
مدیر حفظ نباتات جهاد کشاورزی جنوب استان: هجوم این دوره ی ملخ ها شدیدتر 
ولی با هدف تکثیر است و تاثیری بر محصوالت کشاورزی ندارد

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی جنوب:

۲۰ هزار تن کود شیمیایی 
در جنوب کرمان توزیع شد

شن های روان

دلیل تخلیه ۱۶ روستا در ریگان

حمله تازه ملخ ها تهدیدی 
برای محصوالت نیست

کاهش ۴۰ درصدی بارندگی در استان کرمان
در حالی به پایان فصل پاییز نزدیک می شویم که کرمان سهم چندانی از بارندگی های امسال 

نداشته و تاکنون کاهش ۴۰ درصدی بارش ها را در استان شاهد هستیم

استاندار کرمان:

معطل ماندن مصوبات 
سرمایه گذاری پذیرفتنی نیست
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مدیر باغبانی سازمان جهاد کشاورزی جنوب:

جنوب کرمان سومین تولیدکننده 
مرکبات کشور است

رنا
 ای

س:
عک

ان
رم

ی ک
ردا

: ف
س

عک

3

@kaghazevatan

ما را در تلگرام دنبال کنید
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رویکرد روسیه به تنش 
ایران و اسرائیل در سوریه

عارف بیژن
یادداشت مهمان

طی چند روز گذشـته دیمیتری پسـکوف، سـخنگوی 
کرملیـن اعـام کرد که در حـال تدارک سـفر والدیمیر 
پوتیـن، رئیس جمهـور روسـیه بـه اسـرائیل در ژانویـه 
2020 بـرای دیـدار بـا نتانیاهـو اسـت.این سـفر قـرار 
اسـت در سـالروز هولوکاسـت و بـه مناسـبت افتتـاح 
بنـای یادبـود مربـوط به قربانیـان جنگ جهانـی دوم 
صـورت پذیـرد. آخریـن دیـدار پوتین و نتانیاهـو به 12 
سـپتامبر گذشـته در شـهر سـوچی بازمی گـردد. آنچه 
از تحـوالت منطقـه خاورمیانـه بـر میآیـد نشـان از آن 
دارد کـه یکـی از محورهـای گفتوگـو دو طـرف بحـران 
سـوریه و حضـور ایران در این کشـور اسـت. اسـرائیل 
مـدت هاسـت جنگـی را با ایران در سـوریه آغـاز کرده 
اسـت که واکنش هر دو باعث شـکننده شـدن تعادل 
منطقـه شـده کـه مارپیـچ امنیتـی موجـود را تهدیـد 
میکنـد. ایـن دیـدار از آن جهـت مهـم به نظر میرسـد 
کـه بـه نحـوی در ماههای پایانی حکومـت نتانیاهو به 
عنوان نخسـت وزیری اسـرائیل اسـت. به نظر میرسد 
نتانیاهـو برای حفـظ اعتبار داخلی خود بـه دنبال یک 

توافقنامه رسـمی و ...
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کسب عناوین برتر توسط ورزشکاران کرمانی 
در نخستین دوره مسابقات قهرمانی کشور تری اتلون

نخستین دوره مسـابقات قهرمانی کشور 
بـه  بانـوان  کـراس  منقطـع  تری اتلـون 

میزبانـی تهـران برگـزار شـد.
تری اتلـون  کشـور  قهرمانـی  مسـابقات 
بانـوان بـرای نخسـتین بـار در کشـور و 
در قالـب تری اتلـون منقطـع کـراس در 
در  دو  و  و دوچرخـه  سـه بخـش شـنا 
پنـج رده سـنی بـه صـورت منقطـع و بـا 
حضور ورزشـکارانی از 10 اسـتان کشور در 
مجموعـه ورزشـی بعثـت و تختـی تهران 

شـد. برگزار 
نوجوانـان  رده  در  انفـرادی  بخـش  در 
نخسـت  جایـگاه  در  گیانـی  آناهیتـا 
قـرار گرفـت و آیـار شهسـواری پـس از 
ورزشـکاری از اسـتان تهران ، مقام سوم 

را بـه دسـت آورد.
در قسـمت نتایـج تیمـی نیز تیـم کرمان 
دوم،  مقـام  نونهـاالن  سـنی  رده  در 
مقـام  جوانـان  و  اول  مقـام  نوجوانـان 

آورد. دسـت  بـه  را  سـوم 

روابط عمومی اداره کل امور مالیاتی استان کرمان

1۲ تا 13۲3 تا ۲3

آگهی ابالغ اوراق مالیاتی
مودیــان محتــرم مالیاتــی مشــروحه ذیــل : دراجــرای مــاده 208 قانــون مالیاتهــای مســتقیم بدیــن وســیله اوراق مالیاتــی ذیــل 

ابــاغ مــی گــردد. بدیهــی اســت حســب مقــررات مــاده 238 قانــون  مالیاتهــای مســتقیم ، مــودی ردیــف اول چنانچــه نســبت بــه 
مندرجــات بــرگ اباغــی بــه شــرح ذیــل معتــرض مــی باشــد ظــرف بیســت روز از تاریــخ درج در آگهــی اعتــراض کتبــی خــود را  بــه 
آدرس کرمــان – خیابــان قــدس – اداره کل امــور مالیاتــی اســتان– اداره امــور مالیاتــی1806- شــماره تمــاس 31224392  تســلیم 
نمایــد و مــودی ردیــف دوم چنانچــه نســبت بــه مندرجــات بــرگ اباغــی معتــرض مــی باشــد ظــرف ســی روز از تاریــخ درج در آگهــی 
اعتــراض کتبــی خــود را  بــه آدرس کرمــان – خیابــان قــدس – اداره کل امــور مالیاتــی اســتان– اداره امــور مالیاتــی1802- شــماره 
ــا 5 بایــد راس ســاعت و تاریــخ مقــرر در جلســه هیــات حــل  تمــاس 31224355  تســلیم نمایــد همچنیــن مودیــان ردیــف 3 ت
ــان قــدس – اداره کل امــور مالیاتــی اســتان - هیاتهــای حــل  ــه همیــن منظــور در محــل کرمــان  - خیاب اختــاف مالیاتــی  کــه ب

اختــاف مالیاتــی تشــکیل مــی گــردد حضــور بــه هــم رســانند.

نام و نام ردیف
سال شماره ملیکالسهفعالیتخانوادگی 

مالیات برگ ابالغیعملکرد
)ریال(

1
محمد خان 

طالبی
233343040رای هیات بدوی318918073010592پسته

2
محمد حسین 

برشکسته
مواد 
غذائی

117،183،264برگ تشخیص1716299373205695

3
محمدرضا 
حاجی زاده

307299262454392امورمالی
برگ دعوت به هیات حل اختاف مالیاتی 

ساعت9 مورخه 98/10/7
195854930

4
جواد 

پوراحمدی
355309109743992ذغالسنگ

برگ دعوت به هیات حل اختاف مالیاتی 
ساعت9مورخه 98/10/1

2264895970

369062030848692فرشوحید عابدی5
برگ دعوت به هیات حل اختاف مالیاتی 

ساعت9مورخه 98/10/1
67008620

شناسه آگهی: 687915

ادامه در صفحه ۴
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 240 در  نهـــال  کاشـــت  عملیـــات  ایرنـــا- 
هکتـــار از اراضـــی شهرســـتان ریـــگان و بـــا 
حرکـــت  و  گردوغبـــار  از  جلوگیـــری  هـــدف 
شـــن های روان از امـــروز صبـــح آغـــاز شـــد.

ـــی  ـــع طبیع ـــس اداره مناب ـــا، رئی ـــزارش ایرن ـــه گ ب
و آبخیـــزداری ریـــگان روز شـــنبه، شـــانزدهم 
آذرمـــاه، در حاشـــیه  آغـــاز اجـــرای ایـــن طـــرح 
ایـــن  نهـــال در  اظهـــار کـــرد: »بـــا کاشـــت 
میـــزان اراضـــی 20 روســـتای منطقـــه از هجـــوم 
مانـــد«. خواهنـــد  امـــان  در  روان  شـــن های 

ـــن های  ـــون ش ـــزود: »تاکن ـــری زاده اف ـــد امی مجی
روان در شهرســـتان ریـــگان 16 روســـتا را خالـــی 
از ســـکنه کـــرده و بیـــش از 100 روســـتا را در 
ــت«. ــرار داده اسـ ــن های روان قـ ــره شـ محاصـ

ایـــن  آغـــاز  بـــر  »عـــاوه  داد:  ادامـــه  وی 
جوامـــع  مشـــارکت  بـــا  قبـــا  نهـــال کاری، 
هکتـــار   700 در  نیـــز  نهـــال  محلـــی کشـــت 
بـــادی  فرســـایش  بحـــران  کانون هـــای  از 
انجـــام  نیـــز  درصـــدی   70 رشـــد  بـــا  نیـــز 
گرفتـــه  کـــه کمـــک زیـــادی بـــه جلوگیـــری 
اســـت«. کـــرده  روان  شـــن های  حرکـــت  از 

خدمـــات  شـــرکت  مدیـــر   - ایرنـــا 
حمایتـــی کشـــاورزی جنـــوب کرمـــان 
از توزیـــع 20 هـــزار تـــن انـــواع کـــود 
ــن  ــتان ایـ ــت شهرسـ ــیمیایی در هفـ شـ

منطقـــه خبـــر داد.
شـــرکت  مدیـــر  شـــریفی  محمـــد 
ــوب  ــاورزی جنـ ــات حمایتـــی کشـ خدمـ
کرمـــان روز شـــنبه بـــه خبرنـــگار ایرنـــا 
ــدای  ــود از ابتـ ــزان کـ ــن میـ ــت: ایـ گفـ
شـــبکه کارگـــزاران  در  جـــاری  ســـال 
اســـتان  جنوبـــی  شهرســـتان  هفـــت 
کرمـــان بیـــن کشـــاورزان توزیـــع شـــد.
وی بـــا بیـــان اینکـــه ســـال گذشـــته 
تنهـــا پنـــج هـــزار تـــن کـــود در منطقـــه 
ـــود  ـــع ک ـــت: توزی ـــار داش ـــد اظه ـــع ش توزی
ــابه  ــه مـــدت مشـ ــبت بـ ــیمیایی نسـ شـ
ـــه  ـــش یافت ـــر افزای ـــار براب ـــل، چه ســـال قب

اســـت.
شـــرکت خدمـــات حمایتـــی کشـــاورزی 
جنـــوب کرمـــان هفـــت شهرســـتان ایـــن 
ــا جمعیـــت یـــک میلیـــون  ــه را بـ منطقـ

نفـــر تحـــت پوشـــش دارد.
ـــون  ـــم میلی ـــار و نی ـــش از چه ـــاالنه بی س
ــاورزی در  ــوالت کشـ ــواع محصـ ــن انـ تـ
پوشـــش  تحـــت  شهرســـتان  هفـــت 
ســـازمان جهـــاد کشـــاورزی جنـــوب 

می شـــود. تولیـــد  کرمـــان 

ــان از  ــتان کرم ــداد اس ــه ام ــنا-مدیرکل کمیت ایس
ــان از 4493 دانشــجو  ــداد کرم ــه ام ــت کمیت حمای

ــر داد. ــتان خب در اس
-"یحیــی صادقــی" ضمــن تبریــک روز دانشــجو بــا 
بیــان اینکــه ایــن نهــاد عــاوه بــر پرداخــت کمــک  
هزینــه تحصیلــی، کمــک  هزینــه شــهریه دانشــگاه 
ــت  ــت پرداخ ــت حمای ــجویان تح ــه دانش ــز ب را نی
یــک  امســال  هشــت ماهه  در  افــزود:  می کنــد 
671 میلیــون تومــان کمــک  هزینــه  میلیــارد و 
تحــت  دانشــجویان  بــه  شــهریه  و  تحصیلــی 
حمایــت کمیتــه امــداد اســتان پرداخــت  شــده 

ــت. اس
وی از حمایــت کمیتــه امــداد کرمــان از 4493 
دانشــجو در اســتان خبــر داد و گفــت: 44 نفــر 
از ایــن دانشــجویان در مقطــع دکتــرا مشــغول 
 4493 از  آنکــه  ضمــن  هســتند  تحصیــل  بــه 
ــداد اســتان  ــه ام ــت کمیت دانشــجوی تحــت حمای
 2865 کاردانــی،  مقطــع  در  دانشــجو   933
در  نفــر   313 مقطــع کارشناســی،  در  دانشــجو 
مقطــع  در  نفــر   44 ارشــد،  مقطــع کارشناســی 
دکتــرا مشــغول بــه تحصیــل هســتند و مابقــی 
تشــکیل  دینــی  علــوم  طــاب  را  دانشــجویان 

داده انــد.
ــه نقــل از روابــط عمومــی  ــه گــزارش ایســنا و ب -ب
کمیتــه امــداد، مدیــرکل کمیتــه امــداد اســتان 
کرمــان ارتقــا عــزت  نفــس دانشــجویان تحــت 
ارائــه  بــا  خانوارهــا  توانمندســازی  و  حمایــت 
ــرک تحصیــل  ــی و جلوگیــری از ت خدمــات تحصیل
ــادی  ــکات اقتص ــل مش ــه دلی ــا ب ــدان آن ه فرزن
ــات  ــه خدم ــاد در ارائ ــن نه ــداف ای ــه اه را از جمل
حمایــت  تحــت  دانشــجویان  بــه  تحصیلــی 
ــر پرداخــت  ــاد عــاوه ب ــن نه ــزود: ای دانســت و اف
شــهریه  کمک هزینــه  و  تحصیلــی  هزینه هــای 
بــه دانشــجویان تحــت حمایــت مبلــغ  10 میلیــون 
ــت  ــا پرداخ ــه آن ه ــز ب ــجویی نی ــان وام دانش توم

. می کنــد
بــه  اشــتغال  وام  پرداخــت  داد:  ادامــه  وی 
پرداخــت  حمایــت،  تحــت  فارغ التحصیــان 
تشــویق  به منظــور  ازدواج  هدیــه  و  کمک هزینــه 
دانشــجویان تحــت حمایــت بــه ســنت حســنه 
ازدواج از دیگــر خدمــات ایــن نهــاد بــه دانشــجویان 

تحــت حمایــت اســت.
ــه برگــزاری همایــش رویــش  صادقــی در ادامــه ب
اراده هــا بــرای نخســتین بــار توســط کمیتــه امــداد 
ــالگرد  ــن س ــبت چهلمی ــه مناس ــان ب ــتان کرم اس
پیــروزی انقــاب اســامی و به منظــور معرفــی 
فارغ التحصیــان موفــق تحــت حمایــت در کرمــان 
ــور  ــا حض ــش ب ــن همای ــزود: ای ــرد و اف ــاره ک اش
ــرادی کــه روزی مددجــوی  ــر از اف بیــش از 200 نف
کمیتــه امــداد بودنــد و بــا حمایت هــای امــداد 
تحصیــات عالیــه را گذرانــده و امــروز به عنــوان 
ــی  ــئولیت های مهم ــاغل و مس ــق مش ــردی موف ف

ــد. ــزار ش ــد، برگ ــر عهده دارن ــه ب را در جامع
بــه  کرمــان  اســتان  امــداد  کمیتــه  مدیــرکل 
فارغ التحصیــان  اطاعاتــی  بانــک  راه انــدازی 
توســط ایــن نهــاد اشــاره کــرد و گفــت: امیدواریــم 
ــم از  ــی بتوانی ــک اطاعات ــن بان ــدازی ای ــا راه ان ب
ــت  ــت حمای ــق تح ــان موف ــت فارغ التحصی ظرفی
در جهــت حــل مشــکات مددجویــان اســتفاده 

ــم. کنی
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 ایرنــا - بــه گفتــه مدیــر باغبانــی 
ســازمان جهــاد کشــاورزی جنــوب 
ــطح  ــا س ــه ب ــن منطق ــان، ای کرم
ــر 33 هــزار  ــر کشــت افــزون ب زی
هکتــار، رتبــه ســوم تولیــد مرکبــات کشــور را بــه 

ــت. ــاص داده اس ــود اختص خ
منصــور شــریف مدیــر باغبانــی ســازمان جهــاد 
ــت  ــان روز شــنبه در گف ــوب کرم کشــاورزی جن
ــت  ــت: برداش ــار داش ــا اظه ــگار ایرن ــو خبرن و گ
ــو  ــام لیم ــا ارق ــل  شــهریورماه ب ــات از اوای مرکب
شــروع و ســپس انــواع پرتقــال و گریپ فــروت 
اوایــل فروردین مــاه ادامــه  نارنگی هــا تــا  و 
ــه اتمــام  ــال والنســیا ب ــا برداشــت پرتق دارد و ب

می رســد.
شــریف اظهارداشــت : شــرایط اقلیمــی مناســب 
منطقــه باعــث شــده تــا مرکبــات جنوب اســتان 

کرمــان دارای کیفیــت فوق العــاده ای باشــد.
ــوب اســتان  ــروت جن ــم گریپ ف ــت: طع وی گف
ــر اســت  ــا بی نظی ــی دنی ــران و حت کرمــان در ای
.مدیــر باغبانی ســازمان جهــاد کشــاورزی جنوب 
کرمــان پیش بینــی کــرد: در ســال جــاری بیــش 
از 550 هــزار تــن مرکبــات از باغ هــای ایــن 
ــی و  ــای داخل ــه بازاره ــت و روان ــه برداش منطق

ــود. ــی می ش خارج
236 هــزار هکتــار ســطح زیــر کشــت محصوالت 
زراعــی و باغــی در جنــوب کرمــان اســت کــه از 
ــار باغــی و 146 هــزار  ــن مقــدار 90 هــزار هکت ای

هکتــار زراعــی اســت.
ســاالنه بیــش از چهــار و نیــم میلیــون تــن انــواع 
محصــوالت کشــاورزی در هفــت شهرســتان 
تحــت پوشــش ســازمان جهــاد کشــاورزی 

ــود. ــد می ش ــان تولی ــوب کرم جن

ــان  ــتاندار کرمـ ــا - اسـ  ایرنـ
بـــا بیـــان ایـــن مطلـــب کـــه 
یـــک ســـرمایه گـــذار چهـــار 
نتوانســـته  ســـال  نیـــم  و 
ـــل  ـــاه معط ـــرد و 6 م ـــا را بگی ـــت ه موافق
مصوبـــه مانـــده را پذیرفتنـــی ندانســـت 
ــاح  ــد اصـ ــد بایـ ــن رونـ ــزود: ایـ و افـ
ــی  ــه آان حاصلـ ــه ادامـ ــرا کـ ــود زیـ شـ
جـــز توســـعه نیافتگـــی اســـتان کرمـــان 

ــت . ــد داشـ نخواهـ
شـــنبه  روز   فدایـــی  محمدجـــواد 
ــتان  ــادن اسـ ــورای معـ ــت  شـ درنشسـ
ــل در  ــه حداقـ ــان اینکـ ــا بیـ ــان بـ کرمـ
ــداق از  ــا دو مصـ ــک یـ ــه یـ ــر جلسـ هـ
عملکـــرد بـــد دســـتگاه هـــای اجرایـــی 
ــه  ــن زمینـ ــی در ایـ ــم و کسـ ــی بینیـ مـ

ــار  ــک بـ ــت: یـ ــت گفـ ــخگو نیسـ پاسـ
ـــا  ـــود ت ـــح داده ش ـــق توضی ـــد مصادی بای

بدانیـــم مشـــکل کار کجاســـت؟
ـــذار  ـــا مشـــکل ســـرمایه گ ـــه ب وی در رابط
ــن  ــه ایـ ــت:  اینکـ ــه گفـ ــن و ماسـ شـ
ســـرمایه گـــذار مـــدت طوالنـــی معطـــل 
موافقـــت هـــا و مصوبـــه مانـــده اســـت 
بایـــد رســـیدگی و در جلســـه آینـــده 
ــود. ــام شـ ــتان اعـ ــادن اسـ ــورای معـ شـ
فدایـــی در ادامـــه گفـــت: متاســـفانه در 
ـــوده  ـــددی ب ـــوارد متع ـــوص م ـــن خص ای
اســـت کـــه دســـتگاه هـــای اجرایـــی در 
ــی را  ــل کافـ ــرعت عمـ ــه سـ ــن زمینـ ایـ
نداشـــته انـــد و ایـــن در حالـــی اســـت 
ــق را  ــن مصادیـ ــد ایـ ــران بایـ ــه مدیـ کـ

بررســـی و اشـــکاالت را رفـــع کننـــد.

قضایـی  حـوزه  رییـس  ایرنـا- 
شـنبه  روز  فاریـاب  شهرسـتان 
از تشـکیل کمیتـه رصـد فضـای 
مجـازی ویـژه انتخابـات در ایـن 
شهرسـتان خبـر داد و گفـت: سـتاد پیشـگیری 
از جرائـم انتخاباتـی، تمامـی تخلفـات و جرائـم 
انتخاباتـی را  رصـد می کنـد و درصـورت نیـاز 
برخـورد قانونـی صـورت خواهـد گرفت.علیرضـا 
مسـؤوالن،  از  مـردم  انتظـار  افـزود:  سـاالری 
امانـت داری و حفـظ آراء اسـت کـه بـه تعبیـر 
مقـام معظـم رهبری یـک حق الناس به شـمار 

مـی رود.
رییـس دادگسـتری فاریـاب گفـت: وجـه تمایز 
انتخابـات در ایـران بـا سـایر کشـورهای دنیـا، 
مبتنـی بـودن آن بـر  اصـول دینـی اسـامی اسـت. 
و  مسـووالن  همـه  داشـت:  اظهـار  سـاالری 

دسـتگاه ها بایسـتی در راسـتای فراهـم کـردن 
صحنـه  در  مـردم  حداکثـری  حضـور  زمینـه 
انتخابـات و ایجـاد یـک رقابـت سـالم، آزاد بـا 
تـاش کننـد. و مقـررات  قانـون  دقیـق  رعایـت 

جـرم   وقـوع  از  پیشـگیری  شـورای  رییـس 
شهرسـتان فاریاب گفت : تحقق امر پیشـگیری 
در انتخابـات ابتـدا در خصـوص دسـت اندرکاران 
شـروع می شـود و در مرحلـه بعـد در خصـوص 
هـواداران نامزدهـا، احزاب و اقشـار مردم صورت 

خواهـد گرفت.
مـردم جنوب اسـتان کرمـان در انتخابات پیش 
رو، 2 نماینـده بـه خانه ملت راهـی خواهند کرد، 
یـک نفـر از حـوزه انتخابیه جیرفـت و عنبرآباد و 
یـک نفـر هم از حـوزه انتخابیه کهنـوج، منوجان، 
قلعه گنـج، فاریـاب و رودبـار جنـوب منتخـب 

اهالـی این دیـار خواهنـد بود.

حجت االسـام  تسـنیم- 
حسـن  و المسـلمین 
علیدادی سـلیمانی ظهـر امـروز در 
حاشـیه بازدیـد از سـتاد انتخابات 
شهرسـتان کرمـان در جمـع خبرنـگاران بـا بیان 
اینکـه توصیـه دو نکتـه بـه مـردم و داوطلبان در 
ایـن ایـام ضـرورت دارد اظهـار داشـت: امیدوارم 
کـه بـا اقدامـات انجـام شـده شـاهد انتخابـات 
پرشـور و  بـا مشـارکت حداکثـری همـه آحـاد 
جامعـه باشـیم. وی بـا اشـاره بـه بیانـات مقـام 
معظـم رهبـری گفـت: کسـانی کـه واقعـا تـوان 
پذیـرش مسـئولیت های سـنگین را ندارنـد و از 
عهـده پذیـرش ایـن مسـئولیت ها بـر نمی آینـد 
نبایـد در انتخابـات ثبت نـام کننـد و کسـانی کـه 
احسـاس می کننـد می تواننـد ایـن مسـئولیت 
را بـه عهـده بگیرنـد وظیفـه دارنـد خـود را در 
معـرض رای مردم قـرار دهند.نماینـده ولی فقیه 

در اسـتان کرمـان بـا بیـان اینکه چیـزی که این 
روزهـا شـاهد آن هسـتیم حضـور جدی افـراد و 
نامزدهـا در انتخابـات یازدهمیـن دوره مجلـس 
شـورای اسـامی اسـت افـزود: امیدوارم شـاهد 
حضـور پـر شـور مـردم در زمـان انتخابـات هـم 

باشـیم.
وی بـا بیـان اینکـه در زمـان انتخابـات نقـش 
رسـانه ها بسـیار مهم اسـت گفت: این رسـانه ها 
هسـتند کـه جامعه را به سـمت اخـاق و رقابت 
صحیـح هدایت کرده و زمینه انتخاباتی سـالم را 
فراهـم می کنند.علیدادی سـلیمانی بـا اشـاره به 
اینکـه نامزدهـای انتخاباتـی بایـد صاحیت هـا، 
آنگونـه کـه  را  خـود  ظرفیت هـای  و  لیاقت هـا 
هسـتند بـه مـردم بیـان کننـد افـزود: امیـدوارم 
کـه در ایـن دوره از انتخابـات مجلـس شـورای 
و  عـوارض  کمتریـن  بـا  انتخاباتـی  اسـامی، 

بیشـترین منافـع داشـته باشـیم.

جــوان  خبرنــگاران  باشــگاه 
کشــاورزی  جهــاد  -مدیــر 
شهرســتان کرمــان گفــت: کارگاه 
پایــش و ســم پاشــی مــزارع 

شــهر باغیــن بــا پهپــاد برگــزار شــد.
ــاورزی  ــاد کش ــر جه ــعودی مدی ــد مس احم
ــق  ــت: سمپاشــی دقی ــان گف شهرســتان کرم
هوایــی مــزارع توســط پهپاد هــای بــدون 
آســیب های  از  پذیــر  کنتــرل  سرنشــین 

روش هــای ســنتی بــه دور اســت.
ــان  ــتان کرم ــاورزی شهرس ــاد کش ــر جه مدی
گفــت: اجــرای ســم پاشــی بــا پهپاد هــا، 
حجــم  در  سمپاشــی  عملیــات  انجــام 
وســیعی از مــزارع و باغــات در کمتریــن 
ــودن  ــه ب ــه صرف ــرون ب ــن و مق ــان ممک زم

سمپاشــی را ســبب خواهــد شــد.

یــک  آموزشــی  کارگاه  گفــت:  مســعودی 
روزه بــه همــت ســازمان نظــام مهندســی 
و  اســتان  طبیعــی  منابــع  کشــاورزی 
و هماهنگــی جهــاد کشــاورزی  همــکاری 
ــن  ــش باغی ــه بخ ــه دهوئی ــن در منطق باغی
ــرداران از نزدیــک و بصــورت  برگــزار و بهــره ب
سمپاشــی  نــوع  ایــن  روش  بــا  عملــی 

آشناشــدند.
ــان  ــتان کرم ــاورزی شهرس ــاد کش ــر جه مدی
تصریــح کــرد: تخریــب نشــدن مزرعــه و 
بــه مــزارع  نرســیدن  محصــول،  آســیب 
و محصــوالت همجــوار و محیــط زیســت، 
ســرعت بــاالی سمپاشــی، میــزان نفــوذ زیــاد 
ــاالی  ــت ب ــم و دق ــن س ــدر نرفت ــموم، ه س
سمپاشــی از مزایــای ســم پاشــی هوایــی در 

ــت. ــزارع اس م

 ایرنـــا - بـــه گفتـــه مدیـــرکل فنـــی و 
ــنجش  ــان سـ ــتان کرمـ ــه ای اسـ حرفـ
از  نفـــر   513 و  هـــزار   52 مهـــارت 
ـــن  ـــارت در ای ـــه مه ـــان گواهینام متقاضی
ـــاری  ـــال ج ـــان س ـــان آب ـــا پای ـــتان ت اس

ــام شـــده اســـت. انجـ
شـــنبه  روز  جهانگیـــری  محمدرضـــا 
در گفـــت و گـــو بـــا خبرنـــگار ایرنـــا 
آزمـــون  اغلـــب  اینکـــه  بیـــان  بـــا 
ــورت  ــه صـ ــارت بـ ــنجش مهـ ــای سـ هـ
شـــوند  مـــی  برگـــزار  الکترونیکـــی 
ــک  ــا یـ ــان بـ ــتان کرمـ ــزود: شهرسـ افـ
ـــیرجان  ـــم 444 و س ـــر، ب ـــزار و 68 نف ه
ـــده  ـــرکت کنن ـــترین ش ـــر بیش ـــا 308 نف ب
ــارت را  ــنجش مهـ ــای سـ ــون هـ در آزمـ

ــد. ــوده انـ دارا بـ
هـــای  آزمـــون  در  بیـــان کـــرد:  وی 
مراکـــز ثابـــت، تیمهـــای ســـیار مســـتقر 
متقاضیـــان  و  زنـــدان  و  پـــادگان  در 
طـــرح هجـــرت، کارآمـــوزان پـــس از 
ــه  ــای آموزشـــی مربوطـ ــام دوره هـ اتمـ
در آزمـــون پایـــان دوره بـــه صـــورت 
ــرده و در  ــرکت کـ ــی شـ ــی و عملـ کتبـ
صـــورت قبولـــی در آزمـــون موفـــق بـــه 
دریافـــت گواهینامـــه فنـــی و حرفـــه ای 

ــوند. ــی شـ ــتاندارد مـ اسـ
مدیـــرکل فنـــی و حرفـــه ای اســـتان 

کرمـــان بـــا اشـــاره بـــه ارزش بیـــن 
المللـــی گواهینامـــه مهـــارت آمـــوزی 
ـــه ای  ـــی و حرف ـــای فن ـــون ه ـــت: آزم گف
شـــامل آزمـــون هـــای مختلـــف مراکـــز 
ـــرت،  ـــرح هج ـــیار، ط ـــای س ـــت، تیمه ثاب
تفاهمنامـــه هـــا، ادواری و هماهنـــگ 

اســـت.
وی اظهـــار داشـــت: آموزشـــگاههای آزاد 
ـــی  ـــازمان فن ـــه از س ـــه ای ک ـــی و حرف فن
و حرفـــه ای مجـــوز الزم را دریافـــت 
ـــزاری دوره  ـــس از برگ ـــز پ ـــد نی ـــوده ان نم
هـــای مختلـــف آموزشـــی موظـــف بـــه 
ـــازمان  ـــه س ـــود ب ـــوزان خ ـــی کارآم معرف
هســـتندکه  آزمـــون   انجـــام  جهـــت 
کارآمـــوزان پـــس از شـــرکت و قبولـــی 
در آزمـــون پایـــان دوره، موفـــق بـــه 
دریافـــت گواهینامـــه فنـــی و حرفـــه ای 

ــد. ــد شـ ــتاندارد خواهنـ اسـ
جهانگیـــری بیـــان کـــرد: در آزمـــون 
ــم  ــان آزاد )ادواری ( هـ ــای متقاضیـ هـ
افـــرادی کـــه کـــه توانایـــی و اطاعـــات 
مهارتـــی در رشـــته خاصـــی را دارنـــد 
ــی  ــت فنـ ــن صاحیـ ــتار تعییـ و خواسـ
ــه  ــه بـ ــن مراجعـ ــتند ضمـ ــود هسـ خـ
مراکـــز آمـــوزش فنـــی و حرفـــه ای 
مربوطـــه  آزمـــون  در  شهرســـتانها،  در 
قبولـــی،  صـــورت  در  و  شـــرکت 

ـــت  ـــه ای دریاف ـــی و حرف ـــه فن گواهینام
ــرد. ــد کـ خواهنـ

وی تاکیـــد کـــرد: متقاضیـــان جهـــت 
کســـب اطاعـــات بیشـــتر مـــی تواننـــد 
ــا  ــایت www.tvto-kr.ir  و یـ ــه سـ بـ
و  آموزشـــی  مراکـــز  کل،  اداره  آدرس 
اســـتان  سراســـر  هـــای  آموزشـــگاه 
تلفـــن  بـــا شـــماره  یـــا  و  مراجعـــه 
ـــای 03432110251-5 و 32117535  ه

تمـــاس حاصـــل نماینـــد. 
مدیـــرکل فنـــی و حرفـــه ای اســـتان 
دوره  دومیـــن  بیـــان کـــرد:  کرمـــان 
ــر  ــارت در مهـ ــیایی مهـ ــابقات آسـ مسـ
مـــاه ســـال 1399 در شـــهر ابوظبـــی 
ــور  ــا حضـ ــی بـ ــده عربـ ــارات متحـ امـ
18 کشـــور آســـیایی در رشـــته هـــای 
و  شـــود  مـــی  برگـــزار  مختلـــف 

متقاضیـــان جهـــت اطـــاع از ســـایر 
ـــه  ـــت ب ـــی بایس ـــام م ـــت ن ـــرایط و ثب ش
ــه ای  ــی و حرفـ ــوزش فنـ ادارت کل آمـ

اســـتان مراجعـــه کننـــد. 
ــی و  ــابقات ملـ ــر مسـ ــزود: دفتـ وی افـ
بیـــن المللـــی مهـــارت بعـــد از بررســـی 
متقاضیـــان  الزم  شـــرایط  احـــراز  و 
ـــاده  ـــای آم ـــزاری اردو ه ـــه برگ ـــبت ب نس
ــن  ــر ایـ ــرات برتـ ــدام و نفـ ــازی اقـ سـ
ـــیایی 2020  ـــابقات آس ـــه مس ـــا را ب اردوه

اعـــزام خواهنـــد نمـــود.
جهانگیـــری گفـــت: آمـــوزش هـــای 
ـــوزش  ـــز آم ـــش از 24 مرک ـــی در بی مهارت
ـــش  ـــی و بی ـــت دولت ـــه ای ثاب ـــی حرف فن
اســـتان  آزاد  آموزشـــی  مرکـــز   600 از 
کرمـــان بـــه افـــراد عاقمنـــد ارائـــه 

. د می شـــو

مدیرعامـل  سـعدمحمدی،  اردشـیر  دکتـر 
شـرکت مس، در مراسـم افتتاحیه همایش 
از  معدنـی گفـت:  در صنایـع  ایمنـی  ملـی 
هـر  در  دانشـجویان  و  دانشـگاه ها  تمـام 
سـطحی کـه دارای ایـده و خاقیـت جدیـد 
معـادن  در  ایمنـی  سـطح  افزایـش  بـرای 
معنـوی  و  مـادی  حمایـت  قطعـا  هسـتند 

خواهیـم کـرد.
ایمنـی،  ملـی  همایـش  در  سـعدمحمدی 
آذرمـاه  معـدن و صنایـع معدنـی کـه  13 
آزادی شـهر  در مجموعـه فرهنگـی هنـری 
سرچشـمه آغـاز بـه کار کـرد، بـا تأکیـد بـر 
ارتقـای  بـرای  نـگاه  نـوع  دنیـا  در  این کـه 
سیسـتم ها  و  کـرده  تغییـر  ایمنـی  سـطح 
به صـورت هوشـمند کنتـرل رفتـار ایمنـی را 
ارزیابـی می کننـد، گفـت: در حـال حاضـر، 
 ISI مثـل  بین المللـی  معتبـر  نشـریات 

می دهنـد  قـرار  پذیـرش  مـورد  را  مقاالتـی 
کـه در درجه نخسـت الگویی بـرای افزایش 
ایمنـی ارائـه دهنـد و در درجه بعـد راهکاری 
بـرای کاهـش هزینه هـا و قیمت تمام شـده 

باشـند. داشـته 
مدیرعامـل شـرکت مـس بـا بیـان این کـه 
رعایـت اصـول ایمنـی در صـدر برنامه هـای 
دارد،  قـرار  شـرکت  تولیـدی  و  توسـعه ای 
بیـان کـرد: بـرای افزایـش بیشـتر، باید یک 
تیـم ایمنـی تشـکلی ایجـاد کننـد که نقشـه 
تجربیـات  اسـاس  بـر  حـوادث  احتمـال 
گذشـته را مـدون کننـد تـا حوادثـی را که در 
گذشـته اتفـاق افتـاده را دسـته بندی کنند و 

بـرای نقـاط ضعـف برنامه ریـزی شـود.
بـه گفتـه مدیرعامـل شـرکت مـس بایـد در 
بخـش معـدن با شـرایط روز منطبق باشـیم 
و بکارگیری سیسـتم های هوشـمند در تمام 

مـورد  حـوادث  جهـت کاهـش  در  آیتم هـا 
ارزیابـی قـرار گیرد.

اینکـه گاهـی  بـر  تأکیـد  بـا  سـعد محمدی 
عـدم  به دلیـل  حادثه هـا  وقـوع  اوقـات 
مدیریـت و نقشـه راه اسـت اظهـار داشـت: 
هـر  در  احتمالـی خطـر  آیتم هـای  تمامـی 
قسـمت بایـد به صـورت چک لیسـت درآیـد 
و تحلیـل چـک لیسـت های هـر قسـمت به 
احتمـال  قسـمت ها  تمـام  در  تفکیـک کـه 
بـروز حـوادث دارد بایـد تدویـن شـود تـا در 
صـورت بـروز حادثـه برنامه داشـته باشـیم.

وی بـا تأکیـد بـر تدویـن نقشـه راه مدیریت 
ایمنـی در هـر بخش گفـت: در مجتمع مس 
سرچشـمه باید نقشـه رفـع سـوانح و کنترل 
مدیریتـی تدویـن شـود و بعـد ایـن نقشـه 
راه بایسـتی بـرای مـس سـونگون و مـس 
شـهربابک هـم تهیـه شـود. پـس از تدویـن 
نقشـه راه، آموزش مسـتمر باید اتفاق بیفتد.

بـه  مسـتمر  آمـوزش  اینکـه  بیـان  بـا  وی 
بسـیار  ایمنـی  افزایـش  بـرای  کارکنـان 
کشـورها  بعضـی  در  گفـت:  دارد  اهمیـت 
پاییـن  بسـیار  و خسـارت  حـوادث  میـزان 
آموزش هـای  آن  اصلـی  دلیـل  و  اسـت 
ورود  از  قبـل  طوالنـی  و  علمـی  متفـاوت، 

اسـت. محـل کار  بـه  نیـروی کار 
سـعدمحمدی بـا بیـان این کـه آموزش های 
سـطح  از  افـرادی  حضـور  بـا  مسـتمر 
بین المللـی کـه تجربـه باالیـی دارنـد بایـد 
موردتوجـه قـرار گیـرد گفـت: قطعـًا حضـور 

اتحادیـه  دبیـرکل  هنـز«  »هلمونـت  آقـای 
ایـن  در  اجتماعـی  تأمیـن  بین المللـی 
همایـش امـکان برنامه ریـزی بـرای حضـور 
افـراد و تیم هـای باتجربـه بـرای آمـوزش را 
فراهـم خواهـد کـرد و ایـن مهم از امـروز در 

می گیـرد. قـرار  کار  دسـتور 
مدیرعامـل شـرکت ملـی صنایـع مـس بـا 
بیان اینکه در شـرکت مس در حوزه سـامت 
کارکنـان اتفاق خوبـی افتـاده و کارکنان مورد 
می گیرنـد  قـرار  سـامت  مـداوم  چـکاب 
ایـن  و  نیسـت  تولیـد، هـدف  عنـوان کـرد: 
نعمـت خـدادادی کـه در ایـن منطقـه وجود 
دارد ابـزاری بـرای ارتـزاق بندگان خداسـت و 
اگـر بـه نحـو شایسـته از این ابـزار اسـتفاده 
نشـود نشـان دهنده ضعـف مدیریتی اسـت.

جـان  و  حفـظ کرامـت  تصریـح کـرد:  وی 
افـرادی کـه در مجموعـه مـس کار می کننـد 

بـر عهـده مدیـران ارشـد اسـت.
بـه  نزدیـک  تأکیـد کـرد:  محمـدی  سـعد 
12 هـزار نفـر در مجتمـع مـس سرچشـمه 
فعالیـت می کننـد کـه بایـد حفـظ سـامت 

گیـرد. قـرار  موردتوجـه  آنهـا  تک تـک 
گفتنی اسـت، یکی از مهمتریـن رویدادهای 
شـرکت  افتخـاری  عضویـت  مراسـم  ایـن 
اتحادیـه  در  ایـران  مـس  صنایـع  ملـی 
تأمیـن اجتماعـی )ISSA( در  بین المللـی 
بخـش ایمنـی معـادن بـود کـه منجـر بـه 
صنعـت  در  ایمنـی  شـاخص های  ارتقـای 

مـس ایـران خواهـد شـد.

بیش از ۵۲ هزار متقاضی 

در کرمان مهارت سنجی شدند

حمایت شرکت ملی مس از ایده های 
دانشجویی برای افزایش ایمنی
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در  عربســتان  جزیــره  شــبه  بــه ســمت  هــا  ملــخ 
ــاه  ــک م ــدت ی ــه م ــه ب ــن تخلی ــتند و ای ــت هس حرک
ــه در  ــی ک ــون های ــاه کان ــان آذر م ــا پای ــه دارد و ت ادام
ــی   ــه م ــرار دارد، تخلی ــتان ق ــد و پاکس ــن هن ــرز بی م
ــه از آن  ــا ک ــخ ه ــت مل ــن جمعی ــی از ای ــود و بخش ش
ــی  ــی م ــش بین ــد و پی ــی آین ــا م ــور م ــمت کش ــه س ب
ــخ از ســمت کشورعربســتان  ــه کــوچ بعــدی مل شــود ک
ــود،  ــاز ش ــاه آغ ــن م ــرخ از بهم ــای س ــاحل دری و س
ــرو  ــت روب ــن آف ــن  ای ــا ای ــه ب ــه جبه ــورما از س کش
هســت کــه البتــه کشــور پاکســتان مبــارزه خوبــی 
بــا ایــن آفــت انجــام داده امــا کشــور هندوســتان 
ــداده  ــام ن ــخ انج ــرل مل ــه کنت ــی در زمین ــدام چندان اق
ــه شــرایط  ــا توجــه  ب اســت. فرخــی یــادآور شــد کــه ب
ــرایط  ــی و ش ــش گیاه ــی، پوش ــوق الجیش ــاص س خ
ــر  ــر نظ ــان از ه ــت جازموری ــاص، دش ــی خ آب و هوای
اســت.  هــا  ملــخ  تاکثیــر  بــرای  مناســب  شــرایط 
ــارزه  ــورد مب ــتان در م ــوب اس ــات جن ــظ نبات ــر حف مدی
ــادل 150  ــته مع ــال گذش ــا در س ــت: م ــل گف ــال قب س
ــش  ــم  و پی ــرده ای ــارزه ک ــخ مب ــا مل ــار ب ــزار هکت ه
بینــی مــی شــود شــدت هجــوم ملــخ امســال از 
ســطح  باشــد کــه  بیشــتر   بســیار  ســال گذشــته 
مبــارزه بیشــتری را طلــب مــی کنــد و هــم اکنــون 
رد  عملیــات  و  هســتیم  ریــزی  برنامــه  حــال  در 
یابــی بــه صــورت روزانــه انجــام و همــه گزارشــات 
رد یابــی  هــر روز ارســال مــی شــود، فعــا دیــده 

بــان هــای مــا در ســطح منطقــه فعــال هســتند،  
ــم. ــام بدهی ــازره را انج ــع مب ــه موق ــم ب ــالله بتوانی انش

فرخــی  شــدت ریــزش هــای کنونــی ملــخ هــا را 
ــزش  ــاهد ری ــده ش ــرد، در آین ــان ک ــته و بی ــم دانس ک
ــدت  ــا ش ــدی ب ــوج بع ــتیم و  م ــتری هس ــای بیش ه
و تراکــم بیشــتری اســت  کــه بــر اســاس گــزارش 
شــود. کانــون  مــی  شــروع  آینــده  روز  ده  از  فائــو 
اســت  پاکســتان  و  هنــد  در  هــا  ملــخ  تابســتانه 
آن  اســت  داشــته  کــه  ای  مبــازره  هنــد  چــون  و 

بالــغ  ملــخ  اســت،  نبــوده  آمیــز  موفقیــت  چنــان 
شــده اســت و بــه ســمت مــا حرکــت مــی کنــد.

ــاد کشــاورزی در بحــث  ــات جه ــورد اقدام فرخــی در م
ــرای  ــه ب ــی ک ــتر اقدامات ــت: بیش ــش رو گف ــارزه پی مب
مبــارزه بــا ایــن آفــت هــا  مربــوط بــه  ســازمان جهــاد 

ــز  ــاورزان، تجهی ــوزش کش ــد آم ــت مانن ــاورزی اس کش
نــاوگان  دفــع آفات،حتــی مــا بــه کشــاورزها اعــام  م 
یکنیــم  کــه بــه طــور مثــال ســم پــاش هایشــان را آماده 
ــه  ــم ب ــموم ه ــن س ــث  تامی ــند  و در بح ــته باش دااش
کشــاورزان کمــک مــی کنیــم و از کشــاورزان هــم مــی 
خواهیــم کــه همــکاری کننــد حتــی ارگان هــای دیگــری  
کــه مــی تواننــد هــم بایــد در ایــن امــر همــکاری کننــد. 

 هجوم ده روز آینده  جنوب اســتان را 
بیشــتر درگیر می کند

ــه  ــرای هم ــد ب ــن تهدی ــرد: ای ــان ک ــر نش ــی خاط فرخ
شهرســتان هــای جنوبــی اســت امــا بیشــتر جازموریــان 
ــون هــای مهــم  ــان از  کان ــد، جازموری ــد مــی کن را تهدی
ــه از  ــی ک ــون های ــت و کان ــی اس ــخ صحرای ــر مل تاکثی
ــی  ــر م ــه تکثی ــن منطق ــوند  در ای ــی ش ــراف وارد م اط
شــوند.کمیته مبــارزه بــا آفــت ملــخ صحرایــی در حــال 
فعالیــت اســت کــه بــه محــض بــروز ایــن جلســات هــم 
در ســطح منطقــه هــم در ســطح ســازمان و ومدیریــت 
بحــران اســتان بــه صــورت مرتــب برگــزار مــی شــود کــه 
ــت.  ــده اس ــزار ش ــه برگ ــد جلس ــون چن ــا کن ــال  ت امس
ــا  ــخ ه ــوم مل ــث  هج ــتان در بح ــت اس ــون وضعی اکن
ــه  ــده ب ــای آین ــه ه ــی در هفت ــت ول ــادی و زرد اس ع
احتمــال زیــاد بــه ســمت وضعیــت نارنجــی جــا بــه جــا 
مــی شــود. در ســطح اســتان و ملــی ،پیگیــری هایــی  
ــی  ــای خاص ــاعدت ه ــه مس ــت ک ــام  اس ــال انج در ح
ــم. ایــن  ــرای اســتان از ســمت کشــور دریافــت کنی را ب
آفــت  ملــخ صحرایــی اســتان هــای جنوبــی مثــل 
ــم در  ــارس را ه ــزگان و ف سیســتان و بلوچســتان هرم
گیــر  مــی کنــد، مواجهــه قبلــی ایــن هجــوم از ســمت 
شــبه جزیــره عربســتان بــود امــا هجــوم کنونــی کــه از 
ــتر  ــود و بیش ــی ش ــام م ــد انج ــتان و هن ــمت پاکس س
ــد. ــی کن ــر م ــا را درگی ــه م ــا، منطق ــتان ه ــایر اس از س

ایــن ملخــی کــه اکنــون  وارد ایــران مــی شــود در 
شــرایط کنونــی، هیــچ آفتــی بــه محصــوالت نمــی زنــد 
ــود  ــی ش ــان م ــل وارد جازموری ــا نس ــرای بق ــط ب و فق
ــر وارد  ــرای تکثی ــد و ب ــغ شــده ان ــخ  هــا بال ــن مل و ای
منطقــه مــی شــوند و ایــن اقدامــات جهــاد کشــاورزی 
ــا  ــخ ه ــن مل ــر ای ــوی تکثی ــه جل ــت ک ــن اس ــرای ای ب
گرفتــه شــود و گرنــه ملــخ بالــغ بــه  محصــوالت 

ــت  ــل از جف ــد قب ــد  بای ــی زن ــیبی نم ــاورزی آس کش
ــود  ــارزه ش ــت مب ــن آف ــا ای ــزی ب ــم ری ــری و تخ گی
ــد.  ــیب نزن ــاورزی آس ــوالت و کش ــه محص ــدا ب ــا بع ت

اســتفاده از سموم در مبارزه 
با ملخ  و تاثیر آن بر انســان 

هــا  ملــخ  بــا  مبــارزه  ایــن  دیگــری  کــه  بحــث   

ــه  ــری ک ــی  از تاثی ــر  نگران ــاوه ب ــد ع ــی کن ــاد م ایج
ــه  ــت  ک ــری اس ــاورزی دارد،  تاثی ــوالت کش ــر محص ب
انســان مــی گــذارد. یــک  بــر  از ســموم  اســتفاده 

عضــو هیئــت علمــی دانشــگاه و کارشــناس حیــات 
ــع  ــت: اســتفاده از ســموم دف ــاره گف ــن ب وحــش در ای
ــدت  ــد در درازم ــخ می توان ــا مل ــارزه ب ــرای مب ــات ب آف

ــد  ــا تول ــی همچــون ســرطان ی ــروز بیماری های باعــث ب
در  رضایــی  شــود.حمیدرضا  ناقص الخلقــه  کــودکان 
ــت  ــار زیس ــوص آث ــا، در خص ــزاری آن ــا خبرگ ــو ب گفتگ
محیطــی حضــور ملخ هــا در کشــور اظهــار کــرد: حضــور 
ــانی  ــتم انس ــر اکوسیس ــو ب ــور از یک س ــا در کش ملخ ه
ــر  ــر ب ــوی دیگ ــاورزی و از س ــای کش ــون زمین ه همچ
ــن  ــذار اســت و باعــث از بی اکوسیســتم طبیعــی تأثیرگ
ــی  ــف گیاه ــای مختل ــی و گونه ه ــش گیاه ــن پوش رفت
ــن  ــن رفت ــا از بی ــه داد: ب ــوری می شــود.وی ادام و جان
ــش  ــات وح ــرای حی ــی ب ــی، موادغذای ــش گیاه پوش
از بیــن رفتــه و ممکــن اســت باعــث قحط ســالی و 
ــره شــود.عضو  ــره دار و بی مه ــوران مه ــر جان مــرگ و می
ــه  ــد ب ــت علمــی دانشــگاه افــزود: ملخ هــا می توانن هیئ
ــت ها  ــره خوارها و خارپش ــه، حش ــک جث ــوران کوچ جان
ــوری  ــای جان ــن گونه ه ــه ای ــد، البت ــیب بزنن ــم آس ه
برابــر  در  ملخ هــا  ایــن  از  تغذیــه  بــا  می تواننــد 
ــود را  ــوران خ ــن جان ــوم ای ــی از هج ــیب های ناش آس
نجــات دهند.ایــن کارشــناس مدیریــت حیــات وحــش 
ــا  ــا ملخ ه ــارزه ب ــای مب ــه برخــی از روش ه ــه ب در ادام
اشــاره کــرد و گفــت: یکــی از روش هــای طبیعــی و 
ــا در کشــور، گســترش  ــارزه ملخ ه ــرای مب ــک ب بیولوژی
صورتــی  ســار  همچــون  طعمه خوارهایــی  جمعیــت 
هســتند  زنبورخورهــا  و  سنگ چشــم ها  معمولــی،  و 
تصریــح  می کنند.رضایــی  تغذیــه  ملخ هــا  از  کــه 
کــرد: اســتفاده از ایــن روش مســتلزم ایــن اســت 
کــه بتوانیــم از ایــن پرنــدگان در دســته های بــزرگ 
از روش سم پاشــی  اســتفاده  ولــی  اســتفاده کنیــم 
باعــث تخریــب زیســتگاه ایــن پرنــدگان و کاهــش 
ــی  ــت و عملیات ــده اس ــا ش ــن طعمه خواره ــت ای جمعی
ــان  ــال زم ــج س ــدود پن ــز ح ــی نی ــن روش ــردن چنی ک
نیــاز دارد و قابــل اجــرا نیســت.وی در ادامــه از برخــی 
روش هــای بیولوژیکــی بــرای مبــارزه بــا ملخ هــا اشــاره 
ــرورش  ــی را پ ــن روش باکتری های ــرد و گفــت: در ای ک
ــر روی  ــط و ب ــی در محی ــکل سم پاش ــد و به ش می دهن
ــن  ــود و ای ــیده می ش ــی پاش ــی خاص ــای گیاه گونه ه
ــر  ــد تأثی ــل بع ــا در نس ــت آنه ــر روی جمعی ــری ب باکت
ــن  ــه ای ــت ک ــن اس ــه ای ــل توج ــه قاب ــذارد و نکت می گ
باکتــری بــر روی ســایر موجــودات زنــده تأثیــری ندارد.

فرخی خاطر نشان کرد: این تهدید برای 
همه شهرستان های جنوبی است اما بیشتر 
جازموریان را تهدید می کند، جازموریان از  

کانون های مهم تاکثیر ملخ صحرایی است و 
کانون هایی که از اطراف وارد می شوند  در این 

منطقه تکثیر می شوند.کمیته مبارزه با آفت ملخ 
صحرایی در حال فعالیت است که به محض بروز 

این جلسات هم در سطح منطقه هم در سطح 
سازمان و ومدیریت بحران استان به صورت 

مرتب برگزار می شود که امسال  تا کنون چند 
جلسه برگزار شده است. اکنون وضعیت استان 
در بحث  هجوم ملخ ها عادی و زرد است ولی 

در هفته های آینده به احتمال زیاد به سمت 
وضعیت نارنجی جا به جا می شود. در سطح 
استان و ملی ،پیگیری هایی  در حال انجام  

است که مساعدت های خاصی را برای استان 
از سمت کشور دریافت کنیم. این آفت  ملخ 
صحرایی استان های جنوبی مثل سیستان و 

بلوچستان هرمزگان و فارس را هم در گیر  می 
کند، مواجهه قبلی این هجوم از سمت شبه 

جزیره عربستان بود اما هجوم کنونی که از سمت 
پاکستان و هند انجام می شود و بیشتر از سایر 

استان ها، منطقه ما را درگیر می کند.

مدیر حفظ نباتات جهاد کشاورزی جنوب استان: هجوم این دوره ی ملخ ها شدیدتر ولی با هدف تکثیر است و تاثیری بر محصوالت 
کشاورزی ندارد  

حمله تازه ملخ ها تهدیدی برای محصوالت نیست

 هجـوم ملـخ ها و خبرهای رسـیده از هجوم شـدیدتر از سـال گذشـته  نگرانی ای اسـت که 
ایـن روز هـا  بسـیاری از کشـاورزان و سـاکنان اسـتان و بـه ویـژه شهرسـتان هـای جنوبی 
اسـتان  را درگیـر خـود کـرده اسـت، مجیـد فرخـی مدیـر حفـظ نباتـات جهـاد کشـاورزی 
جنـوب کرمـان دربـاره وضعیـت هجـوم ملخ ها بـه کاغذ وطـن گفت: بـا توجه به گزارشـی 
کـه دفتـر ملـخ فائو به ایـران داده اسـت تخلیه کانونـی  تابسـتانی ملخ در مرز بیـن هند و 

پاکسـتان تقریبا ۲ هفته اسـت که شـروع شـده اسـت  .

مدیـر حفـظ نباتـات جنـوب اسـتان در مورد 
مبـارزه سـال قبل گفت: ما در سـال گذشـته 
مبـارزه  ملـخ  بـا  هکتـار  هـزار   15۰ معـادل 
کـرده ایـم  و پیـش بینـی مـی شـود شـدت 
هجـوم ملـخ امسـال از سـال گذشـته بسـیار 
بیشـتری  مبـارزه  سـطح  کـه  باشـد  بیشـتر  
حـال  در  اکنـون  هـم  و  مـی کنـد  طلـب  را 
یابـی  رد  و عملیـات  ریـزی هسـتیم  برنامـه 
بـه صـورت روزانـه انجـام و همـه گزارشـات 
فعـال  ارسـال مـی شـود،  روز  یابـی  هـر  رد 
دیـده بـان هـای مـا در سـطح منطقـه فعال 
هسـتند،  انشـالله بتوانیـم بـه موقـع مبازره 

بدهیـم. انجـام  را 

نجمه سعیدی
خبرنگار/کاغذ  وطن
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رم
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اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک سیرجان 

هیـات  موضـوع  قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و 
سـاختمان هـای فاقـد سـند رسـمی

آگهـی موضـوع مـاده 3 قانـون و مـاده 13 آئین نامـه قانون تعیین 
تکلیـف وضعیـت ثبتی و اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی 

 برابر رای شـماره 139860319012001468 هیات دوم موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی مسـتقر در واحد ثبتی 
حـوزه ثبـت ملـک سـیرجان تصرفـات مالکانـه بامعـارض متقاضـی آقـای اکبر 
زیدآبادی  فرزند محمد بشـماره شناسـنامه 2 صادره از سیرجان در ششدانگ یک 
قطعـه زمین محصور مشـتمل بر اتاق جهـت الحاق به پاک3فرعـی از 899اصلی 
بـه مسـاحت 61/69متـر مربـع پـاک 899اصلـی واقـع در بخش36کرمـان بـه 
آدرس سـیرجان صدرآبـاد خیابان شـهید نجـات الهی جنب هیئـت ابوالفضل)ع(  
خریـداری از مالـک رسـمی آقـای عبدالـه زیدآبـادی محـرز گردیده اسـت. لذا به 
منظـور اطـاع عمـوم مراتـب در دو نوبـت بـه فاصلـه 15 روز آگهـی مـی شـود در 
صورتـی که اشـخاص نسـبت بـه صدور سـند مالکیـت متقاضی اعتراضی داشـته 
باشـند مـی تواننـد از تاريـخ انتشـار اولین آگهـی به مـدت دو ماه اعتـراض خود را 
بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید، ظرف مدت یـک ماه از تاريخ تسـليم 
اعتـراض، دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضایی تقدیـم نمایند. بدیهی اسـت در 
صـورت انقضـای مـدت مذکور و عدم وصـول اعتراض طبق مقررات سـند مالکیت 

صـادر خواهد شـد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 1398/09/02- تاریخ انتشار نوبت دوم: 1398/09/17

توضیحـات: برابرگـزارش کارشناسـی شـماره 260 مـورخ 98/1/22 مـورد به صورت 
ششـدانگ زمیـن محصـور مشـتمل بـر اتـاق جهت الحـاق به پـاک 3 فرعـی از 

899اصلـی بخـش 36کرمـان معرفی مـی گردد.
محمد آرمان پور-رئیس ثبت اسناد و امالک /م الف 5۶۶

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی 

برابـر آرا صـادره هیـات حـل اختـاف موضوع قانـون تعیین تکلیـف وضعیت 
ثبتـی اراضـی و سـاختمان هـای فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتـی 
شهرسـتان زرنـد تصرفـات مالکانـه و بامعـارض متقاضیـان محـرز گردیـده 
اسـت.لذا مشـخصات متقاضیـان و امـاک مـورد تقاضـا بشـرح زیر بـه منظور اطـاع عموم 
در دو نوبـت بـه فاصلـه 15 روزآگهـی می شـود در صورتیکه اشـخاص نسـبت به صدور سـند 
مالکیـت متقاضیان اعتراضی داشـته باشـند مـی توانند از تاریخ انتشـار اولیـن آگهی بمدت 

دو مـاه اعتـراض دادخواسـت خـود را بـه مرجـع قضائی تقدیـم نمایند.
اماک واقع در بخش 13 کرمان شهرستان زرند

پـاک 2532 فرعـی مفـروز و مجـزی شـده از پـاک 87 فرعـی از 2368 اصلـی آقای 
بنیامیـن ضیاءالدینـی دشـتخاکی فرزنـد یحیـی بشـماره شناسـنامه 5045 صـادره از 
زرنـد در سـه دانـگ مشـاع از ششـدانگ یک بـاب خانه بـه مسـاحت311/43 مترمربع 
واقـع در زرنـد خیابـان شـهید عربـزاده حدفاصل کوچـه 1و 3 خریداری از مالک رسـمی 

آقـای جـواد ذکائی.
پـاک 2532 فرعـی مفـروز و مجزی شـده از پاک 87 فرعـی از 2368 اصلی خانم حمیده 
پورحبیبی زرندی فرزند علی بشـماره شناسـنامه 5670 صادره از زرند در سـه دانگ مشـاع از 
ششـدانگ یک باب خانه به مسـاحت311/43 مترمربع واقع در زرند خیابان شـهید عربزاده 

حدفاصـل کوچـه 1 و 3 خریداری از مالک رسـمی آقای جواد ذکائی.
پـاک 990 فرعـی از 7561 اصلـی آقـای حسـین میرزائـی بادیزی فرزند حبیب اله بشـماره 
شناسـنامه 1108 صـادره از زرنـد در یـک بـاب خانه به مسـاحت45 /274 مترمربـع واقع در 
زرنـد بلـوار آیت هللا هاشـمی کوچـه 1 خریـداری از مالک رسـمی آقای غامعبـاس نظریان. 

م الـف 173
تاریخ انتشار نوبت اول: یکشنبه1398/9/17
تاریخ انتشار نوبت دوم:یکشنبه1398/10/1

حسین توحیدی نیا_ رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان زرند

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

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

آگهـی موضوع مـاده3 قانون و ماده 13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتـی واراضـی و سـاختمانهای فاقدسـند رسـمی برابـررای شـماره139860319079000556-

98/08/08هیـات اول موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیت ثبتـی اراضی و سـاختمانهای 
فاقد سـند رسـمی مسـتقردرواحد ثبتی حوزه ثبت ملک شـهر رودبار جنوب تصرفات مالکانه 
بامعـارض متقاضی خانم مولد دوسـت  فرزند دادی بشـماره شناسـنامه 549صـادره ازعنبر 
ابـاد در یـک قطعـه زمیـن مزروعـی وبـاغ نخیاتـی  بـه مسـاحت 35010متـر مربـع پـاک 
260فرعـی از178- اصلـی مفروز و مجزی شـده از پاک 178اصلی قطعه سـه واقع در رودبار 
جنـوب –روسـتای آبسـروئیه بخش46کرمـان خریـداری از مالـک رسـمی آقـای محمدرضا 
عبـدی مالکـی فرزنـد مختارمحرزگردیده اسـت.لذا به منظور اطـاع عموم مراتـب دردو نوبت 
بـه فاصلـه 15روزآگهـی مـی شـود در صورتـی کـه اشـخاص نسـبت به صـدور سـند مالکیت 
متقاضـی اعتراضـی داشـته باشـند مـی تواننـد از تاریـخ انتشـاراولین آگهـی به مـدت دوماه 
اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید، ظـرف مدت یـک مـاه از تاریخ 
تسـلیم اعتراض،دادخواسـت خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند . بدیهی اسـت در صورت 
انقضـای مـدت مذکوروعـدم وصـول اعتراض طبـق مقررا ت سـند مالکیت صادر خواهدشـد 

./م الـف:765-  تاریـخ انتشـار نوبـت اول:98/09/17 – تاریـخ انتشـارنوبت دوم :98/10/02
علی رحمانی خالص - رئیس ثبت اسناد امالک 

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

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

آگهـی اصاحـی موضـوع مـاده3 قانـون و مـاده 13آئین نامـه قانون تعییـن تکلیف وضعیت 
ثبتـی واراضـی و سـاختمانهای فاقدسـند رسـمی برابـررای شـماره139860319014001444-

98/04/17هیـات اول موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیت ثبتـی اراضی و سـاختمانهای 
فاقد سـند رسـمی مسـتقردرواحد ثبتی حوزه ثبت ملک جیرفت تصرفات مالکانه بامعارض 
متقاضی اقای علی مسـلمی مهنی  فرزند خانجان بشماره شناسـنامه 1238صادره ازجیرفت 
در یـک بـاب خانـه  به مسـاحت 422مترمربع پاک 7فرعـی از650- اصلی مفـروز و مجزی 
شـده از پـاک - فرعـی از650 -اصلـی قطعـه 6 واقـع در اراضـی خـاردان سـاردوئیه جیرفت  
بخـش 34کرمـان  خریداری از مالک رسـمی آقای حیدر قلی مسـلمی مهنـی  محرزگردیده 
اسـت.لذا بـه منظور اطـاع عموم مراتب دریک نوبت آگهی می شـود در صورتی که اشـخاص 
نسـبت بـه صـدور سـند مالکیـت متقاضـی اعتراضـی داشـته باشـند مـی تواننـد از تاریـخ 
انتشـارآگهی بـه مـدت یکماه اعتـراض خود را به این اداره تسـلیم و پس از اخذ رسـید، ظرف 
مـدت یـک ماه از تاریخ تسـلیم اعتراض،دادخواسـت خود را به مراجـع قضایی تقدیم نمایند 
. بدیهـی اسـت در صـورت انقضـای مـدت مذکوروعـدم وصول اعتـراض طبق مقررا ت سـند 

مالکیـت صادر خواهدشـد .   تاریخ انتشـار :98/9/17
جواد فاریابی  - رئیس ثبت اسناد امالک 

حصر وراثت  
احتراما در خصوص دادخواسـت تقدیمی خواهان سـکینه خانه باز به خواسـته 
حصروراثـت توضیـح داده شـادروان ابراهیم خانه بـاز فرزند گل محمد ش ش 
5369669082در تاریـخ 1390/06/24 درآبسـردوئیه فـوت نمـوده ووارث حین 

فـوق عبارتند از :
1-علـی خانـه بـاز  فرزندابراهیـم2- مهـدی خانـه بـاز فرزنـد ابراهیـم  3- خدامـراد خانه باز 
)فرزنـدان پسـر متوفی (4-سـکینه خانه باز فرزنـد ابراهیم 5- زینب خانه بـاز فرزند ابراهیم 
6- انیـس خانـه بـاز فرزنـد ابراهیم 7-دختـر بس خانه باز فرزنـد ابراهیم 8- زهـره خانه باز 
فرزنـد ابراهیـم )فرزنـدان دختر متوفی (لذا مراتب یک نوبت در روزنامه کثیر االنتشـار محلی 
آگهـی میشـود چنانچه کسـی اعتـراض دارد یا وصیت نامه ازمتوفی نزد اشـخاص باشـد یک 

مـاه از نشـر آگهی بـه دادگاه تقدیـم دارد واال گواهی صادر خواهد شـد 
 رئیس شوراحل اختالف شماره دو –بهروز عربی –م الف :7۶۶

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

هیـات  موضـوع  قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی 
اراضـی و سـاختمان هـای فاقـد سـند رسـمی

آگهـی موضـوع مـاده 3 قانون و مـاده 13 آئین نامه قانـون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی و اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی 

 برابـر رای شـماره 139860319062000540 هیـات اول موضـوع قانون 
سـند  فاقـد  سـاختمانهای  و  اراضـی  ثبتـی  وضعیـت  تکلیـف  تعییـن 
رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک گلبـاف تصرفـات 
فرزنـد  طاهـری گوکـی  رحیـم  آقـای  متقاضـی  بامعـارض  مالکانـه 
باقـر بشـماره شناسـنامه 21 صـادره از گلبـاف در یـک بـاب خانـه بـه 
2791-اصلـی  از  فرعـی  یـک  پـاک  مربـع  متـر   623/39 مسـاحت 
واقـع در گلبـاف انتهـای خیابـان امـام به طـرف رودخانه اولیـن کوچه 
سـمت راسـت منـزل اول خریـداری از مالـک رسـمی آقـای محمـد 
طاهـری گوکـی محـرز گردیـده اسـت. لـذا بـه منظـور اطـاع عمـوم 
مراتـب در دو نوبـت بـه فاصلـه 15 روز آگهـی مـی شـود در صورتـی 
کـه اشـخاص نسـبت بـه صـدور سـند مالکیـت متقاضـی اعتراضـی 
داشـته باشـند مـی تواننـد از تاريـخ انتشـار اولیـن آگهـی بـه مـدت 
دو مـاه اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخذ رسـید، 
ظـرف مـدت یـک مـاه از تاريخ تسـليم اعتـراض، دادخواسـت خود را 
بـه مراجـع قضایـی تقدیـم نماینـد. بدیهـی اسـت در صـورت انقضـای 
مـدت مذکـور و عـدم وصـول اعتـراض طبـق مقـررات سـند مالکیـت 

صـادر خواهـد شـد.م الـف 1287
تاریخ انتشار نوبت اول:1398/09/17
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1398/10/2

محمد مقصودی رئیس ثبت اسناد و امالک گلباف 

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان
اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک زرند

هیـات موضوع قانون تعیین تکلیـف وضعیت ثبتی 
اراضی و سـاختمان های فاقد سـند رسـمی

اگهـی موضـوع مـاده 3 و مـاده 13 آئین نامـه قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و سـاختمان های فاقد سـند 
رسـمی برابر رای شـماره 139860319008001720 هیات دوم موضوع 
قانـون تعیین تکلیف وضعیـت ثبتی اراضی و سـاختمان های فاقد 
سـند رسـمی مسـتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملـک زرند تصرفات 
مالکانـه بامعـارض متقاضـی آقای سـجاد ضیاالدینی دشـتخاکی 
فرزند علی بشـماره شناسـنامه 3080163222 صادره از زرند در یک 
بـاب خانـه به مسـاحت216/30 مترمربع پـاک 913 فرعی مفروز و 
مجزی شـده از پاک 10 فرعی از 5068 اصلی واقع در زرند شـهرک 
امـام سـجاد )ع( _ شـهدای عبـاس آبـاد 6 خریـداری از مالـک 
رسـمی خانـم فاطمـه تهامی سـلیمان آبادی محـرز گردیده اسـت. 
لـذا بـه منظـور اطـاع عمـوم مراتـب در دو نوبـت بـه فاصلـه 15روز 
آگهـی مـی شـود در صورتـی کـه اشـخاص نسـبت بـه صدور سـند 
مالکیت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند می توانند از تاریخ انتشار 
اولیـن اگهـی بـه مدت دو ماه اعتـراض خود را به این اداره تسـلیم و 
پـس از اخـذ رسـید ظرف مـدت یک مـاه از تاریخ تسـلیم اعتراض، 
دادخواسـت خـود را بـه مراجع قضایـی تقدیم نمایند. بدیهی اسـت 
در صـورت انقضـای مـدت مذکـور و عـدم وصـول اعتـراض طبـق 

مقـررات سـند مالکیـت صادر خواهـد شـد. م/ الف 174
تاریخ انتشار نوبت اول: 98/9/17
تاریخ انتشار نوبت دوم: 98/10/1

حسین توحیدی نیا_ رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان زرند

تجدید آگهی مناقصه
به اســتناد مجوز شــورای اسامی شهر به شــماره صورتجلســه 10 مورخ 98/04/12 شــهرداری ماهان در نظر دارد 
عملیـات آماده سازی و لکه گیری آسـفالت معابـر سـطح شـهر ماهـان را از طریـق مناقصـه عمومـی انجام دهد، 
لــذا از کلیه اشــخاص حقوقــی دارای تاییـد صاحیـت و و رتبـه بنــدی معتبر با رعایـت ظرفیت خالی)مجـاز( از 

مراجع ذیصاح با در نظر گرفتــن شــرایط ذیل جهــت شــرکت در مناقصه دعوت مــی گردد.

-    مبلـغ بـرآورد اعتبـار 5/000/000/000 ریـال 
-    مبلغ سپرده شرکت در مناقصه 250/000/000 ریال

-    تاریــخ دریافــت اسـناد مناقصـه از روز چهارشنبه مـورخ 
98/09/20  لغایـت شـنبه 98/09/30 در سـاعت اداری بـا ارائـه 

درخواسـت کتبـی
-    تاریـخ تحویـل پیشـنهادات: روز سه شـنبه 98/10/03  تـا 

پایان وقت اداری
-    محـل دریافـت اســناد و تحویل پیشــنهادات واحد امور 

مالی شــهرداری ماهان
-     تشــکیل کمیســیون بازگشـایی پیشـنهادات  در محـل 
شهرداری ماهان  سـاعت 14 روز چهار شـنبه مـورخ 98/10/04

-    برندگان اول و دوم مناقصــه چنانچــه حاضـر بـه انعقـاد 
قـرارداد نشـوند سـپرده آنـان بـه ترتیـب ضبـط مـی گـردد.

-    شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات مختار است.
-    هزینه درج آگهی بعهده برنده مناقصه می باشد.

عبدالمهدی رنجبر-شهردار ماهان

نوبت اول

مدیریت تلفیقی آفات راهی
 برای تامین سالمت جامعه

 ایرنـا - حـذف و یـا کاهـش مصـرف آفـت کش هـا و 
سـموم شـیمیایی بـا اجـرای طـرح کارآمـد مدیریـت 
تلفیقـی آفـات مـی توانـد بـه نوعـی سـامت جسـمی 

افـراد و در نهایـت جامعـه را تامیـن کنـد.
نظـر بـه اینکـه دانـش کنتـرل آفـات طـی دهـه اخیـر 
بـه دلیـل بـروز مشـکاتی در راسـتای مصـرف سـموم 
شـیمیایی بـه طـور قابـل توجهی تغییـر کرده مـی توان 
بـه ادامـه دار بـودن ایـن اقـدام و البتـه تامین سـامت 

نسـبی جامعـه بیـش از پیـش امیـدوار بـود.
مصرف سـموم شـیمیایی برای جلوگیری از بـروز آفات 
عـاوه بر تهدید سـامت افراد خطرات زیسـت محیطی 
و بـر هـم خـوردن تعادل محیط زیسـت را نیز بـه دنبال 
دارد.بـروز بیمـاری هـای نوظهـور و فراگیـر منجـر بـه 
معطـوف شـدن افـکار عمومی به سـمت آثـار و عوارض 
ناهنجـار مصـرف آفـت کـش هـا شـد بـه طوری کـه به 

کنتـرل تلفیقـی آفات منجر شـده اسـت.
کنتـرل تلفیقـی آفات بدو آغاز با اسـتفاده از روش های 
کنتـرل شـیمیایی و بیولوژیک مورد تاکید بـود و اکنون 
این روش شـیوه ای اسـت که از تمام روش های مفید 
و سـودمند، براسـاس اصـول صحیـح اکولوژیکـی در 

سیسـتم هـای جاری کنتـرل بهره مـی گیرد.
در واقع اسـتراتژی کنترل آفات بر پایه اصول اکولوژیک 
با جسـتجوی روش های کنترلی کـه کمترین اختال را 

داشته باشـد مدیریت تلفیقی آفات است.
اجرای طرح مدیریت تلفیقی آفات منجر به کاهش 

حداقل 55 تن مصرف سم شد
مدیـر حفـظ نباتـات سـازمان جهـاد کشـاورزی شـمال 
اسـتان کرمان گفـت: ایـن مدیریت در راسـتای کاهش 
مصـرف سـموم اقدامـات گسـترده ای از جملـه توزیـع 
رایـگان تجهیـزات کنتـرل غیر شـیمیایی ماننـد کارت و 
نـوار زرد، انـواع تله شـامل دلتا، مکفیل، مایع سـراتراپ، 

و انـواع فرمـون جهـت اسـتفاده الگوئـی بـرای کاهش 
مصـرف سـموم را در سـطح اسـتان انجـام داده اسـت.

و  راسـتا کاس  ایـن  در  داد:  ادامـه  طاهـری  ناصـر 
کارگاه هـای آموزشـی بـرای ترویـج و توسـعه مدیریت 
تلفیقـی آفـات بر مبنـای اسـتفاده از روش های کنترل 
غیرشـیمیایی آفـات ماننـد کنتـرل زراعـی، فرمونـی، 
مکانیکی و غیره و کنترل شـیمیایی بر پایه  بهره گیری 
از سـموم کم خطر و توصیه شـده توسـط سازمان حفظ 
نباتات کشـور در سـطح اسـتان کرمان برگزار شده است.

وی خاطرنشـان کـرد: تهیـه و اجـرای طـرح مدیریـت 
تلفیقـی آفـت پسـیل پسـته در سـطح 20 هـزار هکتـار 
از اراضـی شـمال اسـتان کرمـان بـا تاکیـد بـر اسـتفاده 
از روش هـای غیـر شـیمیایی ماننـد شـخم و یخـاب 
زمسـتانه، اسـتفاده از کارت و نوار های زرد،  صابون های 
سمپاشـی، حفاظت و حمایت از دشـمنان طبیعی آفت 

بـا اسـتفاده از سـموم کـم خطر اجرا شـد.
وی بـا بیـان اینکـه این طـرح منجر به کاهـش حداقل 
55 تـن مصرف سـم شـد، اذعـان داشـت: در این طرح 
بـا رسـاندن هشـت نوبـت سمپاشـی با سـموم پرخطر 
بـه چهـار نوبـت و بـا صابـون های سمپاشـی و سـموم 
کـم خطر و افزایش جمعیت دشـمنان طبیعـی این کار 
انجام شـد.مدیر حفظ نباتات سـازمان جهاد کشـاورزی 
اسـتان کرمان اظهار داشـت: نتیجه ایـن طرح، ملموس 
شـدن اثر بخشـی روش های کنترل غیر شـیمیایی به 
منظور کاهش اسـتفاده از سـموم برای کشـاورزان شـد.

وی افـزود: کاهـش  هزینـه هـا با اختـاط صابون های 
سمپاشـی و کودهـای محلـول پاشـی بـه طـوری کـه 
صابـون هـای مخصـوص سمپاشـی عاوه بـر خاصیت 
حشـره کشـی، موجـب پخـش شـدن و و نگهـداری 
طوالنـی تـر  کودها روی سـطح برگ گیاه شـده و جذب 

آنهـا را افزایـش مـی دهد.
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 کاهش ۴۰ درصدی بارندگی در استان کرمان
در حالی به پایان فصل پاییز نزدیک می شویم که کرمان سهم چندانی از بارندگی های امسال نداشته و تاکنون کاهش 

۴۰ درصدی بارش ها را در استان شاهد هستیم

خشکسـالی و بحـران آب سـال هاسـت که گلوی اسـتان 
کویـری کرمـان را مـی فشـارد و هـر سـال بـا آغـاز فصـل 
هـای پاییـز و زمسـتان چشـمان کویر تشـنه لـب لوت بر 
آسـمان دوختـه می شـود تا شـاید مرهمی بـر زخم های 

چندیـن سـاله این منطقه گذاشـته شـود.
امـا هـر سـال ایـن اسـتان کویـری از نعمـت بـاران آنطور 
کـه بایـد و شـاید بهره مند نمی شـود و حاال خشکسـالی 
هـای انباشـته و کاهـش نـزوالت آسـمانی بـه بزرگتریـن 
درد کرمانـی هـا تبدیـل شـده اسـت. امسـال هـم تاکنون 
خبـری از بـارش هـای امیدوارکننـده در کرمـان نبـوده و 
در سـال زراعـی جـاری آنگونه کـه کارشـناس مرکز پیش 
بینـی هواشناسـی اسـتان کرمـان اعـام کـرده کاهش 40 
درصدی بارش نسـبت به سـال گذشته را شـاهد هستیم.

ایـن در حالیسـت کـه بهار امسـال بارندگی هـای خوبی را 
اسـتان شـاهد بودیم امـا ایـن بارندگی ها هم نتوانسـتند 
حریـف خشکسـالی های چندین سـاله این دیار شـوند.

کارشناسـان و مسـئوالن از تغییـر اقیلـم و فرآینـد بـارش 
هـا در جهـان صحبـت می کننـد و معتقدند در چند سـال 
اخیـر اکثـر بـارش هـا بـه سـمت فصـل بهـار سـوق پیـدا 
کـرده بـه گونـه ای کـه دوره هـای بـارش کـم و با شـدت 
زیاد را شـاهد هسـتیم. این شـرایط باعـث افزایش خطر 
سـیل، فرسـایش خـاک و از بیـن رفتـن پوشـش گیاهی 
مـی شـود کـه تغذیه نشـدن سـفره هـای آب زیـر زمینی 

را هـم به دنبـال دارد.
در حـال حاضـر 70.9 درصـد اسـتان تشـنه لـب کرمـان با 
درجـات مختلـف خشکسـالی مواجـه اسـت کـه شـمال 
اسـتان سـهم بسـزایی در این آمار دارد. این در حالیسـت 
بیشـترین  اسـتان کرمـان  جنـوب  و  غربـی  نیمـه  کـه 
مسـاحت نزدیـک بـه نرمـال را بـه خـود اختصـاص داده 

ست. ا

کاهش ۴۰ درصدی نزوالت آسمانی کرمان 
در سال زراعی جاری

کارشـناس مرکـز پیـش بینی هواشناسـی اسـتان کرمان 
در گفتگـو بـا خبرنگار مهر اظهـار کرد: بارندگی های سـال 
زراعـی امسـال تـا پایان آبان ماه نسـبت به مدت مشـابه 

سـال گذشـته 40 درصد کاهش یافته اسـت.
در  ثبـت شـده  بـارش هـای  میانگیـن  مریـم سـاجقه 
ایسـتگاههای سـینوپتیک اسـتان کرمـان از ابتدای سـال 
زراعـی تـا پایـان آبان مـاه جـاری را 13.3 میلیمتـر اعام 
کـرد و گفـت: ایـن میـزان در مدت مشـابه سـال گذشـته 

21.9 میلیمتـر و بلنـد مـدت 7.4 میلیمتـر بـود.
سـاجقه عنـوان کـرد: بر این اسـاس بارندگی های سـال 
زراعـی جـاری پایـان آبـان در مقایسـه بـا سـال گذشـته 
39.5 درصـد کاهش داشـته و نسـبت بـه بلندمدت 80.2 

درصـد افزایش داشـته اسـت.

کاهش ۴۰ درصدی نزوالت آسمانی کرمان 
در سال زراعی جاری

کارشـناس مرکـز پیـش بینی هواشناسـی اسـتان کرمـان در 
گفتگـو با خبرنـگار مهر اظهار کـرد: بارندگی های سـال زراعی 
امسـال تـا پایـان آبـان مـاه نسـبت بـه مـدت مشـابه سـال 

گذشـته 40 درصـد کاهـش یافته اسـت.
در  شـده  ثبـت  هـای  بـارش  میانگیـن  سـاجقه  مریـم 
ابتـدای سـال  از  ایسـتگاههای سـینوپتیک اسـتان کرمـان 
زراعـی تـا پایـان آبـان مـاه جـاری را 13.3 میلیمتـر اعـام 
کـرد و گفـت: این میزان در مدت مشـابه سـال گذشـته 21.9 

میلیمتـر و بلنـد مـدت 7.4 میلیمتـر بـود.
سـاجقه عنـوان کـرد: بـر ایـن اسـاس بارندگـی هـای سـال 
زراعـی جـاری پایـان آبان در مقایسـه با سـال گذشـته 39.5 
درصـد کاهـش داشـته و نسـبت بـه بلندمـدت 80.2 درصـد 

افزایش داشـته اسـت.
وی بـا اشـاره بـه اینکـه میـزان بـارش ثبـت شـده آبـان مـاه 
98 در ایسـتگاههای سـینوپتیک اسـتان کرمـان بیـن 0.9 تـا 
51.1 میلیمتـر اسـت، افـزود: میانگیـن بـارش در ایـن مـاه 
برابـر بـا 11.6 میلیمتـر و در مدت مشـابه سـال گذشـته 19.7 
میلیمتـر و میانگیـن بـارش در مـدت مشـابه بلند مـدت 6.1 
میلیمتر اسـت که کاهش بارش ها نسـبت به سـال گذشـته 

و افزایـش نسـبت بـه بلندمدت را شـاهد هسـتیم.

سیطره خشکسالی بر 7۰.۹ درصد استان کرمان
کارشـناس مرکـز پیـش بینـی هواشناسـی اسـتان کرمـان با 
اشـاره بـه بررسـی خشکسـالی اسـتان کرمـان با اسـتفاده از 
شـاخص SPEI گفـت: ایـن بررسـی هـا نشـان مـی دهـد 
28.4 درصـد از مسـاحت کرمـان در حد نرمـال و 70.9 درصد 

مسـاحت اسـتان دچار درجـات مختلف خشکسـالی خفیف 
تا شـدید اسـت.

سـاجقه بـا اشـاره بـه اینکـه نیمـه غربـی و جنـوب اسـتان 
کرمـان بیشـترین مسـاحت نزدیـک بـه نرمـال را بـه خـود 
اختصـاص داده اسـت، بیـان کـرد: همچنیـن 54.1 درصـد 
مسـاحت شهرسـتان کرمـان بـا خشکسـالی خفیـف روبـرو 

اسـت.
وی بـا اشـاره به خشکسـالی های انباشـته در اسـتان کرمان 
اظهـار کـرد: بـا توجه بـه این شـرایط صرفه جویـی در مصرف 

آب بایـد مـورد توجـه ویژه قـرار گیرد.

کاهش 1.3 درجه ای دما در کرمان
مدیـر کل هواشناسـی اسـتان کرمـان هـم در گفتگـو بـا مهر 

بـا اشـار بـه کاهـش 1.3 درجـه ای دمـای آبـان سـال جاری 
نسـبت بـه بلند مـدت اظهار کـرد: کهنـوج و الله زار بـه ترتیب 
بیشـترین و کمتریـن میانگیـن دمـای ایـن مـاه را بـه خـود 

اختصـاص داده انـد.
تـورج جدیـدی بیان کـرد: میانگین دمای آبان ماه امسـال در 
اسـتان کرمان 14.9 درجه سلسـیوس، در مدت مشـابه سـال 

گذشـته 16 و در بلند مدت 16.2 اسـت.
وی ادامـه داد: بـر این اسـاس آبان امسـال در اسـتان کرمان 
شـاهد کاهـش 1.1 درجـه ای میانگیـن دمـا نسـبت به سـال 
گذشـته و کاهـش 1.3 درجـه ای نسـبت بـه بلنـد مـدت 

. هستیم
محمدجـواد فدایـی اسـتاندار کرمـان چنـدی پیش در سـفر 
رئیـس جمهـور بـه کرمـان اعـام کرد: مشـکل اصلی اسـتان 
کرمـان کـم آبـی اسـت و عمـق چـاه هـای ایـن منطقـه هم 
اکنـون بـه 380 متـر مـی رسـد کـه بـرای حـل ایـن مشـکل 

پـروژه هایـی دیده شـده اسـت.
رئیـس جمهـور هـم دربـاره موضـوع تامیـن آب آشـامیدنی 
اسـتان هـای کرمان و یزد گفـت: مهمترین کاری که در سـفر 
بـه کرمـان انجام شـد، تعییـن مسـئله آب آشـامیدنی مردم 
ایـن دو اسـتان بـرای بـازه زمانـی 30 سـال آینـده بـود کـه 
ایـن موضـوع تصویـب و عملیـات آن توسـط دولـت و بخش 

خصوصـی اجرایـی خواهد شـد.
کاهش نزوالت آسـمانی، خشکسـالی انباشته، رشد جمعیت 
و افزایـش سـطح زیر کشـت باغـات منجر بـه کاهش حجم 
ذخیـره سـفره هـای آب زیرزمینـی شـده اسـت. ایـن در 
حالیسـت کـه ادامه این رونـد افت کمی و کیفـی منابع آب و 
بحرانی شـدن بسـیاری از دشـت ها را به دنبال داشـته است. 
اسـتان کرمـان از لحـاظ منابـع آب زیرزمینـی وضعیت خوبی 
نـدارد و بـر اسـاس آمـار اعـام شـده از سـوی مسـئوالن هر 
سـال 1.1 میلیـارد مترمکعب آب از منابع زیر زمینی برداشـت 

منفی می شـود.
حـاال بایـد منتظر ماند و دیـد که آیا وعده های چندین سـاله 
مسـئوالن بـر خشکسـالی چیـره می شـود یا ایـن مهمان 
ناخوانـده چندیـن سـاله کرمـان همچنـان به تاخـت و تاز 

در ایـن اسـتان ادامـه می دهد.
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مشکل کیفیت آب شهر بافت 
مربوط به فرآیند تصفیه خانه است

ــا  ــارس ســوژه ای ب ــان ف ــان، مخاطب ــارس از کرم ــزاری ف ــزارش خبرگ ــه گ ب
عنــوان »مشــکل کیفیــت آب شــرب شــهر بافــت« را در ســامانه فــارس مــن 
ــت آب شــرب و  ــدن کیفی ــن آم ــه از پایی ــا گای ــد و ب ــت کردن ــزاری ثب خبرگ
ــان  ــری آن شدند.احس ــتار پیگی ــهر خواس ــن ش ــب آب در ای ــم نامناس طع
علــی مایــی دبیــر قــرارگاه مطالبه گــری شــهید احمدی روشــن بســیج 
دانشــجویی شهرســتان های بافــت، رابــر و ارزوئیــه در ایــن ارتبــاط بــه 
ــردم از آب شــرب  ــه م ــی ک ــه گایه های ــا توجــه ب ــت : ب ــارس گف ــگار ف خبرن
شهرســتان از نظــر بدبــو و بدمــزه بودنــد داشــتند، هســته مطالبه گــری 
ــد  ــه ش ــئول مربوط ــخگویی از مس ــت پاس ــن درخواس ــهید احمدی روش ش
ــخی از  ــچ پاس ــون هی ــه تاکن ــه ک ــا ن ــود دارد ی ــکل وج ــن مش ــا ای ــه آی ک
مســئولین ذی ربــط داده نشــده اســت.وی بــا بیــان اینکــه در برخــی 
ــکل  ــود مش ــئولین وج ــه مس ــت ک ــده اس ــنیده  ش ــل ش ــس و محاف مجال
ــه  ــی ک ــدارد و حرف ــکل ن ــه آب مش ــد ک ــد و می گوین ــی کرده ان ــًا نف را کام
ــت،  ــدی اس ــوی ب ــود و دارای ب ــه آب  گل آل ــت ک ــن اس ــد ای ــردم می زنن م
بیــان کــرد: اخیــرًا شــنیده  شــده کــه از تصفیه خانــه مرکــزی قطعــه ای 

ــت. ــده اس ــن نش ــوز تأمی ــفانه هن ــکل دارد و متأس مش
ــم  ــه مه ــرد: نکت ــار ک ــری شــهید احمدی روشــن اظه ــرارگاه مطالبه گ ــر ق دبی
ــردم  ــخگوی م ــوع پاس ــن موض ــا ای ــه ب ــئوالن در رابط ــه مس ــت ک ــن اس ای
ــی  ــه م ــا می شــود ک ــه از آنه ــی ک ــی و نقل قول های ــا فرافکن ــا ب نیســتند گاه

ــدارد. ــد آب هیــچ مشــکلی ن گوین
ــه  ــده و مطالب ــات بیان ش ــورد موضوع ــتان در م ــارس در شهرس ــگار ف خبرن
مــردم علی رغــم پیگیری هــای متعــدد رئیــس آب و فاضــاب شــهری 
ــل آب و  ــط مدیرعام ــورد فق ــن م ــت در ای ــد و گف ــه نش ــه مصاحب ــر ب حاض
ــی زاده  ــرداد امین ــن مه ــه می کند.همچنی ــتان مصاحب ــهری اس ــاب ش فاض
نماینــده کرمــان در شــورای عالــی اســتان ها در گفت وگــو بــا خبرنــگار 
فــارس در بافــت بــا بیــان اینکــه طمــع و بــوی آب به عنــوان مطالبــه 
به دنبــال مطالبــات مردمــی در خصــوص  مردمــی وجــود دارد، گفــت: 
طمــع و بــوی آب شــرب شــهر بافــت جلســه ای در شــورای شــهر بــا حضــور 
رئیــس اداره آب و فاضــاب شــهری بافــت تشــکیل شــد و پــس از بحــث 
در مــورد طمــع و بــوی آب شــرب تصمیــم بــر ایــن شــد کــه نامــه ای بــرای 
ــداری تنظیــم شــود جهــت بررســی ایــن مشــکل کارگروهــی تشــکیل  فرمان
شــود و نامــه بــه فرمانــداری ارسال شــده و قــرار بــود جــواب نامــه شــورای 
ــد.وی  ــه شــورای شــهر ارســال کن ــوب ب ــداری به صــورت مکت شــهر را فرمان
بــا بیــان اینکــه چنــد روز قبــل اکیپــی از مرکــز اســتان آمــده و کیفیــت آب 
ــث  ــت: دو بح ــار داش ــد، اظه ــری ش ــی و اندازه گی ــه بررس ــد نقطه به نقط س
در مــورد آب شــهر وجــود دارد یکــی بحــث عــدم وجــود میکــروب و ســامت 
بــودن آب شــرب شــهر اســت کــه همــه مســئولین شــهر اذعــان دارنــد آب 
ــت  ــودن شــهر باف ــر کوهســتانی ب ــه خاط ــت ب ــوان گف ســالم اســت و می ت
یکــی ســالم ترین آب هــای کشــور اســت ولــی مشــکلی کــه مــردم مطالبــه 
ــروز  ــه ام ــا ب ــوز ت ــه هن ــت ک ــوع آن اس ــوی نامطب ــم آب و ب ــد طع می کنن
ــتیم  ــان هس ــر کارشناس ــر نظ ــا منتظ ــت و م ــی اس ــه مردم ــوان مطالب به عن

ــن ماجــرا چیســت. ــت ای کــه عل
ــن  ــز در ای ــان نی ــهری کرم ــاب ش ــرکت آب و فاض ــل ش ــری مدیرعام طاه
ــا  ــت: بن ــار داش ــان اظه ــارس در کرم ــگار ف ــا خبرن ــو ب ــاط در گفت وگ ارتب
ــدارد  ــر اعــام مدیــر شــرکت آب بافــت، درحــال حاضــر مشــکلی وجــود ن ب
ــران  ــه از ته ــم ک ــاوری ه ــد و مش ــش می آی ــی پی ــتان گاه ــی در تابس ول
ــه هســت  ــه فرآینــد تصفیه خان ــوط ب فرســتادند و بازدیــد کــرده مشــکل مرب
ــی  ــن مشــکل جزئ ــم ای ــه امیدواری ــه شــود ک ــد اضاف ــک وســیله ای بای و ی

برطــرف شــود.

هر
 م

س:
عک

ــی هواشناســی  ــز پیــش بین کارشــناس مرک
اســتان کرمــان در گفتگــو بــا خبرنــگار مهــر 
ــی  ــال زراع ــای س ــی ه ــرد: بارندگ ــار ک اظه
ــه  ــبت ب ــاه نس ــان م ــان آب ــا پای ــال ت امس
ــد  ــته ۴۰ درص ــال گذش ــابه س ــدت مش م

ــت. ــه اس ــش یافت کاه
مریــم ســالجقه میانگیــن بــارش هــای 
ثبــت شــده در ایســتگاههای ســینوپتیک 
ــا  اســتان کرمــان از ابتــدای ســال زراعــی ت
ــان مــاه جــاری را 13.3 میلیمتــر  ــان آب پای
اعــالم کــرد و گفــت: ایــن میــزان در مــدت 
مشــابه ســال گذشــته ۲1.۹ میلیمتــر و بلنــد 

ــود. ــر ب ــدت 7.۴ میلیمت م

رویکرد روسیه به تنش ایران 
و اسرائیل در سوریه

ادامه یادداشت

در پـی بارندگی هـای سیل آسـای بهـار امسـال، جریـان 
شـکل گیری  بـه  منجـر  و  لـوت  وارد  آب،  از  شـدیدی 
دریاچـه ای در ایـن بیابـان شـد. دریاچـه ای که تماشـای 
آن، افـراد زیـادی را در چنـد ماهـه گذشـته به سـمت این 
بیابـان کشـانده طـوری کـه ورود ایـن حجم گردشـگر در 
شـرایطی که زیرسـاخت های کافی در منطقه وجود ندارد 
نگرانی هایـی را نیـز موجب شـده اسـت. ایـن اما همه ی 
ماجرا نیسـت. با این سـیاب، »بخشـی از جاده شـهداد 
ـ نهبنـدان« کـه جـاده ای پراهمیـت بـرای سـه اسـتان 
همسـایه لـوت یعنـی کرمـان، سیستان وبلوچسـتان و 

خراسـان جنوبـی اسـت، تخریب شـد.

احداث جاده جدید یا ترمیم همین جاده
ایـن موضوعی اسـت که طـی چند ماه گذشـته از آن 

گفتـه شـده اسـت. ضوابـط یونسـکو اجـازه سـاخت 
جـاده ی جدیـد در حریـم و عرصـه لـوت را نمی دهد 
و اعتبـارات دولـت اجازه ی سـاخت جـاده ای جدید. 
در ایـن شـرایط، تصمیـم بـر آن شـده تـا در حاشـیه 
همیـن جـاده فعلـی یـک راه فرعـی ایجـاد کننـد تـا 

فعـا تـردد در آن صـورت گیرد.
بـه گـزارش فـردای کرمـان، در آخریـن خبـری کـه 
در این بـاره آمـده، محمدرضـا پورابراهیمـی، نماینـده 
سـیزدهم  چهارشـنبه  مجلـس،  در  راور  و  کرمـان 
صورت گرفتـه  توافقـات  »بـا  کـرد:  اعـام  آذرمـاه 
بـا سـازمان راهـداری کشـور، طـی یـک مـاه آینـده 
جـاده شـهداد بـه نهبنـدان بـا احـداث راه فرعـی بـه 
بازگشـایی  طـول چهـار کیلومتـر شـن ریزی، موقتـا 

کار  دسـتور  در  جـاده  مطالعاتـی  طـرح  و  می شـود 
می گیـرد«. قـرار 

وی افـزود: »بـرای بازگشـت بـه روال عـادی عبور و 
مـرور در ایـن مسـیر، بایـد اقداماتی انجام شـود که 
بـا توافـق انجـام شـده بخش هایـی کـه نیازمنـد کار 
مقدماتـی اسـت تـا دو هفتـه آینـده نهایی می شـود 
انتقـال  و  لوله گـذاری  از طریـق  نیـز  و بخش هایـی 

آب و پل هـای موقـت انجـام می گیـرد«.
او در عین حـال یـادآور شـد کـه: »بـه لحـاظ تعمیـر 
بایـد  یـا  30 کیلومتـر  ایـن  زیرسـاختی،  و  اساسـی 
مطالعـات بـرای جابه جایـی کامـل آن انجـام شـود 
بـا تخصیـص اعتبـار جـاده کنونـی بـه شـکل  و یـا 

شـود«. تعمیـر  تخصصـی 

تکلیف نامعلوم جاده ای که در دریاچه کلوت گم شد

مدیریت روابط عمومی و آموزش همگانی

١- حفـاری دو حلقـه چـاه جیرفـت را بـا بـراورد 5.۰۶7.75۰.371 ریال با 
مبلـغ تضمین شـرکت در فرایند ارجـاع کار ۲53.5۰۰.۰۰۰ و با حداقل تعداد 
شـرکت کننـدگان 1نفـر، بـه شـماره ۲۰۹8۰۰5۹۶3۰۰۰۰۶۰، تاریخ انتشـار مناقصه 
در سـامانه تاریـخ 17/ ۰۹ / ۹8 مـی باشـد. مهلت زمانی دریافت اسـناد مناقصه 
از سـایت: سـاعت 1۹ تاریـخ ۹8/۰۹/۲۴ مهلـت زمانی ارائه پیشـنهاد: سـاعت 1۹ 
تاریـخ ۹8/1۰/۰۴ و تاریـخ تحویـل ضمانتنامـه بـه دبیرخانه شـرکت سـاعت 15 

۹8/1۰/۰۴ مورخ 
بـراورد  بـا  را  )شـماره38-۶8-7۰(  کرمـان  چـاه  حلقـه  سـه  حفـاری   -٢
5.81۹.۹5۹.8۲۴  ریـال بـا مبلـغ تضمیـن شـرکت در فراینـده ارجـاع کار 
۲۹1.۰۰۰.۰۰۰ریـال و بـا حداقـل تعـداد شـرکت کننـدگان 1 نفـر و بـه شـماره 
۲۰۹8۰۰5۹۶3۰۰۰۰5۹ تاریـخ انتشـار مناقصـه در سـامانه تاریـخ ۹8/۰۹/17مـی 
تاریـخ   1۹ سـاعت  سـایت:  از  مناقصـه  اسـناد  دریافـت  زمانـی  باشـد.مهلت 

تاریـخ ۹8/1۰/۰5   1۹ سـاعت  پیشـنهاد:  ارائـه  زمانـی  مهلـت   ۹8/۰۹/۲۴
و تاریـخ تحویـل ضمانتنامـه به دبیرخانه شـرکت سـاعت 1۲ مـورخ ۹8/1۰/۰5 را 
از طریـق سـامانه تـدارکات الکترونیکـی دولـت برگـزار نماید. کلیـه مراحل 

برگـزاری مناقصـه از دریافـت اسـناد مناقصـه تـا ارائـه پیشـنهاد مناقصـه 
گـران و بازگشـایی پاکـت هـا از طریـق درگاه سـامانه تـدارکات الکترونیکی 

دولت )سـتاد( به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شـد و الزم اسـت 
مناقصـه گـران در صورت عـدم عضويت قبلی، مراحل ثبت نام در سـایت مذکور 
و دریافـت گواهـی امضـای الکترونیکـی را جهـت شـرکت در مناقصـه محقـق 

سازند. 
زمان بازگشایی پاکت ها: به ترتیب ساعت : ۰۹:3۰ و 1۰:3۰ تاریخ ۹8/1۰/۰7

اطالعـات تمـاس دسـتگاه مناقصـه گـزار جهـت دریافـت اطالعـات بیشـتر در 
خصـوص اسـناد مناقصـه و ارائـه پاکـت هـای الـف:

 آدرس: کرمـان- بلـوار ۲۲ بهمـن - شـرکت آب و فاضـالب شـهری اسـتان 
کرمـان- دفتـر قراردادهـا 
و تلفن ۰3۴33۲۲۲۲8۲

اطالعـات تماس سـامانه سـتاد جهت انجام مراحـل عضویت در سـامانه : مرکز 
۰۲1-۴1۹3۴ تماس: 

دفتر ثبت نام: 88۹۶۹738 و 851۹37۶8

فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای
شماره ۶۴/ب/۹-۹8م

شرکت آب و فاضالب شهری استان کرمان در نظر دارد مناقصه های عمرمی زیر شماره ۶۴/ب/۹-۹8م 

نوبت اول

گرفتن ضمانت از روسـیه برای تامین امنیت اسـرائیل در بلندیهای 
جـوالن در قبـال حمـات احتمالی ایران و حـزب هللا و کاهش نفوذ 
ایـران در سـوریه باشـد. اهمیـت نقش روسـیه در بحران سـوریه و 
حتـی در مقیـاس بزرگتـر در خاورمیانه، اسـرائیل را بر آن داشـته تا 
بـرای جلوگیـری از نفـوذ ایـران در سـوریه دسـت به دامان مسـکو 
و شـخص پوتیـن شـود. از زمـان خـروج یکجانبـه ترامـپ از توافق 
هسـته ای بـا ایـران در سـال 2018 و همیـن طـور خـروج نیروهای 
آمریکایـی از خـاک سـوریه معادالت منطقـه ای دچار تحول شـد، 
و در ایـن میـان نقـش روسـیه بیـش از پیـش افزایش پیـدا کرد. 
بنابرایـن طبیعـی اسـت که اسـرائیل از نبـود متحد اصلی خـود در 
منطقـه یعنـی آمریـکا احسـاس خطر کنـد و بـه یکـی از بازیگران 
جهانـی در عرصـه خاورمیانه کـه به نحوی برگ برنده آن محسـوب 
مـی شـود یعنـی روسـیه روی بیـاورد. در واقـع در ایـن نوشـتار بـه 
طـور اختصـار برآنیـم تـا بـه ایـن پرسـش پاسـخ دهیم کـه نقش 
روسـیه در بحران سـوریه چگونه اسـت و اینکه با افزایش تشـدید 
تنشـها بین ایران و اسـرائیل در خاک سـوریه چه واکنشـی نشـان 

داده اسـت؟
در آغـاز آنچـه بدیهی اسـت اینکـه در حال حاضر روسـیه جای پای 
خـود را در خاورمیانـه محکـم کـرده اسـت. اینکه حمایت سیاسـی 
و نظامـی روسـیه، در کوتـاه مـدت بشـار اسـد را از شکسـت نجات 
داد. ترکیـه و اسـرائیل حضـور نیروهـای روس را در مرزهـای خـود 
پذیرفتنـد. عربسـتان سـعودی بـه عنـوان یـک بازیگـر منطقـه ای 
جایـگاه اسـتراتژیک روسـیه را در خاورمیانـه و سـوریه درک کـرده 
اسـت و خواسـتار همـکاری گسـترده بـا آن شـده اسـت. از سـوی 
دیگـر نیـز حتی ترامـپ از همـکاری پوتیـن برای تسـهیل عملیات 
در کشـتن ابوبکـر الغدادی رهبر داعش تشـکر کرد. این امر نشـان 
میدهـد کـه روسـیه بـه رهبـری پوتیـن در سرتاسـر خاورمیانـه، از 
شـمال آفریقـا تـا خلیـج فـارس حضـور پررنـگ دارد و بر اسـاس 
اسـتراتژی امنیـت ملـی خـود بـه خوبـی عمـل کـرده اسـت. در 
ایـن میـان، بازیگرانـی همچـون ایـاالت متحـده، ایـران، اسـرائیل، 
عربسـتان، ترکیـه خـود را درگیر جنـگ هژمون منطقـه ای کردند تا 
نظـم موجـود منطقه ای را بـه نفع خود تغییر دهند، اما بازاندیشـی 
در سیاسـت خاورمیانـه ای روسـیه و بـه خصـوص بحـران سـوریه 
باعث شـد مسـکو با همکاری تاکتیکی ایران در کوتـاه مدت بتواند 
خـود را بـه عنـوان برنـده اصلـی ایـن جنگ نشـان دهـد و جایگاه 
و پرسـتیژ سـابق خـود را در خاورمیانـه بازیابـد. در این میـان، تاثیر 
حضـور ایـران در بحـران سـوریه و جنـگ بـا گروههای تروریسـتی 
کـه ناشـی از عوامل ژئوپلیتیکی اسـت نشـان میدهـد نفوذ منطقه 
ای ایـران بـرای همـه آشـکار شـده اسـت و ایـن امر باعـث نگرانی 
اسـرائیل از حضـور نیروهـای ایـران و حـزب هللا در جنـوب سـوریه 
و بلندیهـای جـوالن شـود. در ایـن شـرایط پـس از آنکـه اسـرائیل 
مشـاهده کرد آمریکا حمایت خود را از کردهای سـوریه قطع کرد و 
نیروهای خود را از سـوریه خارج کرد، گزینهای بهتر از روسـیه برای 
جلوگیـری از دسـتیابی ایـران بـه سـاح هسـته ای، حفـظ امنیت 
خـود و جلوگیـری از حضـور ایـران در نزدیکـی مرزهای خـود ندید.


