
به گفته رییس اورژانس پیش بیمارستانی جیرفت در حال حاضر در جنوب استان
36 پایگاه اورژانس فعال و 10 پایگاه غیرفعال هستند

رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت شمال

برنامه ریزی برای ایجاد یک کنسرسیوم 
صادراتی داخل کشوری

بهره برداری از ۶کیلومتر روکش 
آسفالت توسط راهداری در عنبرآباد

اورژانس هستیم 
نه آژانس

هشدار سیالب رودخانه ها در کرمان
نخستین موج بارندگی در حالی کرمان را در برگرفته که طبق اطالعیه های هواشناسی در برخی 

از مناطق طی سه روز ۷0 میلیمتر باران می بارد و موجب بروز سیالب خواهد شد

مدیرکل راه و شهرسازی جنوب کرمان خبر داد

تصویب سه طرح در ستاد بازآفرینی 
شهری پایدار جنوب کرمان
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سرپرست صنایع دستی اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان:

صنایع دستی کرمان در نمایشگاه
 بین المللی تبریز حضوری فعال دارد
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ما را در تلگرام دنبال کنید
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واکاوی خبر سقط 
جنین غیرقانونی

زیر پوست جامعه!
سیدجالل فیاضی

یادداشت مهمان

در طوفـان مناقشـات سیاسـی و تهاجـم رسـانه ای 
جریـان های رقیب درعرصـه انتخابات علیه یکدیگر، 
وحشـتناک  خبـر  یـک  انتشـار  رفـت  مـی  انتظـار 
رقابـت  کارزار  در  سـاعتی  چنـد  بـرای  اجتماعـی 
انتخاباتـی آتش بـس ایجاد کند و برخی از سیاسـت 
ورزان و مسـئوالن را بـه اندیشـه وادارد.امـا متاسـفانه 
دلمشـغولی های سیاسـی کسـی را به تأمـل و تفکر 
وا نداشت.»سـالیانه 139000 سـقط جنین غیرقانونی 
در کشـور «خبری نیسـت که به سـادگی بتـوان از آن 
عبـور کـرد وبخاطرآن به متولیان جامعه هشـدار نداد!
بـرای واکاوی صحـت خبـر به جسـتجوی بیشـتری 
پرداختـم و بـا شـگفتی بـه عمـق بیشـتر فاجعـه 

رسـیدم!
4 مـاه پیـش همین خبـر با روایتی وحشـتناک تربه 
نقل از رئیس انجمن جنین شناسـی کشـور منتشـر 

شـده و مورد اعتنـا قرار نگرفته اسـت ...

کهنوججیرفت

هوا
 و 

آب

شهرداریکرمانسگهایبالصاحبراساماندهیمیکند

 ایرنـا - بـه گفتـه سرپرسـت سـازمان پسـماند 
شـهرداری کرمـان بمنظـور ایجـاد آسـایش بـرای 
شـهروندان بـا برنامـه ریـزی هـای انجـام گرفتـه 
سـگ های بالصاحـب ورهـا شـده در ایـن شـهر که 
تعدادشـان رو بـه فزونـی رفته سـاماندهی خواهد 

. شد
بـه گـزارش ایرنـا ، وجـود سـگ هـای بالصاحب و 
رهـا بـودن آنـان در برخـی نقاط شـهر کرمان ضمن 

تهدیـد سـالمتی و بهداشـت مـردم گاهـا مزاحمت 
هایی برای شـهروندان داشـته اسـت که بـرای رفع 
ایـن معضل شـهرداری بـا فراخوانـی و نظر خواهی 
از ایده پردازان دوسـتدار حیوانات دسـت یاری دراز 

کرده اسـت .
پسـماند  سـازمان  سرپرسـت  ریاضـی  علیرضـا   
شـهرداری کرمـان بـا بیـان اینکـه موضـوع سـگ 
هـای بالصاحـب یکـی از  دغدغـه ی شـهروندان و 

مدیران شـهری اسـت، ادامه داد: تاکنـون اقدامات  
زیـادی در ایـن زمینـه انجـام شـده اسـت .

وی  اظهـار داشـت : ایـن سـازمان با برنامـه ریزی 
مناسـب در حـال سـاماندهی پناهـگاه سـگ های 
بالصاحـب اسـت و در این راسـتا اقدامـات ویژه ای 
بروزرسـانی و گسـترش  بلـوک چینـی،  قبیـل  از 

محوطـه نگهـداری سـگ ها انجـام داده اسـت.
زنده گیـری  اکیپ هـای  افزایـش  از  ریاضـی  
سـگهای بالصاحـب بـه چهار اکیـپ بـا خودروهای 
مجهز شـده خبـر داد و افزود: عملیـات زنده  گیری 
سـگ های بالصاحـب به صـورت دو نوبـت صبـح و 
عصـر و بـه منظـور کاهـش آنها در سـطح شـهر در 

حـال انجام اسـت.
وی بـا تاکیـد بـر اینکـه بـرای سـاماندهی سـگ 
هـای بالصاحـب نیاز به نقطه نظرات و پیشـنهادات 
حمایـت  انجمن هـای  و کمـک  نظـران  صاحـب 
از حیوانـات داریـم، خاطرنشـان کـرد: شـهرداری 
در  صاحبنظـران  پیشـنهادات  و  نظـرات  نقطـه  از 
خصـوص اجـرای طـرح سـاماندهی سـگ هـای 

بالصاحـب اسـتقبال مـی کنـد. 

12 تا 1323 تا 23
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شناسه اگهی: 700647اداره کل امور عشایر استان کرمان

فراخوانانتخابپیمانکار
ــن آب  ــات تامی ــام عملی ــر دارد انج ــان در نظ ــتان کرم ــایر اس ــور عش اداره کل ام

ــورت  ــهربابک را بص ــتان ش ــرم شهرس ــدر و ک ــایری آب ــعه عش ــای توس ــون ه ــرب کان ش
ــه  ــت ب ــدارکات الکترونیکــی دول ــق ســامانه ت ــه ای از طری ــک مرحل مناقصــه عمومــی ی
آدرس )www. setadiran.ir( بــه پیمانــکار واجدالشــرایط در رشــته آب بــا تاسیســات و 
تجهیــزات واگــذار نمایــد. بدیهــی اســت کلیــه مراحــل فراینــد برگــزاری مناقصــه از طریــق 

ــرد. ــت انجــام مــی گی ــدارکات الکترونیکــی دول درگاه ســامانه ت

ــورخ  ــنبه م ــاعت 1۴ روز چهارش ــران: از س ــتاد ای ــامانه س ــه در س ــناد مناقص ــت اس ــخ دریاف تاری
98/09/2۷ تــا ســاعت 10صبــح روز 1398/10/02.

ــی 118 )اداره کل امــور  ــا شــماره تلفــن 325۴2038- 03۴ داخل جهــت کســب اطالعــات بیشــتر ب
عشــایر اســتان کرمــان( تمــاس حاصــل نماییــد.

ادامه در صفحه ۴
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کرمــان - رئیــس شــورای شــهر کرمــان گفــت: اختصــاص 
یــک میلیــارد و 200 میلیــون تومــان بــرای تکمیــل رینــگ 

شــهر کرمــان مــورد موافقــت شــورا قــرار گرفــت.
بــه گــزارش خبرنــگار مهــر، محمــد فرشــاد دوشــنبه شــب 
ــهردار و  ــت: از ش ــورا گف ــب ش ــی امش ــت عموم در نشس
اعضــای شــورای اســالمی شــهر کرمــان بــه دلیــل برگــزاری 
ــی  ــرای بررس ــر ب ــه اخی ــی دو هفت ــدد ط ــات متع جلس
ــم.  ــکر می کن ــهرداری تش ــه ش ــم بودج ــه و متم اصالحی
نتیجــه  ایــن بررســی ها کــه بــا همفکــری و همراهــی 
ــه و  ــیون برنام ــوص کمیس ــه خص ــورا ب ــای ش ــه  اعض هم
بودجــه و نماینــدگان شــهرداری، بــه دســت آمــده  بخشــی 
از پیشــنهادات شــورا و برخــی از پیشــنهادهای شــهرداری 
بــوده اســت کــه امیدواریــم بــرای شــهر و شــهرداری 

ــد. ــته باش ــت داش منفع
فرشــاد ادامــه داد: در متمــم و اصالحیــه  بودجه  شــهرداری، 
در بخــش هزینه هــای جــاری کــه بیش تــر ماهیــت 
هزینه هــای  دیگــر  و  و کارکنــان  بــه کارگــران  حقــوق 
ــهردار  ــه  ش ــه گفت ــهرداری را دارد و ب ــاری ش ــی ج پرداخت
ــی  ــه کارکنان ــرا ک ــت چ ــهرداری اس ــای ش ــزو اولویت ه ج
کــه بــرای شــهر زحمــت می کشــند، بایــد بــه موقــع 
ــا  ــت ب ــم و کاس ــدون ک ــورا ب ــد، ش ــت کنن ــوق دریاف حق

ــرد. ــت ک ــده موافق ــنهاد داده ش پیش
ــهر  ــی ش ــای عمران ــش هزینه ه ــرد: در بخ ــح ک وی تصری
ــه نتیجــه رســیده شــد   ــا مشــارکت شــورا و شــهرداری ب ب
کــه بــه عنــوان مثــال بــرای بخــش آســفالت، 52 میلیــارد 
تومــان تصویــب شــود کــه مقــرر شــد 15 میلیــارد تومــان 
ــی هــم ســال  ــارد مابق ــه شــود و 37 میلی امســال، هزین

آینــده صــرف آســفالت شــهر شــود.

اختصاص یک میلیارد و 200 میلیون تومان برای 
تکمیل رینگ کرمان

فرشــاد بــا تاکیــد بــر اینکــه شــورا پیشــنهاد ســاخت هیــچ 
پلــی را در ایــن دوره نــداده اســت، افــزود: شــهرداری 
پیشــنهاد اختصــاص یــک میلیــارد و 200 میلیــون تومــان 
ــا پیشــنهاد  ــه ب ــگ شــهر داده اســت ک ــل رین ــرای تکمی ب
شــهرداری و قبــول شــورا، ایــن امــر مــورد موافقــت قــرار 

گرفــت.
ــن  ــرد: همچنی ــح ک رئیــس شــورای اســالمی شــهر تصری
اســتانداری بــرای رفــع موقــت مشــکل ســه راهــی شــرف 

ــاد، ســه میلیــارد اختصــاص خواهــد داد. آب
فرشــاد ادامــه داد: همچنیــن در ایــن اصالحیــه بــرای 
مــوارد متعــدد دیگــر مثــل آرامســتان، جمــع آوری آب هــای 
ســطحی، شــبکه  آب خــام و...  بــا هماهنگــی و همراهــی 
شــورا و شــهرداری کرمــان اعتباراتــی در نظــر گرفتــه شــد.
ــان  ــهر کرم ــالمی ش ــورای اس ــو ش ــش عض ــرا ایرانمن زه
در نشســت عمومــی شــورای اســالمی امشــب شــورا،  
ــل  ــه دلی ــکاران وی ب ــه  هم ــان و مجموع ــهردار کرم از ش
برگــزاری اولیــن اســتارتاپ ویکنــد خوشــه کــه بــه همــت 
ــورد  ــد و م ــزار ش ــته برگ ــه  گذش ــان هفت ــهرداری کرم ش
گرفــت،  قــرار  جوانــان  و چشــمگیر  خــوب  اســتقبال 
ــداد  ــد تع ــث ش ــاق باع ــن اتف ــت: ای ــرد و گف ــی ک قدردان
زیــادی از جوانــان خــالق در ایــن زمینــه ایده هــای خــوب 

ــد. ــه دهن ــهری ارائ ــوزه ی ش ــود را در ح خ
ایــن  از  بســیاری  شــدم کــه  باخبــر  داد:  ادامــه  وی 
ایده هــای خــوب مطــرح شــده، توســط شــهرداری کرمــان 
ــم  ــاز ه ــه ب ــتند ک ــتفاده هس ــرای اس ــز ب ــال آنالی در ح
ــچ  ــدون هی ــه ب ــی ک ــهرداری و جوانان ــر از ش ــای تقدی ج

چشمداشــتی در ایــن رویــداد شــرکت کردنــد، دارد.
ایرانمنــش ابــراز امیــدواری کــرد : ســال های آتــی شــرایط 
ــن  ــران  در ای ــان از سراســر ای ــرای حضــور بیشــتر جوان ب

رویــداد فراهــم شــود.

اجازه تحمیل هیچ کاری به شورا را نمی دهیم
رئیــس کمیســیون خدمات شــهری شــورای اســالمی شــهر 
ــت های  ــت: سیاس ــورا گف ــب ش ــت امش ــان در نشس کرم
کالن شــهر را شــورای شــهر تعییــن می کنــد و ایــن گونــه 
نیســت کــه بخواهنــد بــه مــا تحمیــل کننــد کــه زیرگــذر یــا 
روگــذر احــداث کــرده یــا پــروژه ای تحمیلــی را اجــرا کنیــم.
ــازه  ــوان اج ــچ عن ــه هی ــرد: ب ــد ک ــدادادی تاکی ــی خ عل
نمی دهیــم بــه شــورای فعلــی، کاری تحمیــل شــود و مــا 
ــات الزم  ــی تصمیم ــی و تخصص ــاس کار کارشناس ــر اس ب

می گیریــم. را 
از صحبت هــای خــود گفــت:  وی در بخــش دیگــری 
کشــتارگاه فعلــی شــهر کرمــان قدیمــی و فاقــد تجهیــزات 
الزم اســت کــه از نظــر بهداشــتی و ســالمت مــردم، بایــد 

ــف شــود. ــن تکلی ــر تعیی زودت
وی ادامــه داد: ایــن در حالــی اســت کــه کشــتارگاه 
صنعتــی کرمــان در کیلومتــری 12 جــاده  باغیــن، 95 
ــرات همــکاری  ــا چــون مخاب درصــد پیشــرفت داشــته ام
نکــرده و بــرق هــم نــدارد قابــل اســتفاده نیســت. بنابرایــن 
از اســتاندار کرمــان می خواهیــم ایــن مســاله را حــل کنــد 
ــری  ــن مســاله پیگی ــق وزارت کشــور ای ــه از طری ــر ن و اگ
کنیــم تــا ایــن مشــکالت رفــع شــود چــرا کــه کشــتارگاه بــا 
ســالمت مــردم ارتبــاط مســتقیم دارد و کشــتارگاه جدیــد 

ــه همــه چیــز مجهــز اســت. ب
ــار در  ــارک آبش ــه روی پ ــن روب ــزود: همچنی ــدادادی اف خ
ــدگان  ــازار پرن ــان ســرباز عصرهــای جمعــه، جمعــه ب خیاب
ــترش  ــی و گس ــع آلودگ ــد منب ــه می توان ــود ک ــا می ش برپ
ــم  ــهرداری می خواهی ــن از ش ــه همی ــد و ب ــاری باش بیم

ــع آوری شــود. ــازار جم ــن ب ای
ــن  ــت چندی ــر الزم اس ــتان اگ ــورد آرمس ــت: در م وی گف
نقطــه از شــهر را در نظــر بگیریــم چــرا کــه مســاله  

آرامســتان بســیار مهــم اســت.
ــالمی  ــورای اس ــب ش ــت امش ــان در نشس ــهردار کرم ش
ــورای  ــو ش ــش عض ــه ایرانمن ــخ ب ــان در پاس ــهر کرم ش
ــی  ــزوم خط کش ــوص ل ــان در خص ــهر کرم ــالمی ش اس
ــور و مــرور دانش آمــوزان   ــه خصــوص محــل عب ــر ب معاب
گفــت: در حــال حاضــر دو بــار در ســال کار رنگ آمیــزی 
ــه  ــگ نســبت ب ــی قیمــت رن ــر انجــام می شــود ول معاب
ــه  ــن اینک ــت، ضم ــده اس ــر ش ــش براب ــل، ش ــال قب س
رزیــن بــه کار رفتــه در رنگ هــا بــه خاطــر تحریــم دیگر از 
خــارج وارد نمی شــود و کیفیــت نــدارد. بنابرایــن کیفیــت 
ــی  ــرایط آب و هوای ــی ش ــت و از طرف ــن اس ــگ پایی رن
ــری  ــدت کوتاه ت ــی م ــگ، ط ــه رن ــه  ای اســت ک ــه گون ب

ــن مــی رود. از بی

مدیـرکل امورمالیاتـی اسـتان کرمـان گفـت : از عملکـرد سـال 1398 بـه 
بعـد، در صورتـی کـه مودیـان اظهارنامه مالیاتـی خود را با رعایـت قوانین و 
مقـررات تنظیـم و در مهلت قانونـی ارائه کنند و در صـورت انطباق اطالعات 
اظهارنامـه بـا پایـگاه اطالعاتـی سـازمان امـور مالیاتـی، اظهارنامـه بـدون 

رسـیدگی مـورد پذیرش قـرار مـی گیرد.
بـه گـزارش روابـط عمومـی اداره کل امورمالیاتـی اسـتان کرمـان ، محمـد 
سـلمانی بـا تاکیـد بر اجـرای مفاد مـاده 97 قانون مالیات های مسـتقیم 
اصالحیـه 97/4/31، مبنـای رسـیدگی و تشـخیص مالیات عملکرد سـال 
1398 بـرای اشـخاص حقیقـی و حقوقـی را اظهارنامه مالیاتـی عنوان کرد 
و گفـت: در صورتـی کـه اشـخاص حقیقـی و حقوقی که مکلف به تسـلیم 
اظهارنامـه مالیاتی می باشـند، اظهارنامـه مالیاتی خود را بـا رعایت قانون و 
مقـررات مربوطـه تنظیم کنند، سـازمان امور مالیاتی کشـور اظهارنامه های 
مالیاتـی آنهـا را بـدون حسابرسـی مـورد پذیـرش قـرار خواهـدداد و صرفا 
بـر مبنـای شـاخص هـا و معیارهـای ریسـک درصـدی از آنها را رسـیدگی 
مـی کنـد.وی تاکیدکـرد: تنهـا درصـدی از اظهارنامـه مالیاتـی تسـلیمی با 
بانـک هـای اطالعـات مالیاتـی سـازمان امـور مالیاتـی مطابقـت داده می 
شـود و همچنیـن بر مبنای شـاخص و معیارها ریسـک مـورد ارزیابی قرار 
مـی گیرد.مدیـرکل امورمالیاتـی اسـتان کرمان تصریـح کـرد: درصورتی که 
اشـخاص یـاد شـده در مهلـت قانونـی و مطابق مقـررات از ارائـه اظهارنامه 
مالیاتـی خودداری کنند، این سـازمان نسـبت بـه تهیه اظهارنامـه برآوردی 
براسـاس میزان فعالیت و اطالعات به دسـت آمده اقدام می نماید.وی در 
ادامـه از مودیـان مالیاتی خواسـت تا اظهارنامه مالیاتـی خود برای عملکرد 
سـال 1398 را براسـاس رویکرد جدید و مبتنی بر واقعیت های مترتب بر 
فعالیـت اقتصـادی خود و بـا رعایت مقررات قانونی تنظیـم نمایند که این 
موضـوع مسـتلزم تهیـه اظهارنامه هـای مالیاتی مبتنی بر اسـناد و مدارک 
مثبتـه مـی باشد.سـلمانی بـا بیـان اینکـه اجـرای دقیـق مـاده 97 قانون 
مالیـات هـای مسـتقیم موجـب افزایـش کیفیـت حسابرسـی مالیاتی و 
همچنیـن کاهـش فرایند زمان قطعیـت مالیاتی می شـود، گفت: انتخاب 
بـرای حسابرسـی مالیاتـی مبتنـی بـر ارزیابـی ریسـک مالیاتـی مودیـان 
موجـب بهبـود و ارتقـا تمکیـن مالیاتـی بـه عنـوان شـاخص کارایـی نظام 
مالیاتی می شـود.مدیرکل امورمالیاتی اسـتان کرمان در پایان از دسـتگاه 
هـای نظارتـی خواسـت در این امر مهم به ویژه در سـال هـای اولیه اجرای 
قانـون، امـور مالیاتـی را همراهی نمایند.گفتنی اسـت، مودیان محترم می 
توانند برای کسـب اطالعات بیشـتر به سـامانه اطالع رسـانی سـازمان امور 

مالیاتـی کشـور بـه آدرس www.intamedia.ir مراجعـه نمایند.
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آماده باش کلیه دستگاه های عضو 
ستاد مدیریت بحران جیرفت

بهره برداری از 6کیلومتر روکش 
آسفالت توسط راهداری در عنبرآباد

طرح یلدا توسط کمیته امداد 
کرمان اجرا می شود

تصویب سه طرح در ستاد بازآفرینی 
شهری پایدار جنوب کرمان

برنامه ریزی برای ایجاد یک 
کنسرسیوم صادراتی داخل کشوری

جــوان-  خبرنــگاران  باشــگاه 
فرمانــدار  عطاپــور  ابــوذر 
ضمــن  جیرفــت  شهرســتان 
اعــالم آمــاده بــاش بــه کلیــه 
ــران  ــت بح ــتاد مدیری ــو س ــتگاه های عض دس
شهرســتان جیرفــت در روز هــای دوشــنبه الــی 
ــه  ــه ب ــا توج ــت: ب ــاری گف ــه ج ــان هفت پای
ــر  ــی ب ــازمان هواشناســی مبن هشــدار های س
ــه  ــور ب ــوب کش ــیل در جن ــاران و س ــارش ب ب
خصــوص شهرســتان جیرفــت کلیــه ادارات 
ــتان در  ــران شهرس ــرت بح ــتاد مدی ــو س عض

آمــاده بــاش کامــل هســتند.
بــه  توجــه  بــا  کــرد:  عنــوان  عطاپــور 
ــان  ــال طغی ــی، احتم ــامانه بارش ــت س فعالی
رودخانه هــای فصلــی شهرســتان دور از انتظــار 

نیســت.

ــتان  ــران شهرس ــت بح ــتاد مدیری ــس س رئی
حاشــیه  در  خواســت  مــردم  از  جیرفــت 
رودخانه هــای دائمــی و فصلــی توقــف نکننــد.
او افــزود: انتظــار مــی رود مــردم از حضــور در 
حاشــیه رودخانه هــای شــور، ملنتــی، هلیــل و 

ــد. ســایر رودخانه هــا خــودداری کنن
عطاپــور بیــان گفــت: طبق گــزارش هواشناســی 
ــدای وقــت  ســامانه بارشــی در جیرفــت از ابت
ــان  ــه احتمــال طغی ــال میشــود ک امشــب فع
ــود  ــیالب وج ــدن س ــاری ش ــا و ج رودخانه ه

دارد.
فرمانــدار شهرســتان جیرفــت بیــان کــرد: 
ــع  ــه مرات ــان ب ــروج دام هایش ــداران از خ دام
و کنــار رودخانــه خــودداری کــرده و تــا بهبــود 
ــکان  ــود را در م ــای خ ــوی، دام ه ــت ج وضعی

ــد. ــه داری کنن ــن نگ ام

بــه گــزارش روابــط عمومــی 
حمــل  و  راهــداری  اداره کل 
جنــوب  ای  جــاده  نقــل  و 
اســتان کرمــان ظهــر امــروز 
ــده  ــور نماین ــی پ ــی کمال ــور یحی ــا حض ب
ــاد،  مــردم شهرســتانهای جیرفــت و عنبرآب
مهنــدس رضایــی معــاون توســعه مدیریت 
و منابــع اداره کل راهــداری و حمــل و نقــل 
جــاده ای جنــوب اســتان کرمــان، یوســفی 
معــاون سیاســی فرمانــداری عنبرآبــاد، 
پورجمعــه  و  مرکــزی  بخشــدار  بلوچــی 
رئیــس اداره راهــداری و حمــل و نقــل 
جــاده ای عنبرآبــاد ، روکــش آســفالت 
خیرآبــاد  راه  چهــار   - عنبرآبــاد  محــور 
پاتلــی حدفاصــل روســتای علــی آبــاد 
ــول  ــه ط ــان ب ــاد نظری ــا امیرآب ــری ت قدی

6کیلومتــر بــه عــرض 6متــر بــا اعتبــار 
بهــره  بــه  ریــال  25میلیــارد  بــر  بالــغ 

ــید. ــرداری رس ب
اجــرای روکــش آســفالت بلــوار مختارآبــاد، 
ــا  ــاد ت ــر و حدفاصــل خضرآب ــان باهن خیاب
میــدان کمیتــه امــداد از جملــه پــروژه 
هــای قبلــی کــه توســط اداره کل راهــداری 
و حمــل و نقــل جــاده ای جنــوب اســتان 
کرمــان در شهرســتان عنبرآبــاد اجــرا و بــه 

بهــره بــرداری رســیده اســت.
ــن اداره کل  ــت ای ــی از هم ــدس رضای مهن
ــرور و  ــور و م ــد عب ــریع در رون ــرای تس ب
ــامان  ــرای س ــا ب ــهرداری ه ــه ش ــک ب کم
دهــی کمربنــدی هــای حاشــیه ای شــهرها 
و خیابانهــای بــا بــار ترافیکــی زیــاد در 

ــر داد. ــهرها خب ــیه ش حاش

امـداد  قائم مقـام کمیتـه   - ایرنـا 
امـام خمینی )ره( اسـتان کرمان از 
اجرای طرح ویژه شـب یلدا توسـط 
ایـن نهـاد و بـه  منظـور جمـع آوری 
کمک هـای مردمـی و توزیـع بیـن خانواده هـای 
نیازمنـد خبـر داد و گفـت: کمک هـای مـردم خیر 
کرمان سـال گذشـته در طرح یلدا نسـبت به سال 

قبـل از آن 250 درصـد رشـد داشـته اسـت.
سـهراب روسـتایی روز سه شنبه افزود: مردم خیر 
اسـتان کرمان در سـال گذشـته نیـز 830 میلیون 
تومـان بـه  صـورت نقـدی و کاالیـی در قالب طرح 

یلـدا بـه نیازمنـدان و ایتام کرمانی کمـک کردند.
وی اظهـار داشـت: طـرح یلـدا بـه  منظـور کمـک 
بـه خانواده هـای نیازمنـد، ترویـج سـنت حسـنه 
صلـه ارحـام در بیـن مددجویـان و ترویج فرهنگ 
نوع دوسـتی توسـط این نهاد اجرا می شـود افزود: 
مـردم خیـر و نیکـوکار اسـتان کرمـان می توانند با 

تحویـل میـوه، شـیرینی و آجیل بـه دفاتر کمیته 
امـداد در سراسـر اسـتان در ایـن طرح مشـارکت 

. کنند
وی بـر لزوم مشـارکت خیـران در طرح یلدا تأکید 
و بیـان کـرد: کمک های خیران می توانـد در اجرای 
گسـترده تر طـرح یلـدا در مددجویـان و نیازمندان 

باشد. مؤثر 
قائم مقـام کمیتـه امداد اسـتان کرمان ادامـه داد: 
مـردم خیـر و نیکوکار اسـتان نیـز می توانند عالوه 
بـر تحویل کمک های خـود به دفاتر کمیتـه امداد 
در سراسـر اسـتان، کمک هـای نقـدی خـود را نیز 
بانـک  نـزد   0112674014007 شماره حسـاب  بـه 
ملی با شـماره شناسـه 880319025 نـزد صندوق 
امـداد والیـت کمیتـه امـداد واریـز و در طـرح یلدا 
مشـارکت کننـد و یـا از طریـق شـماره گیری کـد 
#034*8877* کمک هـای خود را در شـب یلدا 

به دسـت نیازمنـدان واقعی برسـانند.

مدیـرکل راه و شهرسـازی جنـوب 
کرمان از تصویب سـه طرح محالت 
و  کهنـوج  وزیـری  آبـاد  حسـین 
کهوروئیـه جیرفت به عنوان محالت 
هـدف بازآفرینی شـهری و طرح پیاده راه سـازی 
محـور طالقانـی شـهر جیرفت در جلسـه اسـتانی 

بازآفرینـی شـهری خبـرداد.
 بـه گـزارش پايگاه خبـري وزارت راه و شهرسـازي 
بـه نقـل ازاداره ارتباطـات و اطالع رسـانی اداره کل 
راه و شهرسـازی جنـوب کرمان، محمد سـاردویی 
اعـالم کـرد: در جلسـه سـتاد اسـتانی بازآفرینـی 
شـهری کـه با حضـور معـاون عمرانی اسـتانداری 
کرمان برگزارشـد سـه طـرح محالت حسـین آباد 
وزیـری کهنـوج و کهوروئیـه جیرفـت بـه عنـوان 
محـالت هـدف بازآفرینـی شـهری و طـرح پیاده 
راه سـازی محور طالقانی شـهرجیرفت به تصویب 

نهایی رسـید.

وی اظهـا داشـت: اعتبـار طـرح پیـاده راه سـازی 
محورطالقانـی جیرفـت از بودجـه اسـتانی تامین 

شـد. خواهد 
سـاردویی با اشـاره به دیگر تصمیمات این جلسه 
گفـت: ظـرف مدت یـک ماه آینـده شـهرداری ها 
بایـد میـزان قیـر باقیمانـده را در محـالت هـدف 
بازآفرینـی مطابـق با قـرارداد مشـارکت منعقده با 
اداره کل راه و شهرسازی مصرف و گزارش مربوطه 
را بـه فرمانـداری هـا و اداره کل راه و شهرسـازی 

ارائـه كنند.
سـاردویی ضمـن تشـکر ازشـهرداریها، آمـوزش و 
پـرورش ، دانشـگاه علـوم پزشـکی و فنـی حرفه 
ای بـه خاطـر اجرایـی کـردن تعهـدات خـود در 
زمینـه طـرح بـاز آفرینـی شـهری، تاکیـد کـرد: 
دسـتگاههایی کـه بـا ایـن اداره کل در زمینه طرح 
بـاز آفرینی شـهری قـرار داد منعقد کـرده اند طبق 
قانـون بایـد نسـبت بـه تعهـدات خـود اقـدام نمایند.

سـازمان  رییـس  ایسـنا-کرمان 
صنعـت، معدن و تجارت شـمال 
ایـن  بیـان  بـا  کرمـان  اسـتان 
مطلـب کـه برنامـه ریـزی بـرای 
داخـل  صادراتـی  کنسرسـیوم  یـک  ایجـاد 
کشـوری بیـن اسـتان هـا از طریـق شـرکت 
بیـن المللـی نمایشـگاه هـای جنـوب شـرق 
در اسـتان کرمـان شـکل بگیـرد، تصریح کرد: 
ایـن کار را نیـز از طریـق اتحادیـه های صنفی 
دنبـال مـی کنیـم تـا بتوانیـم از ایـن طریـق 

نیازهـای اسـتان را تامیـن کنیـم.
"مهـدی حسـینی نـژاد" در حاشـیه برگـزاری 
نمایشـگاه توانمنـدی هـای اسـتان کرمـان در 
تبریـز در گفـت و گـو بـا ایسـنا، بـا اشـاره بـه 
تحریـم هـای ظالمانـه علیـه کشـور گفـت: در 
ایـن شـرایط ارتباطات مـا با کشـورهای دیگر 

بـه لحـاظ داد و سـتدها، بیمـه هـا، نقـل و 
امـر  همیـن  و  شـده  محـدود  پـول  انتقـال 
سـبب شـد در ایـن مـوارد ذکـر شـده دچـار 
چالـش هـای جدی شـویم امـا ظرفیت های 
ناشـناخته ای در اسـتان های مختلف کشـور 
داریـم کـه از طریـق ایـن ظرفیـت هـا مـی 
از نیازهـا را تامیـن  تـوان بخـش عمـده ای 
اسـتان  هـای  توانمنـدی  معرفـی  کـرد.وی 
کرمـان بـه صنعـت کاران، تاجـران و سـرمایه 
گـذاران اسـتان آذربایجان شـرقی را از اهداف 
بـه  عنـوان کـرد:  و  برشـمرد  نمایشـگاه  ایـن 
شـرکت  بـا  بتوانیـم  تـا  هسـتیم  آن  دنبـال 
هایـی کـه تولیـد محصوالتـی در آذربایجـان 
شـرقی داشـته و مـا در اسـتان کرمـان نیـاز 
داریـم، ارتبـاط برقـرار و نیـاز اسـتان را از این 

منطقـه تامیـن کنیـم.

ــع  ــت صنای ــه سرپرس ــه گفت ــا - ب  ایرن
فرهنگــی،  میــراث  کل  اداره  دســتی 
گردشــگری و صنایــع دســتی اســتان 
ــن  ــاخص ای ــتی ش ــع دس ــان، صنای کرم
در  غرفــه  هشــت  قالــب  در  اســتان 
ــار کریمــان  نمایشــگاه توانمندی هــای دی
ــش گذاشــته  ــرض نمای ــه مع ــز ب در تبری
شــده اســت.کاظم حســین زاده روز ســه 
ــا  ــگار ایرن ــا خبرن شــنبه در گفــت و گــو ب
ــدی  ــگاه توانمن ــتین نمایش ــزود: نخس اف
هــای اســتان کرمــان در زمینــه هــای 
ــی،  کشــاورزی، صنعــت و معــدن، بازرگان
خودروســازی، گردشــگری، صنایــع فــوالد، 
مــس و صنایع دســتی در ســالن شــهریار 
نمایشــگاه بیــن المللــی تبریــز بــه مــدت 

ــت. ــده اس ــا ش ــج روز برپ پن
وی تصریــح کــرد: بــرای معرفــی صنایــع 
ــان حضــور پررنگــی  دســتی اســتان کرم
ــی  ــن الملل ــی و بی ــگاههای مل در نمایش
داریــم و در ایــن راســتا تعــداد 25 هــزار 
شناســایی  و  معرفــی  بــرای  کتابچــه 
صنایــع دســتی کرمــان بــه چــاپ رســیده 

اســت.
کل  اداره  دســتی  صنایــع  سرپرســت 
ــع  ــگری و صنای ــی، گردش ــراث فرهنگ می
ــرد: در  ــان ک ــان بی ــتان کرم ــتی اس دس
حــال حاضــر  بجــز در حــوزه فــرش، 
حــدود 70 هــزار نفــر در 67 رشــته صنایــع 

دســتی اســتان فعالیــت دارنــد کــه اغلــب 
در کارگاه هــای خانگــی مشــغول بــه 

ــتند. ــود هس ــوالت خ ــد محص تولی
وی بــا بیــان اینکــه تصمیــم داریــم 
کرمــان بــه عنــوان شــهر جهانــی صنایــع 
دســتی معرفــی شــود افــزود: مطالعــات 
ــه  ــنهاد آن ب ــا پیش ــده ت ــاز ش ــه آغ اولی
گردشــگری  فرهنگــی،  میــراث  وزارت 
و صنایــع دســتی ارائــه شــود و ابتــدا 
بایــد ثبــت کرمــان بــه عنــوان شــهر ملــی 
صنایــع دســتی در دســتور کار قــرار گیــرد.
شــرکت  بــه  اشــاره  بــا  زاده  حســین 
همایــش  در  ســیرجان  شــهرداری 
شــهرهای جهانــی صنایــع دســتی در 
ــن  ــرکت در ای ــت: ش ــزی گف ــور مال کش
همایــش دســتاوردهای بســیار خوبــی 
و  معرفــی  حــوزه  در  ســیرجان  بــرای 
ــم  ــژه گلی ــتی بوی ــع دس ــات صنای تبلیغ
ــن شهرســتان داشــت. ــچ ای شــیرکی پی
کل  اداره  دســتی  صنایــع  سرپرســت 
ــع  ــگری و صنای ــی، گردش ــراث فرهنگ می
دســتی اســتان کرمــان تاکیــد کــرد: 
ــی  ــتای جهان ــهر و روس ــا 10 ش ــران ب ای
صنایــع دســتی رتبــه نخســت را در جهــان 
ــتا  ــهر و روس ــت ش ــا هف ــن ب دارد و چی

دوم اســت.
دســتی  صنایــع  صــادارت  وی گفــت: 
ــی و  ــق چمدان ــان از 2 طری ــتان کرم اس

ــا توجــه  گمــرکات انجــام مــی شــود و ب
بــه فراهــم نبــودن زیرســاختها در صنایــع 
دســتی ماننــد گلیــم شــیرکی پیــچ، ایــن 
محصــوالت اغلــب از مبــادی گمرکــی 
ــه خــارج صــادر مــی  خــارج از اســتان ب
شــود کــه بایــد بخــش خصوصــی بــا راه 
انــدازی کارگاه هــا و بخــش هــای جنبــی 

ــد. ــک کن ــتان کم ــادارت اس ــه ص ب
حســین زاده بــا بیــان اینکــه در ســالهای 
دســتی  صنایــع  هــای  رشــته  اخیــر 
ــتند  ــا هس ــال احی ــده در ح ــوخ ش منس
مســگری  ماننــد  رشــتههایی  افــزود: 
ــان  ــیاری در کرم ــق بس ــه روزگاری رون ک
ــه  ــه فراموشــی رفت ــا رو ب داشــتند، تقریب
انــد و در حــال حاضــر 95 درصــد ظــروف 
و صنایــع دســتی مســی موجــود در بــازار 
کرمــان از خــارج از اســتان وارد مــی 

ــود. ش
از هنرهــای  یکــی  تصریــح کــرد:  وی 
ــی  ــرای جهان ــد ب ــه بای ســاخت دســت ک
ــی  ــهر جهان ــوان ش ــه عن ــان ب شــدن کرم
صنایــع دســتی احیــا شــود، همیــن 
راســتا  ایــن  در  اســت کــه  مســگری 
کارگاهــی در روســتای قناغســتان کرمــان 

در دســت راه انــدازی اســت.
اداره کل  دســتی  صنایــع  سرپرســت   
ــع  ــگری و صنای ــی، گردش ــراث فرهنگ می
دســتی اســتان کرمــان گفــت: بیمــه 
هنرمنــدان صنایــع دســتی نیــز بــر طبــق 
ــی ســاالنه  ــراث فرهنگ ســهمیه وزارت می
انجــام مــی شــود کــه محدودیــت هایــی 
ــد  ــی توانن ــوزه م ــن ح ــاالن ای دارد و فع
ــتفاده  ــایر اس ــتاییان و عش ــه روس از بیم

ــد. کنن

 ایرنـا - نماینـده عالـی دسـتگاه قضائـی در 
اسـتان کرمـان بـه انتظـارات یازده گانـه مربـوط 
و گفـت:  اشـاره کـرد  انتخابـات  ناظـران  بـه 
رعایـت قوانیـن و مقـررات انتخابـات در حـوزه 
نظـارت، رعایـت بی طرفـی در نظـارت و بررسـی 
صالحیت هـا، بکارگیـری افـراد آمـوزش دیده و 
باتجربـه بـدون توجه به گرایش های سیاسـی، 
تاکیـد بـر حضـور کافی و موثـر ناظـران در همه 

شـعب رای گیـری مـورد تاکیـد اسـت. 
همایـش  در  شـنبه  سـه  روز  موحـد  یـدهللا 
انتخابـات مجلـس  بـر  نظـارت  هیـات هـای 
تشـریح  در  اسـتان کرمـان  اسـالمی  شـورای 
ادامـه انتظـارات یـازده گانـه مربوط بـه ناظرین 
انتخابـات افـزو: نظـارت بـر برگـزاری بـه موقع، 
شـفاف و کامـل تخلفـات انتخاباتی بـه مراجع 
مربوطـه، همکاری صمیمانه با مجریان و پرهیز 
از دخالـت غیرقانونـی در اجـرا، اطـالع رسـانی 

بـه موقـع از رد صالحیـت هـا با حفـظ حیثیت 
اجتماعـی افـراد، رسـیدگی دقیـق و بـه هنـگام 
بـه شـکایات با پرهیـز از هرگونـه تبعیض میان 
افـراد و جریانهـای مختلف انتخاباتـی، دقت در 
حفـظ اسـرار داوطلبان  و نامزدهـا در تحقیقات 
محلـی، انتقاد پذیر بودن و پاسـخگویی در برابر 
مراجـع قانونـی و افـکار عمومـی و صیانـت از 
آرای ملـت و حساسـیت دربـاره هرگونه تقلب و 
دسـت کاری و جلوگیـری از آن بایـد مورد توجه 

ناظـران انتخابـات قـرار گیرد.
وی تصریـح کـرد: فلسـفه نظارت بـر انتخابات، 
پیشـگیری از رقابـت ناسـالم بیـن داوطلبـان و 
از تخلفـات و خطاهـای مجریـان  جلوگیـری 

انتخابـات و صیانـت از آرای مـردم اسـت.
وی بـا بیـان اینکـه نظـارت بـر انتخابـات امری 
مسـلم، منطقی و ضروری اسـت تصریـح کرد: 
در اصـول 56 و 57 قانـون اساسـی کـه ذیـل 

فصـل پنجـم قانون اساسـی تحت عنـوان حق 
حاکمیـت ملـت و قوای ناشـی از آن آمده  مقرر 
اسـت حاکمیت مطلـق بر جهان و انسـان از آن 

خداونـد متعال اسـت.
رئیـس کل دادگسـتری اسـتان کرمان با اشـاره 
بـه اینکـه همـان خداونـدی کـه حاکـم مطلـق 
اسـت، انسـان را بر سرنوشت اجتماعی خویش 
حاکـم سـاخته اسـت افـزود: هیچ کـس نمی 
تواند این حق الهی را از انسـان سـلب کند یا در 
خدمـت منافـع فرد یا گروهی خـاص قرار دهد.

کرمـان  اسـتان  قضائـی  شـورای  رئیـس 
خاطرنشـان کرد: ملـت این حق خـدادادی را از 
طریقی که در اصول قانون اساسـی آمده اسـت 

بایـد اعمـال کنند.
آشـکار  مظاهـر  از  یکـی  عنـوان کـرد:  موحـد 
حاکمیـت ملـت بر سرنوشـت خویـش، اعمال 
قـوه مقننه اسـت کـه از طریق مجلس شـورای 

اسـالمی صـورت مـی گیـرد. 
رئیس کل دادگسـتری اسـتان کرمان بیان کرد: 
در نظـام جمهـوری اسـالمی ایـران، قـوه مقننه 
بـه ایـن دلیـل که یکـی از مجـاری مهـم اعمال 
حاکمیـت ملت و مرکز ثقـل قانونگذاری، برنامه 
ریـزی و تصمیـم گیـری هـای اساسـی کشـور 
اسـت از اهمیت فوق العاده ای برخوردار اسـت.

شـورای  مجلـس  حقیقـت  در  موحـد گفـت: 
اسـالمی جلـوگاه اراده ملـی اسـت و زمانـی بـه 
درسـتی اراده ملـی در تصمیمـات و اقدامـات 
مجلـس تبلـور پیـدا کنـد آن وقـت بـه تعبیـر 

حضـرت امـام خمینـی )ره( "مجلـس در راس 
امـور اسـت" و مظهـر حاکمیـت ملـت و نمـاد 
اقتـدار نظام سیاسـی جمهـوری اسـالمی ایران 

خواهـد شـد.
نماینـده عالـی دسـتگاه  قضائـی در اسـتان 
کرمان بیان کرد: الزمه شـکل گیری مجلسـی با 
این خصوصیات این اسـت که زمینه مشـارکت 
آحـاد مردم بـرای برگزیدن نمایندگانـی از میان 

نخبـگان  واجد شـرایط فراهم شـود.
وی افـزود: تحقـق مجلسـی کارآمـد در گـرو 
ایـن اسـت کـه تـا عناصـر  تشـکیل دهنـده آن 
نماینـدگان واقعی مـردم ،شـجاع، امین، متقی 
و متعهـد و پایبنـد به اسـتقالل و اعتالی کشـور 
حافـظ حقـوق ملـت و تأمین کننـده مصالـح 
عمومـی  و والیتمـدار و مدافـع قانـون اساسـی 
حافـظ مبانـی جمهـوری اسـالمی ایران باشـد.
 موحـد خطـاب بـه هیـات هـای نظـارت بـر 
اسـتان  اسـالمی  انتخابـات مجلـس شـورای 
کرمـان تاکید کرد: فلسـفه نظارت بـر انتخابات 
بیـن  ناسـالم  رقابـت  از  پیشـگیری  همـان 
داوطلبـان و جلوگیـری از تخلفـات و خطاهـا 
هـای مجریـان  انتخابـات و صیانـت از آرای 

مـردم اسـت.
وی بـا اشـاره بـه اینکـه  هرجـا تخلف،تقلـب و 
خطـای مجـری محتمـل باشـد نظارت بـر اجرا 
موضوعیـت پیـدا مـی کنـد، افـزود: نظـارت بـر 
انتخابـات امـری مسـلم، منطقـی و ضـروری 

است.

صنایع دستی کرمان در نمایشگاه

 بین المللی تبریز حضوری فعال دارد

رعایت بی طرفی در نظارت و بررسی 

صالحیت ها مورد تاکید است

رنا
 ای

س:
عک

رنا
 ای

س:
عک

آمبوالنــس پایــگاه در راه بازگشــت از ماموریتــی کــه 
آنچنــان فوریتــی نداشــت بــا ســرعت بــه ســمت صحنــه 
تصــادف مــی رفــت و نگرانــی پایــگاه را، ماموریــن 
ــاند  ــی ترس ــده را م ــه دی ــان حادث ــس را، همراه اورژان
اورژانــس  دیــر شــود.  زود،  اینکــه شــاید خیلــی  از 
پیــش بیمارســتانی یکــی از مراکــز  مهــم در بحــث 
ــه  ــه ب ــا توج ــت و ب ــردم اس ــالمت م ــان و س ــظ ج حف
حــوادث زیــاد جــاده ای در جنــوب اســتان نقــش 
بســیار مهمــی را در جنــوب اســتان بــر عهــده دارد.
ابراهیــم محمــدی رئیــس اورژانــس پیــش بیمارســتانی 
و مدیــر حــوادث دانشــگاه علــوم پزشــکی جیرفــت درباره 
مرکــز فوریــت هــای پزشــکی جیرفــت و پوشــش جــاده 
ای کــه ایــن مرکــز دارد، بــه کاغــذ وطــن مــی گویــد: ایــن 
ــی را تحــت پوشــش  ــت شهرســتان جنوب ــز هــر هف مرک
دارد، جــاده هــای اصلــی و بزرگــراه هــای مــا بــه صــورت 
ــم  ــی ادعــا نداری اســتاندارد تحــت پوشــش هســتند، ول
ــت  ــی تح ــتایی و فرع ــای روس ــاده ه ــه ی ج ــه هم ک
پوشــش هســتند، اکنــون حــدود 70 تــا 80 درصــد جــاده 
هــای روســتایی و بیشــتر از 95 درصــد جــاده هــای 
اصلــی جنــوب اســتان تحــت پوشــش اورژانــس پیــش 
ــه  ــا اشــاره ب ــدی ب ــت هســتند. محم بیمارســتانی جیرف
ایــن نکتــه کــه تــا اکنــون مــوردی نبــوده اســت کــه مثــال 
ــس  ــای اورژان ــس و نیروه ــیدن آمبوالن ــر نرس ــه خاط ب
مشــکلی پیــش آمــده باشــد، گفــت: مــردم بایــد بداننــد 
ــا 2  ــس ب ــک آمبوالن ــان ی ــر پایگاهم ــرای ه ــا ب ــه م ک

ــن  ــر ای ــم اگ ــتر نداری ــین بیش ــین و 2 تکنس ــر نش س
آمبوالنــس بــه هــر دلیلــی درگیــر ماموریتــی شــود مــورد 
مشــابه را نمــی توانــد، تحــت پوشــش قــرار دهــد مثــال  
ــن، فشــار خــون  ــار م ــد بیم ــی زنن ــگ م ــا زن بعضــی ه
ــو درد اســت و اصــرار  ــا  گل ــن ســردرد  ی ــار م دارد، بیم
هــم دارنــد کــه بــا آمبوالنــس جــا بــه جــا  شــوند وحاضــر 
ــد  ــام دهن ــن کار را انج ــیله شــخصی ای ــا وس ــتند ب نیس
ــود در  ــتفاده  ش ــی اس ــر دلیل ــه ه ــس ب ــی آمبوالن وقت
حادثــه خطرنــاک دیگــری امــکان دارد کــه  آمبوالنســی 
بــرای اعــزام نباشــد،  مثــال یــک آمبوالنــس از مردهــک 

ــا  ــد ب ــی توان ــه م ــاری ک ــرای بیم ــرود، ب ــت ب ــه جیرف ب
وســیله نقلیــه خــودش بــه پزشــک یــا بیمارســتان 
ــاعت  ــه س ــت س ــت و برگش ــل رف ــود، حداق ــل ش منتق
ــر  ــک دیگ ــاعت مرده ــه س ــی س ــرد یعن ــی ب ــان م زم
آمبوالنــس نــدارد حــاال اگــر در ایــن مــدت یــک تصــادف 

ــانی  ــک رس ــا کم ــی م ــه اصل ــه وظیف ــد ک ــاق بیافت اتف
بــه ایــن مــوارد  اســت بــه مشــکل برمــی خوریــم.
پیــش  اورژانــس  وظایــف  محمــدی  گفتــه  بــه   
بیمارســتانی جابــه جــا کــردن مصدومیــن ناشــی از 
تصــادف و مــادران بــاردار، ســکته هــای قلبــی و مغــزی، 
ــا  ــی ه ــا و گزیدگ ــی ه ــرق گرفتگ ــا، ب ــدگی ه ــرق ش غ
اســت و مــردم بایــد شــرح وظایــف اورژانــس را بداننــد.

هزینــه نگهداری هر پایگاه در ماه بین 50 تا 
۷0 میلیون تومان است

 بــه گفتــه رئیــس اورژانــس پیــش بیمارســتانی در حــال 
ــال  ــس فع ــگاه اورژان ــتان 36 پای ــوب اس ــر در جن حاض
ــه  ــال هســتند ک ــه غیرفع ــم ک ــگاه مصــوب داری و 10 پای
ــی مناســب  ــودن فضــای فیزیک ــا نب ــده آن ه ــل عم دلی
ــد:  ــاد آور ش ــه ی ــدی در ادام ــت .محم ــس اس و آمبوالن
بــرای ســاخت هــر پایــگاه اورژانــس پیــش بیمارســتانی 
ــدود  ــت ، ح ــاز اس ــان نی ــون توم ــه 400 میلی ــک ب نزدی
ــگاه  ــاز اســت کــه پای ــون تومــان هــم نی ــا 100 میلی 60 ت
تجهیــز شــود و حداقــل یــک آمبوالنــس نــو مــی خواهــد 
کــه نزدیــک یــک میلیــارد و200 میلیــون تومــان هزینــه 
آن اســت.2 نیــرو هــم بایــد مســتقر کنیــم  و هــر نیرویی 
هــم در مــاه نزدیــک  3ونیــم تــا 4 میلیــون حقــوق مــی 
ــس و  ــا در حــوزه ی اورژان ــرد.  یکــی از مشــکالت م گی
پیــش بیمارســتانی  ایــن اســت کــه تمــام خدمــات مــا 
از صفــر تــا صــد رایــگان بــوده و عمــال مــا بــدون درآمــد 
هزینــه مــی کنیــم و فقــط خــرج مــی کنیــم االن هزینــه 
نگهــداری هــر پایــگاه در مــاه بــرای مــا بیــن 50 تــا 70 
ــا یــک حســاب ســر انگشــتی  میلیــون تومــان اســت  ب
متوجــه مــی شــویم بــرای 36 پایــگاه، چقــدر زیــاد 
مــی شــود .البتــه ایــن آمــار کشــوری اســت، در مناطــق 
صعــب العبــور، هزینــه بیشــتر اســت و البتــه ایــن 
ــال ســوخت  ــن اســت قب ــی بنزی ــل از گران ــال قب ــم م رق
آمبوالنــس هــای پایــگاه هــای مــا در مــاه حــدود 18 تــا 
20 میلیــون تومــان بــود، االن 60 میلیــون شــده 60 میلیــون 
تومــان را ضربــدر 12 مــاه ســال کنیــد چیــزی حــدود 720 
میلیــون تومــان فقــط در ســال پــول ســوخت مــی دهیــم.  
ــردم  ــد م ــه بای ــر اینک ــد ب ــا کی ــا ت ــدی ب ــم محم ابراهی
ــر ضــروری  ــاس غی ــس را دانســته و از تم ــف اورژان وظای
خــودداری کننــد، گفــت: تاکیــد مــی کنــم کــه از خدمــات 

اورژانــس بــه جــا اســتفاده کننــد و انتظــار نداشــته باشــن 
ــت  ــیم ،درس ــس باش ــس ، آژان ــای اورژان ــه ج ــا ب ــه م ک
اســت کــه آژانــس هــا قیمــت هایشــان بــاال رفتــه و 

اورژانــس خدماتــش رایــگان اســت. بــه طــور مثــال 
ــه  ــه سردســیر ب ــر در منطق ــک نف ــه ی ــوردی داشــتیم ک م
مــا زنــگ زده کــه مــادر مــن را از آنجــا، ســر جــاده برســانید 

ــد،  ــال ان ــت الم ــردم و بی ــه م ــق ب ــا متعل ــس ه ، آمبوالن
امیدواریــم بحــث عدالــت در ســالمت بــرای همــه رعایــت 
ــود. ــا ش ــه ج ــتفاده مناســب و ب ــس اس ــود و از اورژان ش

اورژانس هوایی در راه جنوب کرمان
ــوب  ــتانی جن ــش بیمارس ــس پی ــز اورژان ــس مرک ــه رئی ب
حضــور  بــا  زمســتانی  امــداد  طــرح  مانــور  کرمــان، 

دســتگاه های امــدادی و انتظامــی در جنــوب کلیــد خــورد. 
محمــدی گفــت: 50 آمبوالنــس در نــاوگان اورژانــس وجــود 
دارد علــی رغــم اینکــه بعضــی از آن هــا طــول عمرشــان از 
12 ســال هــم گذشــته، امــا بــاز هــم نگذاشــته ایــم کــه بــه 
مرحلــه اســقاط برســند و آن هــا را ســر پــا نگــه داشــته ایم 
ــک  ــم، ی ــتفاده کنی ــا اس ــرورت از آن ه ــورت ض ــا در ص ت
ــاه گذشــته  ــم و در 2م ــس داری ــوس آمبوالن دســتگاه اتوب
ــرف  ــق ب ــرای مناط ــک دار ب ــس کم ــتگاه آمبوالن ــه دس س
ــتانه  ــداد زمس ــرح ام ــه در ط ــت ک ــده اس ــه ش ــر گرفت گی
ــارز  ــارد و جبالب ــربیژن، دلف ــای س ــرای پایگاه ه ــا ب از آن ه
ــت: یکــی از کار هــای  ــم. محمــدی گف اســتفاده  مــی کنی
خوبــی کــه در حــوزه پیــش بیمارســتانی کلیــد خــورد طــرح 
ــای  ــای خودرو ه ــب GPSه ــی و نص ــیون عملیات اتوماس
ــن  ــات و همچنی ــث کاهــش تخلف ــه باع ــود ک ــی ب عملیات
ــدن  ــن آم ــه باعــث پایی ــا ک رســد 24 ســاعته آمبوالنس ه
تایــم ماموریــت بــه صــورت چشــم گیــری شــده اســت.او 
اضافــه کــرد: در هــر روز حدود بــه 800 تمــاس ورودی داریم 
کــه حــدود بــه 100 تمــاس منجــر بــه ماموریــت مــی شــود 
ــای  ــا ماموریت ه ــه 33 درصــد آن ه ــزی حــدود ب ــه چی ک
ترافیکــی می باشــد و در هــر روز تعــداد 60 مزاحــم تلفنــی 
را داریم.رئیــس اورژانــس پیــش بیمارســتانی گفــت: آمــار 
ــا در  ــتانی م ــش بیمارس ــوزه پی ــال 98 در ح ــه س 8 ماه
ســطح شــهر حــوادث ترافیکــی 3442 مــورد و 4803 
ــه جمــع کل  ــد ک ــورد حــوادث ترافیکــی جــاده ای بوده ان م
آن هــا 8245 مــورد اســت  از ایــن تعــداد حــوادث 6818 
ــا  ــی آن ه ــت شــده اســت و مابق ــه ماموری ــورد منجــر ب م
ــتگاه های  ــایر دس ــا س ــخصی ی ــه ش ــیله نقلی ــا وس ــا ب ی
امــدادی منتقــل شــده اند در ایــن 8 ماهــه متأســفانه 93 
ــه  ــی ک ــت: طــول کل راه های ــی داشــته ایم.محمدی گف فوت
ــد 5499  ــش می ده ــتانی پوش ــش بیمارس ــس پی اورژان
ــوب اســتان  ــه در حــوزه جن ــی ک ــر اســت تصادفات کیلومت
رخ می دهــد 57درصــد وســیله نقلیــه بــا نقلیــه، 33درصــد  
واژگونــی و 10درصــد وســیله نقلیــه بــا عابــر پیــاده می باشــد 
اتفــاق  77درصــد تصادفــات در بیــرون و درون شــهر 
ــتایی و  ــوزه روس ــم در ح ــد ه ــدود 33درص ــد و ح می افت
ــاح  ــر از افتت ــدی خب ــاق می افتد.محم ــی اتف ــای فرع راه ه
اورژانــس هوایــی بــرای جنــوب اســتان کرمــان تــا پایــان 
ــده را داد. ــال آین ــه اول س ــش ماه ــا ش ــاری ی ــال ج س

به گفته رئیس اورژانس پیش بیمارستانی 
در حال حاضر در جنوب استان 36 پایگاه 

اورژانس فعال و 10 پایگاه مصوب داریم که 
غیرفعال هستند که دلیل عمده آن ها نبودن 

فضای فیزیکی مناسب و آمبوالنس است 
.محمدی در ادامه یاد آور شد: برای ساخت هر 

پایگاه اورژانس پیش بیمارستانی نزدیک به 
۴00 میلیون تومان نیاز است ، حدود 60 تا 100 
میلیون تومان هم نیاز است که پایگاه تجهیز 

شود و حداقل یک آمبوالنس نو می خواهد که 
نزدیک یک میلیارد و200 میلیون تومان هزینه 

آن است.2 نیرو هم باید مستقر کنیم  و هر 
نیرویی هم در ماه نزدیک  3ونیم تا ۴ میلیون 

حقوق می گیرد.  یکی از مشکالت ما در حوزه 
ی اورژانس و پیش بیمارستانی  این است که 

تمام خدمات ما از صفر تا صد رایگان بوده و 
عمال ما بدون درآمد هزینه می کنیم و فقط 

خرج می کنیم االن هزینه نگهداری هر پایگاه 
در ماه برای ما بین 50 تا ۷0 میلیون تومان 
است  با یک حساب سر انگشتی متوجه می 
شویم برای 36 پایگاه، چقدر زیاد می شود .

به گفته رییس اورژانس پیش بیمارستانی جیرفت در حال حاضر در جنوب استان 36 پایگاه اورژانس فعال 
و 10 پایگاه غیرفعال هستند

اورژانس هستیم، نه آژانس

تلفـن پایـگاه زنـگ خـورد، همـان طـور کـه به سـمت  تلفـن مـی رفـت، نگاهی به 
سـاعت کـرد، یـک سـاعتی بـود کـه آمبوالنـس بـه ماموریتـی رفتـه بـود، صـدای 
لرزانـی بـا گریـه خبـر از تصادفـی در 20 کیلومتـری مرکـز  را می داد، بـا خود گفت 
وقتـی مرکـز آمبوالنسـی آمـاده اعـزام نـدارد به چـه دردی مـی خورد، چنـد دقیقه 

بعـد دوبـاره صـدای لـرزان پشـت تلفـن، التماس مـی کرد.

ابراهیم محمدی رئیس اورژانس پیش بیمارسـتانی 
و مدیـر حـوادث دانشـگاه علـوم پزشـکی جیرفـت 
درباره مرکز فوریت های پزشـکی جیرفت و پوشـش 
جـاده ای کـه ایـن مرکـز دارد، بـه کاغـذ وطـن مـی 
گویـد: این مرکز هر هفت شهرسـتان جنوبی را تحت 
پوشـش دارد، جاده های اصلـی و بزرگراه های ما به 
صورت اسـتاندارد تحت پوشـش هسـتند، ولی ادعا 
نداریـم کـه همـه ی جـاده هـای روسـتایی و فرعی 
تحـت پوشـش هسـتند، اکنـون حـدود ۷0 تـا 80 
درصـد جـاده هـای روسـتایی و بیشـتر از 95 درصد 
جـاده هـای اصلـی جنـوب اسـتان تحت پوشـش 

اورژانـس پیش بیمارسـتانی جیرفت هسـتند. 

نجمه سعیدی
خبرنگار/کاغذ  وطن
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ار 
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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 سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی

آگهـی موضـوع مـاده 3 قانـون و مـاده 13 آئیـن نامـه قانـون تعییـن 
تکلیـف وضعیـت ثبتـی و اراضـی و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی

موضـوع  اول  هیـات  شـماره 139860319062000535  رای  برابـر   
سـاختمانهای  و  اراضـی  ثبتـی  وضعیـت  تکلیـف  تعییـن  قانـون 
فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتی حـوزه ثبت ملـک گلباف 
تصرفـات مالکانـه بالمعارض متقاضـی خانم مریم اعتمـادی فرزند 
عوضعلـی بشـماره شناسـنامه 1 صـادره از گلبـاف در یک بـاب خانه 
مشـتمل بـر بـاغ بـه مسـاحت 1997/10 متـر مربـع پـالک 855 
فرعـی از 89-اصلـی مفـروز و مجـزی شـده از پـالک 316 فرعی از 
89- اصلـی واقع در گلباف روسـتای هشـتادان خریـداری از مالک 
رسـمی آقـای عوضعلـی هشـتادانی محـرز گردیـده اسـت. لـذا بـه 
منظـور اطـالع عمـوم مراتـب در دو نوبـت بـه فاصلـه 15 روز آگهـی 
مـی شـود در صورتـی که اشـخاص نسـبت به صـدور سـند مالکیت 
متقاضی اعتراضی داشـته باشـند می توانند از تاریخ انتشـار اولین 
آگهـی بـه مـدت دو مـاه اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و 
پـس از اخذ رسـید، ظرف مـدت یک ماه 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 صـادر خواهد شـد.
/م الف 1255

 تاریخ انتشار نوبت اول : 98/9/12
 تاریخ انتشار  نوبت دوم : 98/9/27

اداره کل ثبت اسناد وامالک استان کرمان
اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک شهر عنبر آباد

هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیف وضعیـت ثبتی اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی- 
آگهـی موضـوع مـاده3 قانون و مـاده 13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی و سـاختمانهای 
فاقدسـند رسـمی برابـررای شـماره139860319091001330-98/05/13هیات اول موضـوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیـت ثبتـی اراضـی وسـاختمانهای فاقد سندرسـمی مسـتقردرواحد ثبتی حـوزه ثبت ملک شـهرعنبر آباد 
تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای حسـین شـهبازی فرزند دادعباس بشـماره شناسـنامه 1با کد ملی 
6069882504صـادره ازمردهـک درششـدانگ یـک باب خانه مشـتمل بر باغچـه  به مسـاحت 1647/73متر 
مربـع پـالک - فرعـی از372- اصلـی مفـروز و مجـزی شـده از پالک 1فرعـی از 372-اصلی قطعه سـه واقع 
در شـیب جـوی مردهـک  خریـداری از مالـک رسـمی دادعبـاس شـهبازی  محرزگردیـده اسـت.لذا به منظور 
اطـالع عمـوم مراتـب دردو نوبت به فاصله 15روزآگهی می شـود در صورتی که اشـخاص نسـبت به صدور سـند 
مالکیـت متقاضـی اعتراضـی داشـته باشـند مـی تواننـد از تاریخ انتشـاراولین آگهی بـه مدت دومـاه اعتراض 
خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پس از اخذ رسـید، ظـرف مدت یک ماه از تاریخ تسـلیم اعتراض،دادخواسـت 
خـود را بـه مراجـع قضایـی تقدیم نمایند . بدیهی اسـت در صورت انقضـای مدت مذکوروعـدم وصول اعتراض 
طبـق مقـررا ت سـند مالکیـت صادر خواهدشـد ./م الف:2370-   تاریخ انتشـار نوبـت اول:98/09/13 – تاریخ 

انتشارنوبت دوم :98/09/27
مصیب حیدریان - رئیس ثبت اسناد امالک

اداره کل ثبت اسناد وامالک استان کرمان
اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک شهر عنبر آباد

هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیف وضعیـت ثبتی اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی- 
آگهـی موضـوع مـاده3 قانون و مـاده 13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی و سـاختمانهای 
فاقدسـند رسـمی برابـررای شـماره139860319001242-98/05/05هیات اول موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف 
وضعیـت ثبتـی اراضـی وسـاختمانهای فاقد سندرسـمی مسـتقردرواحد ثبتی حـوزه ثبت ملک شـهرعنبر آباد 
تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم عصمت نادری فرزند سـیف هللا بشـماره شناسـنامه 325با کد ملی 
6069548698صـادره ازعنبرآبـاد درششـدانگ یـک باب خانه به مسـاحت 182مترمربع پـالک - فرعی از49- 
اصلـی مفـروز و مجزی شـده از پـالک 49-اصلی قطعه یک واقع درمحمدآباد بی بی شـهری بخش45کرمان 
خریـداری از مالـک رسـمی اقـای محمـود شـیرانی محرزگردیده اسـت.لذا به منظـور اطالع عموم مراتـب دردو 
نوبـت بـه فاصلـه 15روزآگهـی مـی شـود در صورتـی کـه اشـخاص نسـبت به صـدور سـند مالکیـت متقاضی 
اعتراضـی داشـته باشـند مـی تواننـد از تاریخ انتشـاراولین آگهی به مـدت دوماه اعتـراض خود را به ایـن اداره 
تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید، ظـرف مـدت یـک مـاه از تاریخ تسـلیم اعتراض،دادخواسـت خود را بـه مراجع 
قضایـی تقدیـم نماینـد . بدیهـی اسـت در صـورت انقضـای مـدت مذکوروعدم وصـول اعتراض طبـق مقررا ت 
سـند مالکیـت صـادر خواهدشـد ./م الـف:2372-  تاریـخ انتشـار نوبـت اول:98/09/13 – تاریخ انتشـارنوبت 

98/09/27: دوم 
 مصیب حیدریان - رئیس ثبت اسناد امالک 

اداره کل ثبت اسناد وامالک استان کرمان
اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک شهر عنبر آباد

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهـی موضـوع مـاده3 قانون و مـاده 13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی و سـاختمانهای 
فاقدسـند رسـمی برابررای شـماره139860319091001428-98/05/23هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیـت ثبتـی اراضـی وسـاختمانهای فاقد سندرسـمی مسـتقردرواحد ثبتی حـوزه ثبت ملک شـهرعنبر آباد 
تصرفـات مالکانـه بالمعـارض متقاضـی اقـای علـی مالیـی  فرزنـد یوسـف بشـماره شناسـنامه 4بـا کـد ملی 
3031527471صـادره ازجیرفـت درششـدانگ یـک بـاب خانـه به مسـاحت 408/76متر مربع پـالک - فرعی 
از50- اصلـی مفـروز و مجـزی شـده از پـالک –فرعـی از 50-اصلـی قطعـه یـک واقـع دراراضـی عنبرآبـاد 
بخش45کرمـان خریـداری از مالـک رسـمی اقای امیر رئیسـی  محرزگردیده اسـت.لذا به منظـور اطالع عموم 
مراتـب دردو نوبـت بـه فاصلـه 15روزآگهـی مـی شـود در صورتـی که اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیت 
متقاضـی اعتراضـی داشـته باشـند مـی توانند از تاریـخ انتشـاراولین آگهی به مـدت دوماه اعتراض خـود را به 
ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید، ظـرف مـدت یک مـاه از تاریـخ تسـلیم اعتراض،دادخواسـت خود را 
بـه مراجـع قضایـی تقدیـم نماینـد . بدیهی اسـت در صورت انقضـای مـدت مذکوروعدم وصـول اعتراض طبق 
مقـررا ت سـند مالکیـت صـادر خواهدشـد ./م الـف:2373-  تاریـخ انتشـار نوبـت اول:98/09/13 – تاریـخ 

انتشـارنوبت دوم :98/09/27
 مصیب حیدریان - رئیس ثبت اسناد امالک 

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

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

اگهـی موضـوع مـاده 3 و مـاده 13 آئیـن نامه قانـون تعیین تکلیف 
وضعیـت ثبتـی و اراضـی و سـاختمان های فاقد سـند رسـمی برابر 
قانـون  موضـوع  دوم  هیـات   139860319008001565 شـماره  رای 
تعییـن تکلیـف وضعیت ثبتـی اراضی و سـاختمان های فاقد سـند 
رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک زرنـد تصرفـات 
مالکانـه بالمعـارض متقاضـی آقـای محمـود احمـدی فرزنـد اکبـر 
بشـماره شناسـنامه 12 در یـک بـاب خانـه بـه مسـاحت 543/72 
مترمربـع پـالک 1 فرعـی از 876 اصلـی واقـع در زرند _ ریحانشـهر 
خیابـان امـام نبـش کوچـه 34 خریـداری از مالـک رسـمی خانـم 
بـی بـی سـلطانی رق آبـادی محـرز گردیـده اسـت. لـذا بـه منظـور 
اطـالع عمـوم مراتـب در دو نوبـت بـه فاصلـه 15روز آگهی می شـود 
در صورتـی کـه اشـخاص نسـبت بـه صـدور سـند مالکیـت متقاضی 
اعتراضـی داشـته باشـند مـی توانند از تاریخ انتشـار اولیـن اگهی به 
مـدت دو مـاه اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخذ 
رسـید ظـرف مـدت یک مـاه از تاریخ تسـلیم اعتراض، دادخواسـت 
خـود را بـه مراجـع قضایـی تقدیـم نماینـد. بدیهـی اسـت در صورت 
انقضـای مـدت مذکـور و عـدم وصـول اعتـراض طبـق مقررات سـند 

مالکیـت صـادر خواهـد شـد. م/ الـف 170
تاریخ انتشار نوبت اول: 98/9/13
تاریخ انتشار نوبت دوم 98/9/27

حسین توحیدی نیا- رییس ثبت اسناد و امالک شهرستان زرند

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

 هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
اگهـی موضـوع مـاده 3 و مـاده 13 آئیـن نامه قانون تعیین تکلیـف وضعیت ثبتی و اراضی و سـاختمان های 
فاقـد سـند رسـمی برابـر رای شـماره 139860319008001714 _ 98/8/30 هیـات دوم موضـوع قانـون تعییـن 
تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمان های فاقد سـند رسـمی مسـتقر در واحد ثبتی حـوزه ثبت ملک 
زرنـد تصرفـات مالکانـه بالمعـارض متقاضی آقای حمیدرضـا منصوری زرندی فرزند علی بشـماره شناسـنامه 
653 صـادره از زرنـد در یـک بـاب خانه به مسـاحت 320/50مترمربع پـالک 1899 فرعـی از 2389 اصلی واقع 
در زرنـد خیابـان ابـوذر کوچـه 6 خریـداری از مالک رسـمی آقای محمد متصـدی زاده محرز گردیده اسـت. لذا 
بـه منظـور اطـالع عمـوم مراتـب در دو نوبـت بـه فاصلـه 15روز آگهی می شـود در صورتی که اشـخاص نسـبت 
بـه صـدور سـند مالکیت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند می توانند از تاریخ انتشـار اولین اگهی بـه مدت دو 
مـاه اعتـراض خـود را بـه این اداره تسـلیم و پس از اخذ رسـید ظـرف مدت یک ماه از تاریخ تسـلیم اعتراض، 
دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضایـی تقدیـم نماینـد. بدیهـی اسـت در صورت انقضـای مدت مذکـور و عدم 

وصـول اعتـراض طبـق مقررات سـند مالکیت صـادر خواهد شـد. م/ الف 185
تاریخ انتشار نوبت اول:چهارشنبه 98/9/27-تاریخ انتشار نوبت دوم:چهارشنبه 98/10/11

حسین توحیدی نیا-رییس ثبت اسناد و امالک شهرستان زرند

آگهی
 آقـای محمدرضـا مهـدی پـور در 
رابطـه بـا پرونـده اجرائـی کالسـه 
9200409لـه شـهرام نوابی علیه شـما با عنایت 

بـه اینکه 
مـازاد چهـارم ششـدانگ پـالک 68فرعـی از 
11اصلـی واقـع در بخش:4کرمـان متعلـق به 
ریـال   1/656/060/000 مبلـغ  قبـال  در  شـما 
ریـال   248/409/000 مبلـغ  و  طلـب  اصـل 
بازداشـت گردیـده لـذا طبـق مـاده 87 آئیـن 
نامـه اجـرای مراتـب بشـما اخطـار میشـود 
ضمنـا هرگونـه نقـل و انتقالـی از طرف شـما 
و  اسـت  ممنـوع  بازداشـت  بمـورد  نسـبت 

ترتیـب اثـر داده نمـی شـود. 
رئیس اداره اجرای اسناد رسمی کرمان 
سید رضا انصاری/ م الف 1360

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 سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی

آگهـی موضـوع مـاده 3 قانـون و مـاده 13 آئیـن نامـه قانـون تعییـن 
تکلیـف وضعیـت ثبتـی و اراضـی و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی
 برابـر رای شـماره 139860319012001781 هیـات اول موضـوع قانـون 
تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای فاقـد سـند 
رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک سـیرجان تصرفات 
مالکانه بالمعارض متقاضی آقای سـجاد نصیری فرزند مجید بشـماره 
شناسـنامه 3060150982 صـادره از سـیرجان در یـک قطعـه باغچـه 
مشـتمل بـر اتـاق به مسـاحت 1957/96 متـر مربع پـالک 302 اصلی 
واقـع در بخـش 36 کرمان به آدرس سـیرجان انتهای خیابان ولیعصر 
بعـد از پـل راه آهـن سـمت راسـت اولیـن بریدگـی بعـد از گاوداری 
خریداری از مالک رسـمی آقای محمدعلی ابوالقاسـمی محرز گردیده 
اسـت. لـذا بـه منظـور اطـالع عمـوم مراتـب در دو نوبـت بـه فاصله 15 
روز آگهـی مـی شـود در صورتـی کـه اشـخاص نسـبت بـه صدور سـند 
مالکیـت متقاضـی اعتراضی داشـته باشـند می توانند از تاریخ انتشـار 
اولیـن آگهـی بـه مـدت دو ماه اعتـراض خود را بـه این اداره تسـلیم و 
پـس از اخـذ رسـید، ظـرف مدت یـک مـاه از تاریخ تسـلیم اعتراض، 
دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی اسـت در 
صـورت انقضـای مـدت مذکـور و عـدم وصـول اعتـراض طبـق مقررات 

سـند مالکیـت صـادر خواهد شـد. /م الـف 560
 تاریـخ انتشـار نوبـت اول : 98/9/12- تاریـخ انتشـار  نوبـت دوم : 

98/9/27
محمد آرمان پور - رئیس ثبت اسناد و امالک 

اداره کل ثبت اسناد وامالک استان کرمان
اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک شهر عنبر آباد

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

آگهـی موضـوع ماده3 قانون و مـاده 13آئین نامه قانون تعیین تکلیف 
وضعیـت ثبتـی واراضـی و سـاختمانهای فاقدسـند رسـمی برابـررای 
قانـون  موضـوع  اول  شـماره139860319091001722-98/08/01هیات 
تعییـن تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وسـاختمانهای فاقد سندرسـمی 
تصرفـات  آبـاد  ملـک شـهرعنبر  ثبـت  ثبتـی حـوزه  مسـتقردرواحد 
مالکانـه بالمعـارض متقاضـی خانم نصرت انصـاری فـرد فرزند صادق 
بشـماره شناسـنامه 533بـا کـد ملـی 6069550773صـادره ازعنبرآباد 
درششـدانگ یـک بـاب خانه به مسـاحت 693/74متـر مربع پالک - 
فرعـی از48- اصلـی مفروز و مجزی شـده از پـالک 48-اصلی قطعه 
یـک واقـع درعنبرآبادعبـاس ابـاد بخش45کرمـان خریـداری از مالک 
رسـمی خانـم فرخنده امیـری محرزگردیده اسـت.لذا به منظـور اطالع 
عمـوم مراتـب دردو نوبـت به فاصلـه 15روزآگهـی می شـود در صورتی 
که اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته 
باشـند مـی توانند از تاریخ انتشـاراولین آگهی به مـدت دوماه اعتراض 
خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید، ظـرف مـدت یک 
مـاه از تاریـخ تسـلیم اعتراض،دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضایی 
تقدیـم نماینـد . بدیهـی اسـت در صـورت انقضـای مـدت مذکوروعدم 
وصـول اعتـراض طبـق مقـررا ت سـند مالکیـت صـادر خواهدشـد ./م 
الـف:2371-  تاریخ انتشـار نوبت اول:98/09/13 – تاریخ انتشـارنوبت 

98/09/27: دوم 
 مصیب حیدریان - رئیس ثبت اسناد امالک

رییس صمت رفسنجان:

۱۰۰پروندهگرانفروشیبهتعزیرات
رفسنجانارسالشد

بــه گــزارش خبرنــگار مهــر، حســن محمــدی ظهــر 
ســه شــنبه در نشســت خبری اظهار داشــت: از 25 
آبــان و بعــد از افزایــش نــرخ بنزیــن بازرســی های 

ویــژه ایــن اداره آغــاز شــد.
وی افــزود: طــی ایــن مــدت تاکنــون 245 مــورد 
ــورد  ــه 20 م ــتیم ک ــامانه 124 داش ــا س ــاس ب تم
ــاع  ــرات ارج ــه تعزی ــده و ب ــکیل پرون ــا تش از آنه
داده شــده اســت، همچنیــن 571 مــورد بازرســی 
ــام  ــت رفســنجان انج توســط بازرســان اداره صم
ــرات  ــه تعزی ــکیل و ب ــده تش ــه 81 پرون ــده ک ش

ارجــاع شــده اســت.
وی بــا بیــان اینکــه 100 کاالی اساســی بــه وســیله 
ــه رصــد  ــور روزان ــت کشــوری به ط ــازمان حمای س
می شــود، یــادآور شــد: پنــج گشــت مشــترک بــا 
دادگســتری، بهداشــت، بســیج اصنــاف و معاونت 

درمــان داشــتیم.
رئیــس اداره صنعــت، معــدن و تجارت رفســنجان 
در ادامــه ســخنان خــود گفــت: ســال 98 بــه 
میــزان 700 تــن شــکر در شهرســتان توزیــع شــد 
کــه 200 تــن آن هــر کیلــو ســه هــزار و 500 تومــان 
ــزار و 50  ــو 4 ه ــر کیل ــت ه ــا قیم ــن ب و 500 ت

تومــان عرضــه شــد.
ــز وارد  ــدی نی ــج هن ــن برن ــه وی 350 ت ــه گفت ب
شهرســتان شــد کــه چنــدان اســتقبالی از آن 
صــورت نگرفــت و االن برنج پاکســتانی وارد شــده 

اســت.
ــزار و 150  ــه دو ه ــرد: ماهان ــح ک ــدی تصری محم
ــه  ــت ک ــنجان اس ــهمیه رفس ــی س ــن آرد دولت ت

هــر کیســه 33 هــزار و 500 تومــان بــه نانوایی هــا 
در  فعــال  نانوایــی   520 از  می شــود،  عرضــه 
شهرســتان 430 نانوایــی مــورد بازرســی قــرار 
ــت شــده اســت. ــف ثب ــره تخل ــد و 76 فق گرفتن
رئیــس اداره صنعــت، معــدن و تجارت رفســنجان 
ــار کــرد: قبــل  ــه بحــث گاز مایــع اظه ــا اشــاره ب ب
از مهــر مــاه 97 میــزان 300 تــن گاز مایــع در 
شهرســتان توزیــع می شــد، بعــد از آن 230 تــن و 

از مهــر 98 میــزان 166 تــن توزیــع شــد.
محمــدی بیــان کــرد: بــا توجــه بــه اینکــه مصــرف 
گاز بــاال رفتــه در آذرمــاه 200 تــن گاز توزیــع شــده 
ــی  ــورت قطره چکان ــن گاز به ص ــه 50 ت ــر هفت و ه
مصــرف شهرســتان را تأمیــن می کنــد که مشــکل 
اســت و کمبــود گاز مایــع داریــم و بــه دلیــل اینکــه 
هزینــه حمــل و نقــل مصوبــه دولتــی اســت 
ــرخ  ــار ایــن ن خودروهــای حمــل گاز مایــع زیــر ب

نمی رونــد.
رئیــس اداره صنعــت، معــدن و تجارت رفســنجان 
ــر داد و  ــدا خب ــب یل ــازار ش ــد ب ــن از رص همچنی
گفــت: طــرح پنــج روزه ویــژه شــب یلــدا از 25 آذر 
تــا شــب یلــدا قیمــت میــوه، تــره بــار، خشــکبار 
ــرح  ــن ط ــد و ای ــی کن ــی م ــیرینی را بررس و ش
تــا پایــان ســال ادامــه دارد کــه اصنــاف مربوطــه 
ــردم  ــتند و م ــه هس ــت نرخنام ــه رعای ــف ب موظ

ــد. ــزارش دهن ــا 124 گ ــات را ب تخلف
محمــدی اضافــه کــرد: از ششــم آذر نرخ نامــه 
ــم کــه فروشــندگان  ــار را اعــالم کردی ــوه و تره ب می
ملــزم بــه درج آن در محــل کســب خــود هســتند.
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بیماران سرطانی در انتظار ترخیص 
»پاکلی تاکسل« باشند

مدیر دارو علوم پزشـکی کرمان گفت: داروی پاکلی تاکسـل در گمرک کشـور اسـت و ما 
منتظر ترخیص این دارو هسـتیم.

محمـد حسـیبی در گفـت و گـو بـا کرمـان نو بیـان کرد کـه کمبـود داروی پاکلی تاکسـل 
کشـوری اسـت و گـزارش شـده تنهـا تعـدادی از ایـن دارو در شـهر یزد موجود اسـت.

وی افـزود: تنهـا اسـتان کرمان درگیر این موضوع نیسـت و به محـض ترخیص از گمرک 
ایـن دارو بین اسـتان ها توزیع می شـود.

مدیـر دارو علـوم پزشـکی کرمان با اشـاره به اینکه کل سـهمیه اسـتان کرمـان از داروهای 
توزیع شـده در کشـور 3 درصد اسـت، اظهار داشـت: اسـتان کرمان جزء اسـتان های پر 
مصـرف اسـت و بیمـاران زیـادی از  اسـتان هـای مجاور مانند سیسـتان و بلوچسـتان و 
اسـتان هرمـزگان بـرای درمـان به کرمـان می آینـد و این امـر موجب کمبود بیشـتر دارو 

در کرمـان می شـود.
وی ادامـه داد کـه عـالوه بـر مراجعـه کننـدگان از اسـتان های دیگـر این دارو در دانشـگاه 
هـای علـوم پزشـکی رفسـنجان، بـم و جیرفـت کـه مراکـز انکولـوژی هم هسـتند توزیع 

می شـود.
حسـیبی در پاسـخ به این سـوال که آیا درخواسـتی برای افزایش سـهمیه داروی اسـتان 
کرمـان شـده اسـت، گفـت: مـا بـرای افزایش داروی انسـولین موفق شـدیم که سـهمیه 
اسـتان را افزایـش دهیـم و بـرای داروهـای دیگـر هـم با توجه به سـرریز دارو در اسـتان 
درخواسـت داده ایم،امـا هنـوز نتوانسـتیم ایـن را اثبـات کنیـم که مصـرف در کرمـان باال 

اسـت و متاسـفانه افزایش سـهمیه نداشتیم.
وی تصریـح کـرد: بـا توجـه بـه اینکه ما درخواسـت فـوری بـه وزارت خانه فرسـتادیم اما 

زمـان دقیق ترخیص اعالم نشـده اسـت.
مدیـر دارو علـوم پزشـکی کرمـان گفـت: داروهـای جایگزیـن هـم بـرای پاکلی تاکسـل 
وجـود دارد و بـر اسـاس دسـتور پزشـک بیماران مـی تواننـد از آن داروها اسـتفاده کنند.

پاکلـی تاکسـل یـک داروی سـرطانی اسـت کـه در رشـد سـلول های سـرطانی تداخـل  
ایجاد کرده و  باعث  کاهش رشـد سـلول های سـرطانی  و  انتشـار آنها در بدن می شـود. 
این دارو برای درمان سـرطان پسـتان، سـرطان ریه و سـرطان تخمدان و همچنین برای 

درمـان سـارکوم کاپـوزی مرتبط با ایدز اسـتفاده می شـود.
مصـرف پاکلـی تاکسـل معموالً به صورت هر سـه هفته یکبار اسـت و اگـر مصرف به هر 

دلیـل قطـع شـود ، بیمار باید قبل از شـروع دوبـاره مصرف با دکتر خـود تماس بگیرد.

دادســـتان عمومـــی و انقـــالب مرکـــز اســـتان 
ــوع  ــه موضـ ــتانی بـ ــن دادسـ ــان از ورود ایـ کرمـ
ــن  ــت: در ایـ ــر داد و گفـ ــوده خبـ ــای آلـ کیک هـ
ـــه  ـــز عرض ـــد از مراک ـــژه، بازدی ـــای وی ـــه تیم ه رابط
غذایـــی را در شـــهر کرمـــان آغـــاز کـــرده اســـت.
ــن  ــات ایـ ــریح جزئیـ ــاالری در تشـ ــدا سـ دادخـ
طـــرح اظهـــار کـــرد: در جهـــت تامیـــن امنیـــت 
غذایـــی مـــردم و رفـــع دغدغه هـــای حاکـــم بـــر 
جامعـــه از حیـــث توزیـــع کیک هـــای آلـــوده 
ــژه ای  ــای ویـ ــکوک، تیم هـ ــای مشـ ــه قرص هـ بـ
ــتی  ــی، بهداشـ ــتگاه های اجرایـ ــکل از دسـ متشـ
ــه  ــز عرضـ ــد از مراکـ ــف بازدیـ ــاف مختلـ و اصنـ
مـــواد غذایـــی را در ســـطح شـــهر کرمـــان آغـــاز 

نـــد. کرده ا
ایـــن مقـــام ارشـــد قضائـــی در اســـتان کرمـــان 

خاطرنشـــان کـــرد: بـــا توجـــه بـــه اهمیـــت 
ـــی مـــردم  ـــن امنیـــت غذای ـــاب تامی موضـــوع و از ب
ـــه  ـــن دادســـتانی ب ـــوع جـــرم ای و پیشـــگیری از وق
ــوان مدعی العمـــوم بـــه موضـــوع ورود پیـــدا  عنـ

کـــرده اســـت.
ــا  ــی بـ ــتا اکیپـ ــن راسـ ــرد: در ایـ ــوان کـ وی عنـ
محوریـــت بازپـــرس ویـــژه دادســـرای کرمـــان و 
متشـــکل از نیـــروی انتظامـــی، معاونـــت غـــذا و 
دارو دانشـــگاه علـــوم پزشـــکی و ریاســـت اتـــاق 
اصنـــاف و ســـایر روســـای اصنـــاف مربوطـــه بـــه 
ـــه  ـــر عرض ـــاز و معتب ـــز مج ـــرزده از مراک ـــورت س ص
و  عمده فروشـــی ها  جملـــه  از  غذایـــی  مـــواد 

ــد. ــد کرده انـ ــش بازدیـ ــز پخـ مراکـ
ــا را  ــن بازدید هـ ــدف از ایـ ــان هـ ــتان کرمـ دادسـ
در جهـــت اطمینان بخشـــی بـــه جامعـــه مطـــرح 

ـــه اول بایســـتی مشـــخص  ـــت: در مرحل ـــرد و گف ک
درحیـــن  آلـــوده  قرص هـــای  آیـــا  شـــود 
ــه  ــرار گرفتـ ــته های کیـــک قـ ــته بندی در بسـ بسـ
ـــتورات  ـــه دس ـــن رابط ـــه در ای ـــر؟ ک ـــا خی ـــت ی اس
ـــده  ـــادر ش ـــط ص ـــادی ذی رب ـــه مب ـــی الزم ب قضائ

اســـت.
اولویـــت  اینکـــه  بـــه  اشـــاره  بـــا  ســـاالری 
معتبـــر  برندهـــای  بررســـی  بازدیدهـــا  اول 
عنـــوان کـــرد:  بـــود،  خواهـــد  صاحب نـــام  و 
دادســـتانی بـــه عنـــوان مدعی العمـــوم و از بـــاب 
ــی الزم  ــتورات قضائـ ــگیرانه دسـ ــات پیشـ اقدامـ
بـــه مســـئوالن و دســـتگاه های بهداشـــتی،  را 
اجرائـــی، انتظامـــی و امنیتـــی صـــادر کـــرده 
ـــه  ـــوارد را ب ـــی م ـــد اطالعات ـــس از رص ـــا پ ـــت ت اس

دادســـتانی گـــزارش کننـــد.

مدعیالعمومبهموضوعکیکهایآلودهواردشد
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بارشبارانوآخرینوضعیتجادههایاستانکرمان

معـــاون راهـــداری اداره کل راهـــداری و 
اســـتان کرمـــان  جـــاده ای  حمل ونقـــل 

بـــا بیـــان اینکـــه از 48 ســـاعت قبـــل 
همـــکاران مـــا در راهـــداری آمـــاده بـــاش 

ــا  ــنل بـ ــر پرسـ ــتند و 370 نفـ ــل هسـ کامـ
168 دســـتگاه ماشـــین آالت ســـنگین و 
ـــد  ـــور دارن ـــا حض ـــنگین در محوره ـــه س نیم
گفـــت: خوشـــبختانه تاکنـــون مشـــکلی 
پیـــش نیامـــده و مســـیری بســـته نشـــده 

اســـت.
معـــاون راهـــداری اداره کل راهـــداری و 
اســـتان کرمـــان  جـــاده ای  حمل ونقـــل 
ـــتان  ـــطح اس ـــروز در س ـــح ام ـــت: از صب گف
ـــه  ـــتیم ک ـــاران هس ـــدید ب ـــارش ش ـــاهد ب ش
ایـــن بـــارش هـــا در غـــرب و محورهـــای 
ــان  ــار، کرمـ ــهربابک – انـ ــیرجان – شـ سـ
– ماهـــان و بـــم – دهبکـــری بـــا شـــدت 

ــه دارد. ادامـ
ــاره وضعیـــت  ــان عراقـــی زاده” دربـ “احسـ
ــار کـــرد:  ــان اظهـ ــتان کرمـ محورهـــای اسـ
ــا در کل  ــته تقریبـ ــاعت 16 روز گذشـ از سـ

محورهـــای اســـتان بـــارش داشـــتیم کـــه 
بـــارش هـــا در گردنـــه کفنوئیـــه و اکســـر 
ــوه و  ــه کـ ــای خانـ ــر و محورهـ ــت، رابـ بافـ
کـــوه پنـــج ســـیرجان بـــه صـــورت بـــرف 

بـــوده اســـت.
وی افـــزود: از صبـــح امـــروز در ســـطح 
اســـتان شـــاهد بـــارش شـــدید بـــاران 
ـــرب و  ـــا در غ ـــارش ه ـــن ب ـــه ای ـــتیم ک هس
ـــار،  ـــهربابک – ان ـــیرجان – ش ـــای س محوره
کرمـــان – ماهـــان و بـــم – دهبکـــری بـــا 

ــه دارد. ــدت ادامـ شـ
ـــش  ـــه پی ـــه اینک ـــاره ب ـــا اش ـــی زاده ب عراق
بینـــی مـــی شـــود تـــا دو ســـاعت دیگـــر 
محورهـــای راور، کوهبنـــان و زرنـــد درگیـــر 
محورهـــای  در  تصریـــح کـــرد:  شـــوند، 
ـــه  ـــیراز و قطروئی ـــیرجان – ش ـــان – س کرم
هم اکنـــون  بندرعبـــاس  ســـمت  بـــه  و 

بـــارش شـــدید بـــاران را داریـــم.
معـــاون راهـــداری اســـتان کرمـــان بـــا 
اشـــاره بـــه بـــارش خفیـــف بـــاران در 

شـــهداد، بردســـیر، رایـــن، سرچشـــمه و 
ــاعت قبـــل  ــرد: از 48 سـ ــان کـ فهـــرج بیـ
همـــکاران مـــا در راهـــداری آمـــاده بـــاش 
ــا  ــنل بـ ــر پرسـ ــتند و 370 نفـ ــل هسـ کامـ
168 دســـتگاه ماشـــین آالت ســـنگین و 
ـــد  ـــور دارن ـــا حض ـــنگین در محوره ـــه س نیم
ــش  ــکلی پیـ ــون مشـ ــبختانه تاکنـ و خوشـ
نیامـــده و مســـیری بســـته نشـــده اســـت.
ــارش  ــه بـ ــی کـ ــزود: در گردنه هایـ وی افـ
ــی و  ــک پاشـ ــم، نمـ ــته ایـ ــرف را داشـ بـ
ـــی انجـــام شـــده و در حـــال حاضـــر  ـــغ زن تی
ـــت  ـــه هدای ـــیل از جمل ـــای س ـــگیری ه پیش
ــی  ــام مـ ــطحی و … را انجـ ــای سـ آب هـ
ــورت  ــا صـ ــه پل هـ ــه دهانـ ــم و تخیلـ دهیـ

گرفتـــه اســـت.
عراقـــی زاده اظهـــار کـــرد: هواشناســـی 
ــه  ــتان بـ ــطح اسـ ــیل را در سـ ــدار سـ هشـ
ــه  ــرب داده کـ ــمال و غـ ــرای شـ ــژه بـ ویـ
ـــق  ـــن مناط ـــاش در ای ـــاده ب ـــداری در آم راه

بـــه ســـر مـــی بـــرد.

هشدارسیالبرودخانههادرکرمان
نخستین موج بارندگی در حالی کرمان را در برگرفته که طبق اطالعیه های هواشناسی در برخی از مناطق طی سه روز 

۷0 میلیمتر باران می بارد و موجب بروز سیالب خواهد شد

 گـروه اسـتان هـا: میـزان بارندگـی در سـال آبـی جدیـد در 
اسـتان کرمان وضعیت بحرانی دارد، طبق آمار موجود اسـتان 
کرمـان در مقایسـه بـا اسـتانهای دیگـر کمترین میزان رشـد 

بارندگـی در مقایسـه با سـال گذشـته را دارد.
سـرانجام بعد از ماهها انتظار از شـب گذشـته نخسـتین موج 
بارندگـی در اسـتان آغـاز شـده و کشـاورزان و مـردم اسـتان 
کرمـان کـه 20 سـال خشکسـالی پـی در پـی را تجربـه کـرده 
انـد امیدوارنـد، بـی آبـی در اسـتان تا حـدودی جبران شـود.

هـر چنـد کـه به دلیـل زیـر سـاختهای محـدود اسـتان برای 
اسـتحصال آبهـای زیـر زمینـی بخش قابـل توجهـی از آبهای 
موجـود روانـه کویـر مـی شـود و یـا بـه صـورت سـیالب بـه 
زیر سـاختهای شهرسـتانهای مختلـف خسـارت وارد می کند 
امـا بارندگـی هـای روز هـای پیـش رو موجـب خواهـد شـد 

آبخوانهـای اسـتان کرمـان تـا حـدودی تغذیه شـوند.
طبق اعالم سـازمان هواشناسـی بیشـترین میزان بارندگی در 
جنوب، غرب و مرکز اسـتان روی می دهد و در شـرق اسـتان 

وزش بـاد و احتمـاال طوفان شـن پدیده غالـب خواهد بود.
بـه هـر صـورت بسـیاری از مناطـق اسـتان کرمـان در سـال 
آبـی جـاری بـرای نخسـتین بـار بارندگـی را تجربه مـی کنند 
و انتظـار مـی رود وضعیـت اسـتان کرمـان از مرحلـه مخاطره 
خشکسـالی مجـدد حداقـل در بـازه زمانی کوتاه خارج شـود.

رییس مرکز پیش بینی هواشناسـی اسـتان کرمان در گفتگو 
بـا مهـر اظهارداشـت: هم اکنـون بارندگـی در اکثر شهرسـتان 
هـای اسـتان کرمـان آغاز شـده و ایـن بارندگی ها بـه صورت 

متنـاوب تا روز پنجشـنبه ادامه خواهد داشـت.

۷0 میلیمتر بارندگی طی دو روز
حمیـده حبیبـی گفـت: بـارش بـاران در برخـی از مناطـق در 
مـدت کوتـاه قابـل توجـه خواهـد بـود و بـه 70 میلیمتـر در 
جبالبـارز و 40 میلیمتـر در شـمال کرمـان خواهـد رسـید این 
در حالیسـت کـه مجمـوع بارندگی در اسـتان کرمان در سـال 

گذشـته 73 میلیمتـر بـوده اسـت.
وی تصریـح کـرد: بارندگـی شـدید در زمـان کوتـاه موجـب 
سـیالبی شـدن رودخانـه ها و مسـیل ها و آبگرفتگـی معابر 
عمومـی خواهـد شـد ضمـن اینکـه بـارش هـا در مناطـق 
سردسـیری ماننـد سـیرچ، بافـت، رابـر، جوپـار و ارتفاعـات 

اسـتان بـه صـورت بـرف خواهـد بـود.
وی ادامـه داد: همزمـان بـا بارندگـی، افـت دمـا را نیز شـاهد 
خواهیـم بـود  و احتمـال لغزندگـی جـاده هـا وجـود دارد بـه 
همیـن دلیـل از مردم می خواهیم از سـفرهای غیـر ضروری 

اجتنـاب کنند.

را ههای استان برفی و بارانی اما باز است/ لزوم همراه 
داشتن زنجیر چرخ

معـاون راهـداری اداره کل راهـداری و حمـل و نقـل جـاده ای 
اسـتان کرمـان نیـز در گفتگـو با مهر اظهارداشـت: هـم اکنون 
شـاهد بـارش بـرف در محـور هـای کوهسـتانی و ارتفاعـات 
اسـتان کرمـان هسـتیم اما بـا تالش صـورت گرفته همـه راه 

هـای اسـتان کرمـان باز اسـت.
احسـان عراقـی زاده بیـان کرد: در برخی از محورهای بردسـیر 
و بافت بارش برف از شـب گذشـته آغاز شـده و در محورهای 

انـار – شـهربابک، کرمان – سـیرجان، رفسـنجان، رابـر، بافت، 
ارزوئیـه و جـاده هـای منتهی بـه کرمان نیز بارش بـاران ادامه 

دارد.
وی گفـت: همـه گردنه های اسـتان کرمان باز اسـت اما راننده 
هـا بـرای عبـور از این محورها بایـد ایمنـی الزم را انجام دهند 

و زنجیر چرخ و وسـایل گرمایشـی به همراه داشـته باشند.

هشدار به کشاورزان جنوب کرمان/ سرمازدگی در راه است
مریـم سـالجقه، کارشـناس کشـاورزی اداره کل هواشناسـی 
اسـتان کرمـان نیـز در گفتگـو با مهـر اظهارداشـت: براسـاس 
پیـش بینـی اداره هواشناسـی از بعدازظهـر دیـروز بـا ورود 
سـامانه بارشـی بـه منطقـه و گسـترش و ادامـه فعالیت این 
سـامانه در روزهـای آتـی، احتمـال وقـوع سـیالب، تگـرگ 
درمناطـق مسـتعد و بارش بـرف در مناطق کوهسـتانی وجود 

دارد.
وی گفـت: توصیـه می شـود دامـداران عزیز دام هـای خود را 
از حاشـیه رودخانـه هـا و مسـیل ها خـارج نمایند هم چنین 
کشـاورزان مناطق کوهسـتانی اقدامـات الزم برای اسـتحکام 
و یـا جمـع آوری خطـوط انتقـال آب از مسـیر رودخانـه هـا 

انجـام دهند.
سـالجقه ادامه داد: الزم به ذکراسـت متعاقب این سـامانه در 
روزهـای پایانـی هفتـه و از روز جمعه با کاهش شـدید دما در 
مناطـق کم ارتفاع احتمال سـرمازدگی به محصـوالت زراعی و 
گلخانه ای دور از انتظار نیست بنابراین گلخانه داران عزیزالزم 
اسـت در روزهای پایانی هفته مشـعل های حرارتی را روشـن 

و از سـالم بودن پوشـش گلخانه اطمینان حاصل نمایند.

اخطاریه سازمان هواشناسی/ از رودخانه ها دور شوید
همچنیـن هواشناسـی اسـتان کرمـان در اخطاریـه شـماره 2 

اعـالم کرده اسـت

از دیـروز بـا ورود سـامانه بارشـی از غرب اسـتان ناپایداریهای 
جـوی بـه صـورت وزش بادهـای نسـبتا شـدید، بـارش باران 
و بـرف، بـارش احتمالـی تگـرگ در مناطـق مسـتعد در اکثر 
مناطـق اسـتان آغـاز و تا روز پنجشـنبه ادامه خواهد داشـت.

بـا توجـه به شـدت بارندگی آبگرفتگی معابر، سـیالبی شـدن 
مسـیلها ، طغیـان رودخانـه هـای فصلـی و لغزندگی سـطح 
جاده های کوهسـتانی و اختالل در تردد دور از انتظار نیسـت 
روز جمعـه کاهـش قابـل مالحظـه دمـای مینیمم در اسـتان 

پیـش بینی می شـود.
برخـی  در  )بـارش تجمعـی  بـاران  بـارش  نـوع مخاطـره:  
مناطـق جنـوب ، غـرب و ارتفاعـات جبالبارز تـا 70 میلیمتر(، 
)برخـی مناطق شـمال اسـتان  تـا 40 میلیمتر(، بـارش برف 

در ارتفاعـات و مناطـق سردسـیر و کوهسـتانی )بخصـوص 
ارتفاعـات رایـن، جوپار ، سـیرچ و ارتفاعات اطـراف بافت ( در 
مناطق مسـتعد بارش احتمالی تگرگ، وزش بادهای نسـبتا 

شـدید و کاهـش دما.

منطقـه اثـر این سـامانه کل اسـتان خواهد بود و زمـان پایان 
مخاطره نیز پنجشـنبه پیش بینی شـده اسـت.

اثـر مخاطره: آبگرفتگـی معابر، طغیـان رودخانه های فصلی، 
سـیالبی شدن مسـیلها، اختالل در تردد محورهای مواصالتی 
بـه خصـوص جاده های کوهسـتانی به واسـطه بـارش برف و 

کاهـش دیـد افقی، لغزندگـی جاده ها
توصیه: هواشناسـی اسـتان کرمـان برای کاهش خشاسـرات 

ناشـی از ورود مـوج جدیـد بارندگـی توصیه هایی نیـز دارد.
- مدیریت در توزیع و مصرف حامل های انرژی

- اجتنـاب از سـفرهای غیـر ضـروری و اسـتفاده از تجهیزات 
زمسـتانی هنـگام تـردد از جاده های کوهسـتانی

- اجتناب از توقف و تردد در مسیر رودخانه ها و مسیل ها
- تنظیم دمای گلخانه ها و  مرغداری ها  

تعطیلی برخی از مدارس
همچنیـن بـه دلیل شـرایط نامسـاعد جوی برخـی از مدارس 

اسـتان کرمـان نیـز در نوبـت صبح تعطیل خواهـد بود.
رئیـس اداره اطالع رسـانی و روابط عمومی آموزش و پرورش 
اسـتان کرمـان از تعطیلـی مـدارس در برخـی مناطق اسـتان 

کرمـان به دلیل شـرایط نامسـاعد جوی خبـر داد.
امیـد سـالجقه در گفتگـو بـا خبرنگار مهـر اظهار کـرد: تمامی 
مـدارس، ابتدایـی و مـدارس تخریبـی متوسـطه اول و دوم 
امـروز سـه شـنبه 26 آذرمـاه 98 در شهرسـتان رودبـار جنوب 
اسـتان کرمان به دلیل شـرایط نامسـاعد جوی تعطیل اعالم 

. شد
وی ادامـه داد: همچنیـن مدارس سـیرجان در تمام دوره های 

تحصیلی امروز تعطیل شـد.
سـالجقه گفـت:  مدارس دوره ابتدایی شهرسـتان هـای رابر و 
فاریـاب هـم امـروز به دلیل شـرایط نامسـاعد جـوی تعطیل 

. شد
رئیـس اداره اطالع رسـانی و روابط عمومی آموزش و پرورش 
اسـتان کرمـان بیـان کـرد: مراکـز پیـش دبسـتانی و مدارس 

دوره بتدایی شهرسـتان شـهربابک امروز تعطیل شـد.

گزارش
مهر

هر
 م

س:
عک

معـاون راهداری اداره کل راهـداری و حمل و نقل جاده 
ای اسـتان کرمـان نیز در گفتگو با مهر اظهارداشـت: هم 
اکنـون شـاهد بـارش بـرف در محور های کوهسـتانی و 
ارتفاعـات اسـتان کرمـان هسـتیم اما با تـالش صورت 

گرفته همـه راه های اسـتان کرمان باز اسـت.
احسـان عراقـی زاده بیـان کـرد: در برخـی از محورهای 
بردسـیر و بافـت بـارش برف از شـب گذشـته آغاز شـده 
و در محورهـای انـار – شـهربابک، کرمـان – سـیرجان، 
رفسـنجان، رابر، بافـت، ارزوئیه و جـاده های منتهی به 

کرمـان نیـز بارش بـاران ادامـه دارد.
وی گفـت: همه گردنه های اسـتان کرمان باز اسـت اما 
راننـده هـا برای عبـور از ایـن محورهـا باید ایمنـی الزم 
را انجـام دهنـد و زنجیـر چـرخ و وسـایل گرمایشـی به 

باشند. همراه داشـته 

واکاوی خبر سقط جنین 
غیرقانونی، زیر پوست جامعه!

ادامه یادداشت

او روایـت تلـخ تـری از آمـار را به زبان آورده اسـت ؛بـه باور محمد 
مهـدی آخونـدزاده آمـار رسـمی سـقط جنیـن غیرقانونـی به نقل 
از معـاون آمـوزش وزارت بهداشـت بیـن 300 تـا  500 هـزار یعنـی 
بطـور متوسـط هـرروز تقریبـا 1000مورد اسـت و به اسـتناد آمار به 
گفتـه او موثـق دیگری سـالیانه 700 هزار!) خبرگـزاری فارس 23 
مرداد 98 (به روایت معاون دانشـگاه علوم پزشـکی مشـهد هر 4 
دقیقه یک سـقط جنین غیرقانونی و بر اسـاس خبررسـمی مورد 
اسـتنادرئیس انجمن جنین شناسـی هر5/1 دقیقه یک مورد! و 
بـر اسـاس آمـاری که بـه ادعای وی موثق اسـت  هـر دقیقه یک 

سـقط جنیـن غیرقانونی در کشـور رخ می دهد!
 بخشـی از ایـن سـقط هـا بـه خاطـر بـارداری ناخواسـته و عـدم 
تمایـل خانواده هـا بـه فرزنـدآوری اسـت کـه می توانـد دالیـل 
اقتصـادی داشـته باشـد ویا تحـت تأثیراقتضائات زندگـی مدرن 
چنیـن نگرشـی ایجـاد شـده باشـد . امـا بـدون شـک درصـدی 
اقتصـادی  وضعیـت  غیرقانونـی حاصـل  از سـقط جنین هـای 
جامعـه و فقـر و تنگدسـتی اسـت. زوج هایـی کـه نگـران تامین 
هزینه هـای فرزنـد خویـش هسـتند و هیـچ دلیـل پزشـکی نیز 
بـرای سـقط قانونـی ندارنـد ،بـه سـقط غیرقانونـی روی می آورند 
.درایـن میـان امـا قطعًا بخـش قابل توجهـی از این اتفـاق ناگوار 
به خاطر ارتباطات ناسـالم اجتماعی و روابط نامشـروع در جامعه 
اسـت کـه در ایـن مـورد هـم نمی توان»فقرو اعتیـاد«را بـه عنوان 
بسـتراین روابط نادیده گرفت . ازدواج سـفید_ بخوانید سـیاه_ و 
نفـوذ فسـاد درجامعـه و روابـط نامشـروع ،منجر بـه  بارداری های 
ناخواسـته ای می شـود کـه برای رهایـی از آن ها چـاره ای جز روی 
آوردن بـه سـقط جنیـن غیرقانونـی باقی نمـی مانـد! بنابراین دو 
عامل»مشکالت اقتصادی« و» فساد اجتماعی« را باید بسترهای 
اصلـی این فاجعه دردناک دانسـت. جسـتجوی راهکارهای موثر 
و برنامه ریـزی مدبرانـه بـرای حـل مشـکالت معیشـتی مـردم 
نخسـتین و مهمتریـن انتظـار جامعـه از مسـئوالن بـرای کاهش 
این آمار وحشـتناک اسـت. حتی در شرایط سخت تحریم امروز 
نیـز با بهره گیـری از صاحب نظـران اقتصادی وتکیه بـر امکانات و 
منابـع غنـی کشـور و نیز کاسـتن از هزینه های غیر ضـروری کالن 
در بدنـه سـاختارهای اداره کننـده کشـور،راهکارهای موثربرای حل 
مشـکالت اقتصـادی دوراز دسـترس نیسـت .عـالوه بـر نهادهای 
رسـمی، نیکـوکاران و موسسـات خیریه نیز می تواننـد توجه خود 
را بـه سـوی خانواده هایـی که در معرض چنیـن ناهنجاری هایی_ 
به خاطر فقر و مشـکالت معیشـتی_ قرار دارند معطوف کنند. در 
خصـوص مقابلـه با فسـاد و اصـالح روابط ناسـالم اجتماعی  نیز 
زمان آن فرا رسـیده اسـت که دسـتگاه های مسـئول از تجربیات 
گذشـته درس بگیرنـد و با بازنگـری در روش های بی نتیجه قبلی 
،درشـیوه هـای  مقابلـه با فسـاد اجتماعـی تجدید نظر کـرده و با 
رویکـردی علمی و جامعه شناسـانه از روشـهای موثـر بهره گیرند.
یـک نکته:شـما بـرای  مطالعه ایـن نوشـتارتقریبا 4 دقیقه وقت 
گذاشـته ایـد یعنـی در ایـن فاصله یـک جنین بی گناه در سـقط 

غیرقانونـی بـه قتل رسـیده اسـت. این دردناک نیسـت؟


