
به گفته مدیر امور منابع آب جیرفت به دلیل ممانعت و اغتشاش برخی از کشاورزان
طرح پرکردن چاه های غیرمجاز اسفندقه متوقف شده و این موضوع به ضرر منطقه است

 لغو نشست خبری پاسخ 
به حواشی مراسم روز تشییع

جشنواره موسیقی فجر در استان 
برگزار نمی شود

توقف طرح پرکردن 
چاه های غیرمجاز اسفندقه 

سیالب خانه های خشت و گلی 
مردم رودبار را تخریب کرد

 معاون رییس جمهور خطاب به استاندار:

همۀ امکانات برای رسیدگی 
به آسیب دیدگان از سیل بسیج شود
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رییس کل بیمه مرکزی اعالم کرد:

پرداخت ۳ میلیارد تومان برای کمک

به جان باختگان و مصدومان حادثه کرمان
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ما را در تلگرام دنبال کنید

تومــان  500 قیمــت              1398 دی   24 سه شــنبه         661 پیاپــی  شــماره  ســوم           ســال 
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مرگ تدریجی یک دنیا؛ 
پیامدهای انکار 
تغییرات اقلیمی

دلیله رحیمی آشتیانی
یادداشت مهمان

»جنبـش  نظیـر  محیط زیسـتی  جهانـی  جنبش هـای 
جمعه هـا بـرای آینـده« و »شـورش علیه انقـراض« صدای 
معترضان نسـل جدیدی هسـتند که خواهان پاسـخگویی 

دولت هـا در برابـر بحـران اقلیمـی شـده اند.
آتش سـوزی گسـترده و بی سـابقه در جنگل های اسـترالیا 
از خبرهـای مهـم محیـط زیسـتی در چند روز گذشـته بود. 
آتش سـوزی مرگبـاری کـه تـا پیـش از انتشـار تصاویـر 
هـم  رخـدادش  از  حتـی  زیـادی  عـده   آن  تکان دهنـده 
بی اطـاع بودنـد. ایـن آتش سـوزی از مـاه سـپتامبر 2019 
آغـاز شـد و تاکنـون ادامـه دارد. آنچـه در ایـن میـان محل 
بحـث اسـت علـت اصلـی رخ داد چنیـن فاجعـه ای بـا 
پیامدهـای فجیـع انسـانی، ضـرر مالـی و زیـان اقتصادی 
و محیط زیسـتی اسـت. تـاش بـرای واکاوی دالیـل بـروز 
چنیـن رویـدادی بـا ایـن ابعـاد و راه هـای رویارویـی فردی 
و جمعـی بـا آن از اهـداف اصلـی نـگارش ایـن یادداشـت 

است.
جنگل هـای  بی سـابقه  آتش سـوزی  از  تاکنـون  آنچـه 
اسـترالیا می دانیـم ایـن اسـت: آتـش اکنـون بخش هـای 
جنـوب شـرق اسـترالیا را در برگرفتـه، ایالـت نیوسـاوت 
ولـز، اسـترالیای جنوبـی، ویکتوریا، کویینزلند و اسـترالیای 
غربـی همگـی درگیـر آتش سـوزی هسـتند. ایـن فاجعـه 
تاکنـون جـان 26 تـن را گرفتـه و نزدیـک 2000 خانـه کاماً 
تخریب شـده اسـت. به گزارش خبرگزاری رویترز، مجموع 
مسـاحت آتش سـوزی بیـش از 10,3 ملیـون هکتـار )بـه 
انـدازه کشـور کره شـمالی( بـرآورد شـده کـه رو بـه افزایش 
گذاشـته؛ پیش بینـی شـده تاکنـون بیـش از 500 میلیـون 
حیـوان از انـواع گونه هـای جانوری )پسـتاندارو پرنـده( در 
ایـن فاجعـه تلـف شـده اند. تنهـا در یـک تخمیـن، وزیـر 
محیط زیسـت اسـترالیا اعـام کـرد: حـدود 30 درصـد از 
جمعیـت کواالهـای ایـن کشـور کاسـته شـده، و این یعنی 
ایـن کشـور در جاهایـی در  اکوسیسـتم منحصربه فـرد  
معـرض خطـر نابـودی همیشـگی و انقـراض کامـل قـرار 
گرفتـه. بـه این موارد باید کاهش رشـد اقتصادی اسـترالیا 
را هـم افـزود، رشـد اقتصـادی ایـن کشـور در ایـن مـدت 
0,3 درصـد کاهـش داشـته اسـت.تصاویر منتشرشـده از 
آتش سـوزی جنگل هـای اسـترالیا بیـش از هـر چیـز ایـن 

پرسـش را بـه افـکار عمومـی جهانـی... 

کهنوججیرفت

هوا
 و 

آب
12 تا 1323 تا 23

همۀ امکانات برای رسیدگی به آسیب دیدگان از سیل بسیج شود

تماس هـای  در  رییـس جمهـوری  اول  معـاون  ایرنـا- 
جداگانـه بـا اسـتانداران سیسـتان و بلوچسـتان و کرمان 
ضمـن اطـاع از آخریـن وضعیت بارندگی های کم سـابقه 
و خسـارات ناشـی از سـیل در این دو اسـتان، بر ضرورت 
بسـیج همـه امکانـات بـرای رسـیدگی به آسـیب دیدگان 
تاکیـد کرد.بـه گـزارش پایـگاه اطاع رسـانی معـاون اول 
رییـس جمهـوری، اسـحاق جهانگیـری روز دوشـنبه در 
تماس هـای تلفنـی جداگانـه بـا اسـتانداران سیسـتان و 
بلوچسـتان و کرمـان ضمـن اطـاع از آخریـن وضعیـت 
بارندگی هـای کم سـابقه و خسـارات ناشـی از سـیل در 

ایـن دو اسـتان، بـر ضرورت بسـیج همـه امکانـات برای 
بـرای  تـاش  و  از سـیل  آسـیب دیدگان  بـه  رسـیدگی 

کاسـتن از آالم و خسـارات بـه مـردم تاکیـد کـرد.
وی در ایـن مکالمـه تلفنـی از اقدامـات و تاش هـای 
و  اجرایـی  نیروهـای  مسـئوالن،  امـدادی،  نیروهـای 
گروه هـای مردمـی در رسـیدگی بـه وضعیت سـیل زدگان 
قدردانـی کرد.معـاون اول رییس جمهوری، از اسـتانداران 
سیسـتان و بلوچستان و کرمان خواست تا تمام مساعی 
خـود بـرای ترمیـم خسـارات وارده به زیرسـاخت ها نظیر 
شـبکه های آب و بـرق را بـکار گیرنـد و اتصـال راه هـا بـه 

منظـور امـداد رسـانی سـریعتر بـه روسـتاها را در دسـتور 
کار قـرار دهند.

اسـتانداران سیسـتان و بلوچسـتان و کرمـان نیـز در این 
مکالمـه تلفنـی گزارشـی از میـزان بارش هـا، تخریب ها و 
نحـوه امدادرسـانی و نیـز نیازهـای مـردم و اسـتان برای 

رسـیدگی به وضعیـت سـیل زدگان ارائـه کردند.
بـارش بـاران سیل آسـا در جنـوب شـرق کشـور کـه از 
هـای  اسـتان  شـده،  آغـاز  دی  پنجشـنبه 19  شـامگاه 
سیسـتان و بلوچسـتان، کرمان و هرمزگان را تحت تاثیر 
قرار داده و سـبب جاری شـدن سـیاب در این اسـتان ها 
شـده است.شـرایط در اسـتان سیسـتان و بلوچسـتان از 
سـایر اسـتان ها وخیم تـر اعام شـده به طـوری که میزان 
بارش هـا در جنـوب اسـتان نسـبت به سـال گذشـته 26 
برابر شـده اسـت و در نتیجه سـرریز شـدن آب از پشـت 

سـدهای اسـتان را در پی داشـته اسـت.
اکنـون در اسـتان سیسـتان و بلوچسـتان تعـداد 500 
روسـتا و 14 شهرسـتان درگیر سـیل هسـتند و 20 هزار 
واحـد مسـکونی بـر اثـر جـاری شـدن سـیاب تخریب 
کلـی و جزئـی دیـده است.امدادرسـانی بـه روسـتاهای 
جنـوب سیسـتان و بلوچسـتان تنها از طریـق بالگرد و یا 
قایـق امـکان پذیـر اسـت و با  وجـود تـاش امدادگران، 
ملزومـات  و  پتـو  بنـدی،  بسـته  غذایـی  مـواد  چـادر، 
پزشـکی و بهداشـتی از اقـام ضـروری مـورد نیـاز مردم 

اسـت. منطقه 

 کرمان، پایتخت فرهنگ و هنر  معاون رییس جمهور خطاب به استاندار
مساجد ایران می شود

به گزارش خبرگزاری تسـنیم از کرمان، حجت االسـام مصطفی 
گرجـی صبـح امـروز در نشسـت خبـری بـا اصحـاب رسـانه با 
اشـاره بـه برنامه هـای زیسـت بـوم فضـای مجازی نخسـتین 
رویـداد ملـی کانون های فرهنگی هنری مسـاجد اظهار داشـت: 
فهمـا مخفـف فرهنـگ و هنرمسـاجد ایران اسـت.وی با اشـاره 
بـه اینکـه کانون هـای مسـاجد بعـد از تبییـن اساسـنامه خـود 
فعالیت هـا را به صـورت حرفـه ای دنبـال می کننـد گفـت: پورتال 
پیگیـری  از موضوعاتـی اسـت کـه  بچه هـای مسـجد یکـی 
می شـود.مدیر سـتاد هماهنگـی کانون هـای فرهنگـی هنـری 
مسـاجد اسـتان کرمـان با بیـان اینکه هر اسـتانی کـه خدمات 
بهتـر و خوبـی به شـهروندان در حـوزه کتاب داده باشـد به عنوان 
پایتخـت کتاب ایران نامیده می شـود افزود: امسـال ششـمین 
سـالی اسـت کـه طرح انتخـاب پایتخت کتـاب ایران در کشـور 

اجـرا می شـود.وی بـا اشـاره به اینکـه کانون های مسـاجد نیز با 
بهره گیـری از ایـن طـرح در سـطح کانون های مسـاجد اسـتان 
اقـدام بـه فعالیت هایـی کـرده اسـت گفـت: در حـوزه فرهنـگ 
و هنـر یکـی از مقوله هـای مهـم در جهـان روابـط و معرفـی 
کـردن اسـت.گرجی بـا بیـان اینکه خوشـبختانه امـروز با کمک 
تکنولوژی ها معرفی کردن خیلی راحت شـده اسـت عنوان کرد: 
کانون هـای مسـاجد بـرای آنکـه بتواننـد خـود را در سـطح ملی 
و بین المللـی معرفـی کننـد در سـامانه "زیسـت بـوم" فعالیـت 
می کننـد.وی بـا بیـان اینکـه در این سـامانه هم ثبت نـام اعضا 
انجـام می شـود و هم مشـخصات و برنامه هـای کانون فرهنگی 
هنـری در هـر مسـجد به راحتـی قابـل دسـترس بـوده و نـوع 
فعالیت هـا مشـخص اسـت گفـت: فضـای مجـازی قطعا یک 
فرصـت اسـت و حضـور در آن نیاز بـه آموزش و تخصـص دارد.
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آگهی مزایده اموال غیر منقول
ــد  ــی از در آم ــول برخ ــون وص ــواد 5و 7 قان ــرای م ــر دارد در اج ــهداد در نظ ــه ش ــرورش منطق ــوزش پ اداره آم

هــای دولــت و قانــون تشــکیل شــوراهای  آمــوزش و پــرورش کلیــه امــوال غیــر مصــرف و اســقاط متعلــق بــه خــود 
ــه فــروش میرســاند متقاضیــان مــی تواننــد جهــت کســب اطالعــات بیشــتر  را در بخــش شــهداد از طریــق مزایــده ب
و شــرکت در مزایــده تــا تاریــخ 98/10/30 بــه اداره آمــوزش و پــرورش شــهداد و یــا در پورتــال ایــن اداره بــه آدرس 

ــد. ــه نماین www.shd.kerman.medu.ir مراجع
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نوبت دوم

اداره آموزش پرورش منطقه شهداد 

قیمت کل ریالمیزان سپرده با ضمانت بانکی قیمت فی ریالمقدارشرح کاالردیف 

1200020/000کیلو گرمضایعات فلزی1
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10050/0005/000/000عددضایعات لوازم الکترونیکی3

101/000/00010/000/000 عددضایعات فرش4
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روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی کرمان
صفحه 4نوبت اول

آگهی تجدید مزایده 
شــرکت تعاونــی روســتایی زرنــد بــا مجــوز مدیریــت تعــاون روســتایی عمومی یک مرحله ای 

اســتان کرمــان تصمیــم بــه فــروش تعــدادی محــدودی تانکــر ذخیــره 
ــا قیمــت کارشناســی دارد.  ســوخت بــا ظرفیــت 13000 و21000 لیتــر ب

متقاضیان جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره 09131993698 
یا 33421868_034  تماس بگیرند.

آگهی فروش

ادامه در صفحه 4
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ایرنـا - هماهنـگ کننـده پیونـد اعضـا در دانشـگاه علـوم 
پزشـکی کرمان گفت: با رضایت خانـواده مرحوم "محمدامین 
محمـودی"، 2 کلیـه و کبـد ایـن جـوان بـه بیمـاران نیازمنـد 
دریافـت عضـو پیونـد زده شـد.به گـزارش روز دوشـنبه ایرنـا، 
"مجیـد گیانـی" افـزود: مرحوم محمـودی به دلیـل تصادف 
دچـار سـانحه می شـود، کـه پـس از تایید تیم مـرگ مغزی 
دانشـگاه علوم پزشـکی کرمـان، خانـواده وی رضایـت خود را 

بـرای اهـدای اعضـای ایـن جـوان اعـام مـی کنند.
بـه گفتـه وی کار برداشـت اعضـای بـدن ایـن جوان 19 سـاله 
در بیمارسـتان شـهید باهنـر کرمان انجام و 2 کلیـه و کبد وی 
به سـه بیمـار نیازمند دریافـت عضو در مرکز آموزشـی درمانی 

افضلـی پور پیوند زده شـد.
گیانـی از خانـواده محمدامیـن محمـودی بـه دلیـل انجـام 
ایـن کار خیرخواهانـه قدردانـی و تصریح کرد: ایـن خانواده با 
اهـدای اعضـای جوان عزیز خـود، زندگی دوباره بـه افرادی که 

اکنـون نیازمنـد دریافت عضو بودند، بخشـیدند.
وی همچنیـن از زحمـات و تـاش های پرسـنل بیمارسـتان 

هـای شـهید باهنـر و افضلـی پور نیـز قدردانـی کرد.
انتقـال اعضـای یک فـرد به فـرد دیگری برای نجـات زندگی 
یـا بهبـود کیفیـت زندگـی وی را اهـدا عضـو  گوینـد و اهـدا 
عضـو مـی توانـد از افـراد زنـده )در مـورد کلیـه و یـا اهـدای 
قسـمتی از کبد یا ریه بزرگسـاالن به فرزندانشـان( یا از افراد 
مـرگ مغـزی و یـا از افـراد مرگ قلبی در شـرایط خـاص و با 

تجهیـزات و تمهیـدات ویـژه انجام شـود.

ایرنـا - رئیـس اداره منابـع طبیعـی و آبخیـزداری 
شهرسـتان فهرج گفـت: سـیل بندهای بخش نگین 
کویـر ایـن شهرسـتان در بارندگی های اخیـر آبگیری 
شـد.به گزارش روز دوشـنبه ایرنا، مهدی نازلی افزود: 
سـیل بندهای یوسـف آبـاد چاهـدگال بخش نگین 
کویر شهرسـتان فهرج که در آذر ماه امسـال با حضور 
معاون اسـتاندار، مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری 
اسـتان، فرماندار فهرج و جمعی از مسـئوالن افتتاح 

شـده بـود در پـی بارندگیهای اخیر آبگیری شـد.
وی اظهار داشـت: سـیل بندهای خاکی ایجاد شـده 
در شهرسـتان فهـرج بـا توجـه بـه شـدت بـارش ها 

موجـب کنترل سـیاب ها شـد.
رئیـس اداره منابـع طبیعی و آبخیزداری شهرسـتان 
فهـرج اظهـار داشـت: همچنیـن ایـن سـیل بندهـا 
از بـروز خسـارات ناشـی از سـیل بـه اراضـی باغـی، 
قنـوات، اراضـی زراعـی و مسـکونی پاییـن دسـت 

منطقـه جلوگیـری کرد.
نازلـی ادامـه داد: در صـورت تداوم بارندگـی ها عاوه 
بر کنترل سـیاب شـاهد تغذیه منابع آب زیرزمینی 
و افزایـش آبدهـی قنـوات و چاه هـای پائین دسـت 

بود. خواهیم 
رئیـس منابع طبیعی و آبخیزداری شهرسـتان فهرج 
بـا اشـاره  بـه اینکـه حجـم آبگیـری سـازه های بنـد 
خاکـی 734 هـزار و 757 متـر مکعـب اسـت گفت: 
ایـن سـیل بندهای خاکی کـه با اعتبار یـک میلیارد 
و  16 میلیـون تومـان احداث شـده اند قـادر به حفظ 
هفت پارچه آبادی این شهرسـتان از سـیاب اسـت.

مدیرعامل جمعیت هال احمر سیسـتان و بلوچسـتان گفت: 
بالگـرد جمعیـت هـال احمـر کرمـان بـرای امدادرسـانی بـه 
سـیل زدگان جنوب سیسـتان و بلوچسـتان به پـرواز درآمده 

است.
رسـول راشـکی در گفت وگو با خبرنگار تسنیم در زاهدان اظهار 
داشـت: بـا توجـه به بارندگی های سـیل آسـا در سیسـتان و 
بلوچسـتان امـکان امـداد رسـانی بـه مردم سـیل زده بسـیار 
سـخت شـده از ایـن رو بالگردهـای هال احمر و سـپاه برای 

امـداد رسـانی بـه سـیل زدگان کار خـود را آغاز کـرده اند.
مدیرعامل جمعیت هال احمر سیسـتان و بلوچسـتان گفت: 
بیشـترین مشکات سـیاب در سیستان و بلوچسـتان را در 
شهرسـتان های چابهار، کنارک، فنوج، نیکشـهر و دلگان شاهد 
هسـتیم کـه در ایـن میـان بـه شهرسـتان فنـوج بیشـترین 

امدادرسـانی از طریـق هـال احمر انجام شـده اسـت.
وی بـا بیـان اینکـه اورکـی، پـان، قصـر قنـد و دشـتیاری 
بیشـترین آسـیب را از سـیل دیـده انـد خاطرنشـان کـرد: 
تاکنـون بـه 2 هـزار و 155 نفـر سـیل زده در جنوب سیسـتان 
و بلوچسـتان در قالـب 480 خانوار امدادرسـانی شـده اسـت.
مدیرعامل جمعیت هال احمر سیسـتان و بلوچستان عنوان 
کـرد: امدادگـران جمعیـت هال احمر اسـتان در پـی بارندگی 
اخیـر تـا ایـن لحظـه بـه 138 خانـوار سـیل زده سیسـتان و 
بلوچسـتان اسـکان موقـت داده انـد کـه ایـن رونـد همچنان 

ادامـه دارد.
راشـکی گفـت: بـا توجـه بـه اینکـه اکثـر راه هـا در جنـوب 
سیسـتان و بلوچسـتان مسـدود شـده امـکان توزیـع اقـام 
مـورد نیـاز مـردم از طریـق زمین وجـود ندارد بـه همین دلیل 
امـداد رسـانی بـه صـورت هوایـی در چابهـار و کنـارک انجـام 

شـد. خواهد 

روز گذشـته اطاعیه ای از سـوی برگزار کنندگان نشسـت 
خبـری پاسـخ به ابهامات فـوت جانگاه تشـییع کنندگان 
پیکـر سـردار سـلیمانی منتشـر شـد کـه بـه روز هفتـم 
شـهادت سـردار اشـاره داشـت و به اسـتتناد آن نشست 
خبـری لغـو شـد.پیش از ایـن قـرار بـود خبرنـگاران در 
نشسـتی مطبوعاتـی بـا سـردار ابوحمـزه فرمانـده سـپاه 
مهـدی  همچنیـن  برگـزاری  کمیتـه  رییـس  و  ثـارهللا 
و سـایر مسـوالن  برگـزاری  از مسـوالن سـتاد  صدفـی 

کمیتـه هـا حاضـر شـوند.

دراتفاق هـای کرمـان کـه  داریـم؛  دقیـق  اطـاع  مـا 
پنچ نفـر در جلسـه شـورای تامیـن  اعتـراض کردنـد 
اگـر جمعیـت بـه ایـن نقطه مشـخص برسـد تلفات 
خواهیـم داشـت چـون عرض خیابـان کم اسـت؛ اما 
چنـد نفـر دیگـر قبـول نکرده انـد و گفته انـد مـا اصرار 
بایـد شـلوغی  داریـم جمعیـت را نشـان بدهیـم و 

جمعیـت چشـم گیر باشـد.
بـا ایـن نـگاه تصمیم هـای خامـی گرفتـه شـد کـه 

شـد. مـردم  شـماری  ازمیان رفتـن 
ایـن نشـان می دهـد مـا متاسـفانه برای جـان مردم 
ارزشـی قائـل نیسـتیم و ایـن را بـه حسـاب شـور 
دینـی مـردم می گذاریـم و بعـد هـم موضـوع را رهـا 

می کنیـم.

اهدای عضو جوان 19 
ساله در کرمان جان 
سه نفر را نجات داد

سیل بندهای فهرج 
در بارندگی های اخیر 

آبگیری شد

بالگرد جمعیت هالل احمر کرمان 
به یاری سیل زدگان جنوب 
سیستان و بلوچستان آمد

لغو نشست خبری 
پاسخ به حواشی 
مراسم روز تشییع

برخی اصرار داشتند جمعیت 
تشییع در کرمان به چشم بیاید 

و به نابودی مردم انجامید

خبر

خبر

سیالب خانه های خشت و گلی 
مردم رودبار را تخریب کرد

الیروبی رودخانه ها، قلعه گنج 
را از خطر سیل نجات داد

بارش های اخیر 370 میلیارد 
ریال به راه های استان خسارت زد

نجات دومین مادر باردار 
از سیل جنوب کرمان

58 درصد ظرفیت سد جیرفت 
آبگیری شد

جنـوب گفـت:  رودبـار  فرمانـدار 
مشـکل اساسـی این شهرستان 
پـس از سـیاب دو روز گذشـته 
در زمینـه جاده هـای دسترسـی 
و بحـث مسـکن اسـت کـه منـازل خشـت 
و گلـی مـردم در روسـتا ها تخریـب شـده و 

خانه هـای کپـری از بیـن رفتـه اسـت.
هـای  اسـتان  گـروه  خبرنـگار  گـزارش  بـه 
باشـگاه خبرنـگاران جـوان از کرمـان، محمود 
بـا  جنـوب   رودبـار  فرمانـدار  قانعی فـرد 
اشـاره بـه اینکـه بـاران و سـیاب طـی چنـد 
ایـن  بـه  زیـادی  گذشـته خسـارت های  روز 
شهرسـتان به خصـوص در بخـش کشـاورزی 
وارد کـرده اسـت، گفـت: راه هـای روسـتایی 
ایـن شهرسـتان دچـار خسـارت زیادی شـده 
بـود کـه بازگشـایی انجـام شـده و در حـال 

حاضـر تـردد در آن برقـرار اسـت، امـا نیـاز به 
دارد. تعمیـر 

فرمانـدار رودبـار جنـوب بـا بیـان اینکـه بـرق 
و آب آشـامیدنی منطقـه وصـل اسـت، عنوان 
در  شهرسـتان  ایـن  اساسـی  مشـکل  کـرد: 
زمینـه جاده هـای دسترسـی و بحث مسـکن 
اسـت کـه مسـاکن خشـت و گلـی مـردم در 
روسـتا ها تخریـب شـده و خانه هـای کپـری 

از بیـن رفتـه اسـت.
او بـا بیـان اینکـه میـزان خسـارت های وارده 
بـه شهرسـتان بـرآورد و بـرای تامیـن اعتبـار 
اظهارکـرد:  اسـت،  شـده  اعـام  اسـتان  بـه 
گرفتـه  صـورت  برنامه ریـزی  بـا  امیدواریـم 
سـیل زده  مـردم  بـه  اسـتانی  کمک هـای 
رودبـار در جنـوب اسـتان کرمـان در اسـرع 

یابـد. اختصـاص  و  تأمیـن  وقـت 

شـهردار  گفتـه  بـه   - ایرنـا 
قلعه گنـج، الیروبـی رودخانه هـا 
ایـن  پیشـگیرانه  اقدامـات  و 
شـهر را از خطـر حتمـی سـیل 

داد. نجـات 
روز  قلعه گنـج  شـهردار  احمـدی  قاسـم 
یکشـنبه در گفـت و گـو بـا خبرنـگار ایرنـا 
اظهـار داشـت: در پی بارندگی های شـبانه روز 
گذشـته و جـاری شـدن سـیاب و طغیـان 
رودخانه هـا، سـه محلـه سـرتک، گلدشـت و 
چیل آبـاد در معـرض خطـر قـرار داشـتند و 
هـر لحظـه ممکـن بود شـاهد ورود سـیل به 

منـازل مسـکونی باشـیم. 
و  امکانـات  تمـام  بـا  اینکـه  بیـان  بـا  وی 
آمادگـی 100 درصدی، اوضـاع را تحت کنترل 
بـا مدیریـت  افـزود: خوشـبختانه  داشـتیم 

امکانـات و نیروی انسـانی توانسـتیم از یک 
بحـران جـدی عبـور کنیـم.

شـهردار قلعه گنـج بیـان داشـت: از روزهـای 
رود  الیروبـی  و  سـیل بندها  ترمیـم  قبـل 
خانه هـا را در دسـتور کار داشـتیم و نتیجـه 

آن اقدامـات را امـروز دیدیـم.
بـا  قلعه گنـج  شـهرداری  کـرد:  تاکیـد  وی 
اسـتفاده از  2 دسـتگاه بلـدوزر،2 دسـتگاه 
لـودر،2 بیـل مکانیکـی، یـک مینـی لـودر و 
یـک دسـتگاه گریـدر مانـع ورود سـیاب به 

نقـاط حسـاس شـهر شـد.
بـه گفتـه سرپرسـت فرمانـداری قلعه گنـج، 
بارندگـی طـی 24 سـاعت گذشـته  میـزان 
در ایـن شهرسـتان 125 میلـی متـر گـزارش 
بی سـابقه  سـال گذشـته   20 در  شـده کـه 

اسـت.

 ایرنـا - معـاون راهـداری اداره کل 
راهـداری و حمـل و نقـل جـاده ای 
اسـتان کرمان گفت: بـارش باران و 
برف طـی چهار روز اخیـر افزون بر 
370 میلیـارد ریـال بـه محورهـا و ابنیـه ارتباطی 
شـمال ایـن اسـتان خسـارت وارد کـرده اسـت.
احسـان عراقـی زاده روز دوشـنبه در گفـت و گـو 
بـا خبرنـگار ایرنـا افـزود: بارندگـی هـای اخیـر 
خسـارت های بسـیاری بـه محورهـای ارتباطـی 
شـمال اسـتان کرمان از جمله تخریب شانه های 
راه های اصلی و فرعی، راه های روسـتایی شـنی، 
آب بردگـی محورها، تخریب رویه های آسـفالت 
بـه علـت نمـک پاشـی و یـخ زدایـی مسـتمر، 
خسـارت بـه خـط کشـی محورهـای اصلـی و 
فرعـی، تخریـب و خوردگی پل هـا در گردنه های 
برف گیـر اسـتان کرمـان و تخریـب سـازه هـای 
کمکـی رادیـه و بریـد ابنیـه ارتباطـی )بـه منظور 

مقابلـه بـا پدیـده آب شسـتگی در پایـه هـای 
پـل( وارد کـرده اسـت.وی اظهـار داشـت: تمـام 
محورهـای ارتباطـی اصلـی و فرعـی این اسـتان 
کـه بر اثـر بارش برف و باران مسـدود شـده بود، 
تـا صبـح امـروز )دوشـنبه( بـا تـاش راهـداران 
بازگشـایی شـده و اینـک تـردد ایمـن و روان در 

ایـن محورهـا برقرار اسـت.
معـاون راهداری اداره کل راهـداری و حمل و نقل 
جـاده ای اسـتان کرمـان گفـت: محـور کرمـان - 
شـهداد در محـدوده تونـل سـیرچ کـه بـه علـت 
بـارش شـدید بـرف مسـدود شـده بـود، بامـداد 
از هفـت سـاعت تـاش مـداوم  امـروز پـس 

راهـداران و متولیـان بازگشـایی شـد.
اسـتان کرمـان از عصـر پنجشـنبه در بسـیاری از 
مناطـق شـاهد بـارس نـزوالت جـوی بـود ایـن 
بـارش هـا تـا صبـح امـروز )دوشـنبه( در برخی 

مناطـق ادامـه دارشـت.

مدیــر شــبکه بهداشــت و درمــان 
قلعــه گنــج گفــت: دومیــن مــادر 
بــارداری کــه در بــاران و ســیل در 
ــار  ــان گرفت ــتان کرم ــوب اس جن

شــده بــود نجــات یافــت.
ــای  ــتان ه ــروه اس ــگار گ ــزارش خبرن ــه گ ب
باشــگاه خبرنــگاران جــوان از کرمــان، خســرو 
چمنــی مدیــر شــبکه بهداشــت و درمــان 
ــا مرکــز  ــج گفــت:در پــی تمــاس ب قلعــه گن
115 صــوالن جهــت اعــزام مــادر بــارداری 
کــه درروســتای توریــگ بــه علــت بارندگــی 
ــزام  ــس 115 اع ــود آمبوالن ــار ب ــیل گرفت و س

ــی شــود. م
او افــزود: بــه علــت وقــوع  ســیل و تخریــب 
جــاده، آمبوالنــس 115 در گل و الی گیــر 
مــی کنــد کــه طــی تمــاس بــا بخشــدار چــاه 

دادخــدا و اعــزام یک دســتگاه تراکتــور و لودر 
و نیــز بــا کمــک مــردم روســتا و دهیــار پــس 
ــه  ــق ب ــفانه موف ــاش متاس ــاعت ها ت از س

ــرون کشــیدن آمبوالنــس 115 نشــدند. بی
ایــن مســئله  : درنتیجــه  چمنــی گفــت 
ــار  ــودرو دهی ــا خ ــدار ب ــکاری بخش ــا هم ب
روســتای پیرکــرکان بیمــار بــه مرکــز درمانــی 
ــد. ــزام ش ــان اع ــت درم ــدا جه ــاه دادخ چ

مدیــر شــبکه بهداشــت و درمــان قلعــه گنــج 
گفــت: تــاش بخشــدار چــاه دادخــدا و 
دهیــاران روســتای توریــگ 2 و پیرکــرکان و 
اهالــی روســتا در جهــت نجــات جــان مــادر و 

ــوده اســت. ــر ب ــوزاد موث ن
چنــد روز قبــل نیــز اهالــی یکی از روســتاهای 
ــادر  ــک م ــل ی ــس حام ــج آمبوالن ــه گن قلع

ــد. ــاردار را از گل و الی ســیل نجــات دادن ب

ایرنـا - مدیـر امـور سـد جیرفت با 
بیـان اینکه 58 درصد ظرفیت سـد 
این شهرسـتان آبگیری شده گفت: 
در بارش هـای اخیر بیش از هشـت 
میلیون متر مکعب آب وارد این سـد شـده است.

مسـعود افشـاری پور روز دوشـنبه در گفت و گو با 
خبرنـگار ایرنـا بـا بیـان اینکـه حجـم فعلـی آب 
پشـت ایـن سـد 197 میلیـون متر مکعب اسـت 
افـزود: هـم اکنـون ورودی آب بـه سـد جیرفـت، 
22 متـر مکعب بـر ثانیه و خروجـی آن نیز 10متر 

مکعـب بر ثانیه اسـت.
وی تصریـح کـرد: ظرفیـت سـد جیرفـت 336 
میلیـون متـر مکعـب بـوده کـه هـم اکنـون 139 
میلیـون متـر مکعـب آن خالی اسـت و در صورت 
اسـتمرار بـارش رحمـت الهـی، ظرفیـت آبگیـری 

وجـود دارد.
مدیـر امـور سـد جیرفـت از فعال شـدن نیـروگاه 

بـرق ایـن سـد خبـر داد و گفت: این نیـروگاه برق 
بـه طـور مسـتمر هـر هفتـه وارد مـدار شـده و از 
ابتـدای سـال جـاری تـا کنـون بیـش از 44 هزار 

مـگاوات سـاعت بـرق تولیـد کرده اسـت.
در بارش هـای آذرماه، ورودی آب به سـد جیرفت، 
6 متـر مکعـب و خروجـی آن 9 مترمکعـب بـر 
ثانیـه بود.سـد جیرفـت یکی از سـدهای بـزرگ و 
پیشـرفته در کشـور محسوب می شـود و یک سد 
بتنـی 2 قوسـی اسـت کـه ارتفـاع آن از پـی 134 

متـر و درازای تـاج آن 277 متـر اسـت.
ضخامـت ایـن سـد بیـن 17 متـر در کف تـا پنج 

متـر در تـاج متغیر اسـت.
اواخر سـال 1370 عملیات اصلی سـاختمان سـد 
جیرفـت بـه پایان رسـید و 6 دی ماه همان سـال 

آبگیـری آن آغاز شـد.
سـطح زیـر کشـت در نظر گرفته شـده بـرای این 

سـد 14 هـزار و 200 هکتار اسـت.

رییـــس کل بیمـــه مرکـــزی اعـــام کـــرد 
تعهـــدی  بیمـــه ای  کـــه شـــرکت های 
مراســـم  بیمـــه ای  پوشـــش  بـــرای 
تشـــییع در کرمـــان نداشـــتند امـــا طـــی 
مذاکـــرات انجـــام شـــده، بیمـــه ایـــران 
ســـه میلیـــارد تومـــان را بـــه عنـــوان 
ــراد فوتـــی و مصدومـــی  ــه افـ ــه بـ هدیـ

ــرد. ــد کـ ــت خواهـ پرداخـ
ـــم  ـــان مراس ـــنا، در جری ـــزارش ایس ـــه گ ب
ــم  ــاج قاسـ ــهید حـ ــردار شـ ــییع سـ تشـ
ــر  ــدود 60 نفـ ــان حـ ــلیمانی در کرمـ سـ
ازدحـــام  دلیـــل  بـــه  هموطنـــان  از 
جمعیـــت جـــان باختنـــد و در حالـــی 
ــن  ــه ایـ ــا بیمـ ــه بـ ــی در رابطـ بحث هایـ
ـــا  ـــروز غامرض ـــه ام ـــود ک ـــرح ب ـــراد مط اف
ـــزی  ـــه مرک ـــس کل بیم ـــلیمانی - ریی س
- در نشســـتی خبـــری دربـــاره این کـــه 
ـــوط  ـــارت مرب ـــه خس ـــه چگون ـــت بیم صنع
ــد  ــت می کنـ ــراد را پرداخـ ــن افـ ــه ایـ بـ
ــر اســـت؟  ــه ایـــن امـ ــا مکلـــف بـ و آیـ
توضیـــح داد: در ایـــن مراســـم تعهـــدی 
از ســـوی شـــرکت های بیمـــه وجـــود 
ــی  ــرایط پرداختـ ــن شـ ــت و در ایـ نداشـ

هـــم بـــرای آنهـــا الزامـــی نیســـت.
ـــام  ـــق انج ـــا تواف ـــا ب ـــرد: ام ـــار ک وی اظه
ـــان  ـــارد توم ـــه میلی ـــرار اســـت س شـــده، ق
ـــک  ـــوان کم ـــه عن ـــران ب ـــه ای از ســـوی بیم
بـــه افـــراد فوتـــی و مصدومـــان بـــدون  
این کـــه حـــق بیمـــه ای از آنهـــا دریافـــت 

ـــود. ـــت ش ـــد، پرداخ ـــده باش ش

طرح بخشودگی جرائم بیمه 
ثالث از اول بهمن 

رییـــس کل بیمـــه مرکـــزی در نشســـت 
از طـــرح بخشـــودگی  خبـــری خـــود 
ــاه  ــث از اول بهمن مـ ــه ثالـ ــم بیمـ جرائـ
بخشـــنامه  و گفـــت:  داد  خبـــر  نیـــز 
مربوطـــه در ایـــن بـــاره صـــادر و ابـــاغ 

ــت. ــده اسـ شـ
ســـلیمانی بـــا ارائـــه  توضیحاتـــی اظهـــار 
ــن  ــه ممکـ ــه این کـ ــه بـ ــا توجـ ــرد: بـ کـ
ــل  ــه دلیـ ــیب پذیر بـ ــار آسـ ــت اقشـ اسـ
بیمـــه  پرداخت هـــای  در  مشـــکاتی 
ــند از ایـــن رو  ــا موانعـــی مواجـــه باشـ بـ
ـــودگی  ـــرح بخش ـــا ط ـــم ت ـــم گرفتی تصمی
ــی  ــر اجرایـ ــه فجـ ــبت دهـ ــه مناسـ را بـ

ــم. کنیـ
ــت: در  ــزی گفـ ــه مرکـ ــس کل بیمـ رییـ
ــودرو در  ــون خـ ــر 22 میلیـ ــال حاضـ حـ
ـــا  ـــون آنه ـــه 20 میلی ـــود دارد ک ـــور وج کش
بیمـــه و 10 درصـــد باقی مانـــده دیگـــر 
ــن رو از اول  ــتند. از ایـ ــه نیسـ ــا بیمـ آنهـ
ــد  ــت دارنـ ــاه فرصـ ــه مـ ــاه سـ بهمن مـ
ـــه  ـــوع بیم ـــری موض ـــه و پیگی ـــا مراجع ب
ثالـــث را دریافـــت کنـــد در عیـــن حـــال 
ــیده  ــز بخشـ ــه نیـ ــم مربوطـ ــه جرائـ کـ

خواهـــد شـــد.
وی در رابطـــه بـــا موتورســـیکلت ها نیـــز 
بیـــان کـــرد: اکنـــون حـــدود 9 میلیـــون 

موتورســـیکلت در حـــال تـــردد هســـتند 
ــرای  ــه بـ ــد کـ ــث ندارنـ ــه ثالـ ــا بیمـ امـ
آنهـــا نیـــز ایـــن فرصـــت ســـه ماهـــه در 
ـــاه  ـــه از اول بهمن م ـــده ک ـــه ش ـــر گرفت نظ
بـــرای دریافـــت بیمـــه ثالـــث مراجعـــه 

کننـــد.
ســـلیمانی در رابطـــه بـــا بخشـــودگی 
ــمولیت  ــه مشـ ــث بـ ــه ثالـ ــم بیمـ جرائـ
ماشـــین آالت کشـــاورزی نیـــز اشـــاره 
کـــرد و گفـــت: بـــا توجـــه بـــه این کـــه 
حادثه افریـــن  ماشـــین آالت  ایـــن 
هســـتند بـــا هماهنگـــی وزارت جهـــاد 
ـــن  ـــان ای ـــده صاحب ـــام ش ـــاورزی انج کش
ــاه  ــدای بهمن مـ ــز از ابتـ ــتگاه ها نیـ دسـ
بـــه مـــدت ســـه مـــاه می تواننـــد بـــرای 
بیمـــه ثالـــث مراجعـــه کـــرده و اگـــر 
ــمول  ــز مشـ ــد نیـ ــه نبودنـ ــون بیمـ تاکنـ

ــد. ــد شـ ــه نخواهنـ جریمـ

صندوق بیمه حوادث طبیعی از 
سال آینده راه اندازی می شود

ــه  ــس کل بیمـ ــه رییـ ــری کـ ــر دیگـ خبـ
مرکـــزی در ایـــن نشســـت اعـــام کـــرد 
بـــه ایجـــاد صنـــدوق بیـــن حـــوادث 

طبیعـــی اختصـــاص داشـــت.
ـــن  ـــاد ای ـــرح ایج ـــلیمانی، ط ـــه س ـــه گفت ب
ــب در مجلـــس  ــد از تصویـ ــدوق بعـ صنـ
ــه  ــی بـ ــرای بررسـ ــامی بـ ــورای اسـ شـ
ـــه  ـــی ب ـــه ایرادات ـــت ک ـــان رف ـــورای نگهب ش
ـــود، امـــا ایـــن ایـــرادات در حـــال  آن وارد ب
ـــا  ـــاال ب ـــت و احتم ـــاح اس ـــی و اص بررس
ــان  ــل از پایـ ــا قبـ ــدن آن تـ ــی شـ نهایـ
ـــاغ  ـــزی اب ـــه مرک ـــه بیم ـــاری ب ـــال ج س

ــود. ــی می شـ ــده اجرایـ ــال آینـ و از سـ

پرداخت ۳ میلیارد تومان برای کمک به 

جان باختگان و مصدومان حادثه کرمان

سنا
 ای

س:
عک

ــع آب  ــتفاده از مناب ــد، اس ــوب ش ــه مص ــی ک ــق قانون طب
زیرزمینــی از طریــق حفــر هــر نــوع چــاه، قنــات و توســعه 
چشــمه در هــر منطقــه از کشــور بایــد بــا اجــازه و موافقــت 
ــه  ــه ب ــا توج ــه ب ــن وزارتخان ــود و ای ــام ش ــرو انج وزارت نی
خصوصیــات زمین شناســی و وضعیــت ســفره آب زیرزمینی 
منطقــه و مقــررات پیش بینــی شــده در ایــن زمینــه، نســبت 
ــد. ــدام می کن ــرداری، اق ــر و بهره ب ــه حف ــدور پروان ــه ص ب
ــت ســاده نیســت  ــک حرک ــا ی ــاز تنه ــر مج ــاه غی ــر چ حف
ــه شــرایط  ــن هم ــر گرفت ــدون در نظ ــر آن ب ــوع حف ــه ن بلک
بــه  منجــر  می توانــد  حتــی  مصون ســازی   و  ایمنــی 
آلوده شــدن منابــع و ســفره های آب زیرزمینــی شــود.
در راســتای جلوگیــری از ایــن اقــدام مخــرب اطرحــی نیــز 
ــفندقه  ــان اس ــتان کرم ــوب اس ــه در جن ــده ک ــنهاد ش پیش
ایــن طــرح معرفــی شــده اســت. جیرفــت پایلــوت 
حمیــد آذربیــگ مدیــر امــور منابــع آب شهرســتان جیرفــت 
در مــورد طــرح پــر و مســلوب المنفعــه نمــودن چــاه هــای 
غیرمجــاز بخــش اســفندقه جیرفــت بــه کاغــذ وطــن 
گفت:بــرای تعییــن و تکلیــف چــاه هــای غیر مجــاز متروکــه 
ــه  وفعــال از ســال 1385 مقــرر شــد در دشــت اســفندقه ب
عنــوان دشــت پایلــوت در ســه مرحلــه ایــن طــرح بررســی 
ــال و  ــر فع ــای غی ــاه ه ــه چ ــدا کلی ــردد، ابت ــی گ و اجرای
متروکــه ای کــه قبــل و بعــد از ســال 85 حفــر شــده بودنــد، 
پــر و مســلوب المنفعــه گردنــد و در مرحلــه دوم، قــرار بــود 
مدیریــت جهــاد کشــاورزی  بــرای تامیــن آب اراضــی تحــت 
ــد از  ــده بع ــر ش ــال حف ــاز و فع ــای غیرمج ــرب چاه ه ش

ــه دچــار نقصــان  ــی ک ــا قنوات ــی و احی ــه روب ســال 85 ،الی
ــال هــای آبرســانی و  آبدهــی شــده وهمچنیــن مرمــت کان
اجــرای سیســتم آبیــاری نویــن را در دســتور کار قــرار دهــد و 
در مرحلــه ســوم بعــد از تامیــن آب اراضــی کشــاورزی کلیــه 
چاه هــای غیرمجــاز و فعــال، صــدور مجــوز بــرای چــاه هــای 
فــرم یــک  دارای شــرایط یعنــی چــاه هــای غیــر مجــاز حفر 
شــده قبــل از ســال 85، صــورت گیــرد، ولــی متاســفانه بــه 
دلیــل ممانعــت و اغتشــاش بعضــی کشــاورزان از چنــد مــاه 

ــق  ــه صــورت معل ــی ب ــن طــرح در مراحــل ابتدای پیــش ای
درآمــده اســت و خــود کشــاورزان و اهالــی بخــش اســفندقه 
ازعــدم اجرایــی شــدن ایــن طــرح متضــرر مــی شــوند.آذر 
بیــگ تاکیــد کــرد: ضمنــا یکــی دیگــر از فوایــد این طــرح در 

آینــده، تامیــن آب مــورد نیــاز در طــرح هــای صنعتــی بزرگ 
و کوچــک بــود. مدیــر امــور منابــع آب شهرســتان جیرفت در 
پایــان یــادآور شــد: قنــات هایــی کــه پیــش از 5 ســال  از 
خشــک شدنشــان مــی گــذرد ،غیــر فعــال و متروکه هســتند 
ــی  ــات نم ــای قن ــه ج ــاه ب ــاص چ ــون اختص ــمول قان مش
شــوند و کلیــه چــاه هایــی کــه جدیــدا حفــر شــده انــد هــم 
طبــق دســتور قضایــی بایــد پــر و مســلوب المنفعــه شــوند.

حفر چاه های غیرمجاز، پاشنه آشیل منابع آب 
زیرزمینی 

ــج  ــاعه و تروی ــی اش ــه های اصل ــی از ریش ــرو یک ــر نی وزی
چاه هــای غیــر مجــاز را  قوانینــی می دانــد کــه برخــی مواقــع 
ــق  ــودگی ح ــا بخش ــه آنه ــته اند و از جمل ــذاری داش تاثیرگ
النظاره هــا اســت. همچنیــن مــاده واحــده تعییــن تکلیــف 
ــرداری را  ــش بهره ب ــل افزای ــه در عم ــد پروان ــای فاق چاه ه
ــداث  ــد اح ــز رون ــون نی ــت.این دو قان ــده اس ــب ش موج
چاه هــا و بــه دنبــال آن چــاه غیرمجــاز را ســرعت داد و 
اکنــون ایــن موضــوع بــه پاشــنه آشــیل منابــع آب زیرزمینی 
شــده اســت؛ بــه گونه ای کــه »علیمــراد اکبــری« معــاون آب 
و خــاک وزیــر جهادکشــاورزی چنــدی پیــش گفــت: اکنــون 
350 تــا 400 هــزار حلقــه چــاه کشــاورزی غیرمجــاز در کشــور 
وجــود دارد کــه ســاالنه بیــش از 10 میلیــارد مترمکعــب آب 
ــزاده  ــم تقی ــود.البته »قاس ــرف می ش ــا مص ــن چاه ه ــا ای ب
ــدی  ــز چن ــرو نی ــای وزارت نی ــاون آب و آبف ــی« مع خامس
پیــش در جمــع خبرنــگاران گفــت: 7 میلیــارد و 300 میلیــون 
متــر مکعــب آب در کشــور ســاالنه بــه صــورت غیــر مجــاز 
ــای  ــط چاه ه ــزان آب توس ــن می ــه ای ــود ک ــرف می ش مص
غیرمجــاز برداشــت و مصــرف می شــود.وی تعــداد چاه هــای 
کشــور را 808 هــزار حلقــه برشــمرد و خاطــر نشــان ســاخت: 
از ایــن تعــداد 303 هــزار حلقــه چــاه غیــر مجــاز اســت.تقی 
ــارد متــر مکعــب  ــون 49 میلی زاده خامســی ادامــه داد: اکن
ــه صــورت مجــاز مصــرف می شــود امــا برداشــت های  آب ب
مجــاز بیــش از حــد اســت. اکنــون آبخوان هــای زیــر زمینــی 
ــوی  ــد جل ــه بای ــت ک ــدی اس ــر ج ــرض خط ــور در مع کش
برداشــت های بــی رویــه گرفتــه شــود.رضا اردکانیــان نیــز روز 
ــت: در بحــث  ــس شــورای اســامی گف ــاه در مجل 31 تیرم
ــی اشــاعه  ــی یکــی از ریشــه های اصل ــر زمین ــع آب زی مناب
ــوده کــه گاهــی  و ترویــج چاه هــای غیــر مجــاز، قوانینــی ب
تاثیرگــذاری داشــته اند کــه از از جملــه آنهــا بخشــودگی حــق 

النظاره هــا اســت. همچنیــن مــاده واحــده تعییــن تکلیــف 
ــرداری را  ــش بهره ب ــل افزای ــه در عم ــد پروان ــای فاق چاه ه
موجــب شــده اســت.عضو هیــات دولــت ادامــه داد: البتــه 

ــه  ــی از جمل ــزار قانون ــا اب ــرده ب ــاش ک ــم ت ــرو ه وزارت نی
ــادل  ــی آب، موضــوع تع اســتفاده از ســاز و کار شــورای عال
بخشــی منابــع آب زیــر زمینــی و نحــوه برخــورد بــا چاه هــای 

غیــر مجــاز را پیگیــری کنــد.وی بــا بیــان اینکــه طــرح احیــا 
ــدای ســال  ــی از ابت ــر زمین ــع آب زی ــادل بخشــی مناب و تع
94 عملیاتــی شــده اســت، گفــت: مجمــوع چاه هــای 

ــدای  ــا ابت ــده ت ــه« ش ــلوب المنفع ــده و »مس ــداد ش انس
دولــت یازدهــم برابــر بــا 17 هــزار و 856 حلقــه بــوده کــه تــا 
پایــان ســال 97 بــه 57 هــزار و 655 حلقــه رســیده اســت.

300 هزار حلقه چاه غیر مجاز در استان 
ــان  ــا بی ــس ب ــم در مجل ــردم ب ــده م ــاه نماین ــزادی پن نیک
اینکــه طبــق آمــار موجــود 300 هــزار حلقــه چــاه غیــر مجــاز 
در اســتان وجــود دارد کــه راهــکاری بــرای تعییــن تکلیــف 
آنهــا ارائــه نشــده، ادامــه داد: وزارت نیــرو متاســفانه آمرانــه 
بــا مســائل و مشــکات کشــاورزان برخــورد می کنــد و تنهــا 
راهــش پــر کــردن چاه هــای کشــاورزی اســت. مگــر وزارت 
نیــرو نبایــد از برداشــت آب هــای غیــر مجــاز جلوگیــری کنــد 
ــر  ــرداری از آب غی ــره ب ــر و به ــه حف ــدام ب ــر کســی اق و اگ
ــود؟  ــورد ش ــا او برخ ــت ب ــا فوری ــد ب ــر نبای ــرد مگ ــاز ک مج
گاهــی 50 ســال برداشــت می شــود و حــاال متوجــه کار 
ــتاها،  ــه روس ــاه تخلی ــده اند.نیکزادی پن ــون ش ــاف قان خ
ســرگردانی و مهاجــرت روســتاییان، کاهــش ضریــب امنیــت 
ــی  ــع آب ــت مناب ــل عــدم مدیری ــودی روســتاها را از عل و ناب
عنــوان و خاطرنشــان کــرد: کشــاورزان بــه صــورت ســنتی از 
ــودی  ــث ناب ــه باع ــد ک ــی اســتفاده می کنن ــای خاک کانال ه
بیت المــال می شــود وقتــی نعمتــی مثــل ســد وجــود دارد 
بایــد بــه طــور کامــل و اقتصــادی از آب اســتفاده شــود. چــرا 
بایــد شــاهد بی توجهــی بــه منافــع ملــی و خلــق ثــروت از 
ســرمایه های کشــور باشــیم.در عیــن حــال »بنفشــه زهرایی« 
مدیــر کل دفتــر مدیریــت مصــرف و ارتقــای بهــره وری آب 
ــراث  ــدی پیــش در نشســت »می ــرو چن ــای وزارت نی و آبف
فرهنگــی و مواجهــه بــا بحــران ســیل« بــا اشــاره بــه اثــرات 
ــود  ــی می ش ــش بین ــت: پی ــه گف ــر منطق ــم ب ــر اقلی تغیی
ــا ســال 2090، ســطوح تحــت پوشــش خشکســالی های  ت
شــدید بیــن 10 تــا 30 برابــر، فراوانــی وقــوع خشکســالی ها 
ــا  ــن 2 ت ــالی ها بی ــداوم خشکس ــط ت ــر و متوس ــا دو براب ت
6 برابــر افزایــش یابد.میثــم جعفــرزاده مدیــرکل دفتــر 
مدیریــت بحــران وزارت نیــرو هــم بــه خبرنــگار ایرنــا گفــت: 
ــر مجــاز جــزو مــواردی اســت کــه اگــر  حفــر چاه هــای غی
مــورد کــم توجهــی قــرار گیــرد در آینــده تبدیــل بــه بحرانــی 
جــدی در برابــر منابــع آبــی خواهــد بــود.وی حفــر چاه هــای 
ــد  ــر تهدی ــاوه ب ــه ع ــت ک ــی دانس ــاز را از عوامل ــر مج غی
منابــع آبــی امــکان آلــوده ســاختن ایــن منابــع را دو برابــر 
ــی  ــع آب ــه خطــر بیوتروریســم در مناب می ســازد.جعفرزاده ب
اشــاره کــرد و ادامــه داد: حفرچــاه هــای غیرمجــاز می توانــد 
یکــی از مــوارد بیوتروریســم محســوب شــود کــه بــه شــدت 
آلودگــی منابــع آب زیــر زمینــی را بــه دنبــال خواهــد داشــت.

حمید آذربیگ مدیر امور منابع آب شهرستان جیرفت 
در مورد طرح پر و مسلوب المنفعه نمودن چاه 

های غیرمجاز بخش اسفندقه جیرفت به کاغذ وطن 
گفت:برای تعیین و تکلیف چاه های غیر مجاز متروکه 
وفعال از سال 1385 مقرر شد در دشت اسفندقه به 

عنوان دشت پایلوت در سه مرحله این طرح بررسی و 
اجرایی گردد، ابتدا کلیه چاه های غیر فعال و متروکه 

ای که قبل و بعد از سال 85 حفر شده بودند، پر و 
مسلوب المنفعه گردند و در مرحله دوم، قرار بود 

مدیریت جهاد کشاورزی  برای تامین آب اراضی تحت 
شرب چاه های غیرمجاز و فعال حفر شده بعد از سال 
85 ،الیه روبی و احیا قنواتی که دچار نقصان آبدهی 
شده وهمچنین مرمت کانال های آبرسانی و اجرای 
سیستم آبیاری نوین را در دستور کار قرار دهد و در 
مرحله سوم بعد از تامین آب اراضی کشاورزی کلیه 

چاه های غیرمجاز و فعال، صدور مجوز برای چاه های 
فرم یک  دارای شرایط یعنی چاه های غیر مجاز حفر 
شده قبل از سال 85، صورت گیرد، ولی متاسفانه به 
دلیل ممانعت و اغتشاش بعضی کشاورزان از چند 

ماه پیش این طرح در مراحل ابتدایی به صورت معلق 
درآمده است و خود کشاورزان و اهالی بخش اسفندقه 

ازعدم اجرایی شدن این طرح متضرر می شوند.

به گفته مدیر امور منابع آب جیرفت به دلیل ممانعت و اغتشاش برخی از کشاورزان، طرح پرکردن چاه های غیرمجاز اسفندقه متوقف 
شده و این موضوع به ضرر منطقه است

توقف طرح پرکردن چاه های غیرمجاز اسفندقه 

حفـر چـاه یکـی از روش هـای تامیـن آب از سـفره های زیرزمینی اسـت که از دیربـاز مورد توجـه ایرانیان 
قـرار داشـته اسـت. مردمـان این دیـار کهن با حفر چـاه، هـم از آب آن برای شـرب اسـتفاده می کردند و 
هـم کشـتزارهای خـود را آبیـاری می کردند. اما اسـتفاده از آب چاه بر اسـاس اصول خـاص و بهره برداری 
صحیـح انجام می گرفت.اما با گسـترده تر شـدن خیمه خشکسـالی در چند سـال اخیر و بـه دنبال آن کم 
شـدن آب هـای سـطحی، اسـتفاده از آب چـاه بیش از پیش شـد و این رویـه نگران کننده متولیـان امر را 

واداشـت تا نسـبت بـه تدوین قانونی بـرای برداشـت آب از چاه ها اقـدام کنند.

نیکـزادی پنـاه نماینـده مردم بـم در مجلس 
بـا بیـان اینکه طبـق آمـار موجـود 300 هزار 
حلقـه چـاه غیـر مجاز در اسـتان وجـود دارد 
کـه راهـکاری بـرای تعییـن تکلیف آنهـا ارائه 
متاسـفانه  نیـرو  وزارت  داد:  ادامـه  نشـده، 
کشـاورزان  مشـکالت  و  مسـائل  بـا  آمرانـه 
کـردن  پـر  راهـش  تنهـا  و  می کنـد  برخـورد 
وزارت  مگـر  اسـت.  کشـاورزی  چاه هـای 
نیـرو نبایـد از برداشـت آب هـای غیـر مجـاز 
جلوگیـری کنـد و اگـر کسـی اقـدام بـه حفر 
و بهـره بـرداری از آب غیـر مجـاز کـرد مگـر 
نبایـد بـا فوریـت بـا او برخورد شـود؟ گاهی 
50 سـال برداشـت می شـود و حـاال متوجـه 

شـده اند. قانـون  خـالف  کار 

نجمه سعیدی
دبیر تحریریه/کاغذ  وطن

س
فار

س: 
عک

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

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

آگهـی موضـوع مـاده 3 قانـون و مـاده 13 آئیـن نامـه قانـون تعیین تکلیف 
وضعیـت ثبتـی و اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی 

برابـر رای شـماره 139860319012001771 هیـات دوم موضـوع قانـون تعییـن 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی مسـتقر در 
واحـد ثبتی حوزه ثبت ملک سـیرجان تصرفات مالکانـه بامعارض متقاضی 
آقای سـید محمدرضا موسـوی فرزند سـید کاظم بشـماره شناسـنامه 445 
صـادره از سـیرجان در یـک بـاب مغازه به مسـاحت 32/26متـر مربع پاک 
726 اصلـی واقـع در خیابـان ولیعصـر خریداری از مالک رسـمی آقای سـید 
کاظـم موسـوی زیدآبـادی و فخر السـادات موسـوی محرز گردیده اسـت.لذا 
بـه منظـور اطـاع عموم مراتـب در دو نوبت بـه فاصله 15 روز آگهی می شـود 
در صورتـی که اشـخاص نسـبت بـه صدور سـند مالکیت متقاضـی اعتراضی 
داشـته باشـند مـی تواننـد از تاريـخ انتشـار اولیـن آگهـی بـه مـدت دو مـاه 
اعتـراض خـود را بـه این اداره تسـلیم و پس از اخذ رسـید، ظـرف مدت یک 
مـاه از تاريخ تسـليم اعتـراض، دادخواسـت خود را به مراجـع قضایی تقدیم 
نماینـد. بدیهی اسـت در صورت انقضـای مدت مذکور و عـدم وصول اعتراض 

طبـق مقررات سـند مالکیـت صادر خواهد شـد.
تاریخ انتشار نوبت اول : 1398/10/09

تاریخ انتشار نوبت دوم : 1398/10/24
محمد آرمان پور- رئیس ثبت اسناد و امالک/ م الف:592

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

هیـات موضـوع قانون تعیین تکلیـف وضعیت ثبتی 
اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسمی

آگهـی موضـوع ماده3 قانـون و ماده 13آئین نامـه قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی واراضی و سـاختمانهای فاقدسـند رسـمی 
شـماره139860319014003442-98/08/23هیات  برابـررای 
اول موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و 
سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی مسـتقردرواحد ثبتـی حـوزه 
ثبـت ملـک جیرفـت  تصرفـات مالکانـه بامعـارض متقاضـی 
اقـای محمـد مجاز فرزنـد رمضان بشـماره شناسـنامه 68صادره 
ازجیرفت در ششـدانگ یک باب خانه به مسـاحت 701/75متر 
مربـع پـاک -فرعـی از565- اصلـی مفـروز و مجـزی شـده از 
پـاک 20فرعـی از565 -اصلـی قطعـه دوواقـع در اراضی بهجرد 
جیرفـت  بخـش 45کرمـان  خریـداری از مالـک رسـمی آقـای 
رمضـان مجـاز محرزگردیـده اسـت.لذا بـه منظـور اطـاع عمـوم 
مراتـب دردو نوبـت بـه فاصلـه 15روزآگهـی می شـود در صورتی 
که اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیت متقاضی اعتراضی 
داشـته باشـند مـی تواننـد از تاریخ انتشـاراولین آگهـی به مدت 
دوماه اعتراض خود را به این اداره تسـلیم و پس از اخذ رسـید، 
ظـرف مدت یک ماه از تاریخ تسـلیم اعتراض،دادخواسـت خود 
را بـه مراجـع قضایـی تقدیـم نماینـد . بدیهـی اسـت در صـورت 
انقضـای مـدت مذکوروعـدم وصول اعتراض طبق مقررا ت سـند 
مالکیـت صـادر خواهدشـد ./م الـف:566-   تاریخ انتشـار نوبت 

اول:98/10/10 – تاریـخ انتشـارنوبت دوم :98/10/24
جواد فاریابی  - رئیس ثبت اسناد امالک

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

هیـات موضـوع قانون تعیین تکلیـف وضعیت ثبتی 
اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسمی

آگهـی موضـوع ماده3 قانـون و ماده 13آئین نامـه قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی واراضی و سـاختمانهای فاقدسـند رسـمی 
شـماره139860319014003642-98/09/04هیات  برابـررای 
دوم موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و 
سـاختمانهای فاقد سـند رسمی مسـتقردرواحد ثبتی حوزه ثبت 
ملـک جیرفـت  تصرفـات مالکانـه بامعـارض متقاضـی اقـای 
علـی سـاالری پـور فرزند درویش بشـماره شناسـنامه 141صادره 
ازجیرفـت در ششـدانگ یـک بـاب خانـه  به مسـاحت 280متر 
مربـع پـاک -فرعـی از565- اصلـی مفـروز و مجـزی شـده از 
پـاک20 فرعـی از565 -اصلـی قطعـه دوواقـع در اراضی بهجرد 
جیرفـت  بخـش 45کرمـان  خریـداری از مالـک رسـمی آقـای 
درویـش دهقـان محرزگردیـده اسـت.لذا به منظور اطـاع عموم 
مراتـب دردو نوبـت بـه فاصلـه 15روزآگهـی می شـود در صورتی 
که اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیت متقاضی اعتراضی 
داشـته باشـند مـی تواننـد از تاریخ انتشـاراولین آگهـی به مدت 
دوماه اعتراض خود را به این اداره تسـلیم و پس از اخذ رسـید، 
ظـرف مدت یک ماه از تاریخ تسـلیم اعتراض،دادخواسـت خود 
را بـه مراجـع قضایـی تقدیـم نماینـد . بدیهـی اسـت در صـورت 
انقضـای مـدت مذکوروعـدم وصول اعتراض طبق مقررا ت سـند 
مالکیـت صادر خواهدشـد ./م الـف:568-   تاریخ انتشـار نوبت 

اول:98/10/10 – تاریـخ انتشـارنوبت دوم :98/10/24
جواد فاریابی  - رئیس ثبت اسناد امالک

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

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

آگهـی موضـوع مـاده3 قانـون و مـاده 13آئیـن نامه قانـون تعیین 
تکلیـف وضعیـت ثبتـی واراضی و سـاختمانهای فاقدسـند رسـمی 
شـماره139860319014003699-98/09/06هیات  برابـررای 
و  اراضـی  ثبتـی  وضعیـت  تکلیـف  تعییـن  قانـون  موضـوع  دوم 
حـوزه  ثبتـی  مسـتقردرواحد  رسـمی  سـند  فاقـد  سـاختمانهای 
متقاضـی  بامعـارض  مالکانـه  تصرفـات  جیرفـت   ملـک  ثبـت 
اقـای امامعلـی گـروی سـاردو فرزنـد محمـد بشـماره شناسـنامه 
11صـادره ازجیرفـت در ششـدانگ یـک بـاب خانـه  بـه مسـاحت 
396متـر مربـع پـاک -فرعـی از571- اصلـی مفـروز و مجـزی 
شـده از پـاک 36 فرعـی از571 -اصلـی قطعـه دوواقـع در اراضی 
سـرجازجیرفت  بخش 45کرمان  خریداری از مالک رسـمی آقای 
حسـین شـریفی  محرزگردیـده اسـت.لذا بـه منظـور اطـاع عموم 
مراتـب دردو نوبـت بـه فاصلـه 15روزآگهـی مـی شـود در صورتـی 
کـه اشـخاص نسـبت به صـدور سـند مالکیـت متقاضـی اعتراضی 
داشـته باشـند مـی تواننـد از تاریـخ انتشـاراولین آگهـی بـه مـدت 
دومـاه اعتـراض خـود را بـه این اداره تسـلیم و پس از اخذ رسـید، 
ظـرف مـدت یـک مـاه از تاریـخ تسـلیم اعتراض،دادخواسـت خود 
را بـه مراجـع قضایـی تقدیـم نماینـد . بدیهـی اسـت در صـورت 
انقضـای مـدت مذکوروعـدم وصـول اعتـراض طبـق مقررا ت سـند 
مالکیـت صـادر خواهدشـد ./م الـف:576-  تاریـخ انتشـار نوبـت 

98/10/24: دوم  انتشـارنوبت  تاریـخ   – اول:98/10/10 
جواد فاریابی  - رئیس ثبت اسناد امالک 

آگهی تحدید حدود اختصاصی
چـون ششـدانگ یکبـاب خانـه پـاک 82 فرعـی از 
در  واقـع  1100/05مترمربـع  بمسـاحت  اصلـی   -33
اسـبی  دراراضـی  :واقـع  آدرس  و  بخش34کرمـان 
جبالبـارز جیرفـت مـورد تقاضـای خانـم هاجـر افشـار دهبکـری 
جیرفـت  ثبـت  اختـاف  حـل  محتـرم  هیـات  رای  سـتناد  بـا 
نامبـرده  درمالکیـت  بشـماره98/06/05-9860319014002273 
قرارگرفتـه وآگهـی موضوع مـاده 3قانون تعییـن تکلیف وضعیت 
ثبتـی اراضی وسـاختمانهای فاقد سـند رسـمی و مـاده13- آیین 
نامـه قانـون ثبـت منتشـر ودر موعـد مقـرر مـورد واخواهـی قـرار 
نگرفتـه ونیـاز به تحدید حدود دارد لذا حسـب درخواسـت مورخه 
15926-98/10/08مالـک بدینوسـیله آگهـی تحدیـد حـدود آن با 
سـتناد تبصـره مـاده 13قانـون مزبورمنتشـر و عملیـات تحدید ی 
آن از سـاعت 8صبـح روزدوشـنبه مـورخ 98/11/28شـروع وبعمل 
خواهـد آمـد لـذا بـه مالـک یا مالکیـن اماک مجـاور رقبـه مزبور 
اخطـار میگـردد کـه در موعـد مقـرر در ایـن اعـان به محـل وقوع 
عملیـات  مجاوریـن  مراجعـه  عـدم  در صـورت  و  ملـک حاضـر 
تحدیـدی بـا معرفی مالـک انجام و چنانچه کسـی از مجاورین بر 
حـدود وحقـوق ارتفاقـی آن اعتـراض داشـته باشـد بر طبـق ماده 
20قانـون ثبت و مـاده 86- اصاحی پـس از تنظیم صورتمجلس 
تحدیـدی اعتـراض خـود را کتبـا ظـرف مـدت 30روز به ایـن اداره 
اعـام ودادخواسـت بـه مراجـع ذیصـاح قضائی تقدیـم و گواهی 
دادخواسـت بـه ایـن اداره ارائـه نمایـد وپس از گذشـت مهلت یاد 
شـده هیچگونـه ادعایـی مسـموع نخواهـد بـود./. م الـف:572- 

تاریـخ انتشـار :98/10/24-روز : سـه شـنبه
جواد فاریابی - رئیس اداره ثبت اسناد وامالک جیرفت

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

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

آگهـی موضـوع مـاده 3 قانـون و مـاده 13 آئیـن نامـه قانـون تعیین تکلیف 
وضعیـت ثبتـی و اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی 

برابـر رای شـماره 139860319012001822 هیـات دوم موضـوع قانـون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی مسـتقر در 
واحـد ثبتی حوزه ثبت ملک سـیرجان تصرفات مالکانـه بامعارض متقاضی 
آقای محسـن کوهسـتانی پاریزی فرزند محمدعلی بشـماره شناسـنامه 48 
صـادره از پاریـز در یـک قطعـه باغچـه بـه مسـاحت 7200متـر مربـع پـاک 
150 اصلـی واقـع در ده حسـین نانـوا بخـش 12 کرمـان خریـداری از مالـک 
رسـمی آقـای علی افشـارزاده محرز گردیده اسـت.لذا به منظـور اطاع عموم 
مراتـب در دو نوبـت بـه فاصله 15 روز آگهی می شـود در صورتی که اشـخاص 
نسـبت به صدور سـند مالکیت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند می توانند 
از تاريـخ انتشـار اولیـن آگهـی بـه مـدت دو ماه اعتراض خـود را به ایـن اداره 
تسـلیم و پس از اخذ رسـید، ظرف مدت یک ماه از تاريخ تسـليم اعتراض، 
دادخواسـت خـود را بـه مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی اسـت در صورت 
انقضـای مـدت مذکـور و عـدم وصـول اعتراض طبـق مقررات سـند مالکیت 

صادر خواهد شـد.
تاریخ انتشار نوبت اول : 1398/10/09

تاریخ انتشار نوبت دوم : 1398/10/24
محمد آرمان پور- رئیس ثبت اسناد و امالک/ م الف:594

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

هیـات موضـوع قانون تعیین تکلیـف وضعیت ثبتی 
اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسمی

آگهـی موضـوع ماده3 قانـون و ماده 13آئین نامـه قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی واراضی و سـاختمانهای فاقدسـند رسـمی 
شـماره139860319014001437-98/04/16هیات  برابـررای 
اول موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و 
سـاختمانهای فاقد سـند رسمی مسـتقردرواحد ثبتی حوزه ثبت 
ملـک جیرفـت  تصرفـات مالکانـه بامعـارض متقاضـی اقـای 
محمـود مجـاز فرزنـد رمضـان بشـماره شناسـنامه 1536صـادره 
ازجیرفـت در ششـدانگ یـک بـاب خانـه  به مسـاحت 250متر 
مربـع پـاک -فرعـی از565- اصلـی مفـروز و مجـزی شـده از 
پـاک 20فرعـی از565 -اصلـی قطعـه دوواقـع در اراضی بهجرد 
جیرفـت  بخـش 45کرمـان  خریـداری از مالـک رسـمی آقـای 
رمضـان مجـاز محرزگردیـده اسـت.لذا بـه منظـور اطـاع عمـوم 
مراتـب دردو نوبـت بـه فاصلـه 15روزآگهـی می شـود در صورتی 
که اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیت متقاضی اعتراضی 
داشـته باشـند مـی تواننـد از تاریخ انتشـاراولین آگهـی به مدت 
دوماه اعتراض خود را به این اداره تسـلیم و پس از اخذ رسـید، 
ظـرف مدت یک ماه از تاریخ تسـلیم اعتراض،دادخواسـت خود 
را بـه مراجـع قضایـی تقدیـم نماینـد . بدیهـی اسـت در صـورت 
انقضـای مـدت مذکوروعـدم وصول اعتراض طبق مقررا ت سـند 
مالکیـت صـادر خواهدشـد ./م الـف:565-  تاریخ انتشـار نوبت 

اول:98/10/10 – تاریـخ انتشـارنوبت دوم :98/10/24
جواد فاریابی  - رئیس ثبت اسناد امالک 

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

تکلیـف وضعیـت  تعییـن  قانـون  موضـوع  هیـات 
ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی-آگهی موضوع 
مـاده3 قانـون و مـاده 13آئیـن نامـه قانـون تعییـن تکلیـف 
وضعیت ثبتی واراضی و سـاختمانهای فاقدسـند رسمی برابررای 
موضـوع  دوم  شـماره139860319014003637-98/09/04هیات 
قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای 
فاقـد سـند رسـمی مسـتقردرواحد ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک 
جیرفـت  تصرفات مالکانـه بامعارض متقاضی اقای ضیاءالدین 
مقبلـی هنزائـی فرزنـد کـرم بشـماره شناسـنامه 475صـادره 
ازبافـت در ششـدانگ یـک بـاب خانـه  بـه مسـاحت 324متـر 
مربـع پـاک -فرعـی از581- اصلـی مفـروز و مجـزی شـده از 
پـاک - فرعـی از581-اصلـی قطعـه دوواقع در اراضی حسـین 
ابـاد جیرفت بخـش 45کرمان  خریداری از مالک رسـمی آقای 
ابراهیـم سـیدیان محرزگردیده اسـت.لذا به منظـور اطاع عموم 
مراتـب دردو نوبـت بـه فاصلـه 15روزآگهـی می شـود در صورتی 
که اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیت متقاضی اعتراضی 
داشـته باشـند مـی تواننـد از تاریخ انتشـاراولین آگهـی به مدت 
دوماه اعتراض خود را به این اداره تسـلیم و پس از اخذ رسـید، 
ظـرف مدت یک ماه از تاریخ تسـلیم اعتراض،دادخواسـت خود 
را بـه مراجـع قضایـی تقدیـم نماینـد . بدیهـی اسـت در صـورت 
انقضـای مـدت مذکوروعـدم وصول اعتراض طبق مقررا ت سـند 
مالکیـت صادر خواهدشـد ./م الـف:567-   تاریخ انتشـار نوبت 

اول:98/10/10 – تاریـخ انتشـارنوبت دوم :98/10/24
جواد فاریابی - رئیس ثبت اسناد امالک

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

وضعیـت  تکلیـف  تعییـن  قانـون  موضـوع  هیـات 
ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی-آگهی موضـوع 
تکلیـف  تعییـن  قانـون  نامـه  13آئیـن  مـاده  و  قانـون  مـاده3 
وضعیـت ثبتـی واراضـی و سـاختمانهای فاقدسـند رسـمی برابررای 
شـماره139860319014002752-98/07/03هیات اول موضوع قانون 
تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای فاقد سـند 
رسـمی مسـتقردرواحد ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک جیرفـت  تصرفات 
مالکانـه بامعـارض متقاضـی خانـم بلقیـس میـر حسـینی  فرزند 
ازجیرفـت در ششـدانگ  مهـدی بشـماره شناسـنامه 344صـادره 
زمیـن مزروعـی  بـه مسـاحت 158877متـر مربـع پـاک -فرعـی 
از468- اصلـی مفـروز و مجـزی شـده از پـاک - فرعـی از468 
-اصلـی قطعـه دو واقـع در اراضـی لعـل سـفلی جیرفـت  بخـش 
فـروزان  مالـک رسـمی خانـم منصـوره  از  45کرمـان  خریـداری 
ابراهیمـی  محرزگردیـده اسـت.لذا بـه منظـور اطـاع عمـوم مراتـب 
دردو نوبـت بـه فاصلـه 15روزآگهی می شـود در صورتی که اشـخاص 
نسـبت بـه صـدور سـند مالکیت متقاضـی اعتراضی داشـته باشـند 
مـی تواننـد از تاریـخ انتشـاراولین آگهـی بـه مـدت دومـاه اعتراض 
خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پس از اخذ رسـید، ظـرف مدت یک 
مـاه از تاریخ تسـلیم اعتراض،دادخواسـت خود را بـه مراجع قضایی 
تقدیـم نماینـد . بدیهی اسـت در صـورت انقضای مـدت مذکوروعدم 
وصـول اعتـراض طبق مقـررا ت سـند مالکیت صادر خواهدشـد ./م 
الـف:569-  تاریـخ انتشـار نوبت اول:98/10/10 – تاریخ انتشـارنوبت 

98/10/24: دوم 
جواد فاریابی  - رئیس ثبت اسناد امالک 

آگهی تحدید حدود اختصاصی
فرعـی   83 پـاک  خانـه  یکبـاب  ششـدانگ  چـون 
2214/05مترمربـع  بمسـاحت  اصلـی   -33 از 
اسـبی  دراراضـی  :واقـع  آدرس  و  بخش34کرمـان  در  واقـع 
جبالبـارز جیرفـت مـورد تقاضـای آقـای امیرحسـین دریجانـی  
جیرفـت  ثبـت  اختـاف  حـل  محتـرم  هیـات  رای  سـتناد  بـا 
نامبـرده  درمالکیـت  بشـماره98/06/05-9860319014002301 
قرارگرفتـه وآگهـی موضوع مـاده 3قانون تعییـن تکلیف وضعیت 
ثبتـی اراضی وسـاختمانهای فاقد سـند رسـمی و مـاده13- آیین 
نامـه قانـون ثبـت منتشـر ودر موعـد مقـرر مـورد واخواهـی قـرار 
نگرفتـه ونیـاز به تحدید حدود دارد لذا حسـب درخواسـت مورخه 
15927-98/10/08مالـک بدینوسـیله آگهـی تحدیـد حـدود آن با 
سـتناد تبصـره مـاده 13قانـون مزبورمنتشـر و عملیـات تحدید ی 
آن از سـاعت 8صبـح روزدوشـنبه مـورخ 98/11/28شـروع وبعمل 
خواهـد آمـد لـذا بـه مالـک یا مالکیـن اماک مجـاور رقبـه مزبور 
اخطـار میگـردد کـه در موعـد مقـرر در ایـن اعـان به محـل وقوع 
ملـک حاضر و در صـورت عدم مراجعه مجاوریـن عملیات تحدید 
ی بـا معرفـی مالـک انجـام و چنانچـه کسـی از مجاوریـن بـر 
حـدود وحقـوق ارتفاقـی آن اعتـراض داشـته باشـد بر طبـق ماده 
20قانـون ثبت و مـاده 86- اصاحی پـس از تنظیم صورتمجلس 
تحدیـدی اعتـراض خـود را کتبـا ظـرف مـدت 30روز به ایـن اداره 
اعـام ودادخواسـت بـه مراجـع ذیصـاح قضائی تقدیـم و گواهی 
دادخواسـت بـه ایـن اداره ارائـه نمایـد وپس از گذشـت مهلت یاد 
شـده هیچگونـه ادعایـی مسـموع نخواهـد بـود./. م الـف:571- 

تاریـخ انتشـار :98/10/24-روز : سـه شـنبه
 جواد فاریابی - رئیس اداره ثبت اسناد وامالک جیرفت

حصر وراثت 
خواسـته  بـه  بصیـرت  نصـرت  خواهـان  تقدیمـی  دادخواسـت  خصـوص  در  احترامـا 
شـماره   بـه  غامرضـا  فرزنـد  شـیرزادی  درویـش  شـادروان  داده  توضیـح  حصروراثـت 
ملـی 5369691241 در تاریـخ 1397/3/24درکهنـوج فـوت نمـوده ووارث حیـن فـوق عبارتنـد از 
:1- مرتضـی شـیرزادی فرزنـد درویـش 2- فرامرزشـیرزادی فرزند درویش3- افشـین شـیرزادی 
درویش5-افسـانه  فرزنـد  شـیرزادی  سـهیا    -4) متوفـی  پسـر  )فرزنـدان  درویـش  فرزنـد 
شـیرزادی فرزنـد درویـش )فرزنـدان دختـر متوفـی (6- نصـرت بصیـرت  فرزنـد مراد)همسـر 
دائمـی متوفـی (لـذا مراتـب یـک نوبـت در روزنامـه کثیـر االنتشـار محلـی آگهـی میشـود چنانچـه 
کسـی اعتـراض دارد یـا وصیـت نامـه ازمتوفـی نـزد اشـخاص باشـد یـک مـاه از نشـر آگهـی بـه 

دادگاه تقدیـم دارد واال گواهـی صـادر خواهـد شـد .
رئیس شوراحل اختاف شماره دو –بهروز عربی –م الف :788

آگهی ابالغ اجرائیه کالسه :139704019070000062/1  
بدینوسـیله بـه خانـم حکیمـه کمالـی فـرد بدهکارپرونـده کاسـه 139704019070000062/1کـه برابر 
گـزارش 98/06/12شـناخته نگردیـده ایـد ابـاغ مـی گـردد که برابرسـند رهنـی 22655بین شـما و 
بانک اقتصاد نوین جیرفت مبلغ 183/353/772ریال بدهکارمی باشـید که براثرعدم پرداخت وجه بسـتانکار 
درخواسـت صـدور اجرائیـه نموده پس از تشـریفات قانونی اجرائیه صادروبکاسـه فوق درایـن اجراءمطرح می 
باشـد لذا طبق ماده 18/19آئین نامه اجرائی مفاد اسـناد رسـمی بشـما اباغ می گردد ازتاریخ انتشـاراین آگهی 
که تاریخ اباغ اجرائیه محسـوب اسـت فقط یک نوبت در روزنامه کثیراالنتشـارمحلی چاپ ومنتشـرمی گردد 
ظـرف مـدت ده روزنسـبت بـه پرداخت بدهی خـود اقـدام ودراین صورت بـدون انتشـارآگهی دیگری عملیات 

اجرائـی طبـق مقررات علیه شـما تعقیب خواهد شـد .
مسول واحد اجرای اسناد رسمی جیرفت –جواد فاریابی م الف :594

آگهی تحدید حدود اختصاصی 
چـون ششـدانگ یـک بـاب خانـه وبـاغ بمسـاحت 8700متـر 
مربـع تحت پـاک 88فرعـی از412-اصلی مفروز ومجـزا از59-

فرعـی از 412-اصلـی واقـع در قطعـه 3بخـش 34کرمـان واقـع در مردهک 
جبالبارزجنوبـی روسـتای روداب عنبرابـاد .آدرس :عنبر اباد –روسـتای روداب 
جبالبـارز جنوبـی بموجـب رای شـماره 139860319091001243هیات محترم 
قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی ثبتی وسـاختمانهای فاقد سـند رسمی 
ثبـت عنبرابـاد در مالکیت اقـای دادخدا خسـروی فرزند دادعلـی قرار گرفته 
ونیـاز بـه تحدیـد حـدود دارد.لـذا باسـتناد مـاده 13 قانـون مزبـور عملیـات 
تحدیـدی ان از سـاعت 8صبـح روزچهارشـنبه مـورخ 1398/11/23در محـل 

شـروع وبعمـل خواهـد آمـد لـذا بـه مالـک و مجاوریـن رقبـه مزبـور اخطار 
میگـردد کـه در موعـد مقـرر در محـل وقـوع ملـک حاضـر و در صـورت عدم 
مراجعـه مجاوریـن عملیـات تحدیـد ی بـا معرفـی مالـک انجـام و چنانچه 
کسـی از مجاوریـن بـر حـدود وحقـوق ارتفاقـی آن اعتـراض داشـته باشـد 
طبـق مـاده 20قانون ثبـت و مـاده 86 اصاحی پـس از تنظیم صورتمجلس 
تحدیـدی اعتـراض خـود را کتبـا ظـرف مـدت 30روزدادخواسـت بـه مراجع 
ذیصـاح قضائـی تقدیـم و گواهـی دادخواسـت مربوطه را بـه ایـن اداره ارائه 
نمایـد وپـس از گذشـت مهلت یاد شـده هیچگونه ادعایی مسـموع نخواهد 

بـود .تاریخ انتشـار :98/10/24-روز :سـه شـنبه 
مصیب حیدریان –رئیس اداره ثبت اسناد وامالک عنبر اباد-م الف :2396

آگهی حصر وراثت- منوجان  
خواهـان رونوشـت حصـر وراثـت عبـد هللا خدمتـگاری بجـگان  فرزنـد حسـین  بـه شـرح 
دادخواسـت تقدیمـی ثبـت شـده بـه کاسـه 9809983891100481از ایـن دادگاه درخواسـت 
گواهـی حصـر وراثـت نمـوده وچنیـن توضیـح داده که شـادروان مها خدمتـگاری بجـگان فرزند عبدهللا 
در اقامتـگاه دائمـی خـود بـدرود حیـات گفتـه وورثـه حیـن الفـوت ان منحصـر اسـت بـه :1- مرضیـه 
جعفـری شـیب کـوه فرزنـد موسـی ش م 6089711160ت ت 1359/09/01)مـادر متوفـی (2- عبـدهللا 
خدمتـگاری بجـگان فرزنـد حسـین ش م 6089521558 ت ت 1355/09/04)پـدر متوفـی (اینـک بـا 
انجـام تشـریفات مقدماتـی درخواسـت مزبـور یـک نوبـت اگهـی میگرددتـا چنانچـه شـخصی اعتراضی 
دارد ویـا وصیـت نامـه ای از متوفـی نـزداو مـی باشـد از تاریـخ نشـر اگهـی ظـرف مـدت یکمـاه به این 

دادگاه تقدیـم دارد واال گواهـی صـادر خواهـد شـد .
مسئول دفتر شعبه شورا ی حل اختالف مرکزی شعبه1شواری حل اختالف شهرستان  منوجان –عاطفه ساالری پور 

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 قانـون و ماده 13 آئیـن نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و سـاختمان 
هـای فاقـد سـند رسـمی برابـر رای شـماره 139860319008001984 هیـات دوم موضوع قانـون تعیین تکلیف 
وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمان هـای فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتی حـوزه ثبت ملـک زرند 
تصرفـات مالکانـه بامعـارض متقاضـی آقـای محمـود برومنـد فرزند شـمس الدین بشـماره شناسـنامه 126 
صـادره از زرنـد در یـک بـاب خانـه بـه مسـاحت 316/72مترمربـع پـاک 32 فرعـی مفـروز و مجـزی شـده 
از پـاک 12 فرعـی از 2430 اصلـی واقـع در زرنـد خیابـان مصلـی شـرقی کوچـه شـماره 2 خریـداری از مالک 
رسـمی آقـای حسـن اکبرنـژاد محـرز گردیده اسـت. لذا بـه منظور اطـاع عموم مراتـب در دو نوبـت به فاصله 
15روز آگهـی مـی شـود در صورتـی کـه اشـخاص نسـبت بـه صـدور سـند مالکیت متقاضـی اعتراضی داشـته 
باشـند مـی تواننـد از تاریـخ انتشـار اولیـن اگهی به مـدت دو ماه اعتـراض خود را بـه این اداره تسـلیم و پس 
از اخـذ رسـید ظـرف مـدت یـک ماه از تاریخ تسـلیم اعتـراض، دادخواسـت خـود را به مراجـع قضایی تقدیم 
نماینـد. بدیهـی اسـت در صـورت انقضـای مـدت مذکـور و عـدم وصـول اعتراض طبـق مقررات سـند مالکیت 

صـادر خواهد شـد. م/ الـف 204
تاریخ انتشار نوبت اول: 98/10/24- تاریخ انتشار نوبت دوم: 98/11/8

حسین توحیدی نیا- رییس ثبت اسناد و امالک شهرستان زرند

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

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

آگهـی موضـوع مـاده 3 قانـون و مـاده 13 آئیـن نامـه قانـون تعیین تکلیف 
وضعیـت ثبتـی و اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی 

برابـر رای شـماره 139860319012001772 هیـات دوم موضـوع قانـون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی مسـتقر در 
واحـد ثبتی حوزه ثبت ملک سـیرجان تصرفات مالکانـه بامعارض متقاضی 
خانـم فتحیـه موسـوی زیدآبادی فرزند سـیدکاظم بشـماره شناسـنامه 224 
صـادره از سـیرجان در یـک بـاب مغـازه به مسـاحت 10/14 متـر مربع پاک 
726 اصلـی واقـع در خیابـان ولیعصـر بخـش 36 کرمان خریـداری از مالک 
رسـمی آقای سـیدکاظمی موسـوی زیدآبادی و  فخر السادات موسوی محرز 
گردیـده اسـت.لذا بـه منظـور اطـاع عمـوم مراتـب در دو نوبت بـه فاصله 15 
روز آگهـی مـی شـود در صورتی که اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیت 
متقاضـی اعتراضـی داشـته باشـند مـی تواننـد از تاريـخ انتشـار اولین آگهی 
بـه مـدت دو مـاه اعتـراض خود را بـه این اداره تسـلیم و پس از اخذ رسـید، 
ظـرف مدت یک ماه از تاريخ تسـليم اعتراض، دادخواسـت خـود را به مراجع 
قضایـی تقدیـم نمایند. بدیهی اسـت در صـورت انقضای مدت مذکـور و عدم 

وصـول اعتـراض طبق مقـررات سـند مالکیت صادر خواهد شـد.
تاریخ انتشار نوبت اول : 1398/10/09

تاریخ انتشار نوبت دوم : 1398/10/24
محمد آرمان پور- رئیس ثبت اسناد و امالک/ م الف:589

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

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

آگهـی موضـوع مـاده3 قانـون و مـاده 13آئیـن نامـه قانـون تعییـن تکلیف 
برابـررای  رسـمی  فاقدسـند  سـاختمانهای  و  واراضـی  ثبتـی  وضعیـت 
شـماره139860319014003439-98/08/23هیات اول موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقردرواحد 
ثبتـی حـوزه ثبت ملک جیرفـت  تصرفات مالکانه بامعـارض متقاضی اقای 
علی اسـکندری دامنه فرزند کرامت بشـماره شناسـنامه 8800صادره ازجیرفت 
در ششـدانگ یـک بـاب خانه  به مسـاحت 864/70متر مربـع پاک -فرعی 
از634- اصلـی مفـروز و مجزی شـده از پاک - فرعی از634 -اصلی قطعه 
5 واقـع در اراضـی قنات دره سـاردوئیه  جیرفت  بخش 34کرمان  خریداری 
از مالـک رسـمی آقـای یار علی امیر افضلی  محرزگردیده اسـت.لذا به منظور 
اطـاع عمـوم مراتـب دردو نوبـت بـه فاصلـه 15روزآگهی می شـود در صورتی 
که اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند 
مـی تواننـد از تاریـخ انتشـاراولین آگهـی بـه مدت دومـاه اعتراض خـود را به 
این اداره تسـلیم و پس از اخذ رسـید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسـلیم 
اعتراض،دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضایی تقدیم نمایند . بدیهی اسـت 
در صـورت انقضـای مـدت مذکوروعـدم وصـول اعتـراض طبق مقررا ت سـند 
مالکیت صادر خواهدشـد ./م الف:564-   تاریخ انتشـار نوبت اول:98/10/10 

– تاریخ انتشـارنوبت دوم :98/10/24
جواد فاریابی  - رئیس ثبت اسناد امالک

ادامه اجرای عملیات آزادسازی تصرفات 
حریم و بستر رودخانه های استان کرمان

جشنواره موسیقی فجر در استان برگزار نمی شود

مدیرعامـل شـرکت آب منطقـه ای کرمـان در ایـن 
خصـوص گفت: عملیات آزادسـازی حریم و بسـتر 
رودخانـه هـا در نقـاط حادثـه خیز اسـتان به جهت 
جلوگیری از خطرات احتمالی ناشـی از سـیاب در 

حـال انجام اسـت.
وی بـا اشـاره بـه اصـل 45 قانـون اساسـی و بـر 
اسـاس تبصره هـای ذیـل مـاده 2 قانـون توزیـع 
عادالنـه آب مبنـی بـر اینکـه اراضـی بسـتر و حریم 
رودخانه هـا جـزء انفـال و سـرمایه هـای ملـی بـه 
شـمار مـی رود و مسـئولیت تعییـن حـد بسـتر 
و حریـم رودخانـه هـا و حفاظـت از آنهـا بـر عهـده 
وزارت نیـرو اسـت، افزود: این اقـدام نیازمند عزمی 
همگانی اسـت و ضرورت دارد آحاد مـردم، ادارات و 
سـازمانهای ذیربط در این امر مشـارکت همه جانبه 

باشند. داشـته 
مهنـدس رشـیدی تصریـح کـرد: ایـن موضـوع از 
اهمیـت بسـیاری برخوردار اسـت لذا دسـتگاههای 
نظارتـی و قضایـی نیـز بـا جدیـت و قاطعیـت بـا 
متخلفـان ایـن حوزه برخورد می نماینـد. وی گفت: 
از جملـه اقدامـات انجـام شـده در ایـن راسـتا می 
تـوان بـه آزادسـازی حـدود 20 هکتـار از حریـم و 
بسـتر رودخانه های شهرسـتان جیرفت از مردادماه 

سـالجاری تاکنـون اشـاره کرد.
مدیرعامـل شـرکت آب منطقـه ای بیـان داشـت: 
نخسـتین مرحلـه عملیـات آزادسـازی تصرفـات 
حریـم و بسـتر رودخانـه هـای جیرفـت، مردادماه 
امسـال بـه مـدت 20 روز در دو نقطـه از رودخانـه 
ملنتی که دو دهانه پل پایداران و شـهرک حسـین 

آبـاد را مسـدود کـرده بود انجام شـد. وی ادامه داد: 
مرحلـه دوم در 12 آذرمـاه صـورت گرفـت که طی آن 
یـک هـزار و 600 مترمربـع از اراضـی بسـتر رودخانه 

عبـاس آبـاد و علـی آبـاد رفع تصرف شـد.
علـی رشـیدی بـه مرحلـه سـوم آزادسـازی بسـتر 
رودخانـه ها اشـاره کـرد و افـزود: نیمـه دوم آذرماه 
سـالجاری نیـز بیـش از هفـت هـزار مترمربـع از 
اراضـی تصرفـی بسـتر رودخانـه هوکـرد پاتلـی که 
توسـط بعضی افـراد تصرف و به اتبـاع بیگانه برای 
انباشـت و بازیافـت زبالـه اجـاره داده شـده بـود با 
هماهنگـی دسـتگاه قضایـی از تصرف مرتفع شـد.

وی ادامـه داد: همچنیـن از 25 آذر تـا نهـم دیمـاه 
طـی مرحلـه چهارم عملیـات، چهار هکتـار از اراضی 
بسـتر رودخانـه هلیـل کـه مورد تصـرف و اسـتقرار 
یک شـرکت پیمانـکاری قرار گرفته بـود با تخریب 
سـه واحـد سـاختمان و پلمـپ تمامی تأسیسـات 
اسـتخراج شـن و ماسـه و تخریب دیوار حفاظتی، 

شد. آزاد 
مدیرعامـل آب منطقـه ای بـا بیـان اینکه پنجمین 
مرحلـه از آزادسـازی بسـتر رودخانـه هـا ابتـدای 
دیمـاه سـالجاری انجام شـد اظهـار داشـت: در این 
مرحله بسـتر رودخانه ملنتی در شـهرک مسـکونی 
فجر بوسـیله 2 دسـتگاه بولدوزر و سه دستگاه لودر 
آغـاز و تـا 18 دیمـاه بیـش از 12هکتـار زمیـن رفـع 

تصرف شـد.
مهندس رشیدی ششـمین مرحله آزادسازی بستر 
رودخانـه را در تاریـخ 18 دیمـاه عنوان کـرد و گفت: 
همزمـان با پایان عملیات رودخانـه ملنتی، یکی از 
سرشـاخه های بزرگ رودخانه شـور در محل تاقی 
بـا ملنتـی که عـرض ایـن رودخانـه را از 250 متر به 
12 مترکاهـش داده بـود بطـور کامل رفـع تصرف و 
بیش از 2 هکتار از بسـتر رودخانه آزادسـازی شـد.

وی بـا بیـان این مطلـب که تصرف بسـتر رودخانه 
هـا موجـب انحـراف مسـیر آب بـه اراضـی مجـاور 
شـده و اولیـن قربانی ها سـاکنان مجـاور رودخانه 
هـا و مسـیل هـای تصـرف شـده خواهنـد بـود 
تصریـح کـرد: انتظـار داریم مـردم هر گونـه تصرف 
در مسـیر رودخانـه هـا را بـه مدیریـت منابـع آب 

شهرسـتان مربوطـه گـزارش نمایند.

بـه منظـور هـم دردی بـا حادثـه دیـدگان اخیـر 
امسـال  تهـران،  هوایـی  سـانحه  و  کرمـان  در 
جشـنواره موسیقی فجر در اسـتان کرمان برگزار 

نمی شـود.
بـه گزارش گروه اسـتان های باشـگاه خبرنگاران 
جوان از کرمان، انجمن موسـیقی اسـتان کرمان 
اعـام کـرد به منظور هم دردی بـا حادثه دیدگان 
اخیـر در کرمـان و سـانحه هوایی تهران، امسـال 
جشـنواره موسیقی فجر در اسـتان کرمان برگزار 

نمی شود.
برایـن اسـاس، انجمـن موسـیقی اسـتان بـه 

موسـیقی  خانـواده  در  بیشـتر  پویایـی  منظـور 
اسـتان و ایجـاد فضـای مفرح برای شـهروندان، 
بر آن بود تا جشـنواره موسـیقی فجـر را همزمان 

بـا تهـران در اسـتان کرمـان نیـز برگـزار نماید.
امـا بـه دلیـل رخ داد هـای دو هفتـه گذشـته  
وآزردگـی خاطـر مـردم عزیـز کرمـان کـه از این 
حـوادث تالـم خاطـر پیـدا کردنـد تصمیـم بـر 

حـذف برنامـه گرفتـه شـد.
ایـن انجمـن از همه هنرمندانی که برای شـرکت 
در ایـن جشـنواره اعـام آمادگـی نمـوده بودنـد 

عذرخواهـی کرد.

بفا
: آ

س
عک
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تو راِهت َبست َور پاِی ُم ُروتی
ِدگه ای دین ُو   ُدنیاِی ُم کُوتی
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  در اینستاگرام چه خبر

فیلم اتاق
-ترس چیزیه که حسش می کنی ولی 

شجاعت چیزیه که انجامش می دی

دیالوگ

عکس نوشت

 نشسته ام ببینم،
کدامیک از ما زودتر می رود!

من!
یا این مسافت طوالنی؟ !

محاط شده ام در حضوری که تویی،
در این دایره سرگردان،

یکی یکی درهای اتفاق را می گشایم،
بدان امید که از پشت یکی بیرون بیایی

عادل دانتیسم

عکس: 
سیاوش حسینی

کلوت شهداد
 کلوت شهداد کرمان به عنوان یک جاذبه ی منحصر به فرد و 

طبیعی ایران شناخته می شود و نمونه ای از آن در منطقه یوتا 
ایاالت متحده وجود دارد. چشم انداز ماورایی و وهم آلود کلوت 

های شهداد ساالنه توریست های بسیاری را از داخل و خارج از کشور به سمت خود جذب 
می کند.نکته حائر اهمیت در خصوص کلوت شهداد کرمان که آن را در سراسر جهان بر سرزبان 

ها انداخته است، دارا بودن باالترین درجه حرارتی کره زمین است.

جاذبه

         در توییتر چه می گویند؟

رمان

علف شبانه

پاتریـک مودیانـو )متولـد 1945، پاریس(، میاِن نویسـندگان قرن 
بیسـتم فرانسـه جایـگاه ویـژه ای دارد. ایـن جایـگاه نـه بـه نوبـل 
ادبـی ای کـه در 9 اکتبـر 2014 نصیـب او شـد، کـه بـه ویژگی هـای 
سـاختاری و محتـوای رمـان علـف شـبانه او برمی گـردد. در جهـاِن 
روایـی مودیانـو، که اغلب به سـاده ترین و دقیق ترین شـکل روایت 

می شـود، گذشـته در تاریک روشـنا اسـت.

کـودک بـا زبون بلوچـی میگه: »بیایید خونه های مـارو نگاه کنید. داریم از سـردی می میریم. 
مـا گناه داریـم. بارون، خونه هامونو خـراب کرده«

از صفحه تابناک

معرفی 

نگاهی به تاریخ؛ عاقبت طرح »کشف حجاب« در کرمان
مدیر مرکز کرمان شناسی: بر اساس مستندات ، طرح »کشف حجاب« رضاشاه در کرمان هیچ گونه 

توفیقی به دست نیاورد

ــی  ــه کشــورهای اروپای ــج بعــد از ســفر ب رضاخــان میرپن
ــش  ــوع پوش ــا و ن ــای آنه ــات دولت ه ــاهده اقدام و مش
ــن  ــران ای ــم در ای ــا او ه ــن شــد ت ــر ای ــان ب ــردان و زن م
سیاســت دین زدایــی را انجــام دهــد، بــر اســاس همیــن، 
رژیــم طــرح کشــف حجــاب را از دی مــاه 1314 بــه اجــرا 
ــا فرهنــگ  ــران کــه مردمــی مذهبــی و ب در آورد.مــردم ای
اســامی بودنــد ایــن طــرح را مخالفــت علنــی بــا عقایــد 
خــود دانســتند و بــه مقابلــه بــا آن برخاســتند، در تاریــخ 
5 بهمن مــاه ایــن دســتور طــرح کشــف حجــاب توســط 
والــی کرمــان اجبــاری اعــام شــد و بــه همــه شــهرهای 
همجــوار و تحــت فرمانروانــی او ارســال شــد.رژیم بــرای 
ــرار  ــردم ق ــه م ــرش عام ــن طــرح موجــب پذی ــه ای اینک
گیــرد دانش آمــوزان و فرهنگیــان را بــرای اجــرای آن 
ــرای علنی کــردن، ایــن طــرح را در  مناســب دانســتند و ب
مــدارس دخترانــه اجبــاری کردنــد تــا جایــی کــه بســیاری 
ــران خــود  ــان دخت ــی کرم ــد و مذهب ــای مقی از خانواده ه
را بــه مدرســه نفرســتادند و  معلمــان و کارمنــدان دولــت 
را موظــف کردنــد در جشــن ها بــا خانــواده و بــدون 
حجــاب حضــور یابنــد.از همــان ابتــدای کار مشــخص بــود 
ایــن طــرح نــزد مــردم مقیــد و مذهبــی کرمــان توفیقــی 
ــی  ــه ای وال ــی نام ــه ط ــوری ک ــی آورد به ط ــت نم به دس
کرمــان بــه محمــود جــم اعــام می کنــد غیــر از چنــد نفــر 
محصــل مابقــی بــا چــادر بــه دبیرســتان  می آینــد، علمــا 
و بــزرگان کرمــان فرهنگیــان و کســبه بــازار در مقابــل ایــن 

طــرح ضددیــن رضــا شــاه ایســتادند.
ســیدمحمدعلی گاب زاده مدیــر مرکــز کرمان شناســی 
ــات  ــه جزئی ــز ب ــن مرک ــود در ای ــناد موج ــه اس ــه ب توج
کشــف حجــاب پرداخــت کــه در ذیــل بــه آن می پردازیــم.
ــی از  ــاب یک ــار داشــت: روزگار کشــف حج گاب زاده اظه
ــه  ــان جامع ــه زن ــود ک ــال ها و روزگاری ب ــوار ترین س دش
ــرد  ــف می ک ــن تعری ــادر م ــد، م ــه کردن ــا  آن را تجرب م
ــوده دشــواری  ــک ب ــار مســجد مل ــا در کن ــه م ــه »خان ک
ــه حمــام مشــکل  ــرای رفتــن ب ــود کــه ب ــه ای ب مــا به گون
ــه ای  ــر خان ــه ه ــود ک ــه نب ــان اینگون ــتیم و در آن زم داش
ــا حمامــی در آن  ــه تنه حمامــی جــدا داشــته باشــد بلک
ــان  ــام گنجعلی خ ــن حم ــود همی ــا ب ــه م ــان در محل زم
بــود، حمــام زنانــه کــه پشــت حمــام گنجعلی خان امــروزه 
هــم مکانــی بــرای گردشــگری شــده اســت.«مدیر مرکــز 
ــرای  ــا ب ــت »م ــادرم می گف ــه داد: م ــی ادام کرمان شناس
ــته  ــرار گذاش ــایه ها ق ــان همس ــا زن ــام ب ــه حم ــن ب رفت
بودیــم از پشــت بام هــای خانه هــا کــه بــه هــم وصــل بــود 
خــود را بــا ســختی و مشــقت بــه حمــام زنانــه گنجعلــی 
ــا  ــان ب ــه و خیاب ــر در کوچ ــرا اگ ــاندیم چ ــان می رس خ
حجــاب حضــور پیــدا می کردیــم بــه زور چــادر و حجــاب  
را پاســبانان و عمــال رژیــم پهلــوی از ســر مــا در می آوردنــد 
ــر  ــیانه ای زی ــار وحش ــا رفت ــه ب ــاد ک ــاق می افت ــا اتف باره
مشــت و لگــد، حجــاب را از ســر زنــان و دختــران بــه زور 

ــردم  ــه م ــی ک ــراز داشــت: از آن جای ــد.«وی اب در می آوردن
کرمــان روی مســئله حجــاب حساســیت قابــل توجهــی 
ــود و از پایــه   ــر حجــاب ب ــاور و اعتقادشــان ب داشــتند و ب
ــه شــمار می رفــت، بنابرایــن در  و اســتوانه آئینــی آنهــا  ب
بســیاری از مــوارد ترجیــح می دادنــد در خانــه بماننــد و از 

منــزل بیــرون نرونــد.

رژیم هرگز موفق به کشف حجاب نزد عشایر 
کرمان نشد

ــت  ــرار داش ــم اص ــرد: رژی ــان ک ــی بی ــدر کرمان شناس پ
کــه حتمــا همســران مســئوالن بــدون حجــاب در مراکــز 
و مجامــع مختلــف حضــور پیــدا کننــد و جشــن ها و 
اجتماعــات شــبانه ای راه انــدازی کــرده بودنــد کــه کارمنــدان 
دولــت و معلمــان  حتمــا بــا همســران و دختــران در اینجا 
بــدون حجــاب حضــور یابنــد.وی خاطرنشــان کــرد: من در 
چنــد ســند کــه در کرمان شناســی موجــود اســت مشــاهده 
کــرده ام کــه از تهــران، نامــه نوشــته اند بــه کرمــان کــه چــرا 
ــد و  ــدا نمی کنن ــور پی ــن ها حض ــن جش ــئوالن در ای مس
ــران  ــدون همســران و دخت ــد ب ــدا می کنن ــر حضــور پی اگ
ــور  ــه حض ــئوالن ک ــی از مس ــرا برخ ــتند و چ ــود هس خ
ــد  ــل آمده ان ــاب  کام ــا حج ــود ب ــران خ ــا همس ــد ب دارن
ــر  ــه ب ــد ک ــادر می ش ــدیدی ص ــتورات ش ــن دس بنابرای
ــد  ــادی می آورن ــا فشــار زی ــراد و خانواده هــای آنه ــن اف ای
ــد  ــام ندهن ــن کار را انج ــر ای ــه اگ ــوند ک ــد می ش و تهدی
ــرد.گاب زاده  ــا صــورت می گی ــا آنه ــری ب برخوردهــای بدت
ــر روی  ــادی ب ــم حساســیت زی ــه رژی ــه اینک ــا اشــاره ب ب
زنــان عشــایر داشــت، تصریــح کــرد: اگــر چــه عشــایر بــر 
ــود را  ــه خاصــی ســر خ ــود به گون اســاس ســنت های خ
می پوشــاندند امــا رژیــم بــه مســئوالن عشــایری توصیــه 
کــرده بــود کــه اجــازه ندهنــد اینهــا ســنت را ادامــه دهنــد و 
پایبنــد بــه حجــاب باشــند و روســری و چارقــدی کــه دارند 
بایــد کنــار بگذارنــد کــه هرگــز موفــق نشــدند ایــن طــرح را 
در بیــن عشــایر بــه جــز مــوارد معــدودی عملــی کننــد.وی 
ــا ایــن  اضافــه کــرد: در مــدارس هــم مــردم و دختــران ب

دشــواری های کشــف حجــاب روبــه رو بودنــد و زمینه هــای 
ــد. ــم می کردن تشــویق و تشــویش  فراه

ــده لشــکر  ــه فرمان ــی ک ــدر کرمان شناســی گفــت: زمان  پ
ــه  ــی ک رضاخــان مــی رود پیــش محمدرضــا مجتهدکرمان
ــاره تاییــد کشــف حجــاب بدهــد و  دســتور صریحــی درب
فرمــان رضاشــاه را بــه مرحلــه عمــل در بیــاورد، در مرحلــه 
اول محمدرضــا مجتهدکرمانــی نمی پذیــرد در مرحلــه بعــد 
بــا توجــه بــه فشــاری کــه بــه ایــن عالــم کرمانــی می آورند 
او دســتان خــود را بــاال مــی گیــرد و می گویــد »بفرمــا ایــن 
چهــار مثقــال خونــی کــه در رگ هــای مــن اســت را شــما 
ــن دســتور  ــار چنی ــر ب ــد زی ــی از مــن نخواهی ــد ول بریزی
ــم.«  ــادر نمی کن ــی را ص ــن فرمان ــروم و چنی ــی ب ضددین
گاب زاه طــی توضیحاتــی گفــت: آراســته، فرمانــدار وقــت 
کرمــان هــم بارهــا در نامه هــای متعــدد بــه مرکــز بــه ایــن 
موضــوع می پــردازد کــه طــرح کشــف حجــاب در کرمــان 
هیچگونــه توفیقــی به دســت نیــاورد و خانم هــا همچنــان 

بــا چــادر در معابــر عمومــی در حــال تــردد هســتند.

گزارش
فارس

سـیدمحمدعلی گالب زاده مدیـر مرکز کرمان شناسـی 
توجـه بـه اسـناد موجـود در ایـن مرکـز بـه جزئیات 
آن  بـه  ذیـل  در  کـه  پرداخـت  حجـاب  کشـف 
می پردازیـم.گالب زاده اظهـار داشـت: روزگار کشـف 
حجـاب یکـی از دشـوار ترین سـال ها و روزگاری بـود 
کـه زنـان جامعـه مـا  آن را تجربـه کردنـد، مـادر من 
تعریـف می کـرد کـه »خانه مـا در کنار مسـجد ملک 
بـوده دشـواری مـا به گونـه ای بود کـه بـرای رفتن به 
حمـام مشـکل داشـتیم و در آن زمـان اینگونـه نبود 
کـه هـر خانه ای حمامـی جدا داشـته باشـد بلکه تنها 
حمامـی در آن زمـان در محلـه مـا بـود همین حمام 
گنجعلی خـان بـود، حمـام زنانـه کـه پشـت حمـام 
گنجعلی خـان امـروزه هـم مکانی بـرای گردشـگری 

است.« شـده 
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روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی کرمان

آگهی تجدید مزایده عمومی یک مرحله ای نوبت اول
واگذاری امور مرکز پناه 1 و 2دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کرمان

شماره مزایده: 86/8/11/98دانشگاه علوم پزشکی کرماندستگاه مزایده گزار

واگذاری امور مرکز پناه 1 و 2موضوع مزایده
دریافت اسناد: 

الف(دانشگاه علوم پزشکی 
کرمان

www.kmu.ac.ir
ب( پایگاه ملی مناقصات 
http://iets.mporg.ir

3/822/000/000براورد یکساله )ریال(

191/100/000 ریالتضمین شرکت در مزایده )ریال(

از تاریخ درج فراخوان لغایت ساعت 8:00روز دریافت اسناد 
دوشنبه مورخ 98/11/7

تا ساعت 14:30 روز دوشنبه مورخ 98/11/7آخرین مهلت بارگزاری اسناد و پیشنهادها در سامانه ستاد ایران 
از ساعت 14:00 روز سه شنبه مورخ 98/11/8بازگشایی پیشنهادها 

ضمنا جلسه توجیهی در ساعت 10:00 روز سه شنبه مورخ 98/11/1 در محل معاونت درمان دانشگاه برگزار خواهد شد.
محل تسلیم فقط پاکت الف)تضمین شرکت در مزایده(: کرمان- ابتدای جاده هفت باغ علوی، معاونت غذا و دارو، اداره حراست 

) هزینه درج آگهی بر عهده برنده مناقصه می باشد.(

شناسه آگهی : 732682

مرگ تدریجی یک دنیا؛ 
پیامدهای انکار تغییرات اقلیمی

ادامه یادداشت

متبـادر کـرده کـه دلیل اصلـی این اتفاق چه بـوده؟ با وجود اینکه آتش سـوزی 
فصلـی اتفاقـی طبیعـی اسـت امـا چـرا ایـن دوره از آتش سـوزی تـا ایـن حد 
گسـترده شـده و از نظـر زمانی تـداوم یافته؟ گرمای کم سـابقه هوا در اسـترالیا 
بـه گسـترش ایـن آتـش سـوزی دامـن زده؛ بـاد، مـوج آتـش را بـه سـمت 
سـواحل بـرده و آتش سـریع تر پیشـروی کرده اسـت؛ از سـوی دیگـر، کاهش 
بارندگی هم بر مشـکات افزود. مسـئله ای که درباره آتش سـوزی در اسـترالیا 
اهمیـت دارد ایـن اسـت کـه در حالی کـه دانشـمندان اقلیم شـناس پیشـتر و 
بارهـا نسـبت بـه رابطه مسـتقیم تشـدید آتش سـوزی ها بـا تغییـرات اقلیمی 
حاصـل از گرمایـش زمیـن در این منطقه هشـدار دادند، اما دولت راسـت گرای 
اسـترالیا آن را نمی پذیـرد. انـکار تغییـرات اقلیمـی بـرای دولتمـردان اسـترالیا 
تـا انـدازه ای جـدی اسـت کـه مقامـات رسـمی ایـن کشـور آتش سـوزی را بـه 
اقـدام جوامـع محلـی در به آتش کشـیدن زمین ها گـره زده و تاکنـون تعدادی 
را در ایـن خصـوص بازداشـت کرده اند.دولـت اسـترالیا یکـی از دولت هایـی 
اسـت کـه پـس از خـروج آمریـکا از توافق نامـه اقلیمـی پاریـس اعـام کرد نه 
تنهـا تولیـد ذغال سـنگ را از سـر می گیـرد بلکـه آن را افزایـش هـم می دهـد. 
دولتمـردان اسـترالیا تاکنـون هیچ یـک از شـواهد علمـی مبنی بر واقعـی بودن 
تغییـرات آب وهوایـی را نپذیرفته انـد در همیـن حـال تحقیقـی کـه توسـط 
دانشـگاه فناوری کوئینزلند اسـترالیا، انجام شـده، گروهی از ربات ها را مسـئول 
نشـر اخبـار نادرسـت در مـورد آتش سـوزی های اسـترالیا معرفـی کرده اسـت. 
یکـی از پژوهشـگران ایـن دانشـگاه بـا زیر نظر گرفتن عـده ای از کاربـران که از 
هشـتگ های آتش افـروزی برای آتش سـوزی اسـترالیا اسـتفاده مـی کردند، 
متوجـه شـد پروفایل های جعلـی و گروه های دروغ پراکنی در این زمینه دسـت 
داشـته اند. ایـن نخسـتین بـار نیسـت کـه فرضیه هـای منحرف کننـده از علت 
اصلـی فجایـع محیط زیسـتی مطـرح می شـود. پـس از آتـش سـوزی کمـپ 
فایـر)Camp Fire( کـه مخـرب تریـن و مرگبارتریـن آتش سـوزی جنگل در 
تاریـخ کالیفرنیـا محسـوب می شـود، برخی آزمایش اسـلحه فوق پیشـرفته را 

عامل آتش سـوزی دانسـتند.


