
پنج شنبه - 26 دی 1398_ 20 جمادی االول1441 - 4 صفحه_ قیمت 10000 ريالروزنامه سیاسی- فرهنگی- اقتصادی- اجتماعی و تحلیلی سال دوازدهم _ شماره 713 روزنامه

بافت

باغین- محور  در  اتوبوس  واژگونی  علت 
سیرجان مشخص شد                                     2

هر جرمی در دستگاهی رخ دهد، مسئولیتش 
در وهله اول متوجه مدیر آن است              4

اعتبارات صدور پروانه  اختصاص پنج درصد 
ساختمانی به آموزش و پرورش استان           4

سه هزار گروه جهادی به کمک سیل زدگان 
سیستان و بلوچستان شتافتند                        3 

 خدمات پلیس به سیل زدگان مناطق جنوب 
و شرق استان کرمان                                    2

آدرس: خیابان نواب صفوی جنب آزمايشگاه حکیم  شماره تماس:09162714106

که  روزی  آن  فرمودند:  خامنه ای  آيت اهلل  حضرت 
بعضی  در  نفر  هزار  و صدها  ايران  در  میلیون  ده ها 
کشورها به پاس خون فرمانده سپاه قدس به خیابان ها 
از  دادند  را شکل  بدرقه جهان  بزرگترين  و  آمدند 

ايام اهلل است.
حضرت  رهبری:  معظم  مقام  رسانی  اطالع  پايگاه 
در  اسالمی  انقالب  معظم  رهبر  خامنه ای  اهلل  آيت 
تهران،  امروز  ماندنی  به ياد  و  پرشکوه  جمعه  نماز 
حضور معجزه گون ملت فهیم در تشییع پیکر مطهر 
کوبنده  پاسخ  نیز  و  يارانش  و  سلیمانی  قاسم  حاج 
امريکايی ها در عین االسد  پايگاه  به  سپاه در حمله 
و  تعیین کننده خواندند  و  يوم اهلل درس آموز  را دو 
مقابل  در  استقامت  يعنی  خود  باطن  ملت  افزودند: 
شیاطین را در اين حضور نشان داد و تنها راه ادامه 
ايران در همه  اين مسیر عزت آفرين، قوی تر شدن 

زمینه هاست.
اول  خطبه  ابتدای  در  خامنه ای  اهلل  آيت  حضرت 
نماز با توصیه همگان به رعايت تقوای الهی، جلب 
نصرت و توفیقات الهی و ايجاد گشايش در مسائل 
شخصی و اجتماعی را در گرو تقوا دانستند و سپس 
بحث اصلی خود را با قرائت آياتی از سوره مبارکه 
ابراهیم درباره پاسداشت »ايام اهلل« و شکرگزاری در 

قبال اين نعمت ها آغاز کردند.
حضرت  به  خداوند  دستور  اسالمی  انقالب  رهبر 
را  مردم  به  ايام اهلل  يادآوری  بر  مبنی  )ع(  موسی 
نشان دهنده اهمیت و کارکرد مهم آن برای هدايت 
و  استقامت  و  صبر  اهل  يعنی  شکور  و  صبّار  افراد 
شکرگذاری خواندند و افزودند: صبّار يعنی مردمی 
که يکپارچه اهل صبر و استقامت هستند و با اندک 
يعنی  شکور  و  نمی شوند  خارج  میدان  از  چیزی 
کسانی که با شناسايی نعمت ها و ديدن ابعاد آشکار 
نعمت  قبال  در  و  هستند  قدرشناس  آن،  پنهان  و 

خدادادی احساس مسئولیت می کنند.
آيات  نزول  به  اشاره  با  خامنه ای  اهلل  آيت  حضرت 
اوج  زمان  در  يعنی  مکه  در  بحث  مورد  شريفه 
مقابل  در  آنان  ايستادگی  و  مسلمانان  مبارزات 
شرايط  آن  در  آيات  اين  افزودند:  کفر،  جريان 
سخت به مسلمانان بشارت می داد که خداوند ايام اهلل 
را نصیب شما خواهد کرد و با اعمال شاکرانه شما، 

پیروزی های بیشتری در انتظارتان خواهد بود.
هفته  دو  ادامه سخنانشان،  در  اسالمی  انقالب  رهبر 
گذشته را دو هفته ای استثنايی و پر از ماجرا های تلخ 
ايران خواندند و  برای ملت  و شیرين و درس آموز 
ايران  در  بی نظیر  خیزش  به  ايام اهلل  مفهوم  تطبیق  با 
و عراق در تکريم و تعظیم مجاهدان شهید، گفتند: 
يوم اهلل يعنی روز مشاهده دست قدرت خداوند در 
در  میلیون  ده ها  که  هنگامی  آن  بنابراين  حوادث؛ 
ايران و صد ها هزار نفر در عراق و بعضی کشور های 

خیابان ها  به  قدس  سپاه  فرمانده  خون  به پاس  ديگر 
دادند،  شکل  را  جهان  بدرقه  بزرگ ترين  و  آمدند 
هیچ  عظمت  اين  که  چرا  است،  ايام اهلل  مصداق 

عاملی جز دست قدرت خدا ندارد.
ايشان روز درهم کوبیدن پايگاه آمريکايی با اصابت 
نیز  را  اسالمی  انقالب  پاسداران  سپاه  موشک های 
اينکه  افزودند:  و  برشمردند  ايام اهلل  از  ديگر  يکی 
به يک قدرت  با چنین قدرت و توان روحی  ملتی 
نشان دهنده  بزند،  سیلی  عالم  زورگوی  و  متکبر 
نیز  بزرگ  روز  اين  پس  است،  الهی  قدرت  دست 

جزو ايام اهلل است.
روز هايی  را  ايام اهلل  خامنه ای  اهلل  آيت  حضرت 
تاريخ ساز و نقاط عطف تاريخی با آثاری ماندگار و 
جاودانه در زندگی، روحیه و منش ملت ها دانستند 
ايرانی  جامعه  گفتند:  ايران،  ملت  توصیف  در  و 
جامعه ای صبّار و شکور است که در طول سال های 

شکرگزار  همواره  مثال زدنی  استقامتی  با  متمادی 
الطاف الهی بوده است.

رهبر انقالب اسالمی با تأکید بر شناخت ابعاد مادی 
و معنوی پديده تشییع شهید سلیمانی، اين سؤال را 
مطرح کردند که 41 سال پس از پیروزی انقالب، 
کدام عامل و دست قدرتی جز دست قدرت الهی 
قادر به خلق اين معجزه و به میدان آوردن عاشقانه 

چنین جمعیت بی نظیری است؟
از  ناتوان  را  مادی  تحلیل های  به  متکی  افراد  ايشان 
مشاهده دست قدرت خداوند در حوادث خواندند 
و گفتند: اين تشییع عظیم و اين حرکت الهِی ملت، 
نشان دهنده باطن و معنويات تحسین برانگیز مردم و 
پیروزی  بر  الهی  اراده  که  است  واقعیت  اين  نشانه 

ملت ايران تعلق گرفته است.
ده ها  ديگر حضور  پیام  اهلل خامنه ای  آيت  حضرت 
سلیمانی  شهید  تکريم  و  تشییع  در  مردم  میلیونی 
امام  بودن  زنده  و  بزرگوار  امام  خط  با  بیعت  را 
اين  دانستند و گفتند: در  میان ملت  عظیم الشأن در 
مسئوالن  و  صهیونیسم  خبری  امپراتوری  حادثه، 
کردند  را  تالششان  همه  آمريکا  رژيم  تروريست 
متهم  تروريسم  به  را  ما  بزرگ  و  عزيز  سردار  که 
داد  تغییر  را  صحنه  چنان  متعال  خداوند  اما  کنند، 
به  بلکه در کشور های مختلف  ايران  تنها در  نه  که 
روح آن بزرگوار درود فرستادند و پرچم آمريکا و 

صهیونیست ها را آتش زدند.
دست  نشانه  را  حقايق  اين  اسالمی  انقالب  رهبر 
جامعه  و  کشور  در  پروردگار  هدايت  و  قدرت 
مجاهدان،  آن  تشییع  بر  عالوه  افزودند:  و  دانستند 
الهی است،  از آيات قدرت  نیز  اصل شهادت آنان 
چراکه ترور سردار سلیمانی يعنی سرشناس ترين و 
قوی ترين فرمانده مبارزه با تروريسم در کل منطقه، 

موجب رسوايی دولت بی آبروِی آمريکا شد.

استان  احمر  هالل  جمعیت  مديرعامل 
در  گرفتار  فرد  به  امدادرسانی  از  کرمان، 
ساعت   10 مدت  به  بافت  گوغر  روستای 
توسط نجاتگران و امدادگران اين جمعیت 

خبر داد.
 10 از  پس  برف  در  گرفتار  فرد  نجات 
ساعتبه گزارش خبرنگار گروه استان های 
رضا  کرمان،  از  جوان  خبرنگاران  باشگاه 
فالح مديرعامل جمعیت هالل احمر استان 
کرمان، گفت: با تالش بی وفقه امدادگران 
عملیات  طی  جمعیت  اين  نجاتگران  و 
به مدت 10 ساعت، فرد  جستجو و نجات 
توابع  از  طاق  چهار  روستای  در  گرفتار 

گوغر شهرستان بافت نجات يافت.
کوهستان  امدادونجات  تیم های  افزود:  او 

 20 مسافت  طی  از  پس  کرمان  مرکز  سريع  واکنش  و 
کیلومتر به صورت پیاده موفق شدند به فرد حادثه ديده 

دسترسی پیدا کنند.
از  پس  ديده  حادثه  فرد  خانواده  کرد:  تصريح  فالح 

به  پدرشان  عزيمت  از  خبری  بی  روز   20 گذشت 
روستای چهارطاق و شرايط جوی نامساعد آب و هوا با 

جمعیت هالل احمر تماس گرفته بودند.
بارندگی برف سنگین موجب مسدود شدن مسیر برخی 
روستا های شهرستان بافت طی روز های اخیر شده است.

راه  وزير  دستور  پیرو  اسالمی  محمد 
و  راهداری  سازمان  به  شهرسازی  و 
ايمنی  کمیسیون  و  جاده ای  حمل ونقل 
ناوگان  اخیر  سوانح  مقصران  با  راه ها،  
حمل ونقل عمومی اتوبوس برخورد قاطع 

شد.
خبری  پايگاه  خبرنگار  گزارش  به 
از  يکی  شهرسازی،  ايمنی  و  راه  وزارت 
ناوگان  در  ناپذير  اجتناب  فاکتورهای 
که  می شود  محسوب  عمومی  حمل  ونقل 
مد  اين  از  استفاده  برای  مردم  استقبال 
لذا  داشت.  خواهد  پی  در  را  حمل ونقلی 
برخورد با عوامل و مقصران وقوع حوادث 
و  ايمنی خودرو  ارتقا  رانندگی،  همچنین 
زيرساخت و مهارت کاربر جاده می تواند 

نقش مهمی در جلوگیری از تکرار حوادث رانندگی 
به ويژه آن دسته از سوانح که منجر به فوت سرنشینان 

می شود ايفا کند.
اخیر  حوادث  با  برخورد  در  اقدامات  اين  جمله  از 
و  راه  وزير  اسالمی،  محمد  قاطعیت  در  می توان  را 
روز  در  راه ها  ايمنی  کمیسیون  رئیس  و  شهرسازی 

پنجشنبه 19 دی 1398مشاهده کرد.  
در آن روز وزير راه و شهرسازی با تسلیت درگذشت 
با  رانندگی،  سانحه  در  اتوبوس  مسافران  از  تعدادی 
حمل ونقل  و  راهداری  سازمان  ويژه  دستوری  صدور 
بررسی  مسئول  را  راه ها  ايمنی  کمیسیون  و  جاده ای 
حادثه رانندگی در محور فیروزکوه محدوده خطیرکوه 
انجام  را  الزم  اقدامات  و  بررسی  را  موضوع  تا  کرد 

دهند.
دستور وزير راه و شهرسازی برای برخورد با مقصران 

سانحه اتوبوس
هم  از  تعدادی  درگذشت  تسلیت  با  اسالمی  محمد 
وطنانمان در حادثه رانندگی اتوبوس محور فیروزکوه، 
عاجل  شفای  آرزوی  و  عزيزان  اين  خانواده های  به 
اين سانحه، دستور داد کمیسیون های  برای مصدومان 
ماده   1 تبصره  اجرايی  آيین نامه   12 و   11 ماده های 
سازمان  در  رانندگی  تخلفات  به  رسیدگی  قانون   31
تشکیل  سرعت  به  جاده ای  ونقل  حمل  و  راهداری 
مورد  راه ها  ايمنی  کمیسیون  در  مربوط  گزارش  و 
وقوع  از  جلوگیری  برای  الزم  دستورات  و  بررسی 
سوانح مشابه، ابالغ شود و در صورت هرگونه کاستی 
احتمالی با مقصران حادثه برخورد الزم صورت گیرد.

بامداد   2:30 ساعت  مذکور  سانحه  می شود،  يادآور 
بر  فیروزکوه محدوده خطیرکوه  در محور  روز  همان 
پايانه  مبدا  از  که  اتوبوس  اين  محور  از  اساس خروج 

مسافربری شرق تهران به مقصد کالله در حرکت بود، 
نفر  باختن 19  از جان  اولیه  روی داد که گزارش های 

و مصدومیت 24 نفر ديگر از مسافران حکايت دارد.
پیرو دستور وزير راه و شهرسازی به سازمان راهداری 
و حمل ونقل جاده ای، با هدف افزايش ايمنی سفرهای 
و  خدمات  سطح  ارتقای  جاده ای،  اتوبوسی  ناوگان 
افزايش توانمندی و مشارکت شرکت های حمل و نقل 
مسافر  نقل  و  مسافربری، ضوابط جديد حمل  عمومی 

برون شهری ابالغ شد.
آغاز تحول مؤثر ايمنی سفرهای اتوبوسی در جاده ها 

با ابالغ اصالحات جديد، هرگونه افزايش شرکت های 
الزامات  تدارک  و  سرمايه گذاری  متضمن  مسافربری 
ايمنی  بیشتر  هرچه  تأمین  راستای  در  و  است  ايمنی 
سفرها، شرکت های سرشبکه و ساير شرکت های زير 
مجموعه مکلف شدند، اتاق ويژه کنترل و مانیتورينگ 
از  رانندگان  لحظه  ای  رفتار  پايش  منظور  به  ناوگان 
به  وقت  تمام  پاسخگويی  و  سفرها  مقصد  تا  مبداء 
مسافران و رسیدگی به شکايات آنان، راه اندازی کنند. 
ضوابط  در  بیشتر  شفافیت  ايجاد  جهت  در  همچنین 
جاری و حذف انحصارات نیز، برخی مقررات دست و 
پاگیر جرح و تعديل شده و شفافیت الزم در مقررات 
و  سیر  شبکه  قراردادهای  فسح  شرايط  تعیین  از جمله 
تعطیلی اعضای شبکه ها،  نحوه سرويس دهی در زمان 
يکپارچه سازی سامانه های فروش اينترنتی بلیت و غیره 
پیش بینی شده است. در راستای ارايه و توسعه خدمات 
در  مشوق های الزم  نیز،  محروم  مناطق  به  حمل ونقلی 
مديريت  تقويت  منظور  به  و  شده  پیش بینی  ضوابط، 
مکانیزم  با  شبکه  امور  اداره  امکان  سیر،  شبکه های 

مديريت مشارکتی نیز در نظر گرفته شده است.
اقدام  اولین  ناوگان  بر  نظارت  ساختار  ارتقا  و  اصالح 
سازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای بود که پس از 

تاريخ  در  شهرسازی  و  راه  وزير  دستور 
23 دی ماه ابالغ شد.

و  رانندگان  حقوقي  صدور  احکام 
در  متخلف  حمل و نقل  شرکت های 

تصادفات اخیر
بعد  روز  يک  نبود  کار  پايان  اين  اما 
راهداری  سازمان  سايت  بر روی  خبری 
که  شد  مشاهده  جاده ای  حمل ونقل  و 
دستور  به  پوشاندن  عمل  جامه  بیانگر 
قاطعیت  و   شهرسازی  و  راه  وزير 
اخیر  حوادث  مقصران  با  برخورد  در 
شهری  برون  عمومی  ناوگان حمل ونقل 
و  رانندگان  حرفه ای  تخلفات  بود. 
پس  جاده ای،  حمل و نقل  شرکت های 
به  موجود،  مدارک  و  اسناد  تکمیل  از 
تخلفات  به  رسیدگی   12 11و  مواد  های  کمیسیون 
از  پس  و  شد  ارجاع  جاده ای  حمل و نقل  شرکت های 
بررسی، احکام برخورد با اين تخلفات صادر و به اجرا 

در آمد.
به  تهران  شرق  پايانه   2 تعاونی  شرکت  تعطیلی  حکم 
عدل  مسافربری  شرکت  سال،  تعطیلی  يک  مدت 
شرکت  تعطیلی  سال،  حکم  يک  مدت  به  اصفهان 
يک  مدت  به  بم  شهرستان  صبای  پیک  مسافربری 
سال،  حکم تعطیلی شرکت لوان نور شهرستان زاهدان 
هوشمند  کارت  اعتبار  لغو  ماه،  حکم  شش  مدت  به 
رانندگان مقصر به مدت يک سال در اين حکم آمده 

است.
يادآور می شود،  با توجه به اين که سه نفر از رانندگان 
و  شده  مختومه  پرونده  شدند  فوت  تصادفات  اين  در 
رانندگان درگیر در تصادفات  نفر ديگر  در مورد سه 
مذکور با توجه به مستندات موجود در پرونده شرکت، 
حکم به لغو اعتبار کارت هوشمند رانندگان مقصر به 
مدت يک سال و در مورد راننده اتوبوس محور زنجان، 

حکم به ممنوعیت فعالیت به مدت 2 سال صادر شد.
اگرچه  که؛  داشت  اشاره  نکته  اين  به  بايد  پايان  در 
ها  رنجیدگی شرکت  و  های صادره،  دلخوری  حکم 
و رانندگان مقصر در حوادث اخیر که منجر به فوت 
و جراحت شديد تعداد زيادی از سرنشینان را به همراه 
داشته باشد و احکام اخیر را سختگیرانه پندارند،  اما اين 
و  راهداری  سازمان  و  شهرسازی  و  راه  وزارت  اقدام 
حمل ونقل جاده ای به طور حتم،  حساسیت حفاظت از 
جان مسافرانی که از ناوگان حمل ونقل عمومی مسافر 
استفاده می کنند را نزد  تمامی شرکت ها و رانندگان 

باال می برد.

رهبر انقالب: 

ترور سردار سلیمانی مایه روسیاهی آمریکا شد

نجات فرد گرفتار در برف پس از ۱۰ ساعتحفاظت از جان مسافران در راس امور وزارت راه و شهرسازی قرار گرفت

مدال   14 کسب  با  کرمانی  ورزشکاران 
رنگارنگ در دومین دوره مسابقات ساحلی 
پهلوانی  کشتی  و  زورخانه ای  ورزش های 

قهرمانی کشور خوش درخشیدند.
ورزش  هیئت  رئیس  نايب  مساحی  محسن 
کرمان  استان  ای  زورخانه  و  پهلوانی  های 
در گفت و گو با خبرنگار گروه استان های 
گفت:  کرمان،  از  جوان  خبرنگاران  باشگاه 
ورزش های  ساحلی  مسابقات  دوره  دومین 
زورخانه ای و کشتی پهلوانی قهرمانی کشور 
مناسبت  به  نوجوانان و جوانان  در رده سنی 

گرامیداشت ياد، نام و خاطره ی شهید سپبهد حاج قاسم 
سلیمانی و شهدای مقاومت به میزبانی استان سیستان و 

بلوچستان، شهر زاهدان برگزار شد.
استان  اعزامی  تیم  ها،  رقابت  اين  پايان  در  افزود:  او 
کرمان به سرپرستی اکبر پیغمبرزاده 4 مدال طال، 2 نقره 

و 8 برنز را به خود اختصاص داد.
محمد  و  بم  از  رضايی  صادق  اينکه  اعالم  با  مساحی 
مهدی ابولی از رفسنجان به عنوان داور در اين رقابت ها 
نمايندگان  کار  نتايج  کرد:  تصريح  داشتند،  حضور 

کرمانی به شرح زير است:
رده سنی جوانان

مقام  رشته سنگ  در  رفسنجان  از  پیغمبرزاده  ابوالفضل 
اول و رشته ُکشتی پهلوانی مقام دوم

کباده  رشته  در  رفسنجان  از  پوراسکندری  محمدرضا 
مقام سوم

امیرحسین صابرماهانی از ماهان در رشته ُکشتی پهلوانی 
مقام سوم مشترک و رشته کباده مقام سوم مشترک

رده سنی نوجوانان
آرمان مرادقُلی از رفسنجان در رشته میل بازی مقام اول
امین دولت آبادی از کرمان در رشته چرخ تیز مقام اول

و  اول  مقام  رشته سنگ  در  بردسیر  از  نیا  بیرمی  سجاد 
رشته ُکشتی پهلوانی مقام دوم

ابوالفضل خالقی از کرمان در رشته چرخ تیز مقام سوم
محمدجواد بازمانده از بردسیر در رشته سنگ مقام سوم

امین پورمیرزايی از زرند در رشته سنگ مقام سوم
رشته  و  سوم  مقام  سنگ  رشته  در  صادقی  ابوالفضل 

ُکشتی پهلوانی مقام سوم مشترک

درخشش ورزشکاران کرمانی در مسابقات ساحلی زورخانه ای



2 سال دوازدهم _ شماره 713 - پنجشنبه  -  26   دی   1398
براي رزرو و چاپ اطالعیه و نیازمنديهاي خود در نشريه حکمت با شماره 03442429119 تماس حاصل فرمائید.

علت واژگونی اتوبوس در محور باغین-
سیرجان مشخص شد

معاون حمل ونقل سازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای گفت: 
عامل اصلی واژگونی اتوبوس در سانحه بامداد امروز در جاده 

باغین-سیرجان سرعت غیرمجاز بوده است.
راهداری  سازمان  ای  جاده  نقل  و  حمل  معاون  قربانی  مهران 
در  مستندات  و  شواهد  بررسی  جاده ای گفت:  نقل  و  و حمل 
عدم  نهايتاً  و  غیرمجاز  سرعت  که  است  آن  بیانگر  دسترس، 
کنترل وسیله نقلیه توسط راننده منجر به واژگونی اتوبوس شده 

است.
قربانی اظهار کرد: اين اتوبوس ساعت 12:30 روز 24 دی ماه از 
مبدا مشهد به مقصد بندرعباس عازم شده و ساعت 2:30 بامداد 
دچار  سیرجان  باغین–  محور  در  ماه  دی   2۵ چهارشنبه  روز 

واژگونی گرديده است.
جاده ای  نقل  و  حمل  و  راهداری  سازمان  نقل  و  حمل  معاون 
خاطرنشان کرد: متأسفانه به دلیل سرعت غیرمطمئنه و واژگونی 
حاصل شده مجموعاً تا زمان اعالم اين گزارش حدود هفت نفر 
از مسافران اين اتوبوس جان خود را از دست داده اند و حدود 

هفت نفر نیز مجروح شده اند.
وی افزود: راننده اين اتوبوس در سال 98 حداقل 64 سفر در 
مسیر مشهد– بندرعباس و بالعکس عملکرد داشته و در واقع به 
مسیر کاماًل آشنا بوده است، ضمناً 2 راننده ديگر نیز در اتوبوس 

حضور داشته اند که در اين سفر رانندگی داشته اند.
اين  رانندگان  اولیه  بررسی های  براساس  کرد:  تصريح  وی 
اتوبوس  همچنین  و  بوده اند  هوشمند  کارت  دارای  اتوبوس 

مذکور دارای کارت معاينه فنی بوده است.
جاده ای  نقل  و  حمل  و  راهداری  سازمان  نقل  و  حمل  معاون 
قضايی طبق  محترم  مرجع  توسط  از رسیدگی که  گفت: جدا 
برمبنای  انجام خواهد شد،  راه  پلیس  گزارش رسمی کروکی 
بررسی کارشناسی و تکمیلی که در دست انجام است، رسیدگی 
و پیگیری الزم از سوی سازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای 
در قالب کمیسیون ماده 12 برای رسیدگی به عملکرد شرکت 
تعاونی مسافری مربوطه و هر گونه قصور احتمالی انجام خواهد 

شد.

معرفی نمونه های ملی بخش کشاورزی
شش کشاورز کرمانی جزو برترین ها

در سی و چهارمین مراسم معرفی نمونه های بخش کشاورزی، شش 
کشاورز کرمانی جزو نمونه های برترکشورانتخاب شدند .

کشاورزی  جهاد  سازمان  کشاورزی  ترويج  رستگارمديرهماهنگی 
استان کرمان گفت: در زمینه های تولید گندم بذری آقای محمد 
يکپارچه  و  ونوسازی  تجهیز   ، ارزوئیه  شهرستان  از  احمدی  حسن 
آبیاری  بافت،  ازشهرستان  خواجه  اسماعیل  آقای  اراضی  سازی 
 ، سیرجان  ازشهرستان  فالح  محمود  آقای  سطحی  فشاررو  تحت 
شرکت نمونه منابع طبیعی و آبخیزداری به مديرعاملی آقای يوسف 
شمس الدينی از شهرستان رابر ، نمونه مشاغل خانگی سرکار خانم 
تعاونی  نمونه  اتحاديه  و  رفسنجان  پورازشهرستان  سرچشمه  مژده 
تولید به مديرعاملی آقای علی اکبر حسین زاده از شهرستان کرمان 

، معرفی شدند.شش کشاورز کرمانی جزو نمونه ها
تهران  در  گذشته  روز  کشاورزی  برتر  های  نمونه  معرفی  مراسم 

برگزار شد .

چهار  و  اقلیمی  موقعیت  دلیل  به  کرمان  استان 
متاثر  همیشه  طبیعی  باليای  و  حوادث  در  فصل 

از خسارات است.
اقلیمی درمعرض  به دلیل موقعیت  استان کرمان 
طوفان  زلزله،  سیل،  جمله،  از  طبیعی  باليای 
بحران ها  اين  در  هرساله  و  است  وخشکسالی 
متحمل می  را  مالی  و  آسیب و خسارات جانی 

شود.
برای  عامل  غیر  پدافند  نداشتن  و  نبودن  آماده 
مشکالت  از  يکی  طبیعی،  باليای  از  پیشگیری 
اين  گیر  گريبان  ساله  هر  که  است  معضالتی  و 
استان است و حجم زيادی از خسارت ها نصیب 

اين استان می شود.
کرمان  استان  بحران  مرکزمديريت  مديرکل 
آسیب های  دلیل  به  موارد  برخی  در  گفت: 
بحث  در  ويژه  به  کرمان  استان  در  شده  وارد 
در  روستا  سه  جابجايی  به  مجبور  خشکسالی 
شهرستان ارزوئیه شديم که اين نشان از برداشت 
سبب  و  دارد  زمینی  زير  آب  منابع  از  رويه  بی 
در  و  روستا ها  اين  در  عمیق  شکاف های  ايجاد 

معرض آسیب قرار گرفتن مردم شده است.
رودخانه های  وجود  داشت:  بیان  سعیدی  مجید 
فصلی درجنوب کرمان و ساخت و ساز های غیر 
از مشکالت  مجاز و در حريم رودخانه ها يکی 
اصلی و بحرانی اين استان است که با بارندگی 
پیش  را  بحران  اين  همیشه  منازل  آبگرفتگی  و 

روداريم.
اوگفت: حجم حوادث و باليای طبیعی در استان 
کرمان، يکی از مهمترين مشکالتی است که در 
برابر امکانات و پیش بینی های ما در ستاد بحران 

با آن روبرو هستیم.
او افزود: درگیر بودن جنوب کرمان همیشه در 
و  ساز های درست  و  نبود ساخت  و  سیل  بحث 

کامل از ديگر مشکالت ماست.
گفت:  کرمان  استان  بحران  مديريت  مديرکل 
و  ساخت  کرمان  جنوب  در  که  است  درست 
ساز هايی مقاوم هم ايجاد شده است، اما مردم در 
اين مناطق گرايش خاصی به استفاده از کپر ها و 
منازل پیش ساخته دارند و به خاطر شرايط آب 
و هوايی از اين مکان ها برا ی اسکان استفاده می 
از  نجات  اسکان،  برای  سیل  زمان  در  که  کنند 

سیل و امداد رسانی با مشکالتی روبرو هستیم.
او بیان داشت: سیل دو روز گذشته به 200 روستا 
خسارت وارد کرده است و  برای امداد رسانی با 

مشکالتی روبرو بوده ايم.
ساعت   72 بارندگی های  اثر  بر  گفت:  سعیدی 

میلیارد   370 نیز  کرمان  استان  شمال  در  گذشته 
وارد  فرعی  و  اصلی  راه های  به  خسارت  ريال 
شد که اين موضوع نشان از اين است که حجم 
زياد  ما  استان  در  طبیعی  حوادث  و  آسیب ها 

است.
کرمان  استانداری  بحران  مديريت  کل  مدير 
بارش  گذشته  ساعت   72 سیل  اثر  در  گفت: 
واحد های  به  زيادی  باران خسارت های  و  برف 
مسکونی و تأسیسات زيربنايی، راه های عشايری، 
پل ها،  روستايی،  فرعی  جاده های  روستايی، 
آبنماها، تأسیسات زيربنايی خطوط انتقال آب و 
است  آورده  وارد  کشاورزی  بخش های  و  برق 

که در حال ارزيابی خسارات هستیم.
سعیدی افزود: با توجه به اينکه استان کرمان از 
ايرانشهر  به  رودبار  شهرستان  دروازه  و  جنوب 
وقوع  با  دارد،  راه  بلوچستان  و  سیستان  استان  و 
اين مسیر همواره دچار آسیب می شود و  سیل 
با  به کرمان  ايرانشهر  ترانزيت  تردد محور  برای 

مشکالتی روبرو هستیم.
او بیان داشت: در استان کرمان اکنون 400 نقطه 
آن  به  وقت  اسرع  در  بايستی  که  داريم  بحرانی 

رسیدگی شود.
او علت اصلی وارد شدن خسارات در بخش های 
مختلف را به ويژه در روستا ها ساخت و ساز های 
غیر مهندسی و غیر اصولی عنوان کرد و گفت: 
در روستاهايمان طرح هادی روستايی به درستی 
اجرا نشده است و پروژه هايی که دقیق اجرا شود 
برای  جانی  و  مالی  خسارات  شود  می  پیامدش 

مردم مناطق مختلف که بايد به آن توجه شود.
بیان داشت: کمبود و فرسودگی شديد  سعیدی 
در  موقع  به  عملیات های  برای  نیز  ماشین آالت 
استان  روی  فرا  مشکالت  ديگر  از  نیز  بحران ها 

کرمان است.
گفت:  کرمان  بحران  مديريت  مرکز  کل  مدير 

در سیل دو روز اخیر بیشترين خسارات به راه ها 
و بخش کشاورزی وارد شده است که در حال 

برآورد خسارت هستیم.
موسوی آيت الهی جانشین ستاد مديريت بحران 
کرمان و معاونت عمرانی استاندار کرمان نیز در 
پیگیری موضوع علت خسارات زياد در بحران ها 
کرمان  استان  در  سیل  ويژه  به  طبیعی  بااليای  و 
به خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران 
جوان از کرمان، گفت: کاری که سال ها قبل در 
استان کرمان بايد در زمینه آماده سازی استان د 
ربرابر سیل انجام می شده و نشده است، اکنون 

نمی شود جبران کرد.
کاهش  و  پیشگیری  راه های  از  يکی  افزود:  او 
رودخانه  بستر  که  است  اين  سیل  آسیب های 
اليروبی شود که اين مهم تا کنون درست انجام 

نشده است.
که  طرح هايی  از  يکی  کرد:  تصريح  موسوی 
و  مطالعه  حال  در  و  است  شده  پیشنهد  اکنون 
اجراست طرح جامع سیل است که در اين طرح 
وظیفه تمامی دستگاه های اجرايی استان در ستاد 
عملیاتی  به صورت  و  شود  می  مشخص  بحران 

اجرايی خواهد شد.
ايمنی رودخانه ها در  الهی موسوی گفت:  آيت 
استان کرمان پايین است و به دلیل نبود اعتبارات 
نشده  انجام  سالهاست  رودخانه ها  اليروبی  الزم 
است که اين موضوع میزان خسارات را افزايش 

می دهد.
داليل  از  ديگر  يکی  را  بارش ها  زياد  حجم  او 
افزايش خسارات بیان کرد و گفت: برای اينکه 
خسارات ما در برابر حجم زياد بارندگی ها کم 
افزايش  ما  ها ی  رودخانه  ظرفیت  بايستی  شود 
يابد و اين میسر نیست جز با تامین اعتبارات الزم 

برای اليروبی بستر رودخانه ها.

فرمانده انتظامی استان با اشاره به حضور 
برای  راهور  و  انتظامی  عوامل  اثربخش 
مناطق  به مردم سیل زده  خدمت رسانی 
جنوب و شرق استان، گفت: تا رسیدن به 
شهروندان  حال  کمک  عادی،  وضعیت 

گرفتار در سیل خواهیم بود.
سردار"عبدالرضا ناظری" در گفت وگو 
اشاره  با  پلیس  خبری  پايگاه  خبرنگار  با 
به وقوع سیل و آب گرفتگی در مناطقی 
کهنوج،  "منوجان،  شهرستان های  از 
ريگان،  گنج،  قلعه  ارزوئیه،  ساردوئیه، 
رودبارجنوب"،  و  فارياب  کوهبنان، 

ايجاد  و  سیل  وقوع  از  پس  لحظاتی  گفت: 
تیم  مناطق،  اين  به  منتهی  محورهای  در  انسداد 
به  انتظامی  عوامل  از  تعدادی  و  راه  پلیس  های 
اين مناطق اعزام شدند تا در بازگشايی جاده ها 
خدماتی  و  امدادی  خودروهای  عبور  منظور  به 

ايفای نقش کنند.
برف  بارش  به  اشاره  با  استان  انتظامی  فرمانده 
"سیرجان، بافت و  در مناطقی از شهرستان های 

با جاری شدن سیالب  افزود: همزمان  بردسیر"، 
و قطع برق و خاموشی در برخی مناطق ، حصار 
و  جنوب  منازل  از  تعدادی  ديوارهای خشتی  و 
رابطه  اين  نیز تخريب شدند که در  استان  شرق 
به منظور تامین امنیت اين مناطق حضور تیم های 

انتظامی را افزايش داديم.
که  هم  مناطقی  در  کرد:  تصريح  ناظری  سردار 
و  فصلی  های  رودخانه  طغیان  سبب  به  اهالی 

ورود سیالب به محدوده های مسکونی 
مجبور به ترک منزلشان شدند، تیم های 
انتظامی ضمن کمک به مردم و هدايت 
آنان به سمت مناطق مرتفع و امن تر بر 
مناطق  خودرويی  های  خروج  و  ورود 
حد  در  تا  دارند  نظارت  نیز  زده  سیل 
پیشگیری  اهالی  اموال  سرقت  از  امکان 

شود.
اين مقام ارشد انتظامی استان با قدردانی 
از حضور پررنگ و موثر هالل احمر و 
بیان  امدادی  ديگر رده های خدماتی و 
کرد: يگان های تکاوری مستقر در اين 
با  خود  ذاتی  وظايف  انجام  کنار  در  نیز  مناطق 
به  موجود  خودرويی  های  ظرفیت  از  استفاده 
شبانه  حضور  با  که  شتافتند  زدگان  سیل  ياری 
خاصی  امنیتی  مورد  تالش  پر  همکاران  روزی 
گزارش نشده و ان شاء اهلل با استمرار اين روند 
شرايط عادی در مناطق سیل زده جنوب و شرق 

استان برقرار شود.

صید ماهی غول پیکر در ساحل فلوریدا
ماهیگیر خوش شانس آمريکايی موفق به صید ماهی غول 
انسان  از يک  بزرگ تر  و  کیلوگرم   160 وزن  به  پیکری 

شد.
ماهیگیر خوش شانس آمريکايی موفق به صید ماهی غول 
انسان  از يک  بزرگ تر  و  کیلوگرم   160 وزن  به  پیکری 

شد.
به گزارش ديلی میل، کمیسیون حفاظت از حیات وحش 
فلوريدا تصويری جالب از اين صید را منتشر کرده است.

به گفته کارشناسان اين ماهی بیش از ۵0 سال سن داشته و 
يکی از نادرترين نمونه های دريايی است.

در  که  ماهی  مغز  پشت  استخوانی  ساختار  از  دانشمندان 
استفاده  است  گذار  تاثیر  حیوان  هدايت  و  تعادل  حفظ 

کرده تا سن ماهی را تخمین بزنند.

تلفن همراه نوجوان سرمازده را سی ساعت 
زنده نگه داشت

زيريک  در  چاله ای  کندن  با  ساله   17 زده  سرما  نوجوان  يک 
درخت و استفاده از زنگ تلفن همراه سی ساعت خود را بیدار 

نگه داشت و از مرگ حتمی نجات يافت.
از دست ندهید

که  است  ساله ای   17 نوجوان  نام  آلکانترا  استیسی  نیکوالس 
سرمای  در  ساعت   30 به  نزديک  مدت  به  را  خود  توانست 
کشنده ايالت يوتا با استفاده از زنگ تلفن همراه بیدار و سرحال 

نگه دارد.
وی پس از ديدار با يکی از دوستانش در يوتا تصمیم گرفت 
به پیاده روی برود. او تصور می کرد به علت بارش ماليم برف 
افزايش سرعت و شدت  با  اما  خطری وی را تهديد نمی کند. 
برف  شدت  اما  گرفت.  بازگشت  به  تصمیم  او  برف  بارش 
تاريک  با  و  کرد  گم  را  بازگشت  راه  وی  که  بود  حدی  در 
شدن هوا چاره ای جز پناه گرفتن در زير يک درخت و کندن 

حفره ای در زير آن برای زنده ماندن باقی نماند.
نزند، ساعت  نبرد و يخ  اين شرايط خوابش  اينکه در  برای  او 
گوشی خود را به گونه ای تنظیم کرد که هر 30 دقیقه يک بار 
زنگ بزند و وی را بیدار کند. با فرارسیدن صبح او باز هم به 
راه رفتن ادامه داد و سرانجام عده ای که در حال اسکی کردن 
بودند وی را پیدا کردند و به بیمارستان رساندند. اگر چه اين 
نوجوان نگران يخ زدگی پاهايش بود، اما شرايط عمومی وی 

رو به بهبود است.

باز هم حماسه؛
فریاد حمایت کرمانی ها در حمایت از اقتدار و 

صالبت نظام اسالمی

مردم استان کرمان جمعه اين هفته در دفاع از اقتدار و صالبت نظام 
مقدس جمعوری اسالمی راهپیمايی و توهین به ارزش های انقالب 

را محکوم کردند.
مردم انقالبی و مومن استان کرمان، پس از اقامه نماز دشمن شکن 
فرياد  شکوهی  با  درراهپیمايی  هفته  اين  جمعه  سیاسی  عبادی 
اقتدار و صالبت نظام مقدس  از  بر حمايت  برآوردند که همچنان 

جمهوری اسالمی در برابر آمريکای جنايتکار پايبند هستند.
استان  شهرهای  در  فقیه  ولی  نمايندگان  حضور  با  راهپیمايی  اين 
کرمان و همچنین مردم اين ديار در سوگ سردار دل ها حاج قاسم 

سلیمانی همراه بود.

در هفته سیزدهم لیگ برتر فوتبال بانوان؛
سپاهان برد، بازی ذوب آهن به تعویق افتاد

در هفته سیزدهم لیگ برتر فوتبال بانوان روز )جمعه 27 دی ماه( ۵ 
ديدار برگزار شد که در طی آن تیم های مدعی و باالنشین جدول 

به برتری رسیدند.
صفورا  های  گل  با  سپاهان  تیم  اصفهان  صفائیه  ورزشگاه  در 
ملوان  مقابل  يک  بر   3 رهیده  مريم  و  روزبهان  شقايق  جعفری، 
بندر انزلی به پیروزی رسیدند، سمانه قاشیه تک گل ملوان را وارد 

دروازه سپاهان کرد.
شهرداری بم مدافع عنوان قهرمانی با نتیجه پر گل 11 بر صفر مقابل 

نماينده بوشهر به برتری رسید تا صدرنشینی خود را تثبیت کند.
مقابل  يک  بر   2 ايراندوست  مريم  هدايت  با  البرز  فوتبال  هیئت 

شهرداری سیرجان تن به شکست داد.
پااليش گاز ايالم 4 بر صفر مقابل میهمانش وچان کردستان مغلوب 
به  خوزستان  آويسا  مقابل  بريک   2 شیراز  زاگرس  آذرخش  شد، 
به  ارومیه  همیاری  و  آهن  ذوب  های  تیم  ديدار  و  رسید  پیروزی 
دلیل بارش برف و شرايط نامساعد زمین در صورتی که تا ساعت 

14 شرايط مهیا شود برگزار و در غیر اين صورت لغو می شود.
کردستان،  وچان  بم،  شهرداری  های  تیم  بندی  رده  جدول  در 

شهرداری سیرجان و سپاهان اول تا چهارم هستند.

 خدمات پلیس به سیل زدگان مناطق جنوب و شرق استان کرمان

پهناورترین استان ایران بی پناه در بالیای طبیعی

يکی از ارکان اصلی خودمراقبتی توجه به تغذيه 
و الگوی مصرف غذايی توسط خود فرد است و 
خودمراقبتی تغذيه ای به اين معنی است که هر 
غذايی  برنامه  در  تنوع  و  تعادل  مفهوم  با  فردی 
جايگزينی  های  روش  با  و  باشد  آشنا  روزانه 
و  موجود  غذايی  مواد  مصرف  با  غذايی،  مواد 
را  خود  ای  تغذيه  نیازهای  بتواند  دسترس  در 
برطرف سازد و به جای مصرف بی رويه ی آن 
مهم  خطر  عامل  يک  که  غذايی  مواد  از  دسته 
ابتال به بیماری های غیرواگیر و چاقی و کمبود 
سالمت  غذاهای  از  شوند،  می  ها  ريزمغذی 
خانواده  اقتصادی  وضعیت  به  توجه  با  محور 

بیشتر استفاده کند.
تعادل و تنوع غذايی به چه معناست:

مواد  از  کافی  مقادير  مصرف  معنی  به  تعادل 
وتنوع  است  بدن  برای حفظ سالمت  نیاز  مورد 
انواع مختلف مواد غذايی که در  يعنی مصرف 
راه  بهترين  دارد.  غذايی وجود  اصلی  هر گروه 
اطمینان از تعادل و تنوع در غذای روزانه استفاده 
عبارتند  که  است  غذايی  اصلی  گروه   6 هر  از 
 .4. ها  میوه   .3. ها  .2. سبزی  نان و غالت   .1 از 
شیر و فرآورده های آن .۵. گوشت و تخم مرغ 

.6.حبوبات و مغز دانه ها .
 با توجه به اين که يکی از مهمترين عوامل خطر 

بیماری های غیرواگیر، تغذيه نامناسب و مصرف 
زياد قند، نمک و چربی است که بیشترين علت 
قلبی  های  بیماری  چاقی،  و  وزن  اضافه  بروز 
سرطان  انواع  از  برخی  و  نوع2  ديابت  عروقی، 
استان خوزستان  بزرگساالن  هاست و 60درصد 
اصالح  هستند،  چاقی  و  وزن  اضافه  به  مبتال 
الگوی غذايی و انتخاب  جايگزين های غذايی 

مناسب اهمیت بسیار دارد.
جايگزين های غذايی مناسب کدامند؟

* به جای گوشت قرمز، از گوشت سفید مانند: 
مرغ، بوقلمون و ماهی استفاده کنید.

جايگزين  و  پروتئین  خوب  منبع  حبوبات   *
مناسب گوشت است.

* به جای مصرف برنج ساده، آن را با حبوبات 
ترکیب کنید.

* برای تامین پروتئین بدن ، به جای گوشت از 
تخم مرغ استفاده کنید.

* بجای نان های سفید، از نان هايی که سبوس 
بیشتری دارند استفاده کنید.

از  است  بهتر  ساده،   های  ماکارونی  به جای   *
انواع سبوس دار مصرف شود.

* به جای سس های چرب مثل مايونز، از آبلیمو، 
آبغوره يا ماست کم چرب استفاده نمائید.

* به جای مصرف شیر و لبنیات پرچرب، از انواع 

لبنیات پاستوريزه کم چرب استفاده کنید.
از  است  بهتر  فودها،  فست  مصرف  جای  به   *
 )... و  حلیم  آش،  )انواع  ايرانی  سنتی  غذاهای 

استفاده کنید.
و  گازدار  های  نوشابه  انواع  خريد  جای  به   *
آبمیوه های صنعتی، دوغ کم نمک و بدون گاز 

و کفیر بنوشید.
* به جای شربتها و آب میوه های آماده، از میوه 

تازه استفاده کنید.
يا  تازه  معطر  های  سبزی  از  نمک،  جای  به   *
 )... و  ترخون، ريحان  مانند)نعناع،مرزه،  خشک 
برای  نارنج  آب  و  تازه  لیموترش  پیاز،  سیر،  يا 

بهبود طعم غذا استفاده کنید.
پز،  آب  را  غذا  کردن،  سرخ  جای  به   *

بخارپز،کبابی و تنوری کنید.
نصف   ، برنج  و  نان  زياد  مصرف  جای  به   *
اختصاص  ساالد  و  سبزی  به  را  غذايتان  بشقاب 

دهید.

ترویج الگوی غذایی سالم با جایگزین های سالم غذایی
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دبیر قرارگاه مرکزی راهیان نور کشور 
گفت: سه هزار گروه جهادی به کمک 
بلوچستان  و  سیستان  زدگان  سیل 
به  استان  اين  در  همچنان  و  شتافتند 

فعالیت مشغول هستند.
سردار يعقوب سلیمانی در آئین اختتامیه 
نور  ره آورد سرزمین  نخستین جشنواره 
در کرمان افزود: بیش از 36 هزار اثر در 
سال  در  آن  ملی  جشنواره  شانزدهمین 

گذشته جمع آوری شد.
جشنواره های  کرد:   خاطرنشان  وی 
در کشور  نور  سرزمین  ره آورد  استانی 
اقدام  اين  با  و  است  برگزاری  حال  در 

جمع آوری آثار سه برابر شهداست.
يک  مقدس  دفاع  اينکه  بیان  با  سلیمانی  سردار 
آن  به  چه  هر  که  است  مقدس  و  زيبا  تابلوی 
بیشتر درک  نزديک تر شويم زيبايی های آن را 
نور  سرزمین  ره آورد  جشنواره  افزود:  می کنیم 
جشنواره ای برای مستند کردن آثار دفاع مقدس 

است.
نور راه اندازی شد  اينکه راهیان  به  اشاره  با  وی 
بیان کرد:  راهیان  بماند  نام شهدا زنده  ياد و  تا 
نور به ما درس ايثار، شهادت و واليت می دهد و 

روحیه استکبارستیزی را يادآور می شود.
سردار سلیمانی با تاکید بر اينکه با راهیان نور در 
مقابل تهاجم فرهنگی کشور پیروز شديم افزود: 
از  نترسیدن  و  مقاومت  و  جهاد  فرهنگ  انتشار 

دشمن با راهیان نور محقق می شود.
دبیر قرارگاه مرکزی راهیان نور سپاه و بسیج با 
بیان اينکه آمريکا به دنیال ايجاد حیات خلوتی 
و  باشد  داشته  را  خود  منافع  تا  است  ايران  در 
است  مقاومت  ما  هنر  افزود:  باشیم  بايد هوشیار 
حل  کشور  از  مشکلی  هیچ  سازش  و  تسلیم  و 

نمی کند.
انقالب  اينکه  بیان  با  سلیمانی  سردار 
ويژگی های  از  استفاده  نیازمند  اسالمی 
است  خود  راه  تداوم  برای  شهدا 
سلیمانی  قاسم  حاج  شهید  کرد:  عنوان 
که  دارد  زيادی  بسیار  ويژگی های 
و  می دهد  تکان  را  انسان  آن  يادآوری 

دل ما را می لرزاند.
سپاه  نور  راهیان  مرکزی  قرارگاه  دبیر 
راه و سیره  بايد  ما  اينکه  بیان  با  بسیج  و 
حاج قاسم و روحیه استکبارستیزی او را 
در دنیا گسترش دهیم افزود: حاج قاسم 
چکار کرده بود که دل های مردم را اين 
گونه تسخیر کرد و اين همه انسان برای 

مراسم تشییع او شرکت کردند.
يافته  پرورش  قاسم  حاج  اينکه  به  اشاره  با  وی 
گفت:  بود  شهیدش  همرزمان  و  شهدا  مکتب 
ويژگی های  می تواند  که  بسترهايی  از  يکی 
از زبان هنر است  شهدا را توسعه بدهد استفاده 
و حضرت زينب)س( در کمال هنرمندی واقعه 
گذشت  از  بعد  امروز  و  کرد  بیان  را  عاشورا 

1400 سال هنوز عاشورا زنده است.

از  کرمان  استانداری  بحران  مديريت  مديرکل 
خسارت سیالب به بیش از 3 هزار و 200 واحد 

مسکونی در 10 شهرستان استان خبر داد
مجید سعیدی در گفت وگو با خبرنگار تسنیم در 
کرمان، با اشاره به اينکه در بارش سنگین برف 
روستای   402 ارتباطی  راه  اخیر  سیالب های  و 
داشت:  اظهار  بود  شده  مسدود  کرمان  استان 
استان  روستای   393 ارتباطی  راه  لحظه  اين  تا 

بازگشايی شده است.
استان  روستای   9 ارتباطی  راه  اينکه  بیان  با  وی 
شب  برف  بارش  گفت:  است  مسدود  همچنان 
را  روستاها  اين  راه  بازگشايی  عملیات  گذشته 
تمامی  فردا  تا  که  است  کرده  مواجه  تاخیر  با 

راه های روستايی استان بازگشايی خواهد شد.
کرمان  استانداری  بحران  مديريت  مديرکل 
و  روستا   60 آب  انتقال  خط  اينکه  به  اشاره  با 
برق حدود يکصد روستای استان قطع شده بود 
افزود: آب و برق تمامی اين روستاها وصل شده 
و در حال حاضر هیچ روستايی در استان نداريم 
از برف و سیالب های  متاثر  که آب و برق آن 

اخیر قطع شده باشد.

اينکه  به  اشاره  با  وی 
روستای   2 ارتباطی  راه 
قلعه گنج همچنان مسدود 
امروز  عصر  گفت:  است 
امدادرسانی هوايی به اين 
 8۵ و  داشتیم  را  روستاها 
بسته غذايی 72 ساعته بین 
روستاها  اين  خانوار   ۵0

توزيع شده است.
اينکه  عنوان  با  سعیدی 
شهرستان   10 کنون  تا 
اجرايی  دستگاه  چند  و 
ما  به  را  خود  خسارت 

اعالم  خسارات  براساس  افزود:  کردند  اعالم 
کشاورزی  حوزه  در  تومان  میلیارد   129 شده 

استان خسارت وارد شده است.
وی با اشاره به اينکه در حوزه راه و ابنیه خسارت 
بوده  تومان  میلیارد   69 لحظه  اين  تا  اعالم شده 
میلیارد   ۵1 نیز  زيربنايی  حوزه  در  گفت:  است 

تومان خسارت تا اين لحظه اعالم شده است.
با  کرمان  استانداری  بحران  مديريت  مديرکل 

اشاره به اينکه سیالب های اخیر به 3 هزار و 242 
وارد  خسارت  استان  روستايی  و  شهری  واحد 
کرده است بیان کرد: اين واحدها نیازمند تعمیر 

و يا بازسازی هستند.
استان  روستايی  واحد   661 اينکه  بیان  با  وی 
لوازم  گفت:  هستند  معیشتی  کمک  نیازمند 
تخريب  سیالب ها  اثر  بر  واحدها  اين  خانگی 

شده و غیرقابل استفاده است.

آگهی تغییرات
آگهی تغییرات شرکت ساختمانی و راهسازی پی ريزان حاجی آباد شرکت سهامی خاص به شماره 
مورخ  العاده  فوق  عمومی  مجمع  صورتجلسه  استناد  به   10630046648 ملی  شناسه  و   491 ثبت 
يافت  به 3نفرکاهش  از ۵نفر  تعداد اعضاء هیئت مديره   -1 : اتخاذ شد  01/10/1398 تصمیمات ذيل 

و ماده31اساسنامه اصالح گرديد.
بافت  غیرتجاری  موسسات  و  ها  شرکت  ثبت  مرجع  کرمان  استان  امالک  و  اسناد  ثبت  کل  اداره   
)71۵866(

آگهی تغییرات
و  ثبت 729  به شماره  تعاونی  آباد گوشک شرکت  برداری علی  بهره  و  احیا  تغییرات شرکت  اگهی 
شناسه ملی 10630064120 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 16/09/1398 منضم 
به نامه شماره 321۵/98-24/9/98 اداره تعاون، کار ورفاه اجتماعی شهرستان بافت : - نقل و انتقال سهام 
مطرح و به تصويب مجمع رسید . - تعداد اعضاء اصلی هیات مديره از 3 نفر به ۵ نفر و اعضاء علی البدل 

هیات مديره از 2 نفر به 3 نفر افزايش يافت و ماده 22 اساسنامه به شرح صورتجلسه اصالح گرديد. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بافت )710963

آگهی تغییرات
به  تعاونی  منابع طبیعی گلدرسه چاه شرکت  برداری  بهره  تغییرات شرکت کشاورزی احیاء و  آگهی 
شماره ثبت ۵83 و شناسه ملی 106300۵4412 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 
19/04/1398منضم به نامه شماره 1۵43/98 مورخ 2/۵/98 اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی شهرستان 
بافت الف- اصالح ماده 22 اساسنامه مطرح و در نتیجه تعداد اعضای هیئت مديره از 3 نفر به ۵ نفر و 
البدل هیئت مديره از 2نفر به 3سه نفر افزايش يافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصالح  اعضای علی 
اصالح  اساسنامه  در  مربوطه  وماده  تغییر  ذيل  شرح  به  تعاونی  شرکت  فعالیت  موضوع  ب-  گرديد. 
گرديد: احیاء و بهره برداری ،حفاظت ،حراست از جنگل و مرتع و کنترل هرز آبها در جهت افزايش 
جنگلی  گیاهان  آفات  با  مبارزه  جنگلی،  درختان   ، ها  بوته  ،کاشت  جنگلی  مثمر  های  گونه  تراکم 
آبخیزداری،جنگلداری،  مرتعداری،   ( طبیعی  منابع  زمینه  در  اجرايی  و  ای  مشاوره  خدمات  2-انجام 
بیابان زدايی و ... ( انجام پروژه های آبخیزداری شامل : سد سازی و مهار آب ، بندهای خاکی،سنگ 
سیمانی،گابیونی و غیره 0همچنین پروژه های مربوط به جنگل و مرتع مانند کپه کاری و جنگل کاری 
،نهال کاری،و بذر پاشی و اصالح مراتع- اجرای کلیه پروژه های مربوط به محیط زيست شامل : مبارزه 
با ريزگردها،بیابان زدايی،تثبیت شن های روان،تحقیقات و حفاظت حیاط وحش و غیره 3- انجام کلیه 
پروژه های تحقیقاتی مرتبط با اکوسیستمهای آبی و خاکی ، طراحی،نظارت و اجرای کلیه طرحهای 
مربوط به منابع طبیعی،کشاورزی،آب و ايجاد و بهره برداری از کلینیک مبارزه با آفات و بیماريهای 
کشاورزی و احداث آزمايشگاههای مربوط به فعالیت شرکت- مبارزه شیمیايی،بیولوژيکی و مکانیکی 
مشاوره  و  ،مطالعاتی  پژوهشی   ، تحقیقاتی  اجرای طرحهای   ، ترويج  و  آموزش   - امراض  و  آفات  با 
ای کشاورزی،منابع طبیعی و آب - فعالیت در زمینه بیوتکنولوژی و نانوتکنولوژی - نظارت،مشاوره 
مراکز  دامپزشکی،  نويسی،مراکز  مصنوعی،جیره  نويسی،تلقیح  )طرح  دامپروری  طرحهای  اجرای  و 
آموزشی و تحقیقاتی دام، انجام کلیه عملیات گلخانه ای ، گیاهان داروئی ، گل و گیاهان زينتی، انجام 
کلیه امور باغبانی)مراکز تولید و عرضه نهال( ايجاد مراکز تولید،تهیه و توزيع محصوالت کشاورزی و 
دامی ، تهیه و توزيع کلیه نهادهای کشاورزی و دامی4- ارائه خدمات در امر توزيع آب در شبکه های 
آبیاری و زهکشی مزارع در جهت افزايش تولیدات کشاورزی و استفاده بهینه از آب زراعی واجرای 
طرحهای ابیاری نوين )بارانی ،قطره ای و..(، تحقیق و ارائه تهیه الگوی کشت مناسب منطقه ای و ارائه 
برنامه کشت -انجام تعمیرات و نگهداری تاسیسات و توسعه شبکه های آبیاری و -انجام هرگونه فعالیت 
فنی و مهندسی در زمینه تخصصی صنايع آبیاری و کشاورزی و امور مرتبط با آن-گشت و بازرسی 
و حفاظت از منابع آب سطحی و زير زمینی. اجرای آبیاری تحت فشار و اجرای پروژه های آبیاری 
و زهکشی - انجام کلیه عملیات مربوط به حفر و تجهیز چاههای آب کشاورزی،صنعتی و شرب -و 
با  قرارداد  عقد  و  و ساخت مسکن  از ساختمان سازی، جاده سازی  اعم  کلیه خدمات عمرانی  انجام 
از  الزم  مجوزهای  اخذ  از  پس  مزايدات  و  مناقصات  کلیه  در  شرکت  و  حقوقی  و  حقیقی  اشخاص 
دستگاه های ذيربط با استفاده از سرمايه نیروی کارو تخصص اعضاء میباشددر صورت ضرورت قانونی 
انجام موضوعات فعالیت پس از اخذ مجوز های الزم ) ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و 
بخش  نشانی  به  بافت  شهرستان  در  شرکت  اصلی  مرکز  نشانی  ج-  باشد(  نمی  فعالیت  پروانه  صدور 
، مجتمع شهرک  ، پالک 7  ياسمن  ، کوچه  اعظم  پیامبر  بلوار   ، فلسطین  بافت، محله  ، شهر  مرکزی 
اساسنامه اصالح گرديد.  ماده مربوطه در  يافت و  تغییر  ، طبقه همکف کدپستی 78۵19۵74۵3  ياس 
د-با عضويت اعضاء جديد موافقت و سرمايه شرکت از ۵760000 ريال به 101760000 ريال منقسم به 
1696 سهم با نام عادی 60000 ريالی افزايش يافت . ه- اساسنامه جديد مشتمل بر ۵2 ماده و 29 تبصره 

مورد تصويب قرار گرفت .
بافت  غیرتجاری  موسسات  و  ها  شرکت  ثبت  مرجع  کرمان  استان  امالک  و  اسناد  ثبت  کل  اداره   
700310(

آگهی تغییرات
به  تعاونی  منابع طبیعی گلدرسه چاه شرکت  برداری  بهره  تغییرات شرکت کشاورزی احیاء و  آگهی 
شماره ثبت ۵83 و شناسه ملی 106300۵4412 به استناد صورتجلسه هیئت مديره مورخ 19/04/1398 
منضم به نامه شماره 1۵43/98 مورخ 2/۵/98 اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی شهرستان بافت الف-تعیین 
سمت مديران : عنايت اله معتمدی پور بشماره ملی3071۵07801 به سمت رئیس هیئت مديره مسعود 
معتمدی پور بشماره ملی3120100013 به سمت نائب رئیس هیئت مديره سمیرا معتمدی پور بشماره 
ملی3071768176 به سمت منشی هیئت مديره احمدعلی آتش بمان بشماره ملی3070486789به سمت 
عضو اصلی هیئت مديره معین پرويزپناه سرريگی بشماره ملی3392۵81313 ه سمت عضو اصلی هیئت 
مديره منصور معتمدی پور بشماره ملی 3071۵8۵810 به سمت مديرعامل ب- کلیه قراردادها ، اوراق 
مالی واسنادتعهداوربانکی وغیره )اعم ازبرات . سفته . چک ( وساير اوراق بهادار تعاونی پس ازتصويب 
هیئت مديره باامضای ثابت منصور معتمدی پور فرزند عنايت اله مديرعامل تعاونی و به انضمام يک 
از دو نفرازاعضای هیئت مديره عنايت اله معتمدی پور و يا مسعود معتمدی پور )اعضای هیئت مديره( 
مديره  هیئت  رئیس  يا  مديرعامل  باامضای  ومکاتبات  عادی  مدارک  وکلیه  اعتباردارد  ومهرتعاونی 
ومهرتعاونی قابل قبول ومعتبراست. اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان مرجع ثبت شرکت ها و 

موسسات غیرتجاری بافت )700309

آگهی تغییرات
تعاونی  شرکت  چاه  گلدرسه  طبیعی  منابع  برداری  بهره  و  احیاء  کشاورزی  شرکت  تغییرات  آگهی 
سالیانه  عادی  استناد صورتجلسه مجمع عمومی  به  ملی 106300۵4412  شناسه  و  ثبت ۵83  به شماره 
اجتماعی  رفاه  و  کار  تعاون  اداره  مورخ 2/۵/98  نامه شماره 1۵43/98  به  منضم  مورخ 19/04/1398 
شهرستان بافت الف - اعضاء هیئت مديره به قرار ذيل برای مدت سه سال انتخاب گرديدند: عنايت 
اله معتمدی پور بشماره ملی 3071۵07801 -مسعود معتمدی پور بشماره ملی 3120100013 -سمیرا 
معین   -  3070486789 ملی  بشماره  بمان  آتش  -احمدعلی   3071768176 ملی  بشماره  پور  معتمدی 
بشماره  پور  معتمدی  عباس  و  اصلی  اعضاء  بعنوان   3392۵81313 ملی  بشماره  سرريگی  پرويزپناه 
ملی 3070۵74981-علی معتمدی پور بشماره ملی 3070۵69031 -منصور معتمدی پور بشماره ملی 
3071۵8۵810 4 بعنوان اعضاء علی البدل ب-احمدقاسمی نژادرائینی بشماره ملی 3131۵۵0694 بعنوان 
بازرس اصلی و صولت معتمدی پور بشماره ملی 30701۵6894 بعنوان بازرس علی البدل برای مدت 

يکسال مالی انتخاب گرديدند. 
بافت  غیرتجاری  موسسات  و  ها  شرکت  ثبت  مرجع  کرمان  استان  امالک  و  اسناد  ثبت  کل  اداره 
)700308(

آگهی دعوت
آگهی دعوت سهامداران شرکت کشت صنعت گل ُرز جنوب شرق سهامی خاص ثبت شده به شماره 
629 و شناسه ملی 106300۵7639 جهت تشکیل مجمع عمومی عادی بدين وسیله از کلیه سهامداران 
شرکت دعوت می شود تا در جلسه مجمع عمومی)عادی سالیانه( يا)عادی به طور فوق العاده( که در 
ساعت 4 عصر مورخ 98/10/28 در آدرس بافت خیابان امام کوچه 13 کد پستی 78۵16۵۵948 تلفن 

42423۵34 تشکیل می گردد حضور بهم رسانند:
1-انتخاب اعضای هیأت مديره 

2-انتخاب بازرسین 
3-انتخاب روزنامه کثیراالنتشار

4-تصويب تراز و حساب سود و زيان ساالنه و تعیین پاداش هیأت مديره و بازرسین

اداره کل ثبت اسناد و امالك استان کرمان 
اداره ثبت اسناد و امالك حوزه ثبت ملک بافت 

هیأت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي آگهي موضوع 
ماده 3 قانون و ماده 13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي و اراضي و ساختمانهاي فاقد سند 
تعیین  قانون  موضوع  اول  1398/۵/3هیأت  139860319013000133مورخ  شماره  راي  برابر  رسمي 
تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملک 
بافت تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي خانم اعظم خالوئی فرزند حسین جان به شماره شناسنامه 116 
صادره از بافت در ششدانگ  يک باب خانه مشتمل بر طبقه فوقانی به مساحت 321/70 مترمربع قسمتی 
از پالک 38 - اصلی قطعه دو بخش 40 کرمان واقع در بزنجان خیابان امام کوچه شماره 2  خريداری 
از مالک رسمی  آقای رضا هاشمی مع الواسطه محرز گرديده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب 
را دو نوبت به فاصله 1۵ روز آگهي مي شود در صورتي که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت 
متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاريخ انتشار اولین آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را 
به اين اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت يکماه از تاريخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را 
به مراجع قضايي تقديم نمايند. بديهي است در صورت انقضاي مدت مذکور و عدم وصول اعتراض 

طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. 
تاريخ انتشار نوبت اول: 98/10/26
تاريخ انتشار نوبت دوم: 98/11/16

محمدمحسن قزوينی- رئیس ثبت اسناد و امالک بافت )م الف114(

آگهی فقدان سند مالکیت 
خانم لیلی جهانداری فرزند يدا... مالک ششدانگ خانه پالک 40 فرعی از4- اصلی قطعه 3 بخش 41 
کرمان واقع در خبر سفته که سند مالکیت آن بشماره چاپی 0307۵9 ب/90 صادر و تسلیم گرديده 
به علت  ضمن تسلیم يک برگ شهادت شهود تصديق شده مدعی است سند مالکیت پالک مزبور 
جابجايی مفقود گرديده و درخواست سند مالکیت المثنی را نموده لذا باستناد اصالح تبصره 1 ماده 
120 آئین نامه قانون ثبت مراتب يک نوبت در تاريخ مندرج در ذيل آگهی می شود تا چنانچه کسی 
باشند ظرف مدت  نزد خود می  مالکیت  يا وجود سند  به ملک مذکور و  نسبت  معامله  انجام  مدعی 
سند  ارائه  ضمن  را  خود  اعتراض  و  مراجعه  بافت  اسناد  ثبت  اداره  به  آگهی  انتشار  از  پس  روز   10
اقدام خواهد  المثنی  مالکیت  به صدور  از مدت مذکور نسبت  نمايد واال پس  يا سند معامله  مالکیت 

شد.)م الف116(
تاريخ انتشار: 98/10/26

محمدمحسن قزوينی-رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان بافت  

آگهي حصروراثت
خانم فاطمه برکم فرزند همتعلی داراي شناسنامه 8 به شرح دادخواست شماره 98078۵ مورخ98/10/10 
تاريخ 1398/9/1۵ در شهر  به شناسنامه 1419 در  برکم فرزند حسین  توضیح داده شادروان زرافشان 

بافت فوت شده و وراثت منحصر حین الفوت وي عبارتند از:
1-فاطمه برکم به ش ملی 3131390492متولد 133۵ بافت فرزند متوفیه.

يا  دارد  اعتراض  و چنانچه کسی  کثیراالنتشار محلي درج  از روزنامه  يکي  در  نوبت  مراتب يک  لذا 
شخص يا وصیت نامه ای از متوفی نزد اشخاصی باشد ظرف مدت يک ماه از نشر آگهی به شورای حل 
اختالف تقديم دارد  واالگواهی صادر خواهد شد و هر وصیتنامه ای جز رسمی و سری که بعد از اين 

موعد ابراز شود از درجه اعتبار ساقط است.
طوبی اسفنديارپور-دفتر شورای حل اختالف شماره يک شهرستان بافت

آگهي حصروراثت
 980849 شماره  دادخواست  شرح  به   2681 شناسنامه  داراي  ا...  فیض  فرزند  نادری  کشور  خانم 
تاريخ  در   1313 شناسنامه  به  اسدا...  فرزند  نادری  خاور  شادروان  داده  توضیح  مورخ98/10/21 

1393/3/16 در شهر بافت فوت شده و وراثت منحصر حین الفوت وي عبارتند از:
1-منوره نادری به ش ش 11متولد 1314 خواهرزاده متوفیه.

2- عبدا... نادری به ش ش 90متولد 1319 خواهرزاده متوفیه.
3- کشور نادری به ش ش 2681 متولد 1329 خواهرزاده متوفیه.

4- طاهره نادری به ش ش 491 متولد 1333 برادرزاده متوفیه.
۵- فاطمه نادری به ش ش ۵۵3متولد 1339 برادرزاده متوفیه.

يا  دارد  اعتراض  و چنانچه کسی  کثیراالنتشار محلي درج  از روزنامه  يکي  در  نوبت  مراتب يک  لذا 
شخص يا وصیت نامه ای از متوفی نزد اشخاصی باشد ظرف مدت يک ماه از نشر آگهی به شورای حل 
اختالف تقديم دارد  واالگواهی صادر خواهد شد و هر وصیتنامه ای جز رسمی و سری که بعد از اين 

موعد ابراز شود از درجه اعتبار ساقط است.
سکینه آبساالن-دفتر شورای حل اختالف شماره سه شهرستان بافت

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
نظر به اينکه پرونده ای از خانم نصرت ابراهیم پور فرزند شهريار علیه آقای جمشید دولتی زاده فرزند 
يدا...دال بر ترک انفاق در اين شورا در حال رسیدگی دارد و از آنجايی متشاکی آقای جمشید دولتی 
زاده مجهول المکان می باشد به تجويز ماده 73 قانون آئین دادرسی به متشاکی اعالم می گردد که از 
تاريخ نشر آگهی به مدت يک هفته مهلت دارد تا به استناد ماده 260 قانون آئین دادرسی در شورای 
حل اختالف دولت آباد حضور يابد و چنانچه مطلبی نفعاً يا اثباتاً دارد ارائه نمايد. لذا مراتب در يکی 
به شورای حل  برداری قضايی  بهره  را جهت  از آن  ای  نسخه  و  از روزنامه های کثیراالنتشار آگهی 

اختالف ارسال نمايند.
علیرضادولتی-رئیس شورای حل اختالف دولت آباد

 برآورد خسارات سیل به زیربخش های کشاورزی
 

در پی وقوع سیل در استان سیستان و بلوچستان که باعث طغیان 
وزارت  سرپرست  شد،  سیالب  وقوع  و  محلی  رودخانه های 
جهادکشاورزی با دستور ويژه ای هیاتی را به سرپرستی معاون آب 

و خاک اين وزارتخانه به سیستان اعزام کرد.
بازسازی  از وزارت جهادکشاورزی،  نقل  به  به گزارش حکمت 
و  سنتی  انهار  قنوات،  شامل  کشاورزی  خاکی  و  آبی  تاسیسات 
پرورش  استخرهای  و  آبخیزداری  بندهای  آبیاری،  کانال های 
ماهی، جاده های دسترسی، مزارع و باغات، جايگاه دام، واحدهای 
مهم ترين  از  دامپزشکی  اقدامات  و  علوفه  تامین  مرغداری، 
دامپروران  و  کشاورزان  به  امدادرسانی  برای  که  است  اقداماتی 
خسارت های  عمده  دارد.  قرار  کار  دستور  در  زده  سیل  مناطق 
نیکشهر،  کنارک،  شهرستان های  در  کشاورزی  بخش  به  وارده 
چابهار، قصرقند، دلگان، مهرستان، سرباز، بمپور، فنوج، سیب و 
سوران و خاش بوده است. همچنین به علت بسته شدن جاده های 
نیست  امکان پذير  قطعی  خسارت  تعیین  درحال حاضر  دسترسی، 
خسارات  میزان  خسارت،  تعیین  گروه های  اولیه  بررسی های  و 
تومان  میلیارد   640 حدود  را  کشاورزی  زيربخش های  به  وارده 
بحران و  دفتر مديريت  برآورد کرده اند. در عین حال، مديرکل 
کاهش مخاطرات بخش کشاورزی خسارات وارده به 3 استان را 
اعالم کرده است. به گفته سیدمحمد موسوی، در پی وقوع سیل 
 3 به بخش کشاورزی  تومان خسارت  میلیارد  هزار  اخیر، حدود 
است.  وارد شده  و کرمان  هرمزگان  بلوچستان،  و  استان سیستان 
و  بحران  مديريت  دفتر  مديرکل  مهر،  خبرگزاری  گزارش  به 
شده  انجام  اقدامات  درباره  کشاورزی  بخش  مخاطرات  کاهش 
حین سیل توسط وزارت جهاد کشاورزی اظهار کرد: توزيع ۵10 
تن علوفه، جابه جايی 21 هزار راس دام، دفن بهداشتی 700 راس 
دام، تخلیه آب 600 هکتار اراضی کشاورزی، تامین 10 کیلومتر 
کشاورزی،  اراضی  اضطراری  آب  انتقال  برای  اتیلن  پلی  لوله 
مرمت 20 کیلومتر جاده های بین مزارع از جمله اقدامات وزارت 
جهادکشاورزی از زمان وقوع سیل تاکنون بوده است. وی افزود: 
منابع جبران خسارات و  تامین  پیشنهاد طرح و تصويب  همچنین 
بازسازی زيرساخت ها برای ارائه در هیات دولت تهیه و به وزارت 

کشور و سازمان برنامه و بودجه کشور ارسال شده است.

روايت سیل در جنوب شرق کشور در روزهای 
اخیر نشان می دهد که ايران در سال های اخیر از 
شرايط آب و هوايی نسبتا متعادل فاصله گرفته 
و دچار شرايط جديد آب و هوايی شده است. 
شرايطی که در برخی مواقع آب و هوای شديدا 
خشک را برای کشور به همراه دارد و در برخی 

سال ها به دوران ترسالی منتهی می شود.
معتقد  نیرو  وزير  اردکانیان  رضا  میان،  اين  در 
راديکالیسم  نوع  يک  دچار  کشور  که  است 
سال  در  به طوری که  است؛  شده  هوايی  و  آب 
قرن  نیم  در  سال  خشک  ترين   96-97 آبی 
از  بعد  بالفاصله  و  سرگذاشتیم  پشت  را  اخیر 
شديم.  مواجه  آبی  دوران  تر سال ترين  با  آن 
آب  شرايط  از  متفاوت  نوع  دو  با  شدن  مواجه 
در  کشور  تا  شده  موجب  کشور  در  هوايی  و 
کم  تنیده  هم  در  بحران  دو  با  اخیر  سال های 
خصوص  اين  در  شود؛  روبه رو  سیالب  و  آبی 
می توان به روزهای آغازين سال 98 اشاره کرد 
سیل  چالش  با  کشور  استان های  از  بسیاری  که 
مواجه شدند و حال در ماه های پايانی سال مجدد 
سیالب بخشی از کشور را در برگرفته است و با 
توجه به نامشخص بودن وضعیت آب و هوايی 
دو  حتی  يا  آينده  سال  که  نیست  معلوم  کشور 
شود.  روبه رو  شرايطی  چه  با  کشور  آينده  ماه 
»ايسنا«  سوی  از  شده  منتشر  گزارش  براساس 
طی سال های اخیر میزان خسارت سیل در سطح 
ملی و بین المللی روبه افزايش بوده، به طوری که 
میزان خسارت سیل در ايران رشد 2۵0 درصدی 
داشته و 70 درصد اعتبارات ساالنه ستاد حوادث 
است.  يافته  اختصاص  چالش  اين  به  غیرمترقبه 
براساس داده های اعالم شده برخالف دوره 30 
ساله گذشته در سال آبی 98-97 ايران با افزايش 
در  و  شد  مواجه  بارش ها  درصدی   300 حدود 
کارون،  شامل  کشور  رودخانه های  مهم ترين 
بیش  مراتب  به  افزايش  اين  میزان  کرخه  و  دز 
ديگر،  سوی  از  بود.  کشور  ساالنه  میانگین  از 
گزارش های منتشر شده نشان دهنده آن است که 
طی ۵0 سال گذشته 2400 مورد سیل سهمگین 
خسارت های  به  منجر  که  داده  رخ  کشور  در 
مالی  خسارت های  و  شده  جانی  و  مالی  جدی 
 731 حدود   1370 تا   1330 سال های  طی  سیل 
میلیارد تومان برآورد شده است. اما شايد بتوان 
يکی از چالش های فعلی کشور را پیش بینی های 
رضا  دانست.  بارندگی ها  غیرکارشناسانه 
اردکانیان در اين رابطه اين نکته را تاکید می کند 

که سیل اخیر جنوب شرقی کشور به مسووالن 
اين  افتاد  میان  اين  در  اتفاقی که  اعالم شد،  اما 
بینی ها  پیش  دوبرابر  از  بیش  بارش  که  بود 
صورت گرفت. اتفاقی که موجب شد تا جنوب 
شرق کشور با رخدادی غافلگیرانه روبه رو شود 
به گفته  برگیرد.  در  را  از کشور  بخشی  و سیل 
وزير نیرو، شرايط به وجود آمده به اين معنا است 
بلوچستان  و  سیستان  استان  در  امسال  بارش  که 
از اول مهر تاکنون به  ويژه در روزهای اخیر تا 
4۵ برابر بارش های سال رسید و بايد با اقتضائات 
که  می رسد  به نظر  زندگی کرد.  شرايطی  چنین 
اين صحبت های اردکانیان بیانگر شرايط خاص 
برای کشور است و هرچند که وی معتقد است 
هم  سر  پشت  حدی  پديده  دو  اين  »وقوع  که 
ترين  پیشرفته  که  است  نظیری  کم  بسیار  اتفاق 
تجهیزات و کشورها در علم آب و هواشناسی 
قادر به پیش بینی آن نیستند« اما انتظار می رود که 
سیستم مديريتی کشور برای اين موضوع راهکار 

درست داشته باشد.
و  اشاره  اخیر  بارش های  به  همچنین  وی 
يادآوری کرد: در سیالب فروردين ماه با تجربه 
سیل بهمن و اسفند ماقبل آن، مقداری محافظه 
سعی  و  داشتیم  پیش بینی ها  در  کمتری  کاری 
کرديم اعتماد بیشتری به مدل های رياضی داشته 
باشیم که شرايط را کمی بحرانی تر نشان می داد. 
بدنه  وارد  بايد  شرايط  اين  نیرو،  وزير  گفته  به 
مديريتی کشور شود، بايد کاری کرد که بعد از 
اين پذيرش، شرايط سیالب توام با منافع باشد و 

خسارات به صفر يا حداقل برسد.
آخرين وضعیت ذخاير آبی

اما بررسی میانگین ارتفاع ريزش های جوی تا 26 
دی ماه از رشد 8 درصدی بارش ها نسبت به سال 
آبی گذشته حکايت دارد. اين رشد شامل میزان 
بارش ها نسبت به میانگین 11 ساله نیز می شود و 
برای اين دوره زمانی رشد 49 درصدی و نسبت 
داشته  درصدی   38 رشد  ساله   ۵1 میانگین  به 
بارش ها  متوسط  آمار  بررسی  همچنین  است. 
رکورددار  می دهد،  نشان  کشور  استان   31 در 

مدت زمان  در  جوی  ريزش های  رشد  بیشترين 
آبی  سال  مشابه  مدت  به  نسبت  بررسی  مورد 
بلوچستان«،  و  »سیستان  استان های  گذشته، 
و  جنوبی«  »خراسان  »کرمان«،  »هرمزگان«، 
نسبت  بارش ها  افت  بیشترين  بوده اند.  »يزد« 
به  مربوط  نیز  گذشته  آبی  سال  مشابه  مدت  به 
»لرستان«،  »خراسان شمالی«،  »ايالم«،  استان های 
»چهارمحال و بختیاری« و »کرمانشاه« است.  از 
سوی ديگر آمارهای رسمی »دفتر مطالعات پايه 
منابع آب شرکت مديريت منابع آب ايران« نشان 
آغاز  از  جوی  ريزش های  کل  ارتفاع  می دهد، 
بیست  و ششم  تا  سال آبی جاری )اول مهر 98( 
دی ماه، 6/ 128میلی متر بوده است و در مدت 
ثبت  میلی متر   118  /9 بارش ها  قبل  سال  مشابه 
شده است. رشد بارش ها تا اولین ماه زمستان در 
حالی است که در فصل پايیز اين نگرانی وجود 
بارشی  کم  سالی  جاری  آبی  سال  که  داشت 
گمانه زنی ها  زمستان  شروع  با  اما  بود،  خواهد 

تغییر کرد و شاهد رشد بارش ها بوده ايم.
شده،  منتشر  آمارهای  با  مطابق  ديگر،  سوی  از 
میان 6 حوضه آبريز درجه يک، سه حوضه  از 
»خلیج فارس  و  خزر«  »دريای  ارومیه«،  »درياچه 
و دريای عمان« افت بارش  ها را نسبت به مدت 
مشابه سال قبل تجربه کرده اند و حوضه »مرزی 
به  نسبت  بارندگی  6/ 70میلی متر  ثبت  با  شرق« 
میلی متر(   14  /3( گذشته  آبی  سال  مشابه  دوره 
394 درصد رشد را در کارنامه خود ثبت کرده 
ارتفاع  نیز  مرکزی  فالت  حوضه  در  است. 
ثبت شده که  میلی متر   8۵ /8 ريزش های جوی 
 /1( گذشته  آبی  سال  در  مشابه  مدت  به  نسبت 
۵9میلی متر( معادل 4۵ درصد رشد داشته است. 
در حوضه قره قوم نیز ريزش های جوی ثبت شده 
مدت  به  نسبت  که  بوده  82میلی متر   /۵ با  برابر 

مشابه سال قبل رشد 11 درصدی داشته است.
وضعیت بارش در استان ها

بارندگی ها  آماری  از سوی ديگر رصد تصوير 
از  بسیاری  در  بارش ها  افت  از  هم  استان  ها  در 
بین  از  که  به طوری  دارد؛  نقاط کشور حکايت 
31 استان کشور 22 استان افت ريزش های جوی 
را نسبت به مدت مشابه در سال گذشته به ثبت 
دوره  توانسته اند  استان ها  مابقی  و  رسانده اند 
کنند.  سپری  بارش  رشد  با  را  نظر  مورد  زمانی 
آن  نشان دهنده  همچنین  شده  اعالم  داده های 
است که نسبت به متوسط درازمدت استان هايی 
که افت بارش داشته اند، شامل 10 استان می شود.

دبیر قرارگاه مرکزی راهیان نور:
سه هزار گروه جهادی به کمک سیل زدگان سیستان و بلوچستان شتافتند

 خسارت سیالب به بیش از 32۰۰ واحد مسکونی در کرمان

 ثبت رکوردهای جدید بارشی

رئیس سمای کرمان بیان کرد؛
تزریق خون تازه  در رگ های نظام با شهادت 

سردار سلیمانی

»شهادت سردار سلیمانی خون  رئیس سمای کرمان گفت: 
تازه ای در رگ های نظام جاری کرد.«

مدارس  فرهنگی  و  تربیتی  شورای  جلسه  در  خزاعی  مجید 
آزاد  دانشگاه  رئیس  حضور  با  که  کرمان  استان  سمای 
سمای  هماهنگی  و  نظارت  شورای  دبیر  استان،  اسالمی 
رابطین  و  مهارتی  و  عمومی  آموزش های  معاونین  استان، 
فرهنگی و تربیتی به میزبانی دانشگاه آزاد اسالمی  واحد بم 
برگزار شد با تسلیت به مناسبت شهادت سردار سرافراز حاج 
به  برای  را  خود  تالش  تمام  »دشمن  گفت:  سلیمانی  قاسم 
حاشیه بردن ارادت مردم نسبت به سردار سلیمانی به کاربرده 

ولی اين ارادت قلبی است و خللی در آن راه ندارد.«
وی افزود: »در شرايط کنونی همه بايد آگاه باشیم و بدانیم 
نظام  برای  می تواند  بزند  سر  ما  از  که  غفلتی  کوچک ترين 
داشته  همراه  به  فراوانی  تبعات  و  شود  مسئله ساز  و  هزينه زا 

باشد، پس بايد بسیار مراقب بود.«
پیامبر  سنت  و  »قرآن  کرد:  تأکید  کرمان  سمای  رئیس 
بیانیه گام دوم  و  بنیادين  اصلی و سند تحول  منابع  به عنوان 
انقالب به عنوان منابع فرعی نقشه راه ما در انجام فعالیت های 

فرهنگی هستند.«
خزاعی اظهار کرد: »مربیان پرورشی بايد قدر خود را بدانند، 
مسائل  بتوانند  بايد  دارند،  خطیری  و  مهم  مسئولیت  آن ها 
و  دهند  تشخیص  ناسره  از  را  سره  کنند،  تجزيه وتحلیل  را 

عکس العمل به موقع داشته باشند.«
است،  فرهنگی  ما  نخست  رويکرد  اينکه  بر  تأکید  با  وی 
گفت: »در اين برهه زمانی که دشمن اصول مسلم عقیدتی 
و  فرهنگی  کار  عاشق  فردی  اگر  داده،  قرار  هدف  را  ما 
پرورشی نبوده و ذوق و عالقه نداشته باشد، جايز نیست در 
اين پست حساس بماند؛ چراکه مربی پرورشی می تواند يک 

دانش آموز را از دين فراری يا جذب دين کند.«
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بافت

عینک مهتاب
ساخت انواع عینک طبی در پانزده دقیقه

فروش انواع عینک های طبی و آفتابی مارک دار و اصل
معاینه چشم تحت نظر اپتومتریست رسولی پور

بافت : خیابان امام )ره( نرسیده به میدان امام علی )ع( جنب 
شهرداری تلفن 03442426443

انم حکمت، شهره اش رو راستی 

رد تالش رفع نقص و کاستی
جلوه ای نو از هواخوااهن بافت

 حکمت آید هر کجا حق داشتی

اداری  شورای  در  کرمان  استان  کل  بازرس 
بافت:

هر جرمی در دستگاهی رخ دهد، مسئولیتش در 
وهله اول متوجه مدير آن است

استان  کل  بازرسی  عمومی  روابط  گزارش  به 
با  بافت  اداری شهرستان  کرمان، جلسه شورای 
حضور احمد آبیار بازرس کل استان مورخ 30-

برگزار  شهرستان  اين  فرمانداری  در   1398-9
شد.

در اين جلسه آبیار بازرس کل استان با بیان اينکه 
که  است  بزرگ  بسیار  نعمت  يک  مسئولیت 
به واسطه آن می توان به اشرف مخلوقات خدمت 
کرد، افزود: بايد اين نعمت را جدی بگیريم چرا 

که از ارزش بسیار زيادی برخوردار است.
و  پرداخت  مديران  وظايف  از  برخی  به  وی 
گفت: يکی از وظايف مديران هدايتگری است 
و در همین راستا همه در قبال کارکنان، مردم و 

ارباب رجوع نیز مسئولیت دارند.
بازرس کل استان کرمان يکی ديگر از وظايف 
از  يکی  و  دانست  پیشگیری  وظیفه  را  مديران 
پیشگیری  را  تخلف  از  جلوگیری  ملزومات 
عنوان کرد و با اشاره به قانون خدمات کشوری 
دهد،  رخ  دستگاهی  در  جرمی  هر  گفت: 
مسئولیت آن در وهله اول متوجه مدير دستگاه 
می باشد که اين مسئولین هم حقوقی است و هم 

کیفری.
آبیار تصريح کرد: يکی ديگر از آن موضوعاتی 
که در دستگاه اداری آسیب جدی است، بحث 
کم  باعث  که  می باشد  سهل انگاری  و  اهمال 
شدن اعتماد مردم و ضربه زدن به اقتصاد کشور 
می شود و در همین خصوص از دهیاران و ساير 
حاضرين که در جلسه حضور دارند می خواهم 
از  اطالع  و  مقررات  و  قوانین  رعايت  به  نسبت 

طرح ها و پروژه ها اهتمام کنند.
وی در خصوص اينکه برخی از مديران گاهی 

بازرسی  و  نظارتی  دستگاه  از  ما  می گويند 
می ترسیم، اظهار داشت: اين افراد کسانی هستند 
که يا به وظايف قانونی خودآگاهی ندارند و يا 
اينکه  يا  و  می کنند  تنبلی  محوله  امور  انجام  در 
کار  اين  بگويند  که  ندارند  را  آن  شجاعت 

خالف قانون است.
دوباره  تأکید  ضمن  استان  بازرسی  مديرکل 
بر  اعضاء  ساير  و  جلسه  در  حاضر  دهیاران  به 
اداری،  اموال  از  استفاده  در  نظر  دقت  موضوع 
از  استفاده  و  اداری  اموال  حفظ  در  گفت: 
اگر  و  به کارگیريد  را  بیت المال حساسیت الزم 
از  حداقل  نترسید  خداوند  از  کسی  جايی  در 
اين خصوص مراقبت  بترسد و در  آبروی خود 
راه  به  خصوص  اين  در  کس  هر  که  چرا  کند 
کج برود مطمئناً در همین دنیا آبروی او خواهد 

رفت.
آبیار در بخش ديگری از سخنان خود و با اشاره 
به در پیش بودن به فصل انتخابات با بیان اينکه 

را  خود  آخرت  و  دنیا  که  کسی  انسان  بدترين 
به خاطر ديگران خراب کند، افزود: اگر کسی 
اموال  از  کانديدا  يک  علیه  و  له  تبلیغ  برای 
عمومی استفاده کند، اين کار دزدی است، حتی 

اگر اين عمل استفاده از وقت اداری باشد.
مديرکل بازرسی استان با بیان اينکه دستگاه های 
را  جرمی  هر  که  است  قوی  آن قدر  نظارتی 
دهیاران  و  مديران  داشت:  بیان  می کند  کشف 
و  به حفاظت  نسبت  و  بگیرند  را جدی  نظارت 
نگهدار امکاناتی که در اختیار دارند حساسیت 

داشته باشند.
از  استان  در  را  بافت  شهرستان  ادامه  در  آبیار 
خوبی  سطح  در  اداری  سالمت  و  پاکی  لحاظ 
ارزيابی کرد و استان کرمان را جزء استان های 
نمونه کشور در اين خصوص دانست و مواردی 
سطح  در  اداری  سالمت  ارتقاء  زمینه  در  را 
دهیاران  و  مديران  هوشیارسازی  و  دستگاه ها 

متذکر شد.

بازرس کل استان کرمان در شورای اداری بافت:

هر جرمی در دستگاهی رخ دهد، مسئولیتش در وهله اول متوجه 
مدیر آن است

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار کرمان گفت: 
سقف پنج درصد از درآمد شهرداری های اين استان در 
و  جاری  هزينه های  به  ساختمانی  پروانه  صدور  بخش 

عمرانی مدارس اختصاص يافته است.
استانداری  از روابط عمومی  نقل  به  به گزارش حکمت 
کرمان، محمدصادق بصیری در نشست شورای آموزش 
و پرورش و تجلیل از شوراهای برتر آوپ استان کرمان 
با اشاره به مصوبات اين نشست افزود: مقرر شد بر اساس 
دستور جلسه بند سه قانون شوراها تعیین تکلیف و سقف 

پنج درصد تعیین شود.
درآمد  و  جاری  اعتبارات  توزيع  داشت:  اظهار  وی 
و  غذايی  سرانه  آموزان،  دانش  سرانه  شامل  اختصاصی 
هدايا امسال نیز در استان کرمان تصويب و گزارش آن 
به شورای آموزش پرورش کشور ارسال می شود. معاون 
سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار کرمان گفت: دستگاه 
های دولتی گزارشی قانونی برای اعزام دانش آموزان به 

برای  نور  راهیان  اعزام  زيرا  کنند  ارائه  مقدس  دفاع  عملیاتی  مناطق 
مسائل اخالقی و رفتاری دانش آموزان تاثیرگذار است.

و  ها  بانک  صنايع،  صاحبان  حضور  با  نشستی  داشت:  بیان  بصیری 
شهرداری ها برگزار و با کمک بخش خصوصی تعداد دانش آموزان 
برای راهیان نور اعزام می شوند. وی با بیان اينکه کمک به آموزش و 
پرورش باقیات و صالحات است افزود: شوراهای آموزش و پرورش 
در استان و شهرستان ها به مسائل پرورشی اخالقی، رفتاری و ايمانی 

توجه کنند و مشکالت اين حوزه را رفع کنند.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار کرمان تصريح کرد: برنامه 
از افت تحصیلی،  برای جلوگیری  ريزی شورای آموزش و پرورش 
در  اعتقادات  استحکام  و  مذهبی  فعالیت  ترويج  فرهنگیان،  ارتقای 
وی  شود.  می  تقدير  شوراها  اين  از  که  شود  می  دنبال  ها  شهرستان 
افزود: وظیفه اصلی آموزش و پرورش پرورش نسل معتقد به خدا در 

جايگاه انسان کامل باشد.
پرورش  و  آموزش  مديرکل  استانداری،  عمومی  روابط  گزارش  به 
استان کرمان نیز در اين جلسه 'نگاه ملی و تحول منطقه ای' را شعار 
هفته شوراهای آموزش و پروش اعالم کرد و گفت: در سال های اخیر 
پرورش شاهد  به حوزه آموزش و  تحوالت خوبی در ورود خیرين 
بوديم، به طوری که 200 کالس درس در دی ماه امسال توسط خیرين 
عملیات  هفته گذشته  در  همچنین  کلنگ زنی شده  کرمان  استان  در 
احداث 92 کالس درس توسط بخش دولتی با نام شهدای مقاومت 

آغاز شد.
و  آموزش  شوراهای  هفته  آغاز  به  اشاره  با  اسکندری نسب  احمد 
پرورش گفت: شورای آموزش و پرورش يکی از شوراهايی است که 
در کشور مستند و قانونی عمل می کند و اين شورا ظرفیت مناسبی 
برای تعلیم و تربیت بوده و بهترين مکان برای حل مشکالت آموزش 
و پروش است. وی لزوم توسعه کشور را در گرو توسعه آموزش و 

پرورش دانست و بیان کرد: توسعه پايدار در گرو توسعه انسانی است 
و جامعه ای که می خواهد در مسايل اقتصادی، فرهنگی، علمی و ... 
مانور بدهد مستلزم تربیت دانش آموزان خالق و پوياست و مدرسه ها 

بايد با نشاط، خالق و پويا زمینه ساز اين مهم باشند.
يکی  را  محوری  مدرسه  کرمان  استان  پرورش  و  آموزش  مديرکل 
از راهکارهای پويايی مدارس برشمرد و اظهار کرد: آمادگی داريم 
فراگیری احکام  تربیتی، ورزشی،  به سمت فضای  را  فضای مدارس 
شهری و ... برای تمامی اقشار جامعه سوق دهیم تا بتوانیم با کمک 
دستگاه های ديگر جايگاه مدرسه را به صورتی تعريف کرده که اين 

مهم را دنبال کنند.
همه  همکاری  نیازمند  پروش  و  آموزش  اينکه  بر  تاکید  با  وی 
آموزش  به  ای  ويژه  توجه  اگر  معتقديم  کرد:  تصريح  نهادهاست، 
خواهیم  تضمین  را  جامعه  و  نظام  آينده  قطعا  باشیم  داشته  پروش  و 
کرد. وی با اشاره به قانون تبديل به احسنت کردن فضاهای آموزش 
با اعالم اين خبر که در سال جاری  و پرورش به کاربری تجاری و 
فعال شده  است،  تمام در حوزه آموزش و پرورش  نیمه  310 پروژه 
عنوان کرد: حدود ۵ کیلومتر از فضاهای آموزشی آموزش و پروش 
سیستم  دهنده  نجات  می تواند  که  دارند  تجاری  بَر  کرمان  استان  در 
با مشارکت  باشند که می توانیم  آموزش و پرورش در استان کرمان 

ديگران از اين فرصت نهايت استفاده را بکنیم.
فرمانداران  تعامل  از  کرمان  استان  پرورش  و  آموزش  مديرکل 
از  برخی  کرد:  بیان  و  آورد  میان  به  سخن  پرورش  و  آموزش  با 
پايدار برای آموزش و پرورش تامین کرده اند. وی  فرمانداران منابع 
برای  دولت  از سوی  تومان  میلیارد   700 و  هزار   2 امسال  داد:  ادامه 
مشارکت خیرين در کشور تخصیص داده شده به طوری که اگر خیری 
30 درصد هزينه های ساخت را متقبل شود، مابقی آن توسط دولت 

پرداخت خواهد شد.

در جلسه شورای آموزش و پرورش استان:
اختصاص پنج درصد اعتبارات صدور پروانه ساختمانی به آموزش و پرورش استان


