
در حال حاضر حدود ۳۵ هزار حلقه چاه عمیق و نیمه عمیق در استان کرمان وجود 
دارد که ۱۳ هزار حلقه آن غیرمجاز است

رییس کل دادگستری استان:

بزرگترین نزاع طایفه ای در استان 
کرمان به صلح و سازش ختم شد

مرگ ومیر ناشی از تصادفات کرمان 
چهار برابر سقوط هواپیمای اوکراینی

انتقال آب 
درمان یا دردی مضاعف؟

وجود بیش از 300 گونه جانوری در استان 
استان کرمان از نظر وجود مناطق حفاظت شده محیط زیستی دومین استان کشور است 

و 23منطقه حفاظت شده محیط زیستی در آن وجود دارد

با اجرای پروژه فاضالب کرمان رقم می خورد ؛

آینده ای سرشار از سالمت بهداشت 
و محیط زیست برای مردم کرمان
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مدیر نمایندگی ستاد دیه استان:

۲۲۷ مددجوی جرائم غیرعمد
در استان کرمان آزاد شدند
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ما را در تلگرام دنبال کنید

تومــان  500 قیمــت              1398 دی   30 دوشــنبه         665 پیاپــی  شــماره  ســوم           ســال 

4

و2

شیون نقاره های 

امامزاده در سوگ 

"علی کریم"

عباس تقی زاده
یادداشت مهمان

ســاده،  صمیمــی،  پیرمــرد  ایســنا/کرمان 
مهربــان، باصفــا، دوســت داشــتنی و خــوش 
قلــب و باخــدای شــهداد، کــه ســال های 
ســال هــر صبــح پیــش از برآمــدن خورشــید 
و هــر عصــر پیــش از غــروب در صحــن 
امامــزاده زیــد)ع( شــهداد بــر نقــاره هــا مــی 
ــط  ــه فق ــوازی را ک ــت ن ــن نوب نواخــت و آیی
و فقــط در بــارگاه ملکوتــی امــام رضــا علیــه 
ــظ  ــهداد حف ــود در ش ــی ش ــرا م ــام اج الس
کــرد و بــه نســل های بعــد ســپرد صبــح 
ــان  ــار هم ــاه 98 در کن ــنبه ۲6 دی م پنجش
امــام زاده ای کــه بــه آن دل بســته بــود 
چشــم از جهــان فروبســت و عصــر پنجشــنبه 
در چنــد قدمــی نقــاره هــای چنــد صــد ســاله 
ــن  ــا" در صح ــی صف ــه تاریخ ــار "صف در کن
امــام زاده زیــد )ع( در خاکــی کــه دوســتش 
داشــت و بــر آن ســجده دلدادگــی مــی 

ــت. ــت آرام گرف گذاش
غــروب پنجشــنبه نقــاره هــا نواختند امــا خبر 
از رفتــن مــی دادنــد درســت در لحظاتــی کــه 
او بــر دوش همشــهریانش تشــییع مــی شــد 
و در خانــه ابــدی آرام مــی گرفــت نقــاره هــای 
امامــزاده مــی نواختنــد مویــه مــی کردنــد امــا 

او رفتــه بــود و روحــش آرام گرفتــه بــود.
"علــی کریــم شــجاعی" 9۴ ســال ســن 
ــنت  ــن س ــظ ای ــه حف ــاال وظیف ــت و ح داش
دیرینــه بــر عهــده فرزنــدان و نــوه هــا و 
عاقــه مندانــی اســت کــه تربیــت کــرده 

اســت.
ــوع و  ــش از طل ــر پی ــاوه ب ــوازی ع ــاره ن نق
غــروب خورشــید در عــزاداری هــای مــاه 
محــرم هــم اجــرا مــی شــود. اصــا محــرم 
در شــهداد کهــن بــا صــدای نقــاره هــای علــی 
کریــم در همــه خانــه هایــی کــه روضــه مــی 

ــد. ــاز می ش ــد آغ خوانن
ــارک  ــاه مب ــحرهای م ــن در س ــر ای ــاوه ب ع
رمضــان، صــدای نقــاره هــای او بــود کــه روزه 

ــرای ســحر بیــدار مــی کــرد. داران را ب
علــی کریــم شــجاعی، باخــدا بــود و بــه تمــام 
معنــا زالل و صمیمــی، اهــل دل و دســت بــه 
دعــا، فرزندانــش را بســیار دوســت داشــت و 

پــای ثابــت دعاهایــش ســامتی آنهــا بــود.
کــه  کویــری  از  پهناورتــر  داشــت  دلــی 
همســایه آن بــود و دســتانی ســخاوتمند تــر 
از آســمان، روحــی بلنــد و عرفانــی نهفتــه کــه 
ــق  ــد)ع( رفی ــزاده زی ــا امام ــه ب بیــش از هم
ــاره اوج مــی  ــن نق ــا نواخت ــود و ب و همــراز ب

ــت. گرف
رفتــه و نقــاره هــا از رفتنــش خبــر مــی 
دهنــد، دیگــر آن پیرمــرد نازنیــن ســر کوچــه 
و جلــوی خانــه اش نمــی نشــیند و بــه گنبــد 
ــا  ــا ب ــی دوزد. نیســت ت ــزاده چشــم نم امام
شــوق و ذوق جــواب ســوال رهگــذران و 

ــد. ــران را بده زائ
او بــا کهولــت ســن نگذاشــت تــا آییــن نوبــت 
ــهداد  ــد)ع( ش ــزاده زی ــاره در امام ــوازی نق ن
ــن  ــن که ــداوم ای ــاال ت ــود و ح ــوش ش خام
رســم و دیرینــه آییــن برعهــده تــک تــک مــا 

ــوادگان اوســت. ــدان و ن ــژه فرزن و بوی
برخیز  بار دگر و نقاره ای نواز

برخیز علی کریم، صفه دست تنهاست
جاری است دست تو در رونق سحر

در کوچه های شهر بوی اذان بپاست.

کهنوججیرفت

هوا
 و 

آب

اجرای ۲ هزار متر مربع طرح عمرانی 
در امامزاده ابوالقاسم کهنوج

اعالم زنگ خطر بیماری آنفلوآنزای 
فوق حاد پرندگان در استان کرمان

رییـس اداره اوقـاف و امـور خیریـه ی شهرسـتان 
کهنـوج ازاجـرای بیـش از ۲ هـزار متـر مربـع طرح 
عمرانی و بهسـازی در امامزاده ابوالقاسـم )ع( این 

شهرسـتان خبـر داد.
 حجت االسـام مهدی سـاالری رییس اداره اوقاف 
و امـور خیریـه کهنـوج گفـت: اداره اوقـاف و امـور 
خیریـه کهنـوج تولیـت و اداره امـور اماکـن متبرکه 
قلعـه گنـج،  رودبـار،  موقوفـات شهرسـتان های  و 
فاریـاب و منوجـان را بر عهده دارد.او افزود: آسـتان 
مبـارک هفـت امامـزاده و بقعه متبرکـه جلیل القدر 
و 50 موقوفـه در شهرسـتان های جنوبـی زیـر نظـر 
ایـن اداره وجود دارد که آسـتان امامزاده ابوالقاسـم 
)ع( معـروف بـه زیـارت بچـه از جملـه امامـزادگان 
شـاخص ومورد توجه مردم شهرسـتان های جنوبی 
و اسـتان هرمـزگان اسـت.حجت االسـام سـاالری 
بقـاع  در  عمرانـی  طرح هـای  اجـرای  بـه  بااشـاره 
متبرکـه ایـن اداره گفـت: بـا تدویـن نقشـه جامـع 
عمرانـی امامـزاده بچـه، تسـطیح بیـش از ۲ هـزار 

متـر مربـع از فضـای محیطـی امامـزاده در دسـت 
اقـدام اسـت.او بـا اشـاره بـه اقدامـات عمرانـی در 
بقعـه متبرکـه فضل بـن عباس شهرسـتان منوجان 
افزود: سـاخت 10 چشـمه سـرویس بهداشـتی در 
بقعـه متبرکـه از محـل اعتبـارات سـازمانی اوقـاف 

نیـز در دسـت اقدام اسـت.
حجـت االسـام سـاالری ادامـه داد: ایـن بقعـه در 
فاصلـه ۲۲ کیلومتـری از مرکـز شـهر منوجـان در 
منطقـه کوهسـتانی قـرار دارد که نبودجاده آسـفالته 
از جملـه مشـکات زیـر سـاختی می باشـد.رییس 
اداره اوقـاف و امـور خیریـه شهرسـتان کهنـوج بـه 
برگـزاری برنامه هـای عزاداری طرح سـوگواره یا س 
نبـوی در 3 امامـزاده و بقعه متبرکه این شهرسـتان 
اشـاره و تصریح کرد: ویژه برنامه سـالروز شـهادت 
حضـرت فاطمـه )س( بـا اجتمـاع بزرگ عـزاداران 
فاطمـی در محـل امامـزاده ابوالقاسـم )ع( وبقعـه 
متبرکـه فضـل بـن عبـاس )ع( باحضـور گسـترده 

مـردم و اهالـی منطقـه برگـزار می شـود.

مدیــرکل دامپزشــکی کرمــان گفــت: علی رغــم 
انجــام واکسیناســیون در اســتان های پرخطــر، 
از  بعضــی  در  پرنــدگان  آنفلوآنــزای  بیمــاری 
اســتان ها مشــاهده شــده و در صــورت عــدم 
ــر اســتان ها  ــه دیگ ــال گســترش ب ــرل، احتم کنت

وجــود دارد.
ــتان  ــکی اس ــرکل دامپزش ــیدی مدی ــین رش حس
کرمــان در نشســت کمیتــه فنــی بیماری هــای 
ــاری  ــر بیم ــگ خط ــام زن ــا اع ــتان ب ــور اس طی
آنفلوآنــزای فــوق حــاد پرنــدگان در اســتان اظهــار 
در  واکسیناســیون  انجــام  علی رغــم  داشــت: 
ــی  ــاری در بعض ــور، بیم ــر کش ــتان های پرخط اس
از اســتان ها مشــاهده شــده اســت کــه در صــورت 
عــدم کنتــرل، احتمــال گســترش بــه دیگــر 

اســتان ها از جملــه کرمــان وجــود دارد.
ــد  ــا تأکی ــان ب ــتان کرم ــکی اس ــرکل دامپزش مدی
ــر اینکــه بهره بــرداران اســتان در زمینــه بیمــاری  ب
هوشــیارتر  پرنــدگان  حــاد  فــوق  آنفلوآنــزای 
شــوند، عنــوان کــرد: خســارات اقتصــادی بیمــاری 
نیوکاســل نیــز کمتــر از آنفلوآنــزا نیســت و بیمــاری 

ســالمونای متحــرک طیــور نیــز از منظــر بهداشــت 
عمومــی قابــل توجــه اســت.

ــور  وی در خصــوص پیشــنهاد واکسیناســیون طی
ــدگان  ــاد پرن ــوق ح ــزای ف ــاری آنفلوآن ــه بیم علی
ــا بررســی دســتورالعمل های  ــزود: ب در اســتان اف
ــران  ــای صاحب نظ ــتفاده از راهکار ه ــع و اس جام
ــور و در نظــر گرفتــن تمــام محدودیت هــا، در  طی

ــود. ــری می ش ــه تصمیم گی ــن رابط ای
بیمــاری  بــروز  صــورت  در  گفــت:  رشــیدی 
ــتان های  ــدگان در اس ــاد پرن ــوق ح ــزای ف آنفلوآن
مجــاور، اقدامــات قرنطینــه ای توســط اداره کل 
دامپزشــکی اســتان کرمــان در مبــادی ورودی 

اســتان برقــرار خواهــد شــد.
بــا  کرمــان  اســتان  دامپزشــکی  مدیــرکل 
بیــان اینکــه یکــی از دغدغه هــای جــدی مــا 
ــان  ــت، خاطرنش ــوز اس ــد مج ــای فاق مرغداری ه
ممیــزی  و  ســاماندهی  کارگــروه  کــرد: 
مرغداری هــای فاقــد مجــوز تشــکیل شــده و 
ــکاری الزم  ــا هم ــی و اتحادیه ه ــت تعاون الزم اس

باشــند. را داشــته 

۱2 تا ۱۳2۳ تا 2۳

با اجرای پروژه فاضالب کرمان رقم می خورد ؛

آینده ای سرشار از سالمت بهداشت و محیط زیست برای مردم کرمان
پروژه فاضاب شـهر کرمان ،پروژه بیسـت سـاله 
ای کـه سـرانجام پـس از صـرف دو سـال زمـان 
بـرای جـذب سـرمایه گـذار بخـش خصوصـی  

،ظـرف مـدت 5 سـال بـه پایـان می رسـد .
و  مدیـره  هیئـت  رئیـس  طاهـری  محمـد 
اسـتان  فاضـاب  و  آب  شـرکت  مدیرعامـل 
کرمـان در ایـن زمینـه بـا اشـاره بـه ایـن مطلب 
کـه  پـروژه فاضـاب کرمـان از سـال ۷6 آغـاز 
شـده و در مجمـوع ۲5 تـا 30 درصـد پیشـرفت 
داشـته اسـت، تاکیـد کـرد: این پـروژه بـا منابع 
مالی بسـیار محدود دنبال شـده اسـت و به طور 
متوسـط هر سـال یک درصد پیشـرفت داشته و 
طبیعـی اسـت با تـداوم ایـن روند، این پـروژه تا 

۴0 سـال آینـده هـم تکمیـل نمـی شـد.
وی افـزود: در پایان سـال 9۷ بـه منظور ایجاد 
باقیمانـده تاسیسـات فاضـاب شـهر کرمـان، 
ایرانیـان  بـا شـرکت فـوالد بوتیـای  قـراداری 
در راسـتای مسـئولیت اجتماعـی این شـرکت 
بقـای  بـرای  فاضـاب  پسـاب  از  اسـتفاده  و 
صنایعـی کـه قـرار اسـت در این اسـتان ایجاد 

شـود، منعقد شـد.
طاهری مبلغ سـرمایه گـذاری این طـرح را 1۴00 

میلیـارد تومـان اعام کـرد و افـزود: در این پروژه 
فاضـاب،  آوری  جمـع  شـبکه  1۴50 کیلومتـر 
135000 فقـره انشـعاب فاضـاب ، 1۲ کیلومتـر 
خـط انتقـال و 90000 مترمکعـب تصفیـه خانـه 
فاضـاب طـی حداکثر 5 سـال ایجاد می شـود.

مدیرعامـل شـرکت آبفـا اسـتان کرمـان در ادامه 
گفـت: حـل مشـکات زیسـت محیطـی شـهر 
کرمـان یکـی از اهـداف اجـرای پـروژه فاضـاب 
شـهر کرمـان اسـت و در کنـار آن ،اجـرای اجرای 
ایـن پـروژه از مهمتریـن شـاخصه هـای زندگی 
شـهری به شـمار می رود و بازچرخانـی آب برای 
تحقـق توسـعه صنعتـی نیز بـا اجـرای این مهم 
عملـی مـی شـود همچنیـن اجـرای این پـروژه 
نقش بسـزایی در اشـتغالزایی دارد به گونه ای که 
بـرای بیـش از ۲0 هزار نفر به صورت مسـتقیم و 

غیر مسـتقیم اشـتغل ایجاد شـده اسـت.
طاهـری بـا بیـان ایـن مطلب که سـرعت پـروژه 
فاضـاب کرمـان بـه نسـبت سـایر پـروژه هـای 
خدماتـی پائیـن اسـت، گفت: مردم و مسـئوالن 
بایـد بـرای اجرای سـریع تر این پـروژه همکاری 

الزم را داشـته باشـند.

اطالع رسانی

فراخوان مناقصـه
نوبت دوم

مناقصه گزار
اداره کل راه و شهرسازی استان کرماننام

نشانی
کرمان- بلوار شهید صدوقی- رو به روی سه راه فارابی- کد پستی 

۷61۷899596- شناسه ملی 1۴000۲۷5۷۷5

برآوردتضمین شرکت در مناقصهمناقصه عمومی یک مرحله ای همراه با ارزیابی کیفی

مبانیمبلغ )لاير(مبلغ )ریال(نوعمدت )روز(موضوعشماره فراخوان
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191ر51۷ر99۷ر11 000ر000ر600 
 فهرست بهای 
تجمیع شده 

راه، باند فرودگاه 
و زیرسازی راه 

آهن 1398

85۴ر63۷ر091ر1۷ 000ر000ر860 360تكميل پروژه اندوهجرد- جهر بخش شهداد شهرستان کرمان۲0980035010001۷1

۷39ر138ر۷6۲ر36 000ر000ر900ر1 ۷30تکمیل راه روستایی اندوهجرد- گودیز بخش شهداد شهرستان کرمان۲0980035010001۷۲

۲0980035010001۷3
ساماندهی ورودی و خروجی نرماشیر + تکمیل باند دوم دهبکری 
به ابارق)اجرای روشنایی محور ابارق تا پمپ بنزین و تهیه و نصب 

تیرهای روشنایی محور نرماشیر(
566ر۷90ر830ر1۲ 000ر000ر650 60

فهرست بهای 
تاسیسات برقی 

و ابنیه  1398

دریافت اسناد
سامانه تدارکات الکترونیکی دولت www.setadiran.irمحل

از تاریخ نشر آخرین آگهی به مدت حداقل یک هفتهمهلت

تحویل پیشنهاد ها
سامانه تدارکات الکترونیکی دولت www.setadiran.irمحل

از آخرین روز مهلت دریافت اسناد، به مدت دو هفتهمهلت

گشایش پیشنهاد ها
سامانه تدارکات الکترونیکی دولت www.setadiran.irمحل

طبق اسناد مناقصهزمان

اداره کل راه و شهرسازی استان کرمان



1 0 0 0 3 4 3 2 1 1 7 8 3 4   1 0 0 0 3 4 3 2 1 1 7 8 3 4   
پیامک شــما را درباره ایــن صفحه می خوانیمپیامک شــما را درباره ایــن صفحه می خوانیم 23  سال سوم | شماره پیاپی 665

دوشنبه  30 دی 1398
 سال سوم | شماره پیاپی 665
دوشنبه  30 دی 1398 کاغذ جنوبکاغذ جنوب

ت
یس

ط ز
حی

م

ری
ست

ادگ
د

تی
یس

بهز

ت
یس

ط ز
حی

م

خبر

کشــاورزی  جهــاد  ســازمان  رییــس   - ایرنــا 
ــی بارش هــای  ــت: در پ ــان گف ــوب اســتان کرم جن
بخــش  بــه  ســیاب  شــدن  جــاری  و  اخیــر 
اســتان  جنوبــی  شهرســتان  هفــت  کشــاورزی 
ــد. ــارت وارد ش ــان خس ــارد توم ــان 100 میلی کرم

ــا  ــو ب ــت و گ ــنبه در گف ــوری روز یکش ــعید برخ س
خبرنــگار ایرنــا افــزود: ایــن میــزان خســارت طبــق 
ــاورزی  ــاد کش ــان جه ــه کارشناس ــای اولی برآورده
هفــت شهرســتان جنوبــی اســتان کرمــان بــه 
شــد. وارد  قنــوات  و  چاه هــا  اراضــی،  بخــش 
خســارت های  بیشــترین  کــرد:  تصریــح  وی 
کرمــان  جنــوب  منطقــه  کشــاورزی  بخــش 
و  گنــج  قلعــه  منوجــان،  شهرســتان های  در 
ــارت 50  ــامل خس ــه ش ــده ک ــوب وارد ش رودبارجن
میلیــارد تومانــی منوجــان، ۲0 میلیــارد تومــان قلعه 
ــوب اســت. ــار جن ــان رودب ــارد توم ــج و 10 میلی گن
جنــوب  کشــاورزی  جهــاد  ســازمان  رییــس 
شهرســتان  در  داد:  ادامــه  کرمــان  اســتان 
خســارت ها  بیشــترین  رودبــار  و  قلعه گنــج 
و  قنــوات  دام هــا،  کلــزا،  گنــدم،  مــزارع  بــه 
اســت. شــده  وارد  کشــاورزی  چاه هــای 
برخــوری افــزود: بــا توجــه بــه ســرعت زیــاد 
ســیابی  مناطــق  از  دام هــا  خــروج  بــرای 
متاســفانه  امــدادی  تیم هــای  توســط 
شــدند. تلــف  ســیاب  در  دام  راس   380
بخــش  در  اکنــون  داشــت:  اظهــار  وی 
تومــان  میلیــارد   ۲0 کشــاورزی   آبــی  منابــع 
نتیجــه  و  اســت  شــده  وارد  خســارت 
می شــود. اعــام  نهایــی  خســارت  ارزیابــی 
 1۲۷ جنــوب کرمــان  در  اخیــر  روزهــای  طــی 
اســت. شــده  ثبــت  بــاران  ریــزش  میلی متــر 
ســاالنه بیــش از چهــار و نیــم میلیــون تــن از 
ــواع محصــوالت کشــاورزی در هفــت شهرســتان  ان
می شــود. تولیــد  کرمــان  اســتان  جنوبــی 

ایســنا/کرمان مدیــرکل هواشناســی اســتان کرمــان 
ــارش هــا  ــزان ب ــه اینکــه بیشــترین می ــا اشــاره ب ب
در اســتان کرمــان در شهرســتان منوجــان بــه میــزان 
۲83 میلیمتــر بــوده اســت گفــت: کمتریــن میــزان 
ــاری  ــی ج ــال آب ــان در س ــتان کرم ــی در اس بارندگ
ــه شهرســتان نرماشــیر در حــدود 30  ــوط ب ــز مرب نی

میلیمتــر بــوده اســت.
"تــورج جدیــدی" بــا اشــاره بــه میــزان بــارش هــای 
ــرد:  ــار ک ــاری اظه ــی ج ــال آب ــان در س ــتان کرم اس
ایــن میــزان بــارش هــا تــا تاریــخ ۲۷ دیمــاه ســال 
جــاری بــه میــزان 9۴.5 میلیمیتــر بــوده اســت کــه 
ــر  ــه براب ــدود س ــته ح ــال گذش ــا س ــه ب در مقایس

شــده اســت.
ــه  ــبت ب ــا نس ــارش ه ــن ب ــه ای ــان اینک ــا بی وی ب
دوره بلنــد مــدت 106 درصــد افزایــش داشــته اســت 
ــار کرد:میانگیــن بارندگــی شــهر کرمــان حــدود  اظه
39 میلیمتــر بــوده اســت کــه ایــن میــزان بارندگــی 
ــدود 56  ــل ح ــال قب ــابه س ــار مش ــه آم ــبت ب نس

ــش داشــته اســت. درصــد افزای
مدیــرکل هواشناســی اســتان کرمــان بــا اشــاره 
ــارش هــا در اســتان  ــه اینکــه بیشــترین میــزان ب ب
کرمــان در شهرســتان منوجــان بــه میــزان ۲83 
میلیمتــر بــوده اســت افــزود: کمتریــن میــزان 
ــاری  ــی ج ــال آب ــان در س ــتان کرم ــی در اس بارندگ
ــه شهرســتان نرماشــیر در حــدود 30  ــوط ب ــز مرب نی

ــت. ــوده اس ــر ب میلیمت

بـه گـزارش خبرگـزاری تسـنیم از کرمان، یـدهللا موحد 
صبـح امروز در جلسـه هیئت امنای سـتاد دیه اسـتان 
کرمـان بـا تسـلیت ایـام شـهادت حضـرت زهـرا)س( 
و شـهادت سـردار سـرافراز حـاج قاسـم سـلیمانی و 
همرزمانـش اظهـار داشـت: اقامتـگاه موقـت در کرمان 

راه اندازی شـده اسـت.
وی بـا بیـان اینکـه از ایـن مکان قبـل از ورود بـه زندان 
بـرای اقامـت موقت افراد اسـتفاده می شـود گفـت: در 
ایـن اقامتگاه هـا 1۴ روز بـه افراد فرصت داده می شـود 

کـه وثیقـه بیاورنـد و به زنـدان نروند.
رئیـس کل دادگسـتری اسـتان کرمـان با عنـوان اینکه 
مـدت حضـور زندانیـان در اقامتـگاه موقـت، سـابقه 
زنـدان برای آنها محسـوب نمی شـود افـزود: در بعضی 

شهرسـتان ها ایـن اقامتـگاه راه انـدازی شـده اسـت.
وی بـا بیـان اینکـه ۲30 نفـر زندانی جرایـم غیرعمد در 
حـال حاضـر در زندان هـای اسـتان کرمان حضـور دارند 
گفـت: تعـدادی از ایـن زندانیـان بـه دلیـل جرایمی از 

جملـه بدهـکاری مهریـه و نفقه در زندان هسـتند.
موحـد بـا اشـاره بـه اینکـه بعضـی از ایـن افـراد کـه 
بدهـکاری زیـادی دارنـد مشـمول کمک هـای سـتاد 
دیـه نمی شـوند بیـان کـرد: بایـد از طریـق دیگـری بـه 

آزادسـازی ایـن زندانیـان کمـک شـود.
وی بـا بیـان اینکـه آزادی زندانیان بابـت دیه تصادفات 
بایـد پیگیـری و از صنـدوق تامیـن اعتبـارات بیمـه 
مشـکات آنها حل شـود گفـت: 8۴ نفر بدهـکار مهریه 
در زنـدان هسـتند کـه آمـار قابـل توجهـی اسـت و 

متاسـفانه در حـال افزایـش اسـت.

رییس سـازمان جهادکشـاورزی جنـوب کرمان گفت: 
از انجـا کـه تنظیـم بـازار داخلـی  بـه وزارت صنعـت 
محصـوالت  وصـادرات  محـول  تجـارت  و  معـدن 
کشـاورزی  تحـت نظـارت ان وزارتخانـه مـی باشـد 
، و از طرفـی مـا بعنـوان متولـی بخـش کشـاورزی و 
حامـی کشـاورزان ، در حـال پیگیـری و رایزنی  برای 

رفـع مشـکل کشـاورزان هسـتیم
 بـه گـزارش روابط عمومی سـازمان جهاد کشـاورزی 
جنـوب اسـتان کرمـان دکتر برخوری رئیس سـازمان 
در خصـوص عوامـل موثـر بـر کاهـش قیمـت خیـار 
سـبز در جنـوب کرمـان اظهـار داشـت :بـا توجـه بـه 
و  زراعـی  محصـول   1۷ واردات  سـو  یـک  از  اینکـه 
باغـی به کشـور عراق ممنـوع شـده و از طرفی قیمت 
مناسـب خیـار سـبز در سـال گذشـته و همچنیـن 

مسـاعد بـودن شـرایط جـوی در سـال جـاری،
 باعـث افزایـش سـطح کشـت گلخانـه هـا وفراوانی 
بـازار  از تقاضـای  بیـش  تولیـد و عرضـه محصـول 

مصـرف گردیـد.
دکتربرخـوری با اشـاره به افزایـش هزینه های تولید 
و  پـس از تولید در سـال جاری افـزود: این افزایش 
هزینـه هـا  نظیـر افزایش هزینه هـای حمل و نقل و 
غیـره باعـث شـده که بـا وجـود فراهم بودن شـرایط، 
صـادرات محصوالت کشـاورزی غیر اقتصادی شـود ، 
بطوریکـه صـادر کننـدگان تمایل به صـدور محصوالت 

کشـاورزی نداشته باشند.
وی بـا اشـاره بـه قیمـت خیار خـاردار گفت: بـا توجه 
بـه اینکـه تنهـا مصـرف کننـده این نـوع خیار کشـور 
روسـیه می باشـد ،امـا بـه دلیـل عرضـه زیـاد قیمت 
ایـن خیـار در بازار روسـیه  نیـز کاهش یافته اسـت.
وزارت  متعـدد  هـای  رایزنـی  از  برخـوری  دکتـر   
جهادکشـاورزی پیرامـون پیگیـری موضـوع صادرات 
خیـار بـه کشـور قزاقسـتان و کشـورهای اروپایـی و 
همچنیـن کاهـش هزینه هـای حمـل و نقـل خبر داد 
و افـزود: ایـن موضـوع در حـال پیگیـری می باشـد 

ولـی بـه شـکل آنـی حـل نمی شـود.
رییـس سـازمان جهادکشـاورزی افـزود : بـا توجه به 
مصوبـه هیـات دولـت در سـال جـاری ، تنظیـم بازار 
و قیمـت محصـوالت و صـادرات و واردات محصوالت 
کشـاورزی  بـه وزارت صنعـت معـدن تجـارت محول 

گردیده اسـت.
وی تاکیـد کـرد : تنظیـم بـازار و صـادرات محصوالت 
وزارت  قانونـی  اختیـارات  حیطـه  در  کشـاورزی  
مشـکل  ایـن  چـون  امـا  نیسـت،  جهادکشـاورزی 
مربـوط بـه کشـاورزان هسـت ،بعنـوان متولی بخش 
در تـاش بـرای چـاره اندیشـی بـرای رفـع مشـکل 

هسـتیم. کشـاورزان 

سیالب ۱۰۰ میلیارد 
تومان به کشاورزی 

جنوب کرمان خسارت زد

افزایش ۳ برابری میزان 
بارش ها در استان کرمان 

نسبت به مدت مشابه 
سال گذشته آبی

اقامتگاه موقت 
زندانیان در کرمان 

راه اندازی شد 

رایزنی سازمان جهاد 
کشاورزی در جهت 

افزایش قیمت خیارسبز

خبر

خبرخبر

دستگیری شکارچی یک راس کل 
وحشی در جیرفت

دادگستری کرمان پایلوت اجرای 
طرح تامین وثیقه و کفالت شد

پرداخت بیش از 2 میلیارد ریال به 
مددجویان سیل زده جنوب کرمان

پیش بینی آبگیر شدن ۱۰۰ درصدی 
تاالب جازموریان

بزرگترین نزاع طایفه ای در استان 
کرمان به صلح و سازش ختم شد

حســـب   98/10/۲9 مـــورخ 
از  یکـــی  واصلـــه  گزارشـــات 
زیســـت  محیـــط  همیـــاران 
مبنـــی بـــر شـــکار غیرمجـــاز 
ـــه  ـــه بهان ـــه ب ـــی ک ـــکارچی متخلف ـــط ش توس
سرکشـــی از محـــل زنبـــورداری خـــود در 
منطقـــه ســـورگاه اســـفندقه بـــا اســـلحه 
ـــکار  ـــه ش ـــدام ب ـــول اق ـــک ل ـــی ت ـــاچمه زن س
یـــک راس کل وحشـــی نمـــوده بـــود ماموریـــن 
یـــگان حفاظـــت محیـــط زیســـت جیرفـــت 
ـــه  ـــق ب ـــه موف ـــع در منطق ـــه موق ـــور ب ـــا حض ب
دســـتگیری نامبـــرده شـــده و از خـــودروی وی 
الشـــه یـــک راس کل وحشـــی کشـــف و ضبـــط 
ـــار و ادوات  ـــس از کشـــف اث ـــب پ نمودند.مرات
ـــت  ـــف جه ـــه تخل ـــم صورتجلس ـــرم و تنظی ج
ـــی  ـــع قضای ـــه مراج ـــی ب ـــل قانون ـــیر مراح س

تحویـــل گردیـــد.
ـــوران  ـــای جان ـــرخ به ـــن ن ـــاس آخری ـــر اس ب
وحشـــی جریمـــه قابـــل پرداخـــت از بابـــت 
صیـــد و شـــکار غیـــر مجـــاز یـــک راس کل 
وحشـــی معـــادل بیســـت و پنـــج میلیـــون 
ــن  ــه ایـ ــت کـ ــده اسـ ــن شـ ــان تعییـ تومـ
ـــه  ـــان وارده ب ـــرر و زی ـــت ض ـــط باب ـــغ فق مبل
ـــن  ـــاوه برای ـــد وع ـــی باش ـــت م ـــط زیس محی
متهمیـــن در دادگاه بـــه جـــرم شـــکار غیـــر 
ـــده و  ـــه ش ـــی محاکم ـــواران وحش ـــاز جان مج
ـــد  ـــکار و صی ـــون ش ـــاده 1۲ قان ـــاس م ـــر اس ب
ـــا  ـــا ســـه ســـال و ی ـــاه ت ـــه حبـــس از ســـه م ب
ـــت  ـــات دول ـــد هی ـــه جدی ـــاس مصوب ـــر اس ب
بـــه جـــزای نقـــدی از ســـی میلیـــون ریـــال 
ـــد  ـــوم خواهن ـــال محک ـــون ری ـــاه میلی ـــا پنج ت

ـــد. ش

دادگسـتری  کل  رئیـس   - ایرنـا 
اسـتان کرمان گفت: این دادگستری 
اسـاس هماهنگـی بـا قـوه قضائیه 
پایلـوت اجـرای طـرح ویـژه تامین 
وثیقـه و کفالـت شـد.به گزارش ایرنـا، یدهللا موحد 
روز یکشـنبه در نشسـت هیـات امنـای سـتاد دیه 
نمایندگـی اسـتان کرمـان افـزود: بـر اسـاس این 
طـرح، افـرادی کـه تحـت تامین قـرار مـی گیرند، 
در فرصت 1۴ روزه برای تامین کفالت و وثیقه وارد 
زنـدان نشـده و در یـک اقامتـگاه موقـت نگهداری 
مـی شـوند.وی با اشـاره به اینکه فضـای فیزیکی 
الزم بـرای اجـرای ایـن طرح درکرمان تامین شـده 
اسـت، خاطرنشـان کـرد: بـا اجـرای ایـن طـرح به 
افـراد تحـت تامیـن، دو هفتـه فرصـت داده مـی 
شـود تـا بـرای ارائـه کفالت یـا وثیقه اقـدام کنند و 
بـا ایـن اقدام از ثبت سـابقه زندان در سـوابق افراد 
جلوگیـری شـده و آبـرو حیثیـت افـراد حفظ می 

شـود.وی ادامـه داد: ایـن طـرح در حـال حاضر در 
شهرسـتان های کرمان، سـیرجان، رفسنجان، زرند 
و بـم اجرایـی شـده اسـت.رئیس کل دادگسـتری 
اسـتان کرمان در ادامه سـخنان خـود تصریح کرد: 
در حـال حاضـر ۲30 مددجـوی جرائـم غیرعمـد 
واجـد شـرایط در زندان های اسـتان کرمان حضور 
دارنـد کـه از ایـن تعـداد 115 نفـر بـه دلیـل چـک 
هـای برگشـتی و بدهـی مالـی، 8۴ نفـر بـه دلیل 
ناتوانـی در پرداخـت مهریه، 1۷ نفر به دلیل ناتوانی 
در پرداخـت نفقـه و 1۴ نفر به دلیـل بدهکاری دیه 
وارد زنـدان شـده اند.موحد گفت: دسـتگاه قضائی 
اسـتان کرمـان بـر اسـاس راهکارهـای مختلـف 
در همـواره تـاش مـی کنـد جمعیـت زنـدان هـا 
کاهـش یابـد.وی یادآور شـد: اسـتان کرمـان طی 
سـال گذشـته در زمینه آزاد کردن زندانیان از سـوی 
شـوراهای حـل اختـاف رتبـه برتـر کشـوری را بـه 

خـود اختصاص داده اسـت.

ایرنـا - مدیـرکل بهزیسـتی اسـتان 
کرمـان از پرداخت ۲ میلیـارد و 8۴0 
میلیـون ریـال برای تامیـن نیازهای 
گـروه هـای تحـت حمایـت جنوب 

کرمان خبـرداد.
بـه  سـفر  حاشـیه  در  صـادق زاده  عبـاس 
شهرسـتان های جنوبـی اسـتان کرمـان بـا بیـان 
اینکـه بیـش از ۲ هـزار و 500  نفـر از مددجویـان 
و افـراد دارای معلولیـت تحـت حمایـت در سـه 
شهرسـتان منوجـان، قلعـه گنـج و رودبـار جنـوب 
از سـیل آسـیب دیده انـد افـزود: پـس از ارزیابـی 
میـزان خسـارات وارده بـه مناظـق جنوبی اسـتان، 
اسـت. واریـز شـده  و غیرنقـدی  نقـدی  کمک هـای 
وی بـا بیـان اینکـه بهزیسـتی ایـن شهرسـتان ها 
براسـاس نیـاز گروه هـای تحـت حمایـت مبلـغ 
اختصـاص یافتـه را بیـن آنـان توزیـع می کننـد 
گفت: در مرحله دوم در ۲ روز گذشـته مواد غذایی 

و کاالهایـی چـون پتـو، پوشـاک، مـواد شـوینده و 
بسـته های حمایتی ویژه کودکان تهیـه، بارگیری و 

بـه منطقه ارسـال شـده اسـت.
مدیـرکل بهزیسـتی اسـتان کرمان اعـزام تیم های 
مداخـات روانـی – اجتماعـی در بایـای طبیعـی 
دیگـر  از  را  اجتماعـی  فوریت هـای  و  )محـب(  
اقدامـات بهزیسـتی شهرسـتان های جنوبی عنوان 
و تصریـح کـرد: ایـن تیم هـا بـا هـدف همدلـی و 
دلجویـی از مـردم منطقـه وارد روسـتاها شـده اند.
صـادق زاده به تشـریح وضعیت مددجویـان و افراد 
دارای معلولیـت در شهرسـتان هـای قلعـه گنـج، 
رودبـار و منوجـان پرداخـت افـزود: رودبـار جنـوب 
بـا هـزار و 5۲1 مددجو بیشـترین آمـار مددجویان 

تحـت پوشـش بهزیسـتی را دارد.
وی ادامـه داد: ۲ هـزار و 6۲9 نفـر از افـراد تحـت 
پوشـش بهزیسـتی در سه شهرسـتان جنوبی این 

اسـتان در معـرض سـیل قـرار گرفتـه اند.

حفاظـت  سـازمان  ایسـنا-مدیرکل 
محیـط زیسـت اسـتان کرمـان بـا 
تاکیـد برآنکه امسـال امید خوبی به 
تـاالب جازموریان داریـم، اظهار کرد: 
بـا توجه بـه اینکه بارش ها در ایـن منطقه در فصل 
خوبـی رخ داده و درصـد تبخیـر آن بسـیار انـدک 
اسـت لـذا پیش بینـی می کنیـم که امسـال تاالب 

جازموریـان 100 درصـد آبگیری شـود.
"مرجـان شـاکری" در گفت وگـو با ایسـنا، با اشـاره 
بـه بارندگی هـای اخیـر در نیمـه جنـوب اسـتان 
کرمـان گفـت: امسـال بارندگـی خوبـی در منطقـه 
ابرنـاک  بـه  بـا توجـه  امـا  جازموریـان داشـتیم 
بـودن هـوا امـکان رصـد دقیـق ایـن تـاالب فعـا 
وجـود نـدارد ولـی براسـاس بازدیـد میدانـی حال 

جازموریـان خـوب اسـت.
وی بـا تاکیـد برآنکه امسـال امید خوبـی به تاالب 
جازموریـان داریـم، اظهـار کـرد: بـا توجه بـه اینکه 
رخ  خوبـی  فصـل  در  منطقـه  ایـن  در  بارش هـا 

داده و درصـد تبخیـر آن بسـیار انـدک اسـت، لـذا 
پیش بینـی می کنیم که امسـال تـاالب جازموریان 

100در صـد آبگیری شـود.
مدیـرکل سـازمان حفاظت محیط زیسـت اسـتان 
کرمـان در خصـوص رصـد هوایی این تـاالب بیان 
کـرد: شـاید بـرای سـال آینـده کـه کوات کوپتـر 
تهیـه کردیـم بتوانیـم ایـن کار را انجـام دهیـم امـا 
بـرای امسـال چنیـن امکانـی نداریـم مگـر اینکـه 
دسـتگاه های متولـی دیگر این امـکان را در اختیار 

مـا قـرار دهند.
شـاکری در پاسـخ بـه ایـن سـوال که اگر امسـال 
ایـن تـاالب 100 درصـد آبگیـری شـود، سـال آینده 
ایـن منطقـه منبـع ریزگردهـا در منطقـه و کشـور 
نخواهـد بـود؟ گفـت: بایـد بدانیـد کـه گـرد و غبار 
خیـزی در اسـتان کرمـان فقـط مختـص تـاالب 
جازموریان نیسـت و کانون های گردغبار دیگری در 
اسـتان کرمان داریم امـا از بخش جازموریان قطعا 

ایـن ریزگردهـا کمتـر خواهـد بود.

ایسنا-رییس کل دادگستری استان 
کرمـان گفت: بـا ورود قوه قضائیه و 
اهتمـام سـران و اعضای پنج طایفه 
اسـتان کرمـان،  جنـوب  در  بـزرگ 
بزرگتریـن نـزاع طایفـه ای در این اسـتان به صلح 
و سـازش ختـم شـد."یدهللا موحـد" در تشـریح 
جزییـات ایـن خبـر افـزود: از ابتـدای سـال 9۴ و 
در پـی بروز برخی اختافات ناشـی از سـوء تفاهم 
هـا میـان دو طایفـه در جنوب اسـتان، تعـدادی از 
طرفیـن بـه قتـل رسـیده انـد که بـا ورود دسـتگاه 

قضائـی از ادامـه ایـن نـزاع جلوگیری شـد.
وی بـا اشـاره بـه ایـن مطلـب کـه بافاصلـه پس 
از وقـوع ایـن حـوادث جلسـات مسـتمر تشـکیل 
شـده اسـت، خاطرنشـان کـرد: در مرحله نخسـت 
تمامی متهمان به قتل بازداشـت شـدند و در ادامه 
بـر مبنـای میثـاق نامـه عدالـت و امنیـت پایـدار، 
دادسـتان رودبـار جنوب بـرای پیشـگیری از ادامه 
ایـن نـزاع طایفگی و ایجـاد صلح و سـازش میان 

طوایـف فـوق بـا سـران طوایـف شهرسـتان رودبار 
و اولیـای دم مقتولیـن جلسـاتی را تشـکیل داده 
و بـه برطـرف کـردن سـوءتفاهم های ایجاد شـده 
پرداختند.رییـس کل دادگسـتری اسـتان کرمـان 
تصریـح کـرد: در نهایـت بـر مبنای اقدامـات انجام 
شـده و پـس از گذشـت قریـب بـه  5 مـاه و بـا 
حـل و فصـل اختافـات و سـوءتفاهمات، طرفین 
بـه صلـح و سـازش رسـیده  وطـی مراسـمی بـا 
سـوگند بـه قـرآن کریـم متعهـد شـدند کـه دیگـر 
هیـچ گونـه اختافی بـا یکدیگر نداشـته باشـند و 
بـه زندگی عـادی خـود ادامه دهند. موحـد با بیان 
اینکـه متاسـفانه در پـی ایـن اختاف بیـن طایفه 
ای، تعـدادی افـراد بی گناه از طوایف مختلف جان 
خـود را از دسـت داده بودنـد ضمـن اشـاره بـه این 
مطلـب کـه نخسـتین قتـل در ایـن پرونـده در 1۴ 
خـرداد سـال 9۴رخ داده بـود، افـزود: درپـی اعام 
رضایـت طوایـف مربـوط به ایـن پرونـده، ۷ نفر از 

قصـاص رهایـی مـی یابند.

حـوادث  تلفـات  آمـار   / زاده  نبـی  شـکوفه 
رانندگـی اسـتان کرمـان چندین برابـر آمار جان 
باختـگان حادثـه کرمـان و سـقوط هواپیمـای 
اوکراینی در یک بازه ی زمانی مشـخص اسـت.
حادثـه  از جملـه  روزهـا  ایـن  تلـخ   حـوادث 
کرمـان و هواپیمـای اوکراینی چند وقتی اسـت 
کـه چهره شـهر و حتـی کشـور  را غمگین کرده 

است.
اما آیا اینها تنها اتفاقاتی است که صدها جان را 

از مردم می گیرد؟!
اگـر نگاهـی بـه آمار فوتی ها در ایران و اسـتان 
بیاندازیـد بـه خوبـی متوجـه می شـوید که در 
طـول سـال افـراد زیـادی در اثر تصـادف جان 

خـود را از دسـت مـی دهند.
اینکـه ایـن آمارهـا و ارقـام بـا گذشـت سـال 
هـای پـی در پـی همچنـان باالسـت و کاهـش 

چشـمگیری نـدارد خـود جـای بحـث دارد.
امـا نکتـه اصلـی اینجاسـت کـه گذشـتن و رد 
شـدن از ایـن حـوادث در بیـن اکثریـت افـراد 

جامعـه عـادی شـده اسـت.
البتـه شـاید بتـوان گفت باال بـودن میزان مرگ 
و میـر در اثـر تصادفـات و رسـیدن خبرهـای 
مرتبـط بـا آن گاهـی در فاصلـه چنـد سـاعته 
عامـل عـادی بـودن ایـن نـوع فـوت شـدن ها 

. شد با
هـای  جـاده  در  حادثـه  آخریـن  مثـال  بطـور 
کرمـان مربـوط میشـه بـه واژگونـی امـروز پژو 
۴05 در محـور کرمـان – بم که به کشـته شـدن 

یـک مـرد 35 سـاله شـد.
بـد نیسـت بدانیـد بـر اسـاس آخرین گـزارش 
سـازمان پزشـکی قانونـی از متوفیـات حوادث 
رانندگی در هشـت ماهه نخسـت امسـال، ۷60 
نفـر در اسـتان کرمـان بـر اثر این حـوادث جان 

خـود را از دسـت داده انـد.

بـا یـک ضـرب و تقسـیم سـاده مـی بینید که 
ایـن آمـار 5/1۲ برابـر تعـداد کشـته شـدگان 
حادثـه کرمـان و ۴ برابـر تعـداد جـان باختگان 

سـقوط هواپیمـای اوکراینـی اسـت.
ایـن یعنی میـزان فوتی های حـوادث رانندگی 
در هشـت ماهـه نخسـت اسـتان کرمـان برابـر 
اسـت بـا سـقوط ۴ هواپیمـا در همیـن بـازه 

زمانـی، البتـه بـا همـان ظرفیـت 1۷6 نفـر.
گـزارش پزشـکی قانونـی از متوفیـات حـوادث 
رانندگـی هشـت ماهـه ابتدایـی سـال جـاری 
نشـان مـی دهـد آمـار تصادفـات نسـبت بـه 
سـال گذشـته نـه تنهـا کاهـش نداشـته بلکـه 

۷/3 درصـد افزایـش هـم داشـته اسـت.
بیـش از 50 درصد فوتی هـای حوادث رانندگی 

مربـوط به تلفات جاده ای اسـت
آمارهـا نشـان می دهـد کـه بخـش مهمـی از 
بـه  مربـوط  درصـد(   9/53( رانندگـی  تلفـات 

اسـت. برون شـهری  جاده هـای 
بـه سـرعت  از مهمتریـن دالیـل آن می تـوان 
بیشـتر خودروهـا، ُبعـد مسـافت، خسـتگی و 

اشـاره کـرد. راننـدگان  خواب آلودگـی 
نگاهی به چرایی میزان باالی تلفات حوادث 

رانندگی  در ایران و استان کرمان
ایـران از جملـه کشـورهایی اسـت کـه میـزان 
مـرگ و میـر در سـوانح رانندگـی آن باالسـت.
بهداشـت  آمـاری کـه سـازمان  طبـق آخریـن 
جهانـی از سـال 9۷ اعـام کـرده ایـران در رتبه 
38 اسـت آن هـم بـا نـرخ 3۲.30 درصـدی 

مـرگ و میـر جـاده ای.
بیشـتر کارشناسـان علـل وقـوع این مسـاله را 
فرهنـگ غلـط رانندگـی و پاییـن بـودن سـطح 

اسـتاندارد خودروهـا مـی داننـد.
آنهـا  نبـودن  مجهـز  خودروهـا،  فرسـودگی 
قفـل،  ضـد  ترمزهـای  هـوا،  ی  کسـیه  بـه 

کمربندهـای ایمنـی مناسـب و مقـاوم نبـودن 
بدنـه ی خودروهـا از عوامـل خطـر آفریـن در 

اسـت. رانندگـی 
و بـی شـک یکـی دیگـر از مهمتریـن دالیـل 
تصادفـات وضعیـت نامناسـب جاده ها اسـت.
سـطح  بـودن  پاییـن  و  هـا  راه  ظرفیـت کـم 
اسـتاندارد فنـی آنهـا می توانـد یکـی از عوامل 

اصلـی وقـوع حـوادث جـاده ای باشـد.
در سـطح شـهری نیز کیفیت نامناسـب سـطح 
خیابان ها در بسـیاری از موارد به بروز سـانحه 

منجر شـده است.
بسـیار  عوامـل  بـه  متعـدد  هـای  گـزارش  در 
زیـادی از جملـه  فشـار زیـاد کاری بـر رانندگان 
، رفتارهـای پـر خطـر عابریـن  پیـاده و توجـه 
نکـردن بـه آمـوزش هـای الزم در زمـان گرفتن 

گواهینامـه اشـاره شـده اسـت.
افـزون بر 10 هزار پرونـده تصادفات رانندگی در 

دادگسـتری کرمان وجود دارد
رییس کل دادگسـتری اسـتان کرمان آبان ماه 
سـال جـاری گفـت: طـی هفـت ماهه نخسـت 
بـه  وارده  پرونده هـای  ورودی  آمـار  امسـال، 
دادگسـتری اسـتان کرمـان بـا موضـوع ایـراد 
تصادفـات  اثـر  بـر  غیرعمـدی  بدنـی  صدمـه 
رانندگـی 10 هـزار و 111 مـورد بوده که نسـبت به 
مـدت مشـابه سـال گذشـته 6.9 درصد کاهش 

اسـت. یافته 

ایرنـا گـزارش داده؛ یدهللا موحد در ادامه اشـاره 
کـرده بـه اینکـه سـاالنه حـدود 1۷ هـزار نفر در 
محورهـای مواصاتـی کشـور جـان خـود را از 
دسـت می دهنـد و صدهـا هـزار نفر نیـز زخمی 
و همچنیـن میلیاردها خسـارت مالی به کشـور 

وارد می شـود.
کرمـان  اسـتان  دادگسـتری  کل  رییـس   
همچنیـن از شناسـایی 16۷ نقطـه حادثـه خیز 
پرتصـادف در محورهـای برون شـهری اسـتان 

خبـر داده اسـت.
همچنیـن در ایـن گـزارش آمـده کـه فرمانـده 
از  یکـی  گفتـه  نیـز  اسـتان کرمـان  انتظامـی 
مشـکات ایـن اسـتان وضعیـت انضباطـی و 

اسـت. موتورسـواران  فرهنـگ 
بـا تمـام آمارهـای داده شـده در ایـن گـزارش 
اسـتان  بـه خوبـی روشـن اسـت، سـاالنه در 
مـا تعـداد زیـادی از کرمانـی هـا جـان خـود 
در حوادثـی از دسـت مـی دهنـد کـه دلیلـش 
بیشـتر از سـقوط هواپیمـای اوکراینـی و حادثه 

کرمـان بـه خطـای انسـانی بـر مـی گـردد.
حوادثـی کـه بـا انـدک رعایـت حقـوق یکدیگر، 
چـه از طـرف کسـانی کـه در امـر ایمنی سـازی 
شـهری  بـرون  و  شـهری  درون  هـای  محـور 
وظیفـه ای دارنـد و چـه رانندگانـی کـه در ایـن 
مسـیرها تـردد مـی کننـد، مـی تواننـد کاهش 

چشـمگیری داشـته باشـند.

مرگ ومیر ناشی از تصادفات کرمان 
چهار برابر سقوط هواپیمای اوکراینی

رنا
 ای

س:
عک

اخیـرا مرکـز پژوهش هـای مجلـس دربـاره  گزارشـی کـه 
پروژه هـای انتقـال آب منتشـر کـرده، عمـا خـط بطانـی 
اسـت بـر لـزوم انجـام ایـن پروژه هـا اسـت.»چاره ای جـز 
انتقـال آب نداریـم.« ایـن جملـه در سـال های اخیـر بارهـا 
از سـوی مسـووالن مختلف عنوان شـده. از معاون سـازمان 
و  نیـرو  وزیـر  معاونـان  برخـی  تـا  محیط زیسـت گرفتـه 
بسـیاری از مسـووالن محلـی. مخاطبـان ایـن عبـارت هـم 
اغلـب مخالفـان پروژه هـای انتقـال آب هستند.کشـمکش 
بیـن موافقـان و مخالفـان ایـن پروژه هـا از زمانـی بیشـتر 
بـاال گرفـت کـه بحـران کم آبی در کشـور شـدت یافـت. اکثر 
اسـتان ها بـا بحـران آب سـرپنجه شـدند و مـردم کم آبـی 
را لمـس کردند.بـا ایـن اتفـاق، مـردم محلـی مناطقـی کـه 
قـرار بـود از آنجـا آب بـه منطقـه دیگـری منتقـل شـود، 
خواسـتار توقـف طرح هایـی شـدند کـه بعضـا از 15 سـال 
ایـن  جملـه  بودنـد.از  گرفتـه  قـرار  اجـرا  در صـف  پیـش 
طرح هـا می تـوان بـه انتقـال آب از بهشـت آباد چهارمحـال 
و بختیـاری بـه اسـتان های اصفهـان و کرمـان اشـاره کـرد. 
طرحـی کـه از سـال 8۴ کد اجرایـی خورده اما در سـال های 
اخیـر بارهـا مخالفان در خوزسـتان و چهارمحـال و بختیاری 
را بـه تجمـع کشـانده.اعتراض به طرح های انتقـال آب البته 
فقـط بـه طرح های بین اسـتانی ختم نمی شـود. در اسـتان 
کرمـان هـم طرحـی پـر سـروصدا بـرای انتقـال آب از سـد 
صفـارود بـه شـمال اسـتان وجـود دارد.اگرچـه ایـن طـرح 
بـا اعتـراض گسـترده اهالـی جنـوب کرمـان فعـا متوقـف 
معتقدنـد  اسـتانداری کرمـان  و  منطقـه ای  آب  امـا  شـده 

»چـاره ای جـز انتقـال آب وجـود ندارد.«ایـن گـزاره اگرچـه 
بارهـا از سـوی مخالفـان طرح هـای انتقـال آب رد شـده اما 
فعـا زور وزارت نیـرو بـر ایـن مخالفـان چربیـده. مخالفـان 
سرشناسـی همچـون محمـد درویـش کـه سـابقه مدیرکلی 
دفتـر مشـارکت های مردمـی سـازمان محیط زیسـت را هـم 
دارد، معتقدند:زمانـی بایـد طرح هـای انتقـال آب را اجرایی 
کـرد کـه همـه راه هـا همچـون بـاال بـردن راندمـان بخـش 
کشـاورزی و شـرب و بازچرخانـی آب را امتحـان کـرده  و 
بـه نتیجـه ای نرسـیده باشـیم.در آن سـو امـا مـرغ وزارت 
چـاره ای  بـا کم آبـی،  مقابلـه  »بـرای  دارد:  پـا  یـک  نیـرو 

اسـت؟ بـا کـدام گـروه  حـق  نداریـم.«  آب  انتقـال  جـز 

وضعیت آبی ایران
مرکـز پژوهش هـای مجلـس شـورای اسـامی اخیـرا در دو 
گـزارش بـه بحـث انتقـال آب پرداخته.اگرچـه گزارش هـای 

پژوهشـی متعـددی دربـاره طرح هـای انتقـال آب وجـود 
دارد امـا از آنجایـی کـه گزارش هـای مرکـز پژوهش هـا بـر 
روی طرح هـا و لوایحـی کـه در مجلـس بررسـی می شـوند، 
آب،  انتقـال  دربـاره  نهـاد  ایـن  اسـت، گـزارش  تاثیرگـذار 
دارای حائـز اهمیـت اسـت.قبل از اینکـه وارد بحـث اصلـی 
شـویم، بهتـر اسـت نگاهـی گـذرا به وضعیـت آبی ایـران که 
در گـزارش شـماره دو مرکـز پژوهش هـا آمـده، بیندازیـم.

در حـال حاضـر ۴05 دشـت از 609 دشـت کشـور بـه  عنـوان 
از  نبایـد  یعنـی  می شـوند.  شـناخته  ممنوعـه  دشـت های 
ایـن ۴05 دشـت، آبـی برداشـت کرد.همچنین عـاوه بر ۴1 
میلیـارد مترمکعـب مجوز برداشـت از منابـع آب زیرزمینی، 
حـدود 11 میلیـارد مترمکعـب برداشـت های بـدون مجـوز 
نیـز به طـور سـالیانه از منابـع آب زیرزمینـی انجـام می گیرد 
کـه نیمـی از آن مربـوط بـه چاه هـای فاقـد پروانـه و نیمی 
توسـط  پروانـه  بـر  اضافـه  برداشـت های  طریـق  از  دیگـر 
آمـده  گـزارش  ایـن  می شـود.در  انجـام  مجـاز  چاه هـای 
در  مترمکعـب  میلیـارد   ۴1 از  مجوزهـا  میـزان  بایـد  کـه 
سـال بـه ۲8 میلیاردمترمکعـب کاهـش یابـد، بـه عبـارت 
ظرفیـت  بـا  نیـز  موجـود  مجوزهـای  میـزان  دیگـر حتـی 
آبخوان هـا هماهنگـی نـدارد و بـرای ایجـاد شـرایط پایداری 
یابـد. درصـد کاهـش   30 حـدودًا  مجوزهـا  میـزان  بایـد 

پروژه های انتقال آب در ایران
براسـاس گـزارش مرکـز پژوهش هـا، حجـم انتقـال آب 
بیـن حوضـه ای )مطالعاتـی، اجرایـی و بهره بـرداری( در 
کشـور حـدود پنـج میلیـارد مترمکعـب در سـال اسـت 
کـه از ایـن میـزان، حـدود ۲0۷0 میلیـون مترمکعـب در 
مترمکعـب  میلیـون   ۲160 حـدود  بهره بـرداری،  دسـت 
درحـال اجـرا و حـدود 8۲3 میلیون مترمکعب در دسـت 
مطالعـه اسـت.حدود نیمـی از حجـم آب انتقالی توسـط 
پروژه هـای انتقـال تـا پیـش از دهـه 13۷0 و در قالـب 
انجـام  انتقـال(  طـول  لحـاظ  )از  کوچـک  پروژه هـای 
پروژه هـای  مسـافت  اگرچـه  زمـان  مـرور  بـه  و  شـدند 
بـه  امـا  یافتنـد،  افزایـش  حوضـه ای  بیـن  آب  انتقـال 
نسـبت حجـم کمتـری از آب انتقـال یافتـه اسـت.آنطور 
کـه در ایـن گـزارش آمـده، در مجمـوع ۴5 طـرح انتقال 
آب در ایـران وجـود دارد کـه 18 طـرح بـه بهره بـرداری 
رسـیدند، 1۴ طـرح در دسـت اجـرا هسـتند و 13 طـرح 
در مرحلـه مطالعاتـی قـرار دارند.سـهم اسـتان کرمـان از 

ایـن میـزان، سـه طـرح اسـت. انتقـال آب از بهشـت آباد 
طـرح  و  بختیـاری  و  چهارمحـال  سـولکان  ونـک-  و 
انتقـال آب از سـد صفارود.حوضـه ای که براسـاس آمار و 
اطاعـات گذشـته به نظـر می رسـد منابـع آب مـازاد دارد، 
ممکـن اسـت در آینـده بـا کاهـش منابـع مواجـه شـود. 

و  در چـه محل هـا  دقیقـًا  آب  منابـع  نیسـت  مشـخص 
منافـع  از  ارزیابـی  به چه مصارفی می رسـد. 
اقتصـادی انجـام پـروژه جایگاهـی در مجوزدهـی نـدارد.

عمـوم تمرکـز بر اجـرای پروژه اسـت و توجهـی به اثرات 
شـده  طراحـی  سـازوکار  اسـت.  نشـده  زیسـت محیطی 

بـرای تخصیـص آب به منظـور انجـام پروژه هـای انتقـال 
آب فاقـد پایـش و ارزیابی منسـجم و مؤثر اسـت.عمومًا 
مسـاله حـل اختافـات به عنـوان یـک موضـوع مجـزا در 
نظـر گرفتـه می شـود کـه خـارج از حیطـه تصمیم گیـری 
تخصیـص  است.کمیسـیون  آب  مدیریـت  بـرای 

و  امنیتـی  اجتماعـی،  آثـار  قبـال  در  مسـوولیتی  آب 
نـدارد. تصمیم گیـری  انتقـال آب  اقتصـادی پروژه هـای 
اسـت. نیـرو  وزارت  و صرفـًا مجموعـه  ملـی  در حیطـه 

بـه دلیـل عـدم حضـور کنشـگران منطقـه ای، انفعـال در 
تشـدید  تقاضـا  و  عرضـه  توأمـان  مدیریـت  بـا  برخـورد 

سیاسـی  فشـارهای  ورود  امـکان  همچنیـن  و  شـده 
بـرای انجـام طرح هـای غیراصولـی فراهم گشـته اسـت.

مشـخص نیسـت کـه چگونـه قـرار اسـت منابـع آب تهیه 
برداشـت های  گزنـد  از  مقصـد،  حوضـه  بـرای  شـده 
جانبـه  یـک  تدبیـر  بماند.به دلیـل  مصـون  غیرمجـاز 
مدیریـت  بـه  توجـه  عـدم  و  شـهرها  آب  تأمیـن  بـرای 
بـا  بخـش کشـاورزی، کشـاورزان  در  توزیـع  و  تقاضـا 
شـد.  خواهنـد  روبـرو  ناعادالنـه ای  بسـیار  وضعیـت 

نامطلوب وضعیت 
حاکـم  نظـام  نهایـت  در  پژوهش هـا  مرکـز  کارشناسـان 
و  خوانده انـد  »نامطلـوب«  را  آب  انتقـال  پروژه هـای  بـر 
نوشـته اند کـه ایـن پروژه هـا نیـاز بـه اصاحـات اساسـی 
دارند.بـا مـرور آنچـه کـه در باال آمـد می بینیم، ایـرادی که 
انتقـال آب در خصـوص مدیریـت  مخالفـان پروژه هـای 
اسـت  صحیـح  تنهـا  نـه  می گیرنـد،  موجـود  آب  منابـع 
حتـی  پروژه هـا،  ایـن  در  هـم  بیشـتری  مشـکات  کـه 
در پروژه هـای جهانـی وجـود دارد.مثـا همانطـور کـه در 
گـزارش مرکـز پژوهش ها آمـده، چه تضمینـی وجود دارد 
منطقـه ای کـه در آن مدیریـت منابـع بـه خوبـی صـورت 
نمی گیـرد، در صـورت بهره منـدی از پـروژه انتقـال آب، باز 
هـم بـا مشـکل کمبـود آب روبـرو نشـود؟به عنـوان مثـال 
براسـاس گزارشـی که مرکز بررسـی های اسـتراتژیک نهاد 
از چالش هـای توسـعه  ریاسـت جمهـوری در سـال 9۴ 
اسـتان کرمـان منتشـر کـرد، در بـازه زمانی سـال 1350 تا 
1385، تعـداد چاه هـا در ایـن اسـتان از 1183 حلقـه بـه 
۲91۴۷ حلقـه رسـیده. یعنـی در 35 سـال، تعـداد چاه ها 
در اسـتان کرمـان ۲5 برابـر شـده.این در حالـی اسـت که 
در حـال حاضـر حـدود 35 هـزار حلقه چاه عمیـق و نیمه 
عمیـق در اسـتان کرمـان وجـود دارد کـه 13 هـزار حلقـه 
آن غیرمجـاز اسـت.  ایـن میـزان حـدود 1۲ درصـد از کل 
دیگـر  می شـود.در  شـامل  را  کشـور  غیرمجـاز  چاه هـای 
اسـتان های کـم آب هـم اوضـاع بهتـر نیسـت و مشـخصا 
مدیریـت صحیحـی بـرای مصـرف آب وجـود ندارد.حـال 
چگونـه ممکـن اسـت مدیریـت ضعیـف بـر منابـع آبـی 
انتقـال آب هـم  از  فـردای پـس  در  اسـتان کرمـان،  در 
تکـرار نشـود؟ بـه نظـر می رسـد پیـش از آنکـه تـن بـه 
اجـرای طرح هـای پرهزینـه بدهیـم، بهتـر اسـت تغییری 
اساسـی در نـوع مدیریـت منابـع آبـی کشـور بوجـود آید.

براساس گزارش مرکز پژوهش ها، حجم انتقال آب 
بین حوضه ای )مطالعاتی، اجرایی و بهره برداری( در 

کشور حدود پنج میلیارد مترمکعب در سال است 
که از این میزان، حدود 2۰۷۰ میلیون مترمکعب در 

دست بهره برداری، حدود 2۱۶۰ میلیون مترمکعب 
درحال اجرا و حدود ۸2۳ میلیون مترمکعب در 

دست مطالعه است.حدود نیمی از حجم آب انتقالی 
توسط پروژه های انتقال تا پیش از دهه ۱۳۷۰ و در 

قالب پروژه های کوچک )از لحاظ طول انتقال( انجام 
شدند و به مرور زمان اگرچه مسافت پروژه های 

انتقال آب بین حوضه ای افزایش یافتند، اما به نسبت 
حجم کمتری از آب انتقال یافته است.آنطور که در 

این گزارش آمده، در مجموع ۴۵ طرح انتقال آب در 
ایران وجود دارد که ۱۸ طرح به بهره برداری رسیدند، 
۱۴ طرح در دست اجرا هستند و ۱۳ طرح در مرحله 

مطالعاتی قرار دارند.سهم استان کرمان از این میزان، 
سه طرح است. انتقال آب از بهشت آباد و ونک- 

سولکان چهارمحال و بختیاری و طرح انتقال آب از 
سد صفارود.حوضه ای که براساس آمار و اطالعات 
گذشته به نظر می رسد منابع آب مازاد دارد، ممکن 

است در آینده با کاهش منابع مواجه شود. 

در حال حاضر حدود ۳۵ هزار حلقه چاه عمیق و نیمه عمیق در استان کرمان وجود دارد که ۱۳ هزار حلقه آن غیرمجاز است

انتقال آب؛ درمان یا دردی مضاعف؟

براسـاس گزارشـی کـه مرکـز بررسـی های اسـتراتژیک نهـاد ریاسـت جمهـوری در سـال ۹۴ از چالش های توسـعه اسـتان 
کرمـان منتشـر کـرد، در بـازه زمانـی سـال ۱۳۵۰ تـا ۱۳۸۵، تعـداد چاه هـا در ایـن اسـتان از ۱۱۸۳ حلقه بـه 2۹۱۴۷ حلقه 
رسـیده. یعنـی در ۳۵ سـال، تعـداد چاه هـا در اسـتان کرمـان 2۵ برابر شـده.این در حالی اسـت کـه در حـال حاضر حدود 
۳۵ هـزار حلقـه چـاه عمیـق و نیمـه عمیق در اسـتان کرمان وجـود دارد که ۱۳ هـزار حلقـه آن غیرمجاز اسـت.  این میزان 
حـدود ۱2 درصـد از کل چاه هـای غیرمجـاز کشـور را شـامل می شـود.در دیگر اسـتان های کـم آب هم اوضاع بهتر نیسـت 
و مشـخصا مدیریـت صحیحـی بـرای مصـرف آب وجود ندارد.حـال چگونه ممکن اسـت مدیریت ضعیف بر منابـع آبی در 

اسـتان کرمـان، در فـردای پس از انتقـال آب هم تکرار نشـود؟

مرکـز پژوهش های مجلس شـورای اسـالمی 
انتقـال آب  بحـث  بـه  اخیـرا در دو گـزارش 
پژوهشـی  گزارش هـای  پرداخته.اگرچـه 
آب  انتقـال  طرح هـای  دربـاره  متعـددی 
وجـود دارد امـا از آنجایـی کـه گزارش هـای 
مرکـز پژوهش هـا بـر روی طرح هـا و لوایحی 
کـه در مجلـس بررسـی می شـوند، تاثیرگـذار 
اسـت، گـزارش این نهـاد دربـاره انتقال آب، 
دارای حائـز اهمیـت اسـت.قبل از اینکه وارد 
بحـث اصلـی شـویم، بهتر اسـت نگاهـی گذرا 
بـه وضعیـت آبی ایـران که در گزارش شـماره 

دو مرکـز پژوهش هـا آمـده، بیندازیـم.

رضا عبادی زاده
کرمان نو

رنا
 ای

س:
عک

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 قانـون و مـاده 13 آئیـن نامـه قانـون تعییـن 
تکلیـف وضعیـت ثبتـی و اراضـی و سـاختمان های فاقد سـند رسـمی 
برابـر رای شـماره 139860319008001۷68 هیـات دوم موضـوع قانـون 
تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمان هـای فاقـد سـند 
تصرفـات  زرنـد  ملـک  ثبـت  حـوزه  ثبتـی  واحـد  در  مسـتقر  رسـمی 
پـور  تهامـی  سـیدمحمدجواد  آقـای  متقاضـی  بامعـارض  مالکانـه 
زرنـدی فرزنـد سـیداکبر بشـماره شناسـنامه 3080153650 صـادره از 
 6 زرنـد در یـک بـاب خانـه بـه مسـاحت 353/۲۲ مترمربـع پـاک 
فرعـی از 6600 اصلـی واقـع در زرنـد بلوار فردوس کوچـه ۴0 خریداری 

از مالـک رسـمی آقـای
غامحسـین خنجـری محرز گردیده اسـت. لذا بـه منظور اطاع عمـوم مراتب 
در دو نوبـت بـه فاصلـه 15روز آگهـی می شـود در صورتی که اشـخاص نسـبت 
بـه صـدور سـند مالکیت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند می تواننـد از تاریخ 
انتشـار اولیـن اگهـی بـه مدت دو مـاه اعتـراض خود را بـه این اداره تسـلیم و 
پس از اخذ رسـید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسـلیم اعتراض، دادخواسـت 
خـود را بـه مراجـع قضایـی تقدیـم نماینـد. بدیهـی اسـت در صـورت انقضای 
مـدت مذکـور و عـدم وصول اعتراض طبق مقررات سـند مالکیـت صادر خواهد 
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حسین توحیدی نیا-رییس ثبت اسناد و امالک شهرستان زرند

متن آگهی مزایده
  آگهی مزایده اموال غیر منقول )اسناد رهنی( پرونده اجرائی کالسه ۹۵۰۰۴۰2

نظـر بـه اینکـه بدهـکار آقـای علـی سـلطانی زرنـدی و راهـن آقـای اصغـر سـلطانی 
زرنـدی و محمـد جـواد سـلطانی زرنـدی و خانـم ملیحـه سـلطانی زرنـدی و مرحـوم اكبـر 
سـلطانی زرنـدی نسـبت بـه پرداخـت بدهـی خـود در مهلت تعیین شـده اقـدام ننمـوده اند لذا 
بنـا بـه درخواسـت بسـتانکار 1- شـش دانـگ خانـه پـاک فرعـی از یـک اصلـی 100۲ واقـع در 
بخـش 8 کرمـان چتـرود- خیابـان ولـی عصـر - ولـی عصـر ۲6-کوچـه الهـی بمسـاحت 855 
مترمربـع ذیـل ثبـت 1۷۲1 صفحـه 33۷دفتـره ۲5 بنـام آقـای اکبـر سـلطانی زرنـدی صـادر و 
تسـليم وششـدانگ بموجـب سـند صلـح مشـروط شـماره 16503-88/1۲/16 دفترخانـه 90 
کرمـان بـه آقـای محمـد جـواد سـلطانی زرنـدی فرزنـد اکبـر و خانـم ملیحـه سـلطانی زرندی 
فرزنـد اکبـر هرکـدام نسـبت بـه سـه دانـگ مشـاع از شـش دانـگ بـا قیـد بـه اینکـه منافع و 
حـق السـكون و حـق فسـخ مـادام العمـر مصالـح متعلـق بـه مصالـح مي باشـد صلـح گردیده 
و بعـدا ششـدانگ طبـق سـند قـرار داد رهنـی شـماره 15339-90/10/1۲ دفترخانـه 119 کرمـان 
در قبـال 600/000/000 ریـال در رهـن شـرکت لیزینـگ صنعـت ومعـدن کرمـان قرار گرفته اسـت 
حـدود شـماال اول بطـول ۲1/85 متـر دیـوار مشـترک بـا پـاک 1/1000 دوم در دو قسـمت اول 

شـرقی اسـت بطولهـای 10و 1۷/15
متـر دیـوار مشـترک بـا بـاغ پـاک 1/1003 شـرقا بطـول۴018 متـر دیـوار مشـترک بـا بـاغ 
و  درب  ۲۴متـر  بطـول  غربـا:  بـه کوچـه  دیواریسـت  متـر   ۴0 طـول  بـه  جنوبـا  1/1065مکـرر 

اسـت. تعریـف گردیـده  بکوچـه  دیواریسـت 
-مشـخصات کامل ثبتی ملک طبق مالکیت یا سـایر مدارک ثبتی بشـرح ذیل می باشد.

ملـک مزبـور دارای سـند دفترچه اسـت. ذیـل ثبت 1۷۲1 صفحـه 33۷ دفتر ۲5 امـاک کرمان 
بخـش 8 ثبـت گردیـده. حـدود اربعـه فعلـی ملک بـا اسـناد مالکیت تطبیـق می نمایـد. عرصه 
ملـک طلـق اسـت. وضعیـت فعلـی ملـک بصـورت خانـه و بـاغ اسـت. بـه مسـاحت عرصـه 
855متـر مربـع و بنـای مفیـد 86متـر مربـع اسـت در ایـن ملـک یک واحـد مسـکونی ویایی 

احداث شـده اسـت.
 ملـک مـورد ارزیابـی دارای بنـای یـک طبقـه اسـت مسـاحت زیـر بنـای همکـف 86متـر مربع 
مـی باشـد. نقشـه بنـا مطابـق اصـول نمـی باشـد، اسـکلت سـاختمان سـازه سـبک،نوع سـقف 
هـا شـیروانی و روکار بنـا سـیمان سـفید اسـت. کیفیـت مصالـح مصرفـی متوسـط اسـت. بنـا: 
شـمالی /جنوبـی اسـت. عایـق کاری بنـا از لحـاظ رطوبـت کامـل اسـت. عمـر تقریبـی بنـا ۲0 
سـال مـی باشـد باقیمانـده عمـر مفیـد بنـا۲5 سـال پیش بینـی می شـود. سیسـتم گرمایش 
بخـاری گازی و سیسـتم سرمایشـی کولـر آبی اسـت. امکانـات رفاهی ندارد. معایب مشـهود در 
بنا:اجـرای سـقف، نماسـازی و نـازک داخلـی بصورت غیـر اصولی انجـام گرفته اسـت. ملک در 
اجـاره نمـی باشـد و در حـال حاضـر نگهبان در آن سـکونت دارد بنا بـه اظهارات نگهبـان بصورت 

رایـگان در آن سـکونت دارد.
 ملـک فاقـد هـر گونـه تجهیـزات بـوده و تنها موقعیـت مکانی ملک بـا توجه بـه دو نبش بودن 

در ارزش ملک موثر اسـت.
 نـوع آشـپز خانـه معمولـی )بصـورت آبدارخانـه میباشـد( نـوع کابینـت فلـزی، نوع کـف پوزش 

اسـت. موزائیک 
 ارزش 855متـر مربـع عرصه به قرار هر متر مربع ۲/۲00/000ریال 1/881/000/000ریال

ارزش 86 متـر مربـع اعیانی به قرار هر متر مربع ۴/000/000ریال 3۴۴/000/000ریال
ارزش حیاط سـازی و دیوار کشی 30/000/000ریال

ارزش امتیـازات آب-برق-گاز و تلفن 80/000/000ریال و جمع کل۲/335/000/000ریال
ارزش ملـک اعـم از عرصـه و اعیـان و تاسیسـات و ملحقات بـا در نظر گرفتـن قیمت روز ملک 
بـا توجـه بـه امـکان فـروش )متوسـط ( به میـزان بـه عـدد ۲/335/000/000 ریـال )دو میلیارد 

و سـیصد و سـی و پنـج میلیـون ریـال( تعیین و تاییـد میگردد.
۲- شـش دانـگ پـاک 890 فرعـی از یـک اصلی واقع در بخـش 8 کرمان بـه آدرس: چترود-

خیابـان ولـی عصـر - ولـی عصـر ۲۲- کوچـه شـهید حسـن سـلطانی- نبـش اولیـن تقاطـع 
-سـمت راسـت و کـد پسـتی ۷991813۷83

به مسـاحت 1550 متر مربع و ملک مزبور دارای سـند رسـمی منگوله دار است.
 ذیـل ثبـت 1۷۲0صفحـه 33۴ دفتـر۲5 امـاک کرمـان بخـش8 بنـام آقـای اصغـر سـلطانی 

زرنـدی فرزنـد محمـد صـادر و تسـلیم ثبـت گردیـده. و ششـدانگ بموجب سـند قـرارداد رهنی 
شـماره 15339 – 90/10/1۲ دفترخانـه 119 کرمـان در قبـال1/۴۲5/000/000 ریـال بمـدت 90 مـاه 
در رهـن شـرکت لیزینـگ صنعـت و معدن کرمـان قرار گرفته اسـت و حدود اربعه شـماال: بطول 
16/30 متر درب و دیواریسـت به کوچه شـرقا: در سـه قسـمت که قسـمت دوم شـمالی اسـت 
بطولهـای ۴۷ متـر 0/۷5  و 35/90 متـر درب و دیواریسـت بکوچـه جنوبـا اول بطـول 3/80متر 
بصـورت پـخ بطـول 1۴/80 متـر دیواریسـت بکوچـه غربـا اول بطـول ۲/5 متر کوچـه دوم در دو 
قسـمت کـه قسـمت دوم بصـورت مـورب متمایـل بـه جنـوب مـی باشـد بطولهـای ۷019 متر و 
5/۷0 متـر دیـوار بدیـوار خانـه پـاک 1/889 سـوم بطـول 59/60 متـر دیـوار بدیـوار خانه پاک 

اخيـر الذكـر تعریف گردیده اسـت.
 حـدود اربعـه فعلـی ملـک بـا اسـناد مالکیـت تطبیـق مـی نمایـد، عرصـه ملـک طلـق اسـت. 
وضعیـت فعلـی ملـک بصـورت خانـه و خانه مشـتمل بـر همکف و طبقـه اول بصـورت یک باب 
خانـه ویایـی مـی باشـد. به مسـاحت عرصـه 1550 مترمربع و بنـای مفید ۴00متر مربع اسـت 
ایـن ملـک یـک مجموعـه یـک واحـدی احـداث شـده اسـت. بنـا ومسـتحدثات: ملـک مـورد 
ارزیابـی دارای بنـای دو طبقـه اسـت مسـاحت زیـر بنـا هریـک از طبقـات بشـرح ذیل می باشـد.

1-    همکف 3۴5مترمربع ۲- طبقه اول 55مترمربع می باشـد.
 نقشـه بنـا مطابـق اصـول نمـی باشـد. اسـکلت سـاختمان اجـرى فاقـد شـناژ نـوع سـقف هـا 
تیـر آهنـی )طـاق ضربـی( و روکار بنـا سـفال اسـت. کیفیـت مصالـح مصرفـی متوسـط اسـت. 
بنا:شـمالی/ جنوبـی اسـت. عایـق کاری بنـا از لحـاظ رطوبـت کامـل اسـت. عمـر تقریبـی بنا ۲0 
سـال مـی باشـد. باقیمانـده عمـر مفیـد بنا۲5 سـال پیش بینـی می شـود. سیسـتم گرمایش 
بخـاری گازی و سیسـتم سرمایشـی کولـر آبـی اسـت. امکانـات رفاهـی نـدارد. معایب مشـهود 
در بنـا نداشـتن اسـتحکام بنـا در مقابـل زلزلـه اسـت. ملـک در اجاره نمی باشـد. سـایر عواملی 
کـه در ارزش ملـک موثـر مـی باشـد شـامل تجهیـزات داخلی و خارجـی )نمـای بیرونی( ملک 
و سـایر مـوارد در ملـک بشـرح ذیـل مـی باشـد. موقعیـت مکانی )سـه جهـت به کوچه( اسـت 
و نـوع آشـپزخانه معمولـی نـوع کابینـت فلـزی ، نـوع کـف پـوش موزائیـک وبدنـه داخلـی گچ 

سـفید و نقاشـی است.
 ارزش ملک با توجه به مشـخصات فوق الذکر به شـرح ذیل تعیین می شـود

ارزش 1550 متـر مربـع عرصه به قرار هرمترمربع 3/۲00/000ریال ۴/960/000/000ریال
ارزش ۴00مترمربـع اعیانـی به قرار هر متر مربع 5/000/000ریال ۲/000/000/000ریال

ارزش حیاط سـازی و دیوار کشی ۲00/000/000ریال
ارزش امتیـازات آب -برق -تلفن و گاز 100/000/000 ریال

 جمـع كل۷/۲60/000/000 ریال نظریه نهایی ارزیابی
 ارزش ملـک اعـم از عرصـه و اعیـان و تاسیسـات و ملحقـات با در نظر گرفتـن قیمت روز ملک 
بـا توجـه بـه امـکان فـروش )متوسـط ( به میـزان عـدد ۷/۲60/000/000ریـال )هفـت میلیارد و 

دویسـت و شـصت میلیـون ریال(تعیین و تاییـد میگردد.
 از سـاعت 9 الـی 1۲ ظهـر روز شـنبه مورخـه 1398/11/۲1 در محـل سـالن اجتماعـات شـهید 
نصـر اداره کل ثبـت اسـناد و امـاک کرمـان واقع در ضلع شـمالی پـارک نشـاط از طریق مزایده 
بفـروش میرسـد و مزایـده از مبالـغ پایـه کارشناسـی که قطعی گردیده اسـت شـروع و باالترین 
مبلـغ پیشـنهادی فروختـه خواهـد شـد فـروش کا نقـدی اسـت الزم بـه ذکـر اسـت طالبيـن 
و خریـداران مـی تواننـد بـا ارائـه یـک چـک رمـزدار بـه مبلـغ پایـه در مزایـده شـرکت نماینـد 
پرداخـت بدهـی هـای مربـوط بـه آب و بـرق و گاز اعـم از حـق انشـعاب یـا حـق اشـتراک و 
مصـرف در صورتـی کـه مـورد مزایده از این بابت بدهی داشـته باشـد و نیز بدهی هـای مالیاتی 
و عـوارض شـهرداری و غیـره تـا تاریـخ مزایـده اعـم از اینکـه رقـم قطعـی آن معلـوم شـده یـا 
نشـده باشـد بعهـده برنـده مزایـده اسـت ضمـن آنکـه پـس از انجـام مزایـده در صـورت وجود 
مـازاد وجـوه پرداختـی بابـت هزینـه های فـوق از محل مـازاد به برنـده مزایده مسـترد میگردد 
ضمنـا چنانچـه روزمزایـده بـا تعطیـل رسـمی مصـادف گـردد روز اداری بعـد از تعطیلـی مزایده 
انجـام خواهـد شـد طالبیـن و خریـداران میتواننـد جهـت کسـب اطاعـات بیشـتر در سـاعات 

اداری بـه اداره اجـرای اسـناد رسـمی کرمـان مراجعـه نماینـد.م الـف: 151۴
 تاریخ انتشار 1398/10/30

علیرضا محمدی کیا
رئیس اداره اجرای اسناد رسمی کرمان

آگهی فقدان سند مالکیت 
چـون اقـای رضـا شـیروانی مالـک ششـدانگ پـاک 8فرعـی 
از 508-اصلـی واقـع در بخـش ۴5کرمـان بـا ارائـه دو بـرگ 
شـهادت شـهود تصدیـق شـده ادعـا واعـام نمـوده اصـل سـند مالکیـت 
پـاک اخيـر الذكر که قبا ذیل ثبـت دفتـر 1396۲031901۴000501 اماک 
الکترونیـک محلـی جیرفـت صـادر وتسـليم شـده اسـت بعلـت جابجـای 
مفقـود گردیـده از ایـن اداره تقاضـای صـدور سـند مالکیـت المثنی پاک 
فـوق را نمـوده لـذا بنـا بـه درخواسـت نامبـرده و برحسـب دسـتور تبصـره 
یـک مـاده 1۲0 آییـن نامـه - قانـون ثبـت مراتـب در یـک نوبـت آگهـی 
میگـردد تـا چنانچـه شـخص یـا اشـخاصی مدعـی انجـام معامله نسـبت 
بـه ملـک مرقـوم و یـا وجـود اصـل سـند مالکیـت مـورد ادعـا نـزد خـود 
مـی باشـند از تاریـخ انتشـار آگهـی )یک نوبت اسـت (ظرف مـدت 10روز 
مراتـب را بـا ارائـه اصـل سـند مالکیت یا سـند معاملـه کتبا بـه اداره ثبت 
اسـناد وامـاک شهرسـتان جیرفـت اعـام نماینـد بدیهـی اسـت پـس از 
انقضـای مهلـت مقـرر در آگهـی )10روز( هیچگونـه ادعایـی از هیچکـس 
مسـموع نخواهـد بـود و ایـن اداري وفـق ضوابـط و مقـررات نسـبت بـه 

صدورسـندمالكيت المثنـی بنـام ممالـک اقـدام خواهـد نمـود.
جواد فاریابی-رئیس ثبت اسناد امالک جیرفت-م الف:۶۰۷

آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آیین نامه قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های

 فاقد سند رسمی 
ــف  ــن تکلی ــون تعیی ــاف موضــوع قان ــات حــل اخت ــر آرا صــادره هی براب
وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان هــای فاقــد ســند رســمی مســتقر در 
واحــد ثبتــی شهرســتان زرنــد تصرفــات مالکانــه و بامعــارض متقاضیــان 
محــرز گردیــده اســت.لذا مشــخصات متقاضیــان و امــاک مــورد تقاضــا 
بشــرح زیــر بــه منظــور اطــاع عمــوم در دو نوبــت بــه فاصلــه 15 روزآگهــی 
ــت  ــند مالکی ــدور س ــه ص ــبت ب ــخاص نس ــه اش ــود در صورتیک ــی ش م
متقاضیــان اعتراضــی داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن 
آگهــی بمــدت دو مــاه اعتــراض دادخواســت خــود را بــه مرجــع قضائــی 

تقدیــم نماینــد.
اماک واقع در بخش 13 کرمان شهرستان زرند

ــد  ــی فرزن ــای محمدرســول میرزائ ــی آق ــی از ۲3۷۴ اصل ــاک 16 فرع پ
مهــدی بشــماره شناســنامه 8۲03 صــادره از زرنــد در ســه دانــگ مشــاع 
ــع  ــع واق ــاحت ۴58/90 مترمرب ــه مس ــه ب ــاب خان ــک ب ــدانگ ی از شش
ــمی  ــک رس ــداری از مال ــه ۴ خری ــزدی کوچ ــهید ای ــان ش ــد خیاب در زرن

آقــای حســین واحــد
ــادی  ــزاده بهاآب ــم جمالی ــم مری ــی خان ــی از ۲3۷۴ اصل ــاک 16 فرع پ
زرنــد  از  بشــماره شناســنامه 30801۴68۲۴ صــادره  فرزنــد محمــد 
ــاحت  ــه مس ــه ب ــاب خان ــک ب ــدانگ ی ــاع از شش ــگ مش ــه دان در س
۴58/90مترمربــع واقــع در زرنــد خیابــان شــهید ایــزدی کوچــه ۴ 

خریــداری از مالــک رســمی آقــای حســین واحــد.
پــاک 1 فرعــی از 6085 اصلــی خانــم فاطمــه حســنخانی حصنــی فرزنــد 
نادعلــی بــه شــماره شناســنامه 1۲39 صــادره از زرنــد در یــک بــاب مغــازه 
بــه مســاحت 13/۲۲مترمربــع واقــع در زرنــد خیابــان ولیعصــر خریــداری 

از مالــک رســمی آقــاب قنبررضــازاده
پــاک ۴ فرعــی از 6615 اصلــی آقــای ماشــاءهللا عبــاس زاده فتــح آبــادی 
فرزنــد علــی بشــماره شناســنامه 10 صــادره از زرنــد در یــک بــاب خانــه بــه 
مســاحت 1۷5/۷۷ مترمربــع واقــع در زرنــد خیابــان فــردوس خریــداری 

از مالــک رســمی آقــای ســیدعلی تهامــی زرنــدی
ــد  ــی فرزن ــا فاضل ــای محمدرض ــی آق ــی از ۷561 اصل ــاک 99۴ فرع پ
ابراهیــم بشــماره شناســنامه 3۷3۷ صــادره از زرنــد در یــک بــاب خانــه 
بــه مســاحت ۲0۷/30 مترمربــع واقــع در زرنــد خیابــان ۲0 متــری فدائــی 

ــم هایــده محرابــی زاده هنرمنــد. خریــداری از مالــک رســمی خان
پــاک ۲508 فرعــی مفــروز و مجــزی شــده از پــاک ۲ فرعــی از ۷566 
اصلــی آقــای علــی عــرب زاده چاکینــی فرزنــد محمــد بشــماره شناســنامه 
ــاب  ــک ب ــدانگ ی ــاع از شش ــگ مش ــه دان ــد در س ــادره از زرن 5586 ص
ــوار دفــاع مقــدس  ــد بل ــع واقــع در زرن ــه مســاحت 3۲5 مترمرب ــه ب خان

خریــداری از مالــک رســمی ورثــه فضــل هللا ابراهیمــی
پــاک ۲508 فرعــی مفــروز و مجــزی شــده از پــاک ۲ فرعــی از 
نظرعلــی  فرزنــد  چاکینــی  زاده  عــرب  بتــول  خانــم  اصلــی   ۷566
بشــماره شناســنامه 308001033۷ صــادره از زرنــد در ســه دانــگ مشــاع 
ــع در  ــع واق ــاحت 3۲5 مترمرب ــه مس ــه ب ــاب خان ــک ب ــدانگ ی از شش
ــوار دفــاع مقــدس خریــداری از مالــک رســمی ورثــه فضــل هللا  ــد بل زرن

ــی ابراهیم
م الف 196
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حسین توحیدی نیا_ رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان زرند

قوه قضائیه
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

بدیـن وسـیله بـه خانـم فاطمـه پورمحمـدی جرجافکـی فرزنـد 
خدابخش به شـماره ملی 30905۷9103 صادره از زرند سـاکن زرند - خیابان 
خرمشـهر ، کوچـه 5 پـاک 33، کدپسـتی ۷۷61663688 ابـاغ مـی شـود 
کـه بانـک کشـاورزی زرنـد بـه اسـتناد رهنـی شـماره 38639- 1391/10/۲8 
دفترخانـه اسـناد رسـمی شـماره 61 زرنـد جهـت وصـول مبلـغ8۲۷/6۴0/000 
ریـال تـا تاریخ1398/08/۲3 به انضمام خسـارت تاخیر متعلقه طبق مقررات 

علیـه شـما )به عنـوان راهن( اجرائیه صـادر نموده و پرونده اجرائی به کاسـه 
9800۲93 در ایـن اداره تشـکیل شـده و طبـق گـزارش مـورخ98/9/۲ مامـور 
اداره پسـت شهرسـتان زرند ادرس شـما شـناخته نشـده، لذا بنا به تقاضای 
بسـتانکار طبـق مـاده 18 آئین نامه اجرا مفـاد اجرائیه فقط یک مرتبه در یکی 
از روزنامه های کثیراالنتشـار محلی آگهی می شـود و چنانچه ظرف مدت ده 
روز از تاریـخ ایـن آگهـی کـه روز اباغ محسـوب می گردد، نسـبت به پرداخت 
بدهـی خـود اقـدام ننمایید، عملیـات اجرائی جریـان خواهد یافـت. م الف ۲0۷
حسین توحیدی نیا-مسئول واحد اجرای اسناد رسمی زرند

آگهی فقدان سند مالکیت 
چـون سـازمان جمـع اوری وفـروش امـوال تملیکـی مالـک 
ششـدانگ پـاک 1۷8فرعـی از ۴9۲-صلـی واقـع در بخـش 
۴5کرمان با ارائه دو برگ شـهادت شـهود تصدیق شـده ادعا واعام نموده 
اصـل سـند مالکیـت پـاک اخيـر الذكـر قبـا ذیـل ثبـت ۲6538صفحـه 
5۲6دفتـر 1۴9محلـی جیرفت صادر وتسـليم شـده اسـت بعلـت جابجای 
مفقـود گردیـده از ایـن اداره تقاضـای صـدور سـند مالکیـت المثنـی پاک 
فـوق را نمـوده لـذا بنا به درخواسـت نامبرده و برحسـب دسـتور تبصره یک 
مـاده 1۲0 آییـن نامـه - قانـون ثبـت مراتـب در یـک نوبـت آگهـی میگردد 

تـا چنانچـه شـخص یـا اشـخاصی مدعـی انجـام معامله نسـبت بـه ملک 
مرقـوم و یـا وجـود اصـل سـند مالکیت مـورد ادعا نـزد خود می باشـند از 
تاریـخ انتشـار آگهـی )یـک نوبـت اسـت (ظـرف مـدت 10روز مراتـب را بـا 
ارائـه اصـل سـند مالکیت یا سـند معامله کتبـا به اداره ثبت اسـناد واماک 
شهرسـتان جیرفـت اعام نمایند بدیهی اسـت پـس از انقضای مهلت مقرر 
در آگهـی )10روز( هیچگونـه ادعایـی از هیچکـس مسـموع نخواهـد بـود و 
ایـن اداري وفـق ضوابـط و مقـررات نسـبت بـه صدورسـندمالكيت المثنی 

بنـام مالک اقـدام خواهـد نمود.
جواد فاریابی-رئیس ثبت اسناد امالک جیرفت-م الف:۶۱۳

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

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

اگهـی موضـوع مـاده 3 قانـون و مـاده 13 آئیـن نامـه قانـون تعییـن 
تکلیـف وضعیـت ثبتـی و اراضـی و سـاختمان هـای فاقد سـند رسـمی 
قانـون  اول موضـوع  13986031901۲00۲۷11 هیـات  رای شـماره  برابـر 
تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمان هـای فاقـد سـند 
رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک سـیرجان تصرفـات 
مالکانـه بامعـارض متقاضـی آقـای سـعید ایـران نـژاد پاریـزی فرزنـد 
حسـین بشـماره شناسـنامه 1۴3۴صـادره از سـیرجان در یـک واحـد 
دامـدای بـه مسـاحت 5۲0۷ متـر مربع پـاک ۷6 اصلی واقع در قاسـم 
آبـاد بلـورد بخـش 39کرمـان خریـداری از مالـک رسـمی خانـم شـمع 
بـه منظـور اطـاع عمـوم  لـذا  بلـوردی  محـرز گردیـده اسـت.  جهـان 
مراتـب در دو نوبـت بـه فاصلـه 15روز آگهـی مـی شـود در صورتـی کـه 
اشـخاص نسـبت بـه صـدور سـند مالکیـت متقاضـی اعتراضـی داشـته 
باشـند مـی تواننـد از تاریـخ انتشـار اولیـن اگهـی بـه مـدت دو مـاه 
اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پس از اخذ رسـید ظرف مدت 
یـک مـاه از تاریـخ تسـلیم اعتـراض، دادخواسـت خـود را بـه مراجـع 
قضایـی تقدیـم نماینـد. بدیهـی اسـت در صـورت انقضـای مـدت مذکور 
و عـدم وصـول اعتـراض طبـق مقـررات سـند مالکیـت صـادر خواهـد 

شـد. م/ الـف 593
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تاریخ انتشار نوبت دوم: 11/15/ 1398
محمدآرمان پور-رئیس ثبت اسناد و امالک 

آگهی فقدان سند مالکیت  
چـون خانـم فاطمـه فاریابی مالک ششـدانگ پـاک ۲5فرعی 
از 609-صلـی واقـع در بخـش 3۴کرمـان بـا ارائـه دو بـرگ 
شـهادت شـهود تصدیـق شـده ادعـا واعـام نمـوده اصـل سـند مالکیـت 
پـاک اخيـر الذكـر کـه قبـا ذیـل ثبـت دفتـر 139۷۲031901۴00۲868 
امـاک الکترونیـک محلـی جیرفـت صـادر وتسـليم شـده اسـت بعلـت 
جابجـای مفقـود گردیده از ایـن اداره تقاضای صدور سـند مالکیت المثنی 
پـاک فـوق را نمـوده لـذا بنـا بـه درخواسـت نامبـرده و برحسـب دسـتور 
تبصـره یـک مـاده 1۲0 آییـن نامـه - قانـون ثبـت مراتـب در یـک نوبـت 
آگهـی میگـردد تـا چنانچـه شـخص یـا اشـخاصی مدعـی انجـام معاملـه 
نسـبت بـه ملـک مرقـوم و یـا وجـود اصـل سـند مالکیت مـورد ادعـا نزد 
خـود مـی باشـند از تاریـخ انتشـار آگهـی )یک نوبت اسـت (ظـرف مدت 
10روز مراتـب را بـا ارائـه اصـل سـند مالکیـت یا سـند معامله کتبا بـه اداره 
ثبـت اسـناد وامـاک شهرسـتان جیرفت اعـام نمایند بدیهی اسـت پس 
از انقضـای مهلـت مقـرر در آگهـی )10روز( هیچگونـه ادعایـی از هیچکس 
مسـموع نخواهـد بـود و ایـن اداري وفـق ضوابـط و مقـررات نسـبت بـه 

صدورسـندمالكيت المثنـی بنـام ممالـک اقـدام خواهـد نمـود.
جواد فاریابی-رئیس ثبت اسناد امالک جیرفت-م الف:۶۱۱

۲۲۷ مددجوی جرائم غیرعمد 
در استان کرمان آزاد شدند

واکسیناسیون بیش از ۹ هزار کودک 
در قلعه گنج

ایرنـا - بـه گفتـه مدیـر نمایندگـی سـتاد دیـه اسـتان 
کرمـان، بـا برگـزاری 1۷ نشسـت هیـات مدیـره سـتاد 
دیه در این اسـتان، زمینـه آزادی ۲۲۷ مددجوی جرائم 

غیرعمـد از زنـدان فراهم شـد.
بـه گـزارش ایرنـا، سـید حجت هللا موسـوی قـوام روز 
یکشـنبه در نشسـت هیات امنای سـتاد دیه نمایندگی 
اسـتان کرمـان افـزود: پیـش بینـی مـی شـود تعـداد 
مددجویـان جرائـم غیـر عمـد از زنـدان ها تا چنـد روز 

آینـده بـه ۲50 نفـر افزایـش یابد.
وی بـا اشـاره بـه اینکـه بـرای آزادی مددجویـان جرایم 
غیرعمـد از زنـدان هـای اسـتان کرمان در سـال جاری 
بیـش از 80 میلیـارد ریال از سـوی سـتاد دیه پرداخت 
شـده اسـت، عنوان کـرد: 198 نفر از مددجویـان جرائم 

غیرعمـد از محـل کمـک های خیـران آزاد شـده اند.
مدیـر نمایندگـی سـتاد دیه اسـتان کرمـان ادامـه داد: 
6 نفـر از مددجویـان جرایـم غیرعمـد اسـتان کرمـان 
بـا اسـتفاده از کمـک ویـژه سـتاد دیـه مرکـز بـه مبلغ 
چهـار میلیـارد و 80 میلیـون ریال، 11 نفر با اسـتفاده از 
تسـهیات بانکـی بـه مبلـغ 11 میلیـارد و 856 میلیون 
ریـال و 1۲ نفـر بـا اسـتفاده از کمـک هـای صنـدوق 
تامیـن خسـارت های بدنی به مبلغ 15 میلیـارد و 3۷0 

میلیـون ریـال از زنـدان آزاد شـده انـد.
موسـوی قـوام بـا اشـاره بـه اینکـه در 10 ماه امسـال با 
166 نفـر از شـکات نیـز مذاکـره شـده کـه 950 میلیارد 

ریـال اخـذ رضایـت شـاکی انجـام شـده ، تاکیـد کرد: 
آخریـن وصولـی جشـن هـای گلریـزان از مجمـوع 90 
میلیـارد ریـال تعهـد خیـران، ۷۲ میلیـارد ریـال بـوده 
اسـت.وی ضمن بیـان این مطلب که در سـه ماه اخیر 
شـاهد افزایش آمـار ورودی مددجویان جرایم غیرعمد 
بـه زندان های اسـتان کرمـان بوده ایم، گفـت: در حال 
حاضـر ۲30 مددجـوی واجـد شـرایط در زنـدان هـای 
اسـتان  حضـور دارنـد که از این تعـداد 115 نفر به دلیل 
چـک هـای برگشـتی و بدهی مالـی، 8۴ نفـر به دلیل 
ناتوانـی در پرداخـت مهریه، 1۷ نفر به دلیـل ناتوانی در 
پرداخـت نفقـه و 1۴ نفـر بـه دلیـل بدهکاری دیـه وارد 

زنـدان شـده اند.
مدیر نمایندگی سـتاد دیه اسـتان کرمـان با بیان اینکه 
1۴ نفـر از مددجویـان زندان های این اسـتان  از سـال 
9۷ در زنـدان هسـتند کـه برای جلب کمک سـتاد دیه 
ایـن افـراد باید اعسـار آنها پذیرفته شـود، گفـت: چهار 
نفـر از ایـن افـراد در زنـدان کرمـان، چهـار نفـر در زندان 
رفسـنجان، دونفـر در زنـدان بـم، دو نفر در زنـدان زرند 
ویـک نفـر در هر یک از زندان هـای منوجان و جیرفت 

حضـور دارند.
موسـوی قـوام گفـت: 1۴ نفـر بـا پرداخت بیـش از 1۲1 
میلیـون تومـان کمک باعـوض و 350 میلیـون تومان 
تسـهیات در آسـتانه آزادی هسـتند کـه عمدتا سـقف 

بدهـی آنهـا کمتـر از 10 میلیـون تومان بوده اسـت.

خسـرو چمنی مدیر شـبکه بهداشت و درمان شهرستان 
قلعـه گنـج در حاشـیه آغـاز طـرح واکسیناسـیون فلج 
اطفـال گفـت: ایـن طرح  بـا 105 تیم سـیار و ثابت آغاز 
شـد.اوافزود:کودکان زیر5 سال متولدین ۲8 دی 1393 

بـه بعـد شـامل این طرح مى شـوند.
چمنـی بیـان داشـت: تمـام مراکـز جامـع سـامت و 
پایگاه هاى سـامت شـهرى و مراکز بهداشـتى درمانى 
پذیـراى کسـانى  روسـتایی  بهداشـت  هـاى  خانـه  و 
خواهنـد بـود کـه بـه هنـگام مراجعـه مامـوران در منزل 

حضـور نداشـتند.
مدیـر شـبکه بهداشـت و درمـان شهرسـتان قلعـه گنج 

تصریـح کـرد: مامـوران طـرح فلـج اطفال تا سـه نوبت 
بـرای ارائـه خدمـات واکسیناسـیون فلـج اطفـال بـه 
تـک تـک خانه هـا در ایـن شهرسـتان مراجعـه خواهند 
کـرد و افـرادی کـه طـی ایـن مـدت موفـق بـه دریافت 
خدمـات نشـوند بایـد بـا مراجعـه بـه پایگاه هـای ثابت 
واکسیناسـیون فرزندان زیر پنج سـال خود اقدام کنند.
مرحلـه اول طـرح واکسیناسـیون خانـه بـه خانـه فلـج 
اطفـال روز گذشـته در شهرسـتان های جنوبـی اسـتان 
کرمـان آغاز شـده اسـت و تاسـه شـنبه یکـم بهمن ماه 
بـه مـدت چهـار روز ادامـه دارد و نوبـت دوم آن نیـز در 

اسـفند مـاه اجـرا خواهد شـد.

رنا
 ای

س:
عک
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دل بکنه.. تو برو یه فکری به حال خودت بکن…

دیالوگ

عکس نوشت

چه سرنوشت غم انگیزی، که کرم کوچک ابریشم
تمام عمر قفس می بافت، ولی به فکر پریدن بود

حسین منزوی

عکس: 
یاسر خدیشی

کتاب

خانه درختی 104 طبقه

صنایع دستی

شده بافی

ری و انـدی بـا هـم دوسـت هسـتند و در یـک خانـه ی 
درختـی زندگـی مـی کننـد. در ابتـدا خانـه ی درختـی آن 
هـا 13 طبقـه داشـت ولـی هـر از چنـدی 13 طبقـه بـه آن 
اضافـه مـی کننـد. آن هـا در خانه درختی شـان، اتـاق ها و 

مسـیرهای مختلفـی دارند.

توليـد وسـايل تزئينـي زيبائـي معرفـي كـرد كـه در گذشـته 
مردمـان خـوش ذوق زرنـدي بـا اسـتفاده از دانـه هـاي گياه 

دشـتي بـه نـام اسـپند آن را تهيـه مـي كردند.
 مـردم ايـن ديـار معتقد به دفـع برخي باها با اسـپند بودند 
كـه امـروزه ثابـت شـده اسـت كـه دانـه هـاي گيـاه اسـپند 
نقـش تعييـن كننـده اي در رفـع برخـي مـرض هـا و دردهـا 

اند داشـته 

معرفی 

معرفی  وجود بیش از 300 گونه جانوری در استان 
استان کرمان از نظر وجود مناطق حفاظت شده محیط زیستی دومین استان کشور است 

و 23منطقه حفاظت شده محیط زیستی در آن وجود دارد

كرمــان بــه عنــوان پهناورتريــن اســتان كشــور داراي تنــوع 
ــت.  ــي اس ــوري متفاوت ــي و جان ــات طبيع ــتي، حي زيس
فاصلــه کــم بیــن منطقــه گنــدم بريان بــه عنــوان گرمترين 
نقطــه كشــور  تــا منطقه سردســيري و كــوه هاي پوشــيده 
از بــرف ســيرچ و رايــن  شــاهدی بــرای ایــن تنــوع عجیب 
ــه، زيســتگاه هــاي متفــاوت و  اقلیمــی اســت، ایــن پهن
ــه  ــه گفت ــي را دارد.  ب ــوري و گياه ــرد جان ــه ف منحصــر ب
مرجــان شــاکری مدیــرکل محیــط زیســت اســتان، 
ــق  ــود مناط ــر وج ــتان از نظ ــن اس ــان دومی ــتان کرم اس
حفاظت شــده محیــط زیســتی در کشوراســت.مدیرکل 
ــا اشــاره بــه اینکــه ۲3  محیــط زیســت اســتان کرمــان ب
منطقــه تحــت مدیریــت محیــط زیســت در اســتان کرمان 
داریــم و بــرای حفاظــت از محیط زیســت هیچ مماشــاتی 

وجــود نــدارد.

زیست ۳۳۴ گونه جانوری در استان کرمان
منصــور پورســینا رئیــس اداره نظــارت بــر امورحیــات 
وحــش اســتان کرمــان؛ بــا بیــان اینکــه 33۴ گونــه 
ــد  ــه ۲5 درص ــود دارد ک ــان وج ــتان کرم ــوری در اس جان
گونــه هــای کشــور را شــامل مــی شــود، گفــت: از 10 گونــه 
جانــوری گربــه ســان هفــت گونــه ملــی و بیــن المللــی در 
اســتان کرمــان بــه صــورت مصــور بــه ثبــت رســیده اســت.

وی ادامــه داد: پراکنــش پلنــگ ایرانــی را بــه عنــوان گونــه 
اصلــی و بیــن المللــی در همــه زیســت گاه هــای اســتان 
داشــته ایــم و در منطقــه دربنــد گــزارش هــای مصــوری به 
ثبــت رســیده و همچنین در ســال هــای 88 و 89 دو مورد 
تلفــات از ایــن نــوع گونــه جانــوری اعــام شــده و آخریــن 
ــا  ــه ب ــه ســال گذشــته اســت ک ــوط ب ــات مرب ــورد تلف م
آزمایــش هــای انجــام شــده مشــخص شــد، ســن پلنــگ 
ــا بیــان  ــوده اســت.پور ســینا ب ــاال ب ایرانــی تلــف شــده ب
ــی  ــگ ایران ــوز پلن ــرای ی اینکــه راور زیســتگاه مناســبی ب
ــه ســان  ــوری گرب ــه جان ــراز کــرد: پراکنــش گون اســت، اب
دیگــر بــه نــام کارکال در دربنــد راور و اکثــر مناطــق دیگــر 
اســتان وجــود دارد کــه گــزارش مصــور نیــز در ایــن زمینــه 
ــور  ــر ام ــت رســیده اســت. رئیــس اداره نظــارت ب ــه ثب ب
وحــش اســتان کرمــان بــا اشــاره بــه اینکــه گربــه پــاالس 
ــن  ــرد: ای ــار ک ــت، اظه ــی اس ــیار خجالت ــدود و بس مح
نــوع گونــه جانــوری در منطقــه بردســیر، پاریــز ســیرجان 
و شــهربابک گــزارش شــده کــه فقــط گــزارش مصــور در  
۲نقطــه بردســیر و پاریــز ســیرجان به ثبت رســیده اســت.

خرس سیاه آسیایی در جنوب استان
پــور ســینا بــا تأکیــد بــر اینکــه از جملــه دیگــر گربــه ســان 
هــا مــی تــوان بــه ببــر مازنــدران و شــیر اشــاره کــرد کــه 
هــر ۲ منقــرض شــده انــد، افــزود: خــرس ســیاه آســیایی 
یــا بلوچــی گونــه جانــوری دیگــری اســت کــه در جنــوب 
اســتان پراکنــش خوبــی دارد و بارهــا شــاهد حضــور ایــن 
ــه خســارت هایــی کــه برجــا  ــا توجــه ب ــوری ب ــه جان گون
ــور  ــر ام ــوده ایم.رئیــس اداره نظــارت ب گذاشــته اســت ب

وحــش اســتان کرمــان ادامــه داد: جمعیــت خرس ســیاه 
ــت و  ــرده اس ــدا ک ــد پی ــتان رش ــوب اس ــیایی در جن آس
سرشــماری ایــن گونــه جانــوری بســیار ســخت و هزینــه 
ــا مشــاهده خســارت در ســطح  ــن ب ــر اســت و همچنی ب
ــه  ــن گون ــت ای ــه جمعی ــویم ک ــی ش ــه م ــه متوج منطق
جانــوری افزایــش پیــدا کــرده اســت.پور ســینا در خصوص 
گونــه هــای جانــوری علــف خــوار در اســتان کرمــان گفــت: 
جمعیــت مناســبی را از ایــن نــوع گونــه جانوری در اســتان 
ــوچ و  ــتند؛ ق ــوری هس ــه کش ــاخص نمون ــه ش ــم ک داری
میــش کرمــان در کمتــر جــای دیگــر دیــده مــی شــود و 
ــان  ــت و در کرم ــور اس ــه در کل کش ــک نمون ــز ی کل و ب
نیــز جمعیــت مناســبی از ایــن نــوع گونــه جانــوری داریــم.
رئیــس اداره نظــارت بــر امــور وحــش اســتان کرمــان ادامه 
داد: آهــو سردســیری را در منطقــه بردســیر داریــم کــه این 
نــوع گونــه جانــوری نیــز از جملــه شــاخص هــای محیــط 
زیســت ایــن منطــه اســت و جدیــدا نیز گونــه آهو غــزال را 
داریــم کــه ایــن نــوع گونــه جانــوری گرمســیری اســت کــه 
پراکنــش خوبــی در ســطح اســتان دارد.وی بــا اشــاره بــه 
اینکــه هــر ســاله سرشــماری گونــه هــای جانــوری انجــام 
مــی شــود کــه کاری ســخت و زمــان بــر اســت، اظهــار کرد: 
بــا توجــه بــه وســعت اســتان ۲0 منطقــه حفاظت شــده در 
اســتان کرمــان وجــود دارد و بنابرایــن کار ما بســیار ســخت 
تــر از اســتانی ماننــد قــم اســت کــه فقــط یــک زیســتگاه 
دارد.پناهــگاه حیــات وحــش مهروییــه  یکــی از مناطــق 
ــگاه  ــن پناه ــوب اســتان اســت ای حفاظــت شــده در جن
ــاب ،  ــهر فاری ــدوده ش ــار در مح ــعت 5,58۲ هکت ــا وس ب
ــوب  ــری جن ــوج و 100 کیلومت ــمال کهن ــری ش 60 کیلومت
غربــی شهرســتان جیرفــت واقــع شــده اســت. کــه یکــی 
از قدیمی تریــن مناطــق تحــت حفاظــت ســازمان محیــط 
زیســت در جنــوب اســتان کرمــان نیــز بــه شــمار می آیــد. 
موقعیــت جغرافیایــی ایــن پناهــگاه بــه گونه ای اســت که 
از شــمال با شهرســتان کهنــوج ازجنوب غربی باشهرســتان 
جیرفــت همســایه اســت.این منطقــه آب و هوایــی گــرم و 

ــون حفاظــت شــده کــه  مرطــوب از 30ســال پیــش تاکن
ــوب شــرقی  ــور جن ــگل هــای که ــن جن جــز و قدیمی تری
ایــران مــی باشــد. ایــن منطقــه بــا مســاحتی بالــغ بــر ۷ 
هــزار هکتــار بــه عنــوان منطقــه حفاظــت شــده مهروئیــه 
ــت  ــه عل ــیدی ب ــال 135۴ خورش ــه در س ــده ک ــام ش اع
دســت درازی هــای صــورت گرفتــه مســاحت پناهــگاه بــه 
55831 هکتــار کاهــش یافــت. بخــش عمــده ای از ایــن 
ــای  ــا پســتی و بلندی ه ــی ب ــه را دشــت های آبرفت منطق
کــم تشــکیل می دهــد و کــوه کلمــراد یکــی از ارتفاعــات 
ــه منطقــه اســت کــه زیســتگاه خــرس ســیاه  نزدیــک ب
آســیایی بــه شــمار می آید.جانــوران ایــن منطقــه عبارتنــد 
از دراج، هوبــره، قمــری، ســبز قبــای هنــدی، بلبــل خرمــا، 
ــره،  ــوب، باقرق ــو، دارک ــهدخوار، تیه ــد، ش ــکاوک، هده چ
ــق و  ــاخ ل ــم، چ ــتو، یاکری ــی، پرس ــر جنگل ــره، کبوت هوب
انــواع پرنــدگان شــکاری.پناهگاه حیــات وحــش مهروییــه 
ــی  ــت خوب ــته، وضعی ــه گذش ــای هفت ــس از بارندگی ه پ
پیــدا کــرده اســت.این منطقــه زیســتگاه پرنــده کمیــاب و 

حمایــت شــده جیرفتــی محســوب می شــود. 

نجمه سعیدی
گزارش/ کاغذوطن

پـور سـینا با تأکیـد بر اینکـه از جمله دیگر گربه سـان 
هـا مـی توان بـه ببـر مازندران و شـیر اشـاره کـرد که 
هر 2 منقرض شـده اند، افزود: خرس سـیاه آسـیایی 
یـا بلوچـی گونه جانوری دیگری اسـت کـه در جنوب 
اسـتان پراکنش خوبی دارد و بارها شـاهد حضور این 
گونـه جانـوری بـا توجـه بـه خسـارت هایی کـه برجا 
گذاشـته اسـت بوده ایم.رئیـس اداره نظـارت بر امور 
وحـش اسـتان کرمـان ادامـه داد: جمعیـت خرس 
سـیاه آسـیایی در جنـوب اسـتان رشـد پیـدا کـرده 
اسـت و سرشـماری این گونه جانوری بسـیار سـخت 
و هزینـه بـر اسـت و همچنیـن با مشـاهده خسـارت 
در سـطح منطقه متوجه می شـویم کـه جمعیت این 

گونـه جانـوری افزایـش پیدا کرده اسـت.

ن
ای

رآن
خب

س: 
عک

کوه شاه سربیژن یکی از قله های بلند 
شهرستان جیرفت است که در کناره جاده در بهشت کرمان در 

5۷ کیلومتری شمال شهر جیرفت در روستای سربیژن واقع 

شده است. این قله در زمستان و اوایل بهار پوشیده از برف 

می شود.

         در توییتر چه می گویند؟جاذبه

بخشی از غزِل
صائب_تبریزی :

ز خاک بازِی اطفال می توان دریافت
که عیِش روی زمین، در مقاِم بی خبری است

مخور فریِب عمارت در این خراب آباد
که فرِش خانه خرابان، همیشه بال پری است

مدار چشِم اقامت ز عمرِ بی بنیاد
که همچو ریِگ روان، خرده های جان سفری است

در این ریاض به بی حاصلی قناعت کن
که تازه رویِی سرِو چمن ز بی ثمری است...

mojtabaahmadi9۲  از صفحه

برف رو دوست داری!؟
سعی کن روش بخوابی

 تبلیغ جالب یک موسسه خیریه جهت یادآوری
شرایط سخت کارتن خواب ها در روزهای سرد و برفی

از صفحه تابناک

  در اینستاگرام چه خبر

  در اینستاگرام چه خبر


