 
عاقـه  هـرکاری  در  پیشـرفت  هسـتید؛الزمه 
،اسـتعداد ،پشـتکار اسـت .افتخـاری در ادامه 
گفـت : مادامـی که با کتاب همنشـین باشـید 
روزنـه هـای موفقیـت را خواهیـد در ادامه این 
مراسـم محمـود پوروهـاب میهمـان ویـژه و از 
نویسـندگان و شـاعران حـوزه ادبیـات و کودک 
مطـرح کشـور ضمـن تبییـن جایگاه کتـاب در 
زندگـی عـادی مـردم گفـت : کسـانیکه کتـاب 
می نویسـند تمـام عصـاره وجودی خـود را در 
آن مـی ریزنـد و هـر کتابی بارها و ارها نوشـته 
مـی شـود تـا در شـکل تکامـل یافتـه اش در 

دسـترس مـردم قـرار گیرد 
شـایان ذکـر اسـت در ایـن مراسـم تعـدادی 
سـوال در حـوزه کتـاب مطـرح شـد و بـه چند 
نفـر از کسـانیکه پاسـخ صحیـح دادند بـا اهدا 

کتـاب تقدیر و تشـکر شـد

خاطـره ای  سـه  از  اول   - آخانـی  حسـین 
دارد.  حـرف  دنیـا  یـک  کـه  گویـم  مـی 
خاطـره اول: در اواخـر دهـه 60 کـه مـن دانشـجوی فوق 
لیسـانس بـودم، مرحـوم مـادرم هم بیمـار بـود. او برای 
درمـان بـه تهـران مـی آمـد. یـک روز بـرای دکتـر رفتـن 
بایـد از شـرق بـه غـرب خیابـان طالقانـی سـوار اتوبوس 
می شـدیم. مسـافران اتوبوس بسـیار زیاد بودند. خانم ها 
طبـق معمـول پشـت و آقایـان در جلوی اتوبـوس بودند. 
انبـوه مسـافران بـه حـدی بـود کـه وقتـی دو نفـر غیـر 
همجنـس سـوار می شـدی و یکـی ایسـتگاه را بلـد نبود 
فـرد دیگـر نمی توانسـت بـا او پیـاده شـدن را هماهنـگ 
کنـد. مـادر بیمـار مـن نه سـواد داشـت و نه تهـران را بلد 
بـود. سـختی شـرایط در آن وضعیت برای یـک فرزندی 
کـه نمی توانـد بـا مـادرش در تـه اتوبوس تماس داشـته 
باشـد چقـدر رقـت بـار اسـت؛ مـن هرگـز ایـن حجـم از 
اینکـه  نمی کنـم.  فرامـوش  را  درماندگـی  و  اسـتیصال 

چگونـه بـا فریاد توانسـتم مـادرم را در ایسـتگاه ولیعصر 
تلـخ زندگـی مـن اسـت. از آن خاطـرات  پیـاده کنـم 

خاطـره دوم: در سـال 2005، مـن 7 مـاه در شـهر پولمـن 
آمریـکا )ایالـت واشـنگتن در شـمال غربـی آمریـکا( در 
فرصـت مطالعاتـی بـودم. این شـهر کوچک دانشـگاهی 
بـود و مـا بـرای خریـد باید به شـهری مجـاور می رفتیم. 
سـاعت های  در  بایـد  نداشـتم،  خـودرو  چـون  مـن 
اتوبوسـی کـه فقـط  مشـخصی منتظـر می بودیـم کـه 
گاهـی می آمـد، بتوانیـم بـا آن بـه یـک مرکـز خریـد 
برویـم. ایسـتگاه اتوبـوس در داخـل پارکینگ فروشـگاه 
بـود. بعـد از چنـدی دیدیـم کـه اتوبـوس دیگـر در آن 
ایسـتگاه توقـف نمـی کنـد و مـا بایـد یکـی دو کیلومتـر 
دورتـر پیـاده و سـوار می شـدیم. به شـرکت اتوبوسـرانی 
ایمیـل زدیـم. آنهـا گفتنـد کـه مدیریـت فروشـگاه بـه 
مـا اجـازه توقـف در روبـروی فروشـگاه را نـداده اسـت. 
خاصـه آنکـه اقامت مـا در آمریکا، یکی از رقـت بارترین 

سـفرهای خارجـی مـن بـود. بـه تجربـه دیـدم کـه در 
آمریـکا اگـر خـودرو نداشـته باشـید بهتر اسـت بمیرید! 
خاطـره سـوم: سـال 2007 مـن در لنـدن بـودم. عصـر 
شـنبه )آخـر هفتـه( بـود. بـا اتوبـوس بـه مرکـز خریدی 
رفتـم تـا خرید هفتگی خـود را انجام دهـم. فاصله مرکز 
خریـد و محل مسـکونی من حـدود 6-7 ایسـتگاه بود. 
وقتـی در برگشـت سـوار اتوبـوس شـدم، خودم بـودم و 
خـودم. در جلـوی اتوبـوس نشسـتم، بطوریکـه راننـده 
"اگـر  بـا خـود فکـر می کـردم  را می دیـدم. در مسـیر 
راننـده ایـن اتوبـوس ایرانـی بـود هرگـز یـک اتوبـوس 
بـه ایـن بزرگـی را بـرای یـک مسـافر حرکـت نمیـداد". 
یکدفعـه دیـدم راننـده بـا تلفـن همـراه بـه فارسـی بـا 
فـرد دیگـری صحبـت کـرد و گفـت "حسـن، مـن پنیـر 
خریـدم، شـما نـان بربـری بگیـر تـا افطـاری را بـا هـم 
بزنیـم". سـر جـای خـودم میخکوب شـدم! خیلـی دلم 
می خواسـت، ایـن افـکارم را بـه آن راننـده ایرانـی بگویم، 
کـه زود بـه ایسـتگاه مـورد نظـر رسـیدم و پیـاده شـدم.

نقش عمدی دولت ها در باال بردن 
مصرف بنزین

سـه خاطـره باال، یـک دنیا حـرف دارد. هنوز بعـد از چهار 
دهـه انقـاب، سیسـتم حمـل و نقـل عمومـی ایـران نه 
تنهـا بهتـر نشـده کـه به مراتـب بدتر هم شـده اسـت. در 
گذشـته بخش عمـده وظیفـه جابجایی عمومی توسـط 
مینی بوس انجام می شـد. سیاسـت های خزنـده وزارت 
صنایـع بـه بهانه هـای مختلـف شـبکه مینـی بوسـرانی 
ایـران را بـه جـای آنکـه بـه مینـی بوس هـای جدیـد و 
پـاک مجهـز کند به کلی ویران کرد. از شـبکه اتوبوسـرانی 
هـم در تهـران و شهرسـتان هـا فقـط یـک کاریکارتـور 
مضحـک باقی مانده اسـت که تنها برای بـرای جابجایی 
بازنشسـتگان کاربـرد دارد )البتـه بـه اسـتثنای خطـوط 
بـی ار تـی تهـران(. چنـدی پیـش محسـن هاشـمی 
رئیـس شـورای شـهر تهـران گفـت کـه 6 سـال اسـت 
کـه دولـت ریالـی بـرای اتوبوسـرانی کمک نکرده اسـت.

مـن بارهـا و بارهـا در نوشـته های خـود و حتـی یـک بار 
در یادداشـتی خطـاب بـه ریاسـت محترم جمهـور تحت 
عنـوان "آقـای روحانی، "شـما به کدام دانشـگاهی گوش 

می کنیـد" درخواسـت کردم کـه افزایش قیمـت بنزین را 
صـرف اصـاح حمـل و نقـل عمومـی کنید. حتـی زمانی 
هـم کـه بنزین صد تومـان بود، ایـن پیشـنهاد را دادم که 
بـا افزایـش دوبرابـری آن و اختصـاص ایـن افزایـش به 
حمـل و نقـل عمومـی، وابسـتگی قیمت هـا بـه افزایش 
قیمـت بنزیـن را قطـع کنیـد. ولـی سیاسـت های همـه 
دولت هـا بـه گونـه ای پیـش رفـت کـه بنزیـن بـه یـک 
مـاده مخـدر تبدیـل شـود کـه متاسـفانه دو طیـف فقیر 
و غنـی جامعـه بـه مصـرف بـی رویـه آن معتـاد شـدند.

- طبقـه متوسـط و غنی شـهری بـا داشـتن خودروهای 
متعـدد جزیره هـای شـخصی برای خـود درسـت کردند. 
ایـن جزیره هـای آهنیـن برای آنهـا هم امنیت داشـت - 
چون کسـی جیبشـان را نمی زد-  و هم آزادی بیشـتری 
بـه همـراه داشـت چـرا کـه در خـودرو شـخصی کمتر به 
لبـاس و یـا همنشـینی با غیـر همجنس گیـر می دهند. 
از طرفـی بـا ماشـین های خـود بـه راحتـی آخـر هفته ها 
بـه ویاهـای شـمال و یـا حومـه می رفتنـد و بـا کمترین 
هزینـه از مزایـای زندگـی دوم - دور از چشـم فشـارهای 
می بردنـد. بهـره   - عمومـی  فضای هـای  در  معمـول 

- از سـوی دیگـر، درآمـد طبقـه محـروم، یـا بیـکار و یـا 
کسـانی کـه بـرای امـرار معـاش بـه شـغل دوم نیـاز 
خـورد.  بنزیـن گـره  مصـرف  بـه  شـدت  بـه  داشـتند، 
زندگـی صدهـا هـزار نفـر تحت عنـوان رانندگان تاکسـی، 
مسـافرکش، سـرویس های مـدارس، اسـنپ، تپسـی 
و پیک هـای موتـوری بـه مصـرف بنزیـن وابسـته شـد.

کارگزاران پیر و گوش های ناشنوا
واقعیـت تلخ این اسـت کـه بدنه کارگـزاران دولتـی – که 
مدیـران آن تقریبـا در ایـن چهـار دهـه کم و بیـش ثابت 
مانده انـد و اگر هم تـک و توک جوانترهایی به آنها اضافه 
شـده اسـت از نظـر روش و منـش فرقـی بـا قدیمی هـا 
ندارند – به کلی گوششـان را به حقایق جامعه بسـته اند. 
آنهـا کـه اغلـب در دهه هـای شـصت، هفتـاد تـا هشـتاد 
عمرشـان هسـتند، هرگـز حاضر بـه پذیرش اشـتباهات 
گذشـته خـود نیسـتند و بـه دلیـل خسـتگی مفـرط و 
غـرق شـدن در بعضـی منافـع مالـی، خانوادگـی، حزبی 
و جناحـی، بـه هیـچ عنـوان حاضـر بـه اصـاح در رفتـار 

خـود نیسـتند. متاسـفانه اصـاح طلبـان هـم کـه مرتب 
از اصاحـات می گوینـد، تجربـه نشـان داده اسـت که در 
رفتـار مدیریتـی خـود بسـیار اصولگـرا و محافظـه کارند. 
آنهـا با تفسـیرهای عجیب و قریـب از بازار آزاد ، بسـتری 
بـرای رشـد فسـاد و بانـد بازی درسـت کرده اند که کشـور 
را بـه گرفتاری هـای عجیبی دچار کرده اسـت. مهمترین و 
زیانبارتریـن سیاسـت این طیـف از مدیـران، حمایت بی 
چـون و چـرا از صنعت انحصارگرای خودرو سـازی اسـت 
کـه خـود مسـبب آلودگی و مصـرف باالی بنزین اسـت.

سیاست کوبایی، زندگی آمریکایی
واقعیـت تلخـی کـه در تاریـخ ایـران رخـداده اسـت این 
اسـت کـه سیاسـت کان کشـور مـا بـه هیـچ عنـوان بـا 
الگـوی زندگـی مـا همخوانـی نـدارد. سیاسـت رسـمی 
مـا بـه شـدت ضـد آمریکایی -بـه زبـان دیگـر کوبایی- 
اسـت، امـا الگـوی زندگـی مـا بـه افراطـی ترین شـکل 
ممکـن، آمریکایی اسـت. ویـران کردن زیر سـاخت های 
حمـل و نقـل عمومـی و معتـاد کـردن مردم به اسـتفاده 
از خودروهای شـخصی بسـیار به سـایر دوگانه سـازی ها 
بـا  افراطـی در آمـوزش  شـباهت دارد. دوگانـه سـازی 
پولـی،  دانشـگاه های  و  خصوصـی  مـدارس  ایجـاد 
دوگانـه سـازی در بهداشـت بـا ایجـاد بیمه هـای دولتـی 
بـا خدمات کـم و بیمه هـای تکمیلـی و بیمارسـتان های 
مال هـا،  و  مغازه هـا  در  سـازی  گانـه  دو  خصوصـی، 
حاصلـش جامعـه ای بـه شـدت دو قطبی شـده اسـت.

جامعـه ای کـه در اول انقـاب زندگـی علـی وار الگـوی 
آن بـود و بـه دنبـال جامعـه بـی طبقـه توحیدی بـود، به 
افراطی ترین شـکل ممکن از شـعارهای خود دور شـد و 
افراطـی تریـن زندگی آمریکایی – هر کـس یک خودرو، 
مصـرف گرایـی افراطـی و زبالـه سـازی - را الگـوی خود 
قـرار داده اسـت. از همـه مهمتر اشـرافیگری و بهره مندی 
از ثروت هـای بـادآورده کـه اغلـب ناشـی از رانت هـای 
دولتـی و یـا تغییـر قیمـت زمیـن و ارز و خـودرو و دیگر 
کاالهـا باعـث ایجـاد شـکاف های عمیقـی در جامعـه 
شـده اسـت. ثروت اندوزی آسـان که بیشـتر با تغییرات 
شـدید قیمت ارز و تورم عده ای ثروتمندتر و بخش دیگر 
فقیرتـر شـدند، انگیزه کار و تاش در جامعـه را از بین برد 

و در نتیجه فسـاد و تقلب هر روز بیشـتر و بیشـتر شـد. 

تداوم یارانه و بازی های جناحی
دولـت عـادت کـرد کـه بـا پـول نفـت و تزریـق یارانـه و 
بهروری هـای افراطـی و ناپایـدار از منابـع طبیعـی امـور 
خـود را بگذرانـد و گوشـش را بـه هـر پیشـنهاد اصاحـی 
بسـت. اصولگرایـان هـم بـدش نمی آمـد بـا ابزارهایـی 
از  برآمـده  دولت هـای  چـرخ  الی  چـوب  دارنـد  کـه 
سـبد رای اصـاح طلبـان بگذارنـد تـا بـا نا امیـد کـردن 
دوره هـای  در  شـدن  انتخـاب  شـانس  دهنـدگان،  رای 
بعـدی خـود را بـاال ببرنـد. در همیـن قضیـه بنزیـن، اگر 
قیمـت  تدریجـی  افزایـش  بـا  اصولگـرا  مجلس هـای 
بنزیـن همـکاری کـرده بودنـد بـدون شـک بحـران اخیر 
ایجـاد نمی شـد تـا سـران قـوا در آسـیب تریـن شـرایط 
اقتصـادی مجبـور به افزایـش قیمت بنزین نمی شـدند.

کـه  نمی آمـد  بدشـان  هـم  ناکارآمـد  طلبـان  اصـاح 
یـا  و  آمریـکا  تحریم هـای  تقصیـر  را  ناکارآمدیشـان 
برایشـان  اصـول گرایـان  بگذارنـد کـه  محدویت هایـی 
درسـت می کردنـد. بـرای نمونـه بـا وجـود اینکه هـزاران 
یادداشـت، سـخنرانی، انتقـاد و پیشـنهاد در خصـوص 
صنایـع  از  حمایـت  در  دولـت  سیاسـت  بـودن  غلـط 
خودروسـازی، سـد سـازی و انتقـال آب شـده اسـت، 
هیچکـدام از دولت هـای اصـاح طلب حاضـر به پذیرش 
خطاهـای خـود نشـدند و همچنـان بودجه های کشـور را 
کـه بایـد طبـق قانون اساسـی صـرف آمـوزش مجانی و 
خدمـات عمومی می شـد را جهت ایجاد زیرسـاخت های 
خـودرو محـوری کردنـد و حمـل و نقـل عمومـی به کلی 
نابـود شـد. گـو اینکـه دولت ها به جـای آنکه طبق شـعار 
انقـاب نوکـر مـردم باشـند، شـدند نوکـر شـرکت های 
خودروسـازی و سـد سـازی و جاده سـازی. در زمینه آب 
هـم بـا دخالت هـای گسـترده و جابجـای در شـبکه های 
هیدرولوژیکی باعث گسـترش بی قواره شـهرها و توسعه 
حاشـیه نشـینی شـدند. چـون ایـن حاشـیه نشـین ها 
شـغلی نداشـتند، تنها راه درآمدشان مسافرکشی و پیک 
موتوری شـد. متاسـفانه انواع بزه کاری ها و تخلفات رشد 
کـرد، خانواده هـای زیـادی از هم پاشـیدند و خشـونت و 
بدرفتـاری اجتماعـی و ناامنـی شـدید توسـعه یافـت.

چرا مسأله بنزین بغرنج شد؟
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کرمان از سه جبهه 
درگیر ملخ های صحرایی می شود

جهـاد کشـاورزی  سـازمان  نباتـات  حفـظ  مدیـر   - ایرنـا 
اسـتان کرمان گفت: این اسـتان امسـال بر اسـاس هشـدار 
سـازمان های فائـو و حفـظ نباتات از سـه جبهه بـا ملخ های 

صحرایـی درگیـر می شـود.
ناصـر طاهـری روز سـه شـنبه در گفـت و گو با خبرنـگار ایرنا 
افـزود: گـروه نخسـت ملـخ هـای حملـه کننـده بـه اسـتان 
کرمـان، همـان ملخ هایی هسـتند که سـال گذشـته از ایران 
عبـور کـرده و به سـمت کشـورهای هند و پاکسـتان رفته اند 
و اکنـون در حـال بازگشـت بـه اسـتان هـای حاشـیه خلیج 
فـارس و شـهرهای جنوبـی کرمـان ماننـد رمشـک، کهنوج و 
همچنیـن بندرعبـاس هسـتند.وی ادامـه داد: ایـن ملـخ ها 
بـه احتمـال زیـاد از نیمـه دوم بهمـن مـاه سـال جـاری بـا 
توجـه بـه افزایـش نسـبی دمـا، حوزه شـمال اسـتان کرمان 
را درگیـر کنند.مدیـر حفـظ نباتات سـازمان جهاد کشـاورزی 
اسـتان کرمـان اظهـار داشـت: دسـته دوم ملـخ هـای تهدید 
کننـده اسـتان کرمـان، ملخ هایی هسـتند که از شـبه جزیره 
عربسـتان، یمن و آفریقا به سـمت کشـور ما می آیند و بعد 

از گـذر از اسـتان هـای همجـوار بـه کرمان می رسـند.
وی تصریـح کـرد: دسـته سـوم ملـخ هایی که ممکن اسـت 
طبـق پیش بینـی ها به اسـتان کرمان حمله ور شـوند همان 
ملـخ هایـی هسـتند کـه سـال قبـل در ایـن اسـتان حضور 
داشـته و تخم گـذاری کرده اند و اکنون با توجـه به گذر زمان، 
تخـم هـا تبدیـل به نـوزاد ملخ می شـود و به اراضـی و مراتع 
حملـه مـی کنند.طاهـری بـا بیان اینکـه مبارزه بـا ملخ های 
صحرایـی در اسـتان هـای همجـوار کرمان آغاز شـده اسـت 
گفـت: شـرایط موجود و سـبز نبودن مزارع بـا توجه به فصل 
سـرما، مبـارزه بـا ملخ را بـه دلیـل پروازهـای طوالنی مدتف 
دشـوار کـرده بـه طـوری که ملـخ ها طی یـک پـرواز طوالنی 

مـدت مـی تواننـد از یـک آبادی بـه آبادی دیگر برسـند.
تضمینی برای مبارزه با ملخ ها در صورت جذب نشدن 

اعتبار وجود ندارد  
وی بـا اشـاره به رایزنـی و گفت و گو با مسـئوالن برای جذب 
اعتبـارات الزم بـه منظـور مبـارزه بـا ملـخ هـای صحرایی در 
کرمـان گفـت: در صـورت تامیـن نشـدن ایـن اعتبـار هیـچ 
تضمینـی بـرای حفاظـت از مزارع و اراضی کشـاورزی از شـر 

ملـخ هـا در این اسـتان وجود نـدارد.
وی بـا بیـان اینکه تاکنـون موفق به جذب اعتبـار برای مبارزه 
بـا ملـخ های صحرایی نشـده ایم تصریح کـرد: در عین حال 
سـم پـاش هـای موجـود بـه منظور مبـارزه بـا این آفـت در 
شـمال اسـتان کرمان تجهیز شـده اسـت.مدیر حفظ نباتات 
سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان کرمـان تصریـح کـرد: بـر 
اسـاس برآورد انجام و اعام شـده به سـازمان حفظ نباتات 
و اسـتانداری کرمـان، یک میلیـارد تومان اعتبار بـرای مبارزه 
بـا ملخ ها در شـمال این اسـتان نیاز اسـت کـه 250 میلیون 
تومـان از ایـن مقـدار صـرف پرداخـت بدهـی سـال قبل می 
شـود و750 میلیـون تومـان مابقـی در زمینـه مبـارزه بـا این 

آفـت طی سـال جـاری هزینه خواهد شـد.
ملخ های صحرایی ممکن است طبق پیش بینی انجام 
شده به 15 هزار هکتار از اراضی شمال کرمان حمله کنند

مدیـر حفـظ نباتات سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان کرمان 

بـا اشـاره بـه اینکه امسـال حجم ریزش ملخ بیشـتر اسـت 
تاکیـد کـرد: ملـخ هـای صحرایـی طبق پیـش بینـی انجام 
شـده ممکن اسـت به 15 هزار هکتار از اراضی شـمال کرمان 

کنند. حمله 
وی ملـخ صحرایـی را خطرنـاک تریـن آفـت محصـوالت 
کشـاورزی عنـوان کـرد و گفـت: اعتبـار مبـارزه با ملـخ های 
صحرایـی بایـد بـه هر نحوی تامین شـود تـا بتوان مبـارزه با 

ایـن آفـت را در اسـتان کرمـان در دسـتور کار قـرار داد.
طاهـری بـا بیـان اینکه مبـارزه با ملخ هـای صحرایـی در 12 
هـزار و 800 هکتـار از اراضی شهرسـتان های ریـگان و ارزوئیه 
در شـمال اسـتان کرمان سـال گذشته بسـیار مطلوب انجام 
شـد گفـت: بـه طـوری کـه خسـارتی از جانـب ایـن آفـت به 
مـزارع کرمـان وارد نشـد.وی گفـت: ملـخ هـای صحرایـی با 
مبـارزات انجـام شـده طی سـال جـاری در ریـگان و ارزوئیه 
زمیـن گیـر شـدند و مانـع از ورود ایـن آفـت بـه اراضـی 

کشـاورزی شـدیم و مبـارزه صرفـا در مراتـع انجام شـد.
سـید محمدرضا میر سـخنگوی سـازمان حفظ نباتات کشور 
نیـز چهـارم آذر سـال جـاری از بازگشـت مجـدد ملـخ هـای 
صحرایـی بـه 2 اسـتان جنوبـی کشـور همچون سیسـتان و 
بلوچسـتان و هرمـزگان خبـر داده و  گفتـه اسـت، در 10 روز 
اخیـر سـطح مبـارزه بـا این آفـت به یـک هـزار و 500 هکتار 

رسـیده است.
سـال گذشـته بـرای مبـارزه بـا ایـن آفت، مبلـغ بیـش از 20  

میلیـارد تومـان نیـاز بود کـه اختصـاص یافت.
بـا وجـود اینکـه خاسـتگاه ملـخ صحرایـی شـبه جزیـره 
عربسـتان اسـت اما هجوم ملخ صحرایی از بهمن ماه سـال 
97 در اراضـی کشـاورزی و عرصـه هـای منابـع طبیعی بندر 
نخیلـو اسـتان هرمـزگان بـرای نخسـتین بـار دیده شـد و تا 
اوایل مردادماه سـال 98 در بیش از 9 اسـتان کشـور شـامل 
سیستان و بلوچسـتان، هرمزگان، بوشهر، کرمان، خوزستان، 
فـارس، کهگیلویـه و بویـر احمـد ، ایـام، خراسـان جنوبی و 
قشـم سـرایت کرد.در ایـن مدت مبـارزه با 173 دسـته ملخ 
صحرایـی در سـطح 735 هزار و 234 هکتـار از مناطق آلوده 

انجام شـد.
بخشـی از ایـن دسـته های ملـخ صحرایی از ایران به سـمت 
کشـورهای هند و پاکسـتان مهاجـرت کرده بودنـد که اکنون 
در حـال بازگشـت از ایـن کشـورها به سـمت ایران هسـتند.
گفته هـا حاکی از آن اسـت که هجوم ملـخ  صحرایی به ایران 
در بیـش از پنـج دهـه اخیر بی سـابقه بـوده به طـوری که در 
سـال 1340 بـا حمله ملخ ها در سـطحی بیـش از 2 میلیون 

و 500 هـزار هکتـار مبارزه شـده بود.
آفـت ملـخ صحرایـی 20 درصـد از خشـکی هـای دنیـا را در 
سـیطره خـود دارد و مـی توانـد بیـش از 200 کیلومتـر در روز 
پـرواز کنـد کـه در هفتـه بـه بیـش از یـک هـزار کیلومتر می 

رسـد و البتـه رکـورد پنج هـزار کیلومتـر را نیـز دارد.
ایـن ملـخ روزانـه معـادل وزن خـود، خـوراک دارد و هر یک 
هـزار و 100 ملـخ در یـک روز مـی توانـد معـادل یـک انسـان 
یعنـی حـدود 2 کیلوگـرم از محصـوالت غذایی اسـتفاده کند 
کـه در شـرایط طغیانـی تنـه درختـان از هجـوم آنهـا مصون 

. نیستند

بیشـــتر تمدن هـــا در کنـــار رودخانه هـــا بـــه وجـــود 
آمدنـــد. انســـان های اولیـــه نیـــز ایـــن را فهمیـــده 
ـــه  ـــع رود خان ـــه از مناب ـــتفاده بهین ـــرای اس ـــه ب ـــد ک بودن
ـــا  ـــان و ب ـــرور زم ـــه م ـــرد. ب ـــظ ک ـــم آن را حف ـــد حری بای
دور شـــدن انســـان ها از رود خانه هـــا ایـــن پیونـــد 
ــای  ــرای طرح هـ ــا اجـ ــت و بـ ــن رفـ ــدی از بیـ ــا حـ تـ
خانـــه  رود  حریـــم  در  شهرک ســـازی  عمرانـــی، 
باعـــث از بیـــن رفتـــن محیـــط زیســـت شـــد. اطـــراف 
ــد از  ــه بعـ ــی کـ ــه طبیعـ ــا برکـ ــیل،نهر یـ رودخانه،مسـ
بســـتر قـــرار دارد. حریـــم رودخانه هـــای طبیعـــی چـــه 
ـــک  ـــن ی ـــد بی ـــی باش ـــه آب دایم ـــد و چ ـــی باش آب فصل
ــراف  ــق اطـ ــا و مناطـ ــت. رودخانه هـ ــر اسـ ــا 20 متـ تـ
آن جـــزو مناطقـــی هســـتند کـــه بـــرای امکاناتـــی کـــه 
ــه  ــد کـ ــاز گرفته انـ ــاخت و سـ ــه سـ ــورد توجـ ــد مـ دارنـ
دســـترس  در  و  بـــودن  نزدیـــک  آن هـــا  مهم تریـــن 
بـــودن آب اســـت. اگـــر ســـاخت و ســـاز در کنـــار 
رودخانـــه انجـــام شـــود در وقـــوع ســـیل می توانـــد 
ــه ایـــن حالـــت  ــد. بـ ــادی را وارد کنـ ــارت های زیـ خسـ
کـــه در کنـــار رود خانه هـــا ســـاخت و ســـاز انجـــام 
ــد.  ــه می گوینـ ــم رودخانـ ــه حریـ ــرض بـ ــود تعـ می شـ

قانون ممنوعیت ســـاخت و ساز در حریم 
رودخانه باید ضمانت اجرایی داشـــته باشد 

ـــازی  ـــاری وزارت راه و شهرس ـــازی و معم ـــاون شهرس مع
و دبیـــر شـــورای عالـــی معمـــاری و شهرســـازی ایـــران 

گفـــت: قانـــون ممنوعیـــت ســـاخت و ســـاز در حریـــم 
ــته  ــوی داشـ ــی قـ ــت اجرایـ ــد ضمانـ ــا بایـ رودخانه هـ
ــت.  ــری اسـ ــال        پیگیـ ــم در حـ ــن مهـ ــه ایـ ــد کـ باشـ
دولـــت   اطاع رســـانی  پایـــگاه  گـــزارش  بـــه 
بـــر  عـــاوه  افـــزود:  مالواجـــرد  صـــادق  فرزانـــه 
دالیـــل  ســـیل  از  ناشـــی  تخریب هـــای  میـــزان 
تخریب هـــای ایـــن حادثـــه بســـیار مهـــم اســـت.

دســـت  و  دســـت اندازی  داشـــت:  اظهـــار  وی 
محیط زیســـت،  رودخانـــه،  بســـتر  کاری هـــای 

دســـت  فـــرا  جنگل هـــای  و  مراتـــع  طبیعـــت، 
اســـت. بـــوده  اثرگـــذار  تخریـــب  میـــزان  در 

در  داد:  ادامـــه  معمـــاری  و  شهرســـازی  معـــاون 
خـــرم آبـــاد نیـــز تغییـــر مســـیر جـــای رودخانـــه 
شـــدن  کانالیـــزه  اکوسیســـتم،  ریختگـــی  بهـــم  و 

غیرکارشناســـی  پل هـــای  و  قســـمت ها  برخـــی 
ــت. ــته اسـ ــر داشـ ــب تاثیـ ــل در تخریـ ــال های قبـ سـ
ــران  ــازی ایـ ــاری و شهرسـ ــی معمـ ــورای عالـ ــر شـ دبیـ
گفـــت: اولیـــن جلســـه شـــورا در ســـال جاری بـــه 
دلیـــل اهمیـــت موضـــوع آسیب شناســـی ســـیل در 
دســـتور کار قـــرار گرفـــت کـــه عـــاوه بـــر بررســـی 
ــوان شـــد. ــه اساســـی عنـ دالیـــل تخریـــب چنـــد نکتـ

صـــادق مالواجـــرد افـــزود: قوانیـــن مربـــوط بـــه توجـــه 
ـــظ  ـــت و حف ـــی فرادس ـــت و اراض ـــط زیس ـــه محی ـــژه ب وی
ــته  ــی داشـ ــت اجرایـ ــد ضمانـ ــا بایـ ــم رودخانه هـ حرایـ
باشـــد کـــه بـــه ایـــن ســـرمایه ها دســـت اندازی نشـــود.

وی ادامـــه داد: بازنگـــری در محـــدوده بســـتر و حریـــم 
رودخانه هـــا بایـــد اجرایـــی و در طرح هـــای شـــهری 
تطبیـــق داده و از ســـاخت و ســـاز در آن جلوگیـــری شـــود.

وی بـــا تاکیـــد بـــر بازنگـــری ضوابـــط ســـاخت و ســـاز 
بـــر اســـاس اقلیـــم ادامـــه داد: تدویـــن طـــرح جامـــع 
رودخانه هـــا  بیرامـــون  مناسب ســـازی  و  ســـیاب 
یکـــی از برنامه هـــای مهـــم مـــورد توجـــه اســـت.

معـــاون وزیـــر راه وشهرســـازی بـــا تاکیـــد بـــر برخـــورد 
بـــا رویه هـــای تخلـــف و ســـاخت و ســـاز بیرامـــون 
ــد در مجلـــس  ــه الزم باشـ ــزود: چنانچـ ــا افـ رودخانه هـ
شـــورای اســـامی و یـــا در هیـــات وزیـــران برخـــی مقـــررات 
بـــرای داشـــتن ضمانـــت اجرایـــی تغییـــر می کنـــد. 

ســـاخت و ساز در حریم رودها بزرگ ترین 
اشتباه است

موسســـه  در  درویـــش، کویرشناســـی کـــه  محمـــد 
پژوهـــش  کشـــور  مراتـــع  و  جنگل هـــا  تحقیقـــات 
و  ســـیل زده  مـــردم  بـــزرگ  اشـــتباه  می کنـــد، 
مســـووالن را ســـاخت و ســـاز در خانـــه رود عنـــوان 
کـــرد: امســـال ســـالی اســـت کـــه بیشـــتر از میانگیـــن 
بارندگـــی داشـــتیم و اصطاحـــًا ترســـالی از آن یـــاد 
یـــک  براســـاس  نمی توانیـــم  منتهـــا  می شـــود، 
ســـال قضـــاوت کنیـــم و بگوییـــم کـــه وارد یـــک دوره 
ترســـالی شـــدیم، زمانـــی می توانیـــم بگوییـــم وارد 
ــال  ــا 5 سـ ــتکم 4 تـ ــه دسـ ــدیم کـ ــالی شـ دوره ترسـ
داشـــتیم  آســـمانی  ریـــزش  میانگیـــن  از  بیشـــتر 
و میـــزان بارندگـــی اوایـــل امســـال مرتـــب تکـــرار 
شـــود، کـــه ایـــن مســـاله بســـیار بعیـــد اســـت و 

هیـــچ وقـــت چنیـــن چیـــزی ســـابقه نداشـــته اســـت.

تخلف برخی شهرداری ها در اعطای مجوز برای 
ساخت و ساز غیرقانونی در حریم رودخانه ها

عضـــو کمیســـیون عمـــران مجلـــس گفـــت: ســـاخت و 
ســـاز در حریـــم رودخانـــه هـــا نشـــانگر وجـــود فســـاد 

در برخـــی ادارات و پرســـنل شـــهرداری هـــا اســـت. 
ـــگار  ـــا خبرن ـــو ب ـــهریاری در گفت وگ ـــن ش ـــیدکمال الدی س
خبرگـــزاری خانـــه ملـــت، بـــا اشـــاره بـــه عملکـــرد 
ـــی از مســـائل مطروحـــه  ـــت: یک ـــاده 100، گف کمیســـیون م
ـــاز  ـــاخت و س ـــیل، س ـــروز س ـــا و ب ـــگام بارندگی ه در هن

در حریـــم و بســـتر رودخانه هـــا بـــوده حـــال ایـــن 
ـــی  ـــوول اصل ـــر و مس ـــه مقص ـــود ک ـــرح می ش ـــوال مط س
ســـاخت و ســـاز در ایـــن مناطـــق چـــه کســـی اســـت.

بـــر اســـاس قانـــون، اگـــر در نقشـــه های تفصیلـــی 
رودخانه هـــا  بســـتر  در  شـــهری  حریـــم  شـــهرها، 

دیـــده نشـــده باشـــد، آن زمـــان، هـــر ســـاخت و 

ســـازی در ایـــن مناطـــق تخلـــف محســـوب می شـــود.
ــهرداری ها  ــی از شـ ــفانه برخـ ــرد: متأسـ ــح کـ وی تصریـ
بـــه ســـازندگان اجـــازه ســـاخت وســـاز در حریـــم 
می دهنـــد  را  ممنوعـــه  مناطـــق  و  رودخانه هـــا 

کـــه ایـــن مســـأله یـــک تخلـــف بـــزرگ اســـت. 
ــردی  ــر فـ ــر اگـ ــرف دیگـ ــه داد: از طـ ــهریاری ادامـ شـ
بـــدون دریافـــت مجـــوز از شـــهرداری اقـــدام بـــه 
ســـاخت و ســـاز در مناطـــق ممنوعـــه از جملـــه حریـــم 
رودخانـــه هـــا کنـــد، در آن زمـــان عملکـــرد کمیســـیون 
ــوال  ــن سـ ــی رود و ایـ ــوال مـ ــر سـ ــه زیـ ــاده 100 بـ مـ
ــه  ــیون مربوطـ ــرا کمیسـ ــه چـ ــود کـ ــی شـ ــرح مـ مطـ
نظـــارت دقیقـــی در ایـــن رابطـــه نداشـــته اســـت.

ســـاخت و ســـاز در حریـــم رودخانـــه هـــا نشـــانگر 
وجـــود فســـاد در برخـــی پرســـنل شـــهرداری هـــا

ـــرد:  ـــح ک ـــم تصری ـــس ده ـــردم در مجل ـــده م ـــن نماین ای
بـــه نظـــر مـــن ممکـــن اســـت کـــه تخلفـــات صـــورت 
ـــم  ـــی در حری ـــاز غیرقانون ـــاخت و س ـــوزه س ـــه در ح گرفت
ـــی در برخـــی  ـــه از مفاســـد مال ـــا نشـــأت گرفت ـــه ه رودخان
ــه  ــد، کـ ــا باشـ ــهرداری هـ ــنل شـ ــی پرسـ ادارات و برخـ
ـــود. ـــه ش ـــات مقابل ـــه اقدام ـــا اینگون ـــدت ب ـــه ش ـــد ب بای

ـــه  ـــاره برنام ـــا اش ـــس، ب ـــران مجل ـــیون عم ـــو کمیس عض
ریـــزی دولـــت بـــرای اصـــاح ســـاختار کمیســـیون 
مـــاده 100، گفت:بـــه نظـــر مـــن بـــا قانـــون فعلـــی 
نیـــز کمیســـیون مربوطـــه مـــی توانـــد اثرگـــذاری 
باشـــد. داشـــته  تخلفـــات  بـــا  مقابلـــه  در  باالیـــی 

150 خانـــه رودبارجنوب در حریم رودخانه
فرمانـــدار رودبـــار جنـــوب به»کاغذوطن«گفـــت:»در 
حـــوزه شـــهر رودبارجنـــوب 5رودخانـــه فصلـــی داریـــم 
ـــاخت های  ـــه زیرس ـــادی را ب ـــارات زی ـــاله خس ـــه هرس ک
ـــرد  ـــی کنند.«قانعی ف ـــکونی وارد م ـــازل مس ـــهری و من ش
ـــاخت  ـــای س ـــته مجوزه ـــال های گذش ـــی س ـــزود:» ط اف
ـــم  ـــه در حری ـــش از 150 خان ـــده و بی ـــادر ش ـــازی ص و س
رودخانـــه ســـاخته شـــده،  زمینـــی جایگزیـــن و در 
اختیـــار بنیادمســـکن بـــرای رفـــع ایـــن مشـــکل قـــرار 
ـــون  ـــوب گفت:»تاکن ـــدار رودبارجن ـــود.« فرمان ـــه ش گذاش
ــد  ــل کنـ ــکل را حـ ــن مشـ ــد ایـ ــه بتوانـ ــه ای کـ مطالعـ
ندیدیـــم مرتبـــط  دســـتگاه های  کار  دســـتور  در 

کمیســـیون های  بـــه  را  خانـــوار   150 ایـــن  اگـــر 
مرتبـــط ببریـــم دارای تبعـــات بـــدی خواهـــد بـــود.

را  لجســـتیکی  امکانـــات  درشهرســـتان  مـــا 
بارندگـــی  هرگونـــه  بـــروز  صـــورت  در  و  نداریـــم 
برمی خوریـــم.« مشـــکل  بـــه  ســـیلی  و 

محمد درویش، کویرشناسی که در 
موسسه تحقیقات جنگل ها و مراتع 

کشور پژوهش می کند، اشتباه 
بزرگ مردم سیل زده و مسووالن را 

ساخت و ساز در خانه رود عنوان 
کرد: امسال سالی است که بیشتر 

از میانگین بارندگی داشتیم و 
اصطالحًا ترسالی از آن یاد می شود، 
منتها نمی توانیم براساس یک سال 
قضاوت کنیم و بگوییم که وارد یک 

دوره ترسالی شدیم، زمانی می توانیم 
بگوییم وارد دوره ترسالی شدیم 
که دستکم 4 تا 5 سال بیشتر از 

میانگین ریزش آسمانی داشتیم و 
میزان بارندگی اوایل امسال مرتب 

تکرار شود، که این مساله بسیار بعید 
است و هیچ وقت چنین چیزی 

سابقه نداشته است.

فرماندار رودبارجنوب: در گذشته مجوزهایی صادر و بیش از 150 خانه در شهر رودبار در حریم رودخانه ساخته شده اند که وضعیت خطرناکی است

ساخت ساز رودباری ها در حریم رودخانه

دولتـی،  شـرکت های  و  مؤسسـات  می گوید»وزارتخانه هـا،  آب  عادالنـه  توزیـع  قانـون   13 مـاده 
شـهرداری ها و همچنیـن سـازمان ها و نهادهـای وابسـته بـه دولت مکلفنـد قبل از اجـرای طرح های  
مربـوط بـه خـود و صـدور پروانـه الزم بسـتر و حریـم رودخانه هـا، انهـار، مسـیل ها، مرداب هـا و 
برکه هـای طبیعـی را اسـتعالم نماینـد. هـر نـوع تصـرف در بسـتر و حریم  منـوط به موافقـت کتبی و 
قبلـی وزارت نیـرو اسـت. متخلفـان از این مـاده طبق مقـررات موضوعـه تعقیب و مجـازات خواهند 
شـد.«با وجـود تمامـی تبصره هـا و ماده هایـی کـه در قانـون اساسـی وجـود دارد 150 خانـه در 
رودبارجنـوب در حریـم رودخانـه سـاخته شـده اند و فرمانـدار رودبارمی گویـد تاکنـون مطالعه ای که 

بتوانـد ایـن مشـکل را حـل کنـد در دسـتور کار دسـتگاه های مرتبـط ندیدیـم.

فرمانـــدار رودبـــار جنـــوب به»کاغذوطن«گفت:»در 
حـــوزه شـــهر رودبارجنـــوب 5رودخانـــه فصلـــی 
داریـــم کـــه هرســـاله خســـارات زیـــادی را بـــه 
ــکونی  ــازل مسـ ــهری و منـ ــاخت های شـ زیرسـ
وارد مـــی کنند.«قانعی فـــرد افـــزود:» طـــی 
ســـال های گذشـــته مجوزهـــای ســـاخت و 
ــه  ــش از 150 خانـ ــده و بیـ ــادر شـ ــازی صـ سـ
در حریـــم رودخانـــه ســـاخته شـــده،  زمینـــی 
ـــع  ـــرای رف ـــکن ب ـــار بنیادمس ـــن و در اختی جایگزی
ـــدار  ـــود.« فرمان ـــه ش ـــرار گذاش ـــکل ق ـــن مش ای
رودبارجنـــوب گفت:»تاکنـــون مطالعـــه ای کـــه 
ـــد در دســـتور کار  ـــد ایـــن مشـــکل را حـــل کن بتوان

ــم.« ــط ندیدیـ ــتگاه های مرتبـ دسـ
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قصه تلخ کنده شدن پوست سر دختر جازموریانی
چاه آب و موتوری که در امتدادش قرار دارد پیش از این هم بالی دیگری بر سر مردان 

روستا آورده بود

آب  چـــاه  بـــه  را  نحیفـــش  تـــن  دوان دوان، 

رســـاند؛ کمـــی خـــم شـــد تـــا ســـطل را پـــرآب 

ــا دور  ــدش دور تـ ــکی و بلنـ ــای مشـ ــد، مو هـ کنـ

آب  موتـــور  پره هـــای  غم انگیـــز  سرگذشـــت 

ـــرد.  ـــم نک ـــم رح ـــرش ه ـــت س ـــه پوس ـــد و ب پیچی

ـــزی از  ـــر چی ـــد و دیگ ـــه ش ـــش آمیخت ـــا جان درد ب

آن شـــب تلـــخ بـــه یـــاد نمـــی آورد.

 از کپـــر تـــا چـــاه آب راه زیـــادی بـــود، امـــا 

ــرد.  ــی می کـ ــیر را طـ ــن مسـ ــد ایـ ــزه« بایـ »فائـ

ــرار  ــدادش قـ ــه در امتـ ــوری کـ ــاه آب و موتـ چـ

داشـــت، تنهـــا دارایـــی بـــا ارزش کپرنشـــینان 

اهالـــی »چارچاهـــی« بـــود. دارایـــی بـــا ارزشـــی 

کـــه همیشـــه بـــا مردمانـــش بی رحـــم بـــود. 

ســـرش  پوســـت  بلعیـــد؛  را  فائـــزه  مو هـــای 

ــاکنان  ــه سـ ــه گفتـ ــم بـ ــل از آن هـ ــد و قبـ را کنـ

منطقـــه، آلـــت تناســـلی مـــردان را قطـــع کـــرده 

بـــود.

ایســـنا گـــزارش داد شـــما فقـــط دو پاراگـــراف از 

ــد  ــاله ای را خواندیـ ــرک 10 سـ ــخ دختـ ــه تلـ قصـ

کـــه بـــه تازگـــی پوســـت ســـرش ترمیـــم شـــده 

و توانســـته بعـــد از 40 شـــب ســـرش را روی 

بالـــش بگـــذارد و بـــدون درد بخوابـــد. »فائـــزه« 

نشســـته  درس  کاس  در  االن  می توانســـت 

باشـــد، بخنـــدد و بـــا مو هـــای بلنـــد و زیبایـــش 

ـــت و  ـــه داش ـــر خان ـــد؛ اگ ـــر بفروش ـــان فخ ـــه جه ب

ــا درســـت االن  ــان آب داشـــت. امـ ــر خانه شـ اگـ

کـــه شـــما داریـــد ایـــن گـــزارش را می خوانیـــد، 

ـــر  ـــده اش فک ـــه آین ـــته و ب ـــرش نشس ـــزه در کپ فائ

. می کنـــد

ــت  ــان اسـ ــز بخـــش جازموریـ ــوت« مرکـ »زهکلـ

رودبارجنـــوب  70 کیلومتـــری  فاصلـــه  در  کـــه 

ــرار دارد. در  ــهر قـ ــه ایرانشـ ــار بـ ــیر رودبـ در مسـ

ایـــن منطقـــه روســـتای محرومـــی بـــه نـــام 

ـــیار  ـــاکنانش بس ـــه س ـــود دارد ک ـــی« وج »چارچاه

کپرنشـــین  آن هـــا  از  بســـیاری  و  محرومنـــد 

هســـتند.

تعریـــف  تـــاران«  »آرزو  خانـــم  را  این هـــا 

می کنـــد؛ معلـــم نیکـــوکاری کـــه در »شـــرف آباد« 

کار می کنـــد: »وقتـــی آن اتفـــاق تلـــخ بـــرای 

فائـــزه می افتـــد، ســـریعا بـــا اورژانـــس تمـــاس 

ــزار  ــغ 560 هـ ــا مبلـ ــس بـ ــد و آمبوالنـ می گیرنـ

تومـــان فائـــزه را بـــه بیمارســـتان »شـــفا« در 

کرمـــان می رســـاند و حتمـــا می دانیـــد کـــه ایـــن 

ــاد  ــدر زیـ ــه چقـ ــی آن منطقـ ــرای اهالـ ــغ بـ مبلـ

اســـت.

ــا   پزشـــک ســـر فائـــزه را جراحـــی می کنـــد، امـ

ــب و  ــه مناسـ ــر از تغذیـ ــن دختـ ــه ایـ ــا کـ از آنجـ

ــود  ــا وجـ ــود بـ ــوردار نبـ ــی برخـ ــت عمومـ بهداشـ

ـــد  ـــل نش ـــودی حاص ـــت، بهب ـــز بهداش ـــات مرک زحم

و ســـرش گوشـــت اضافـــه آورد و عفونـــت کـــرد.«

ــای  ــق فضـ ــی از طریـ ــد: »وقتـ ــه می دهـ او ادامـ

مجـــازی در جریـــان اتفاقـــی کـــه بـــرای فائـــزه 

ـــم  ـــاس گرفت ـــادرش تم ـــا م ـــم ب ـــرار گرفت ـــاد، ق افت

ـــد  ـــان بیاورن ـــه کرم ـــن ب ـــش م ـــتم او را پی و خواس

کـــه متاســـفانه مـــادرش حتـــی نمی توانســـت 

ـــا  ـــه آن ه ـــورا ب ـــد. ف ـــه ماشـــین را پرداخـــت کن کرای

ــا فائـــزه بـــه کرمـــان بیایـــد.  ــاندیم تـ پـــول رسـ

ــکی  ــر پزشـ ــه از مفاخـ ــفی کـ ــر یوسـ ــای دکتـ آقـ

کرمـــان محســـوب می شـــود، فائـــزه را کامـــا 

ــزه  ــرد. فائـ ــتری کـ ــت و او را بسـ ــگان ویزیـ رایـ

بـــه علـــت تغذیـــه نامناســـب بســـیار ضعیـــف و 

کم خـــون بـــود و پزشـــک ابتـــدا 8 واحـــد خـــون 

ـــی را  ـــل جراح ـــد عم ـــا بتوان ـــرد ت ـــق ک ـــه او تزری ب

آغـــاز کنـــد.«

ـــری  ـــه بهت ـــی روحی ـــن جراح ـــس از ای ـــزه« پ »فائ

پیـــدا می کنـــد: »بـــرای فائـــزه لبـــاس و کفـــش 

نـــو خریدیـــم و بـــه دســـتور پزشـــک، تغذیـــه او 

را ارتقـــا دادیـــم. امـــروز کـــه بـــا شـــما صحبـــت 

می کنـــم روحیـــه اش عالـــی شـــده و لبخنـــد 

می زنـــد. پزشـــک معالـــج هـــم از رونـــد درمـــان 

ـــش  ـــت پی ـــد وق ـــزه چن ـــت. فائ ـــی اس ـــیار راض بس

تشـــکر  او  از  و  بوســـید  را  پزشـــکش  دســـت 

ــت  ــد راحـ ــاره می توانـ ــه دوبـ ــت اینکـ ــرد بابـ کـ

ــد.« بخوابـ

کاشـــت  بـــرای  فائـــزه  ترمیمـــی  عمل هـــای 

ــفانه  ــت: »متاسـ ــده اسـ ــام نشـ ــوز انجـ ــو هنـ مـ

ــتند و  ــه نیسـ ــمول بیمـ ــای ترمیمـــی مشـ عمل هـ

هزینه هـــای باالیـــی دارنـــد و هنـــوز موفـــق بـــه 

ــه زودی  ــاءهللا بـ ــا ان شـ ــدیم، امـ ــام آن نشـ انجـ

ــردد.« ــان برگـ ــش دخترمـ ــود و آرامـ ــام شـ انجـ

خانـــم تـــاران، امـــا می گویـــد کـــه مطرح شـــدن 

باعـــث  مجـــازی  فضـــای  در  فائـــزه  جریـــان 

سوءاســـتفاده برخـــی نیـــز شـــده اســـت. حتـــی 

ــزه، 26  ــام فائـ ــتفاده از نـ ــا سوءاسـ ــخصی بـ شـ

ــرده،  ــع کـ ــول جمـ ــردم پـ ــان از مـ ــون تومـ میلیـ

ــط  ــزارش فقـ ــن گـ ــگارش ایـ ــه نـ ــا لحظـ ــا تـ امـ

3 میلیـــون و 500 هـــزار تومـــان بـــه فائـــزه و 

ــت. ــده اسـ ــت شـ ــواده اش پرداخـ خانـ

»فائـــزه« تنهـــا یکـــی از اهالـــی جازموریـــان 

ــی  ــا خیلـ ــن روز هـ ــه ایـ ــی کـ ــت؛ جازموریانـ اسـ

تنهاســـت. زندگـــی فائـــزه بـــه لطـــف خـــدا، 

پزشـــک و معلـــم نیکـــوکارش ســـپری می شـــود، 

ســـر  هنـــوز  آب  موتـــور  آن  و  چـــاه  آن  امـــا 

ــه  ــتند و اهالـــی »چارچاهـــی« کـ ــان هسـ جایشـ

ـــاه  ـــان چ ـــر هم ـــوز س ـــه گاز، هن ـــد و ن ـــه آب دارن ن

ــی«  ــی »چارچاهـ ــه اهالـ ــد. قصـ ــام می کننـ حمـ

ـــط  ـــد خ ـــود آن را در چن ـــه بش ـــت ک ـــه ای نیس قص

روایـــت کـــرد.
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توضیحات استاندار کرمان در خصوص 

پرداخت یارانه معیشتی در کرمان

ــا  ــه 75 ت ــت ب ــه معیشــتی دول ــان از اختصــاص یاران ــر - اســتاندار کرم مه
ــر داد. 80 درصــد خانوارهــای اســتان کرمــان خب

بــه گــزارش خبرگــزاری مهــر بــه نقــل از روابــط عمومــی اســتانداری 
ــم  ــتاد تنظی ــه س ــومین جلس ــت و س ــی در بیس ــواد فدائ ــان، محمدج کرم
ــی  ــن پاســخ تعــاون روســتایی مبن ــه ای ــازار اســتان کرمــان در واکنــش ب ب
براینکــه تامیــن میــوه شــب عیــد برعهــده بخــش خصوصــی باشــد، گفــت: 
ــرای حــل مشــکات مــردم و حــذف دالل  متأســفانه برخــی ســازمان هــا ب
هــا و واســطه هــا تشــکیل مــی شــوند ولــی در مواقــع مــورد نیــاز بــه بهانــه 
ــذا تعــاون روســتایی اگــر امــروز  ــد ل ــد کاری کنن هــای مختلــف نمــی توانن
ــت.وی  ــده اس ــکیل ش ــه تش ــرای چ ــازمان ب ــن س ــا ای ــد اص کاری نمی کن
در خصــوص افزایــش قیمــت برخــی اقــام در اســتان کرمــان، عنــوان کــرد: 
ــه  ــل ب ــا پروفی ــن فع ــردد؛ همچنی ــل برگ ــه روال قب ــد ب ــیر بای ــت ش قیم
قیمــت قبــل بــه فــروش برســد، حتــی اگــر ضــرر می کننــد و بــرای خریــد 

ــد. ــل کنن ــور عم ــه کش ــاس مصوب ــان براس بعدش
ــرای  ــور ب ــاون اول رئیــس جمه ــه دســتور مع ــا اشــاره ب ــان ب اســتاندار کرم
رســیدگی و بازرســی وضعیــت بــازار بیــان کــرد: براســاس ایــن مصوبــه همــه 
دســتگاه ها بایــد ماشــین و نیــروی انســانی مــورد نیــاز را تامیــن کننــد، تــا 
ظــرف یــک هفتــه آینــده حــدود 30 درصــد واحدهــای صنفــی )روزی یــک 
هــزار واحــد صنفــی( مــورد بازدیــد و بازرســی قــرار گیرنــد.وی اظهــار کــرد: 
دولــت ســاالنه هشــت هــزار و 200 میلیــارد تومــان یارانــه بنزیــن در اســتان 
ــان  ــارد توم ــزار و 350 میلی ــک ه ــه ی ــت ک ــرده اس ــت می ک ــان پرداخ کرم
ــد  ــا 80 درص ــه 75 ت ــی ب ــته حمایت ــورت بس ــه ص ــش داده و ب آن را کاه
ــک  ــن ی ــد و بنابرای ــت می کن ــوار( پرداخ ــزار خان ــتان )770 ه ــردم اس م
ــزار  ــان 6 ه ــتان کرم ــت در اس ــاالنه دول ــت و س ــا اس ــی در یارانه ه جابجای
و 800 میلیــارد تومــان یارانــه بــه مــردم پرداخــت می کند.فدائــی بــا اشــاره 
ــردم  ــزود: م ــا، اف ــت کااله ــش قیم ــدم افزای ــر ع ــی ب ــت مبن سیاســت دول
بایــد بــه قیمــت واقعــی کاالهــا دسترســی داشــته باشــند و بداننــد قیمــت 
ــد. ــود ندارن ــا وج ــش قیمت ه ــرای افزای ــی ب ــچ دلیل ــذا هی ــت ل ــدر اس چق

براســاس ایــن گــزارش، رئیــس ســازمان صمــت شــمال اســتان نیــز در ایــن 
جلســه گفــت: 80 هــزار واحــد صنفــی در ســطح اســتان کرمــان داریــم کــه 
بــا توجــه بــه وجــود 74 نیــروی بازرســی در ســازمان صمــت اســتان، تــوان 

ــدارد. ــازار بصــورت کامــل وجــود ن بازرســی ب
ــرد،  ــت میلگ ــش قیم ــه افزای ــه ب ــا توج ــرد: ب ــان ک ــینی نژاد بی ــدی حس مه
ســعی کردیــم بحــث قیمــت میلگــرد را در اســتان مدیریــت کنیــم و 
ــت و  ــوری اس ــوع کش ــک موض ــز ی ــه نی ــت گوج ــش قیم ــن افزای همچنی
ــدا  ــا رســیدن گوجــه بوشــهر قیمــت کاهــش پی ــده ب ــه آین ــا دو هفت ــک ی ی
ــتان  ــاز اس ــزان نی ــزود: می ــد اف ــب عی ــوه ش ــوص می ــد.وی در خص می کن
کرمــان بــه ســیب درختــی 700 تــن و پرتقــال یــک هــزار و 400 تــن اســت 
ــن  ــوه را تامی ــن می ــتایی ای ــاون روس ــه تع ــوده ک ــن ب ــا ای ــنهاد م ــه پیش ک
ــن  ــن را تامی ــاون روســتایی نتوانســت بخــش خصوصــی ای ــر تع ــد و اگ کن

ــد. کن
وی بــا بیــان ایــن مطلــب کــه افزایــش قیمــت در کاال و خدمــات تــا 
ــیر  ــا ش ــی از گاوداری ه ــه داد: برخ ــد، ادام ــوع می باش ــوی ممن ــاع ثان اط
ــه  ــا دو هفت ــد ت ــذا جهادکشــاورزی کمــک کن ــد ل ــش قیمــت داده ان را افزای
آینــده افزایــش قیمتــی نداشــته باشــیم تــا قیمــت مصوبــه بــه آنهــا ابــاغ 
ــام  ــن جلســه اع ــان در ای ــه اســتان کرم ــرکل غل ــری مدی شــود.مجید بیگل
کــرد: 2197 تــن ســهمیه برنــج آذرمــاه اســتان کرمــان اســت کــه یــک هــزار 
ــتان  ــوب اس ــهمیه جن ــان و س ــتان کرم ــمال اس ــهمیه ش ــن آن س و 500 ت
کرمــان 697 تــن اســت کــه قیمــت در عمــده فروشــی هــر کیلــو 6 هــزار و 
ــان  ــوب اســتان کرم ــزار و 800 و در جن ــو 6 ه ــر کیل ــروش ه ــرده ف 500، خ

ــان اســت. ــزار و 900 توم ــو 6 ه ــر کیل ه
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پزشـک سـر فائـزه را جراحی می کنـد، امـا از آنجا 
کـه ایـن دختـر از تغذیـه مناسـب و بهداشـت 
عمومـی برخـوردار نبـود با وجـود زحمـات مرکز 
بهداشـت، بهبودی حاصل نشـد و سـرش گوشت 

اضافـه آورد و عفونـت کـرد.«
فضـای  طریـق  از  »وقتـی  می دهـد:  ادامـه  او 
مجـازی در جریـان اتفاقی کـه برای فائـزه افتاد، 
قـرار گرفتم با مـادرش تماس گرفتم و خواسـتم 
او را پیـش مـن بـه کرمـان بیاورند که متاسـفانه 
را  نمی توانسـت کرایـه ماشـین  مـادرش حتـی 
پرداخـت کنـد. فـورا بـه آن هـا پـول رسـاندیم تا 
فائـزه بـه کرمـان بیایـد. آقـای دکتـر یوسـفی که 
از مفاخـر پزشـکی کرمـان محسـوب می شـود، 
فائـزه را کامال رایـگان ویزیت و او را بسـتری کرد. 
فائـزه به علـت تغذیه نامناسـب بسـیار ضعیف و 
کم خـون بود و پزشـک ابتـدا 8 واحد خـون به او 
تزریـق کـرد تـا بتواند عمـل جراحـی را آغـاز کند.«

مهـر - اسـتاد دانشـگاه تهران با بیـان اینکه صنایـع مس جزء 
صنایـع دانش بنیان کشـور محسـوب می شـوند، گفـت: اگرچه 
اقتصـاد کشـور تحـت فشـار تحریم هاسـت امـا فرصتـی برای 

اسـتفاده و تبدیـل تهدیدهـا به فرصت اسـت.
بـه گـزارش خبرگـزاری مهـر، دکتـر مهـدی کنعانـی در سـمینار 
همـت  بـه  کـه  بومی سـازی  و  سـرمایه گذاری  فرصت هـای 
مجتمـع مـس سرچشـمه برگـزار شـد، اظهـار داشـت: مـس 
سرچشـمه رفسـنجان جایـگاه متفاوتـی در کشـور دارد و قطب 
اصلـی صنعت مس کشـور اسـت که به سـمت اقتصـاد درون زا 

و مقاومتـی پیـش مـی رود.
مشـاور سـرمایه گذاری در حوزه صنایع و معادن افزود: در کشور 
بیشـترین صـادرات نسـبت بـه مشـابه سـال قبـل محصوالت 
می توانیـم  دارد کـه  وجـود  مسـیرهایی  یعنـی  بـوده  مسـی 
مصنوعـات مسـی را صـادر کنیـم و بـه  طـور کلـی صـادرات 
مصنوعات مسـی نسـبت به سـال گذشـته 300 درصد افزایش 
داشـته است.اسـتاد دانشـکده مدیریت دانشـگاه تهـران اظهار 

کـرد: اینکـه حداقـل تـا 100 سـال آینـده محصـول اسـتراتژیک 
اگـر سـرمایه گذاری  باالسـت  یـک ظرفیـت  داریـم  را  مـس 
بـا رویکـردی کـه مقـام معظـم رهبـری دارنـد انجـام شـود تـا 
سـال های سـال می توانیـم برکت به سـفره خـود و خانواده مان 
ببریم.مـدرس دانشـکده مدیریـت دانشـگاه تهران افـزود: این 
همایـش و نمایشـگاه توانمندی هـا و نیازمندی هـای مجتمـع 
مس سرچشـمه پیامـش این اسـت که آمادگـی خرید صنایع 

پایین دسـتی و وابسـته بـه مـس را داریـم.
کنعانـی تأکیـد کـرد: باید از ایـن فرصت طایی  اسـتفاده کرد و 
صنعـت مسـیر آینـده خود را همـوار کنـد، ما در کمربند مسـی 
دنیـا قـرار داریـم اگر صنایع این حوزه فعال شـوند می شـود کل 

صنایع مـس کشـور را مدیریت کرد.
ایـن دکتـرای کارآفرینی و اشـتغال در ادامه برگزاری اسـتارتاپ 
ویکنـد ایمنـی در مجتمـع مـس سرچشـمه را قدمـی مثبـت 
از سـوی ایـن مجتمـع دانسـت و یـادآور شـد: برگـزاری ایـن 
اسـتارتاپ ویکنـد بـه ایـن معنـی اسـت کـه اگر کسـی ایـده و 

طرحـی در ایـن حـوزه داشـته باشـد از سـوی مجتمـع مـس 
حمایـت می شـود.

کنعانـی تصریـح کـرد: درسـت اسـت کـه اقتصـاد کشـور تحت 
فشـار و تحریـم های سـخت قرار دارد اما شـرایطی نیـز فراهم 

شـده کـه از این تهدیـد فرصت بسـازیم.
اسـتاد دانشـکده مدیریـت دانشـگاه تهـران در بخـش دیگری 
از سـخنان خـود بـا اشـاره بـه ایـن مطلـب کـه صنعـت مـس 
فرصتهـای خوبـی را بـرای سـرمایه گـذاری ایجـاد کرده اسـت، 
اظهـار کـرد: صنعـت مس در کشـور به این سـمت مـی رود که 
از فناوریهـای نوین اسـتفاده کنـد و در این راه به جوانـان و افراد 
خـاق و مبتکـر نیـاز دارد کـه بـا فناوریهـای نویـن ایـن صنعت 
را یـاری کننـد.در ایـن سـمینار همچنیـن دکتـر سـید حسـین 
منصـوری و دکتـر حسـین برتـر مشـاوران دفتر فنـی و طراحی 
معاونت توسـعه مجتمع مس سرچشـمه در خصوص اقدامات 
معاونـت توسـعه مجتمـع مـس سرچشـمه در جهـت بهبـود و 

تکمیـل چرخـه تولید سـخنانی را بیـان کردند.

آوای محلی           صنایع مس جزء صنایع دانش بنیان کشور است

 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
مدیریت روابط عمومی و آموزش همگانی

کلیـه مراحـل برگـزاری مناقصـه از دریافت اسـناد مناقصـه تاارائه پیشـنهاد 
مناقصه گران و بازگشـایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی 
دولـت )سـتاد( بـه آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شـد و الزم اسـت 
مناقصـه گـران در صـورت عـدم عضویت قبلی، مراحـل ثبت نام درسـایت مذکور 
ودریافـت گواهـی امضـای الکترونیکی را جهت شـرکت درمناقصه محقق سـازند.
مشـخصات ایـن مناقصـه درسـایت شـرکت مهندسـی آب وفاضـالب بـه آدرس 

میباشـد. موجـود   www.abfakerman.ir
تاریخ انتشـار مناقصه درسامانه سـاعت: 08 صبح روز چهارشنبه مورخ : ۹8.0۹.06  

باشد. می 
مهلت زمانی دریافت اسـناد مناقصه از سـایت: تا سـاعت 1۹ روز چهار شنبه مورخ 

۹8.0۹.13
دوشـنبه  روز   1۹ سـاعت:  سـامانه:  در  پیشـنهاد  ارائـه  زمانـی  مهلـت 

۹8.0۹.۲5 مـورخ:
  و تاریـخ تحویـل ضمانتنامـه بـه دبیرخانـه شـرکت سـاعت:15  روز دوشـنبه 

مـورخ:۹8.0۹.۲5
دو شـنبه مورخ: زمان بازگشـایی پاکت ها: سـاعت: 0۹:30 صبح   روزسـه شـنبه  

۹8.0۹.۲6 مورخ 
اطالعـات تمـاس دسـتگاه مناقصـه گـزار جهـت دریافـت اطالعـات بیشـتر در 

خصـوص اسـناد مناقصـه و ارائـه پاکـت هـای الـف:
 آدرس: کرمان-بلـوار ۲۲ بهمـن- شـرکت آب و فاضالب شـهری اسـتان کرمان-

دفتر قراردادها و تلفـن 03433۲۲۲۲8۲
اطالعـات تمـاس سـامانه سـتاد جهت انجـام مراحل عضویـت در سـامانه: مرکز 

تمـاس: 0۲1-41۹34
دفتر ثبت نام: 88۹6۹738 و 851۹3768

آگهی مناقصه 59/الف/9-98 م
شـرکت آب و فاضـالب شـهری اسـتان کرمـان در نظـر دارد مناقصه عمومی سـاختمان سـامانه ارتقاء کیفی شـهر جیرفت را بـا برآورد: 

4.385.13۲.680    ریـال و مبلـغ تضمیـن شـرکت در مناقصـه : ۲1۹.۲60.000   ریـال از محـل اعتبـارات عمرانـی  و بـا حداقل تعداد 
شـرکت کننـدگان دو نفـر و  بـه شـماره ۲0۹8005۹6300005۲را از طریـق سـامانه تـدارکات الکترونیکـی دولـت برگـزار نمایـد. . لـذا از کلیـه 
شـركت هایي کـه  دارای  گواهـی صالحیـت در رشـته ابنیـه   و هـم چنیـن  صالحیـت ایمنـی صـادره از اداره کار و تامیـن رفـاه اجتماعـی می 

باشـد، دعوت می شـود.

نوبت اول


