
به گفته سرپرست شرکت پخش فرآورده های نفتی جیرفت، کاالبرگ نفت سفید 
مرحله دوم شماره 2۷ ناحیه جیرفت اعالم شده و سهم هر خانوار 220 لیتر است

یک کودک ۱2 ساله فوت شد؛ تعداد 
جان باختگان مراسم تشییع به ۶۱ نفر  رسید

جرایم شخص ثالث به مناسبت 
دهه فجر بخشیده می شوند

شروع توزیع نفت 
سفید در جیرفت  

سیل در کرمان؛ پای تغییر اقلیم در میان است؟
بارش های امسال 120 درصد نسبت به حالت معمول افزایش داشته اند

سرپرست اداره کل منابع طبیعی جنوب استان:

روابط عمومی اداره کل منابع طبیعی جنوب 

کرمان جایگاه نخست کشوری را کسب کرد
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رییس مرکز بهداشت جیرفت:

۴ هزار کیلوگرم مواد غذایی فاسد
در جیرفت کشف شد
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ما را در تلگرام دنبال کنید

تومــان  500 قیمــت              1398 دی   25 چهارشــنبه         662 پیاپــی  شــماره  ســوم           ســال 

4
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شرم سارم و عذرخواهی 
می کنم

عباس تقی زاده
یادداشت مهمان

غم از دسـت دادن سـردار رشـید اسـام حاج 
ویـژه  بـه  همرزمانـش،  و  سـلیمانی  قاسـم 
سـردار حسـین پورجعفـری ایـران و کرمان را 

در شـوک و بهـت فـرو بـرد.
شـرایط کرمـان در ایـن شـرایط متفـاوت بود. 
حـاج قاسـم فرزنـد ایـن دیـار بـود و غـم از 
تـر،  تلـخ  دیرینـش  یـار  و  او  دادن  دسـت 

جانـکاه تـر و سـوزنده تـر.
سـرفراز  سـردار  مطهـر  پیکـر  تشـییع  آییـن 
شـهید سـپهبد حاج قاسم سـلیمانی در کشور 
بـا شـکوه تمـام برگـزار شـد و همـه نـگاه هـا 
بـه کرمـان بـه عنـوان خانه ابـدی سـردار دلها 

دوختـه شـد.
مراسـم تشـییع سـردار شـهید سـپهبد حـاج 
حسـین  سرارشـهید  و  سـلیمانی  قاسـم 
پورجعفـری در کرمـان بـا جمعیتـی فراتـر از 

همـه پیـش بینـی هـا آغـاز شـد.
کرمـان  آزادی  میـدان  در  سـامی  سـردار 
سـخنرانی کـرد. آن لحظات در محـل کار بودم 
و تصاویـر را از طریـق تلویزیـون مـی دیـدم. 
دقایقـی بعـد بـه سـمت مراسـم و محـدوده 
میـان  در  سـاعتی  یـک  رفتـم  ملـی  بـاغ 
جمعیـت بـودم امـا کنـدی حرکـت چنـان بود 
کـه اثـری از خـودروی حامـل پیکرهای مطهر 

دیـده نمـی شـد.
قـرار بود تعـدادی از عکاسـان و خبرنـگاران را 
سـاعت 10:15 دقیقـه  گلـزار شـهدا بـه همـراه 
همـکارم اعـزام کنیـم بـه محـل کار برگشـتم.  
از هموطنـان  تعـدادی  خبـر مصـدوم شـدن 
بعـد  دقایقـی  را  تشـییع  مراسـم  در  حاضـر 
شـنیدم. دقیـق بـه خاطـر نـدارم چه سـاعتی 

د. بو
خبـری تـکان دهنـده کـه بـا شـنیدن جـان 
باختـن تعـدادی از مصدومـان، غـم شـهادت 
حـاج قاسـم را دوچندان که صدچنـدان کرد و 
وقتی شـنیدم در بین جـان باختگان تعدادی 
از هموطنان بزرگوار از سـایر شـهرها و اسـتانها 
سـاکنان  از  یکـی  عنـوان  بـه  هسـتند  هـم 
کرمان، احسـاس شـرم و گناهم بیشـتر شـد.

تـاش ها برای نجـات مصدومان، شناسـایی 
حادثـه،  لحظـات  همـان  از  باختـگان  جـان 
شـروع شـده بـود و ادامـه داشـت و همچنان 

فعالیـت هـا ادامـه دارد.
سرکشـی از خانواده ها، عیـادت از مجروحان، 
تامیـن هزینه های درمـان، و … اما همچنان، 
از آن اتفـاق تلـخ و جانـکاه، احسـاس گنـاه 
مـی کنـم.  وظیفـه ثبـت نـام و معرفـی سـی 
عـکاس و خبرنـگار برای صدور کارت از سـوی 
رییـس کمیتـه اطـاع رسـانی سـتاد برگزاری 
مراسـم تشـییع سـردار سـلیمانی به اینجانب 
واگذار شـده بـود )در ابتدا قرار بـود برای همه 
خبرنـگاران کارت صـادر شـود امـا بعـدا اعام 
شـد نیـازی به کارتـی غیـر از کارت خبرنگاری 
بـرای  نفـر  سـی  بـرای  حداکثـر  و  نیسـت 
فـرودگاه، جایـگاه میـدان آزادی و گلزار شـهدا 
کارت صـادر شـود کـه بـا اولویـت خبرگزاریهـا 
و عکاسـان خبـری انجـام شـد(. امـا از آنچـه 
اتفاق افتاد شـرمگین و شـرمنده هسـتم و به 

سـهم خـودم عذرخواهـی مـی کنم.
شـرمنده خانـواده جانباختـگان و مصدومـان، 
شـرمنده کرمـان و ایـران، شـرمنده هموطنـان 
عزیـز و شـرمنده سـربازترین سـردار، حـاج 
قاسـم سـلیمانی و مجددا از همـه عذرخواهی 

مـی کنم.
با شرم و عذر
عباس تقی زاده
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روابط عمومی اداره کل منابع طبیعی جنوب 
کرمان جایگاه نخست کشوری را کسب کرد

جرایم شخص ثالث به مناسبت دهه فجر 
بخشیده می شوند

منابــع طبیعــی از جملــه ســازمان هایــی اســت کــه دارای 
ــوری  ــه ط ــت ب ــه اس ــام در جامع ــاص و ع ــان خ مخاطب
ــی  ــژه جوامــع محل ــه وی ــه ب ــه طیــف وســیعی از جامع ک
حاشــیه جنــگل هــا، بهــره بــرداران، مرتعــداران بــه دلیــل 
شــرایط خــاص زندگــی شــان همــواره بــا ایــن منابــع ســر 
و کار دارنــد. اگــر نگاهــی گــذرا و ســاده بــه کارکــرد روابــط 
عمومــی داشــته باشــیم، خواهیــم دیــد کــه ســازمان 
ــام  ــور ع ــه ط ــور ب ــزداری کش ــع و آبخی ــا، مرات ــگل ه جن
ــواره در  ــاص هم ــور خ ــه ط ــی ب ــع طبیع و ادارات کل مناب
تعامــل بــا قشــری از جامعــه هســتند کــه جــزو مخاطبــان 
ــام و فصــول  ــع طبیعــی بشــمار آمــده  و در ای ــت مناب ثاب
ــان  ــران و کارشناس ــه مدی ــان ب ــوع آن ــال رج ــف س مختل
ــه  ــی در چرخ ــع طبیع ــگاه مناب ــت و جای ــی از اهمی حاک

ــان دارد. ــی آن ــادی و اجتماع اقتص
ــوب  ــزداری جن ــی و آبخی ــع طبیع ــت اداره کل مناب سرپرس
کرمــان بــا اشــاره بــه اینکــه واحــد روابــط عمومــی جنــوب 
کرمــان موفــق بــه کســب ســقف امتیــاز الزم در بیــن روابــط 
ــش  ــور در بخ ــی کش ــع طبیع ــای ادارات کل مناب عمومی ه
ــروژه  ــازی پ ــانی و مستندس ــاع رس ــازی، اط ــگ س فرهن
هــای آبخیــزداری و آبخوانــداری در ســال 98 شــده اســت، 
افــزود: ایــن پــروژه هــا از محــل اعتبــارات صنــدوق توســعه 
ملــی بــوده کــه ایــن واحــد بــا کســب امتیــاز 100، توانســته 

ــش را  ــن بخ ــور در ای ــی کش ــط عموم ــت رواب ــه نخس رتب
کســب کنــد.

حمــزه احمــدی بــا اشــاره بــه اینکــه ایــن ارزیابــی توســط 
ــا، مراتــع و آبخیــزداری در بیــن واحدهــای  ســازمان جنگله
اســتان های  طبیعــی  منابــع  اداره کل  عمومــی  روابــط 
ــی  ــن ارزیاب ــرد: ای ــه ک ــت، اضاف ــده اس ــام ش ــور انج کش
ــی،  ــات و توانای ــه امکان ــف از جمل ــای مختل دارای بخش ه
مدیریــت روابــط عمومــی، نظرســنجی، اطاع رســانی و 
ــازی  ــانی و فرهنگ س ــی، اطاع رس ــازی تلویزیون فرهنگ س
رادیویــی، انتشــارات، تبلیغــات، ارتباطــات اجتماعــی و 
ــوده کــه هــر بخــش دارای امتیازهــای  ارتباطــات مردمــی ب

ــت. ــف اس مختل
وي، نقــش رســانه هــا را در موفقيــت روابــط عمومــي منابــع 
طبيعــي جنــوب کرمــان موثــر دانســت و افــزود: رســانه هاي 
ايــن منطقــه در بازتــاب اخبــار و اطــاع رســاني هــا تاثيرگذار 
بــوده و بــا انعــکاس اخبــار مربــوط بــه منابــع طبیعــی نقــش 
مهمــی در اهميــت دادن مــردم بــه منابــع طبيعــي داشــتند.

 احمــدی بــا اشــاره بــه جایــگاه مهــم روابــط عمومــی در اداره 
ــوان کــرد: ایــن واحــد  ــع طبیعــی و آبخیــزداری عن کل مناب
در ســال  اخیــر موفقیت هــای چشــمگیری داشــته و تــاش 
ــع  ــظ مناب ــری در راســتای فرهنگ ســازی و حف ــل تقدی قاب

طبیعــی در منطقــه انجــام داده اســت.

ایسـنا-کرمان رییـس صنـدوق تامیـن خسـارت هـای بدنی 
اسـتان کرمـان از بخشـودگی تمـام جرایـم بیمـه شـخص 
ثالـث بـرای کسـانی کـه تاخیـر در پرداخـت حـق بیمـه دارند 
خبـر داد."معیـن شـجاعی" در جمـع خبرنـگاران در تشـریح 
جزییـات ایـن خبـر گفـت: بـه مناسـبت ایـام هللا دهـه فجـر 
در صـورت پرداخـت حـق بیمـه شـخص ثالـث، تمـام جرایـم 
مربوط به سـنوات گذشـته مشمول بخشـودگی قرار می گیرد.
وی در خصوص نحوه بخشـودگی جرایم شـخص ثالث گفت: 
براسـاس بنـد »ب« مـاده 2۴ قانون کسـانی که وسـایل نقلیه 
شـان فاقـد بیمـه نامـه شـخص ثالـث بـوده اسـت، حداکثـر 
معـادل یـک سـال حـق بیمـه بایـد جریمـه بشـوند و ایـن 

بخشـودگی بـرای ایـام هللا دهـه فجـر در دسـتور کار قـرار دارد 
و هـم بـرای خودروهـا و هم برای موتورسـیکلت هـا که مجوز 
آن از سـوی رئیس کل بیمه مرکزی صادر شـده اسـت.رییس 
صنـدوق تامیـن خسـارت های بدنی اسـتان کرمان بیـان کرد: 
در ایـن طرح کلیه وسـایل نقلیـه از اول بهمن لغایت 30 بهمن 
98 مشـمول بخشـودگی جریمه می شـوند.همچنین ماشین 
آالت کشـاورزی و موتورسـیکلت هـا از یکـم بهمـن 98 لغایت 
31 فروردیـن 99 مشـمول بخشـودگی جریمـه مـی باشـند و 
کسـانی که تا آن مقطع به دلیل نداشـتن بیمه شـخص ثالث 
در ماه های گذشـته دارای جریمه هسـتند، تمام جرایم شـان 

در سـنوات گذشـته بخشـیده می شـود.

۱2 تا ۱323 تا 23

روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی کرمان

نوبت دوم
صفحه 4

آگهی تجدید مزایده 
عمومی یک مرحله ای 

کشت گیاهان داروئی در شهرستان ارزوئیه

بـه گـزارش خبرنـگار گـروه اسـتان هـای باشـگاه 
خبرنـگاران جـوان از کرمـان، امیـری پـاک مدیـر 
جهـاد کشـاورزی شهرسـتان ارزوئیه گفت: سـطح 
زیـر کشـت گیاهـان داروئی در شهرسـتان ارزوئیه، 
12 هکتـار و عملکـرد نعنـاع فلفلـی بـه میـزان ۴0 

تن تـر در سـال جـاری بـوده اسـت.
ایـن  دارویـی کـه در  از جملـه گیاهـان  اوگفـت: 
فلفـی،  نعنـاع  می شـوند  کشـت  شهرسـتان 
اسـت. فارسـی  و گلنـار  لیمـو  بـه  مرزنجـوش، 
مدیر جهاد کشـاورزی شهرسـتان ارزوئیه اظهارکرد: 

بحـران  بـه  توجـه  بـا  داروئـی  کشـت گیاهـان 
خشکسـالی و در مقایسـه بـا دیگـر محصـوالت 
کشـاورزی بـه لحـاظ مصـرف آب نقش بسـزایی 
در احیـا منابـع آبـی دارنـد و بایـد بعنـوان یکـی از 
شـاخص های اصلـی توسـعه مـورد توجـه قـرار 

گیرند.
او افـزود: بسـیاری از گیاهـان داروئـی بـا ارزش 
مقـرون  اشـتغال  و  درامـد  نظـر  از  و  می باشـند 
بـه  آفـات کمتـری نسـبت  بـه صرفـه هسـتند، 
محصـوالت فراگیردارند، بیمـاری کمتر، نیاز غذایی 
و آبـی و حرارتـی کمتـر، رقابت آسـان تر نسـبت به 
بازار های فروش سـایر گیاهان، سـازگاری بیشـتر 
بـا اقلیم هـای مختلـف بـه علـت کـم توقـع بودن 
از جملـه عواملـی اسـت کـه در فراینـد اشـتغال و 
مقـرون بـه صرفه بودن این محصـول نقش دارند.
امیری برگزاری دوره های آموزشـی، بازدید از مزارع 
کشـت و پـرورش گیاهـان داروئـی و کارگاه هـای 
فـراوری اسـتان های پیشـرو توسـط کشـاورزان را 
از برنامه هـای ایـن شهرسـتان بـرای رونق کشـت 

گیاهـان دارویی دانسـت.
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آگهي مناقصه عمومي  
شـهرداری كرمـان در نظـر دارد جهـت انتخـاب مشـاوربرای  انجـام امـور مشـاوره طـرح مرمـت ،سـاماندهی و احیـاء 
سـاختمان مدرسـه شـهرداری کرمان   به شـرح ذکر شـده   ، از محل اعتبارات داخلی به مبلغ 2/04۶/582/848  ریال 
بـه مـدت 3 مـاه از طریـق برگـزاری مناقصـه عمومی اقـدام نماید. لـذا از كلیه مشـاوران تائیـد صالحیت شـده و دارای 
مجـوز در رشـته حفاظـت ،مرمـت  ،احیـاء و بهـره بـرداری آثـار و بناهـای تاریخـی  دعوت بعمـل می آید ضمـن معرفی 
کتبـی نماینـده خـود برای خرید اسـناد مناقصـه از تاریـخ 98/۱0/25   لغایـت 98/۱۱/8   بـه مدیریت امـور قراردادهای 
شـهرداری مرکـز  و  جهـت تسـلیم پیشـنهادات تـا تاریـخ 98/۱۱/۱4  بـه دبیرخانـه شـهرداری مرکـز بـه آدرس کرمـان ، 
میـدان شـورا سـاختمان جدیـد  مراجعه نماینـد. در ضمن شـهرداری در رد یا قبول پیشـنهادات مختار اسـت و شـرکت 
کننـدگان بایـد مبلـغ ۱۱0/000/000 ریـال  را بـه عنـوان ضمانت شـرکت در مناقصه بشـرح ذکر شـده در اسـناد مناقصه به 
همـراه سـایر مـدارک تحویل نمایند .جلسـه بازگشـایی پاکات در تاریـخ 98/۱۱/۱5   انجـام می شـود و در صورتیكه برنده 
مناقصـه حاضـر بـه انعقـاد قـرارداد نشـود ضمانـت نامه ایشـان  به نفـع شـهرداری ضبط خواهد شـدالزم بذکر اسـت به 
ایـن مناقصـه هیچگونـه پیـش پرداختی تعلـق نمی گیرد. بدیهی اسـت كـه هزینه چاپ آگهـی بعهده برنـدگان  مناقصه 

میباشـد و سـایر اطالعـات و جزئیـات در اسـناد مناقصه مندرج اسـت. 

شناسه 3030 مدرییت ارتباطات و نیب الملل شهرداری کرمان
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کرمـان  منطقـه ای  آب  شـرکت  مدیرعامـل   - ایرنـا 
 353 بـه  امـروز  تـا  مـا  مخـازن  آب  حجـم  گفـت: 
میلیـون مترمکعـب رسـیده در حالـی کـه ایـن آمار در 
مدت مشـابه سـال قبـل 2۷۷ میلیـون مترمکعب بود 
لـذا بـا توجه بـه بارندگی هـای اخیر، امسـال وضعیت 
آبـی کرمـان در حالـت مطلوب تـر قـرار گرفتـه اسـت.
علـی رشـیدی روز سه شـنبه در گفـت و گو بـا خبرنگار 
ایرنـا افـزود: 59 درصـد مخـزن سـد جیرفـت ، ۷3 
درصـد سـد نسـا بم، ۷0 درصد سـد بافـت و 1۴ درصد 
سـد تنگوئیـه )بـه علـت ورودی کـم( تکمیـل شـده 
سـال گذشـته  مشـابه  مـدت  بـه  نسـبت  اسـت کـه 

وضعیـت بسـیار مطلوب تـری را نشـان می دهـد.
وی اظهـار داشـت: در حـال حاضـر سـد جیرفـت 19۷ 
 5.۷ سـیرجان  تنگوئیـه  سـد  مترمکعـب،  میلیـون 
میلیـون مترمکعـب، نسـا 122 میلیـون مترمکعـب و 
سـد بافـت 2۷ میلیـون متر مکعـب ذخیـره آب دارد.
مدیرعامل شـرکت آب منطقـه ای کرمان گفت: ورودی 
روزانـه سـد جیرفـت در حـال حاضـر 32 مترمکعـب، 
سـد تنگوئیـه 300 لیتـر، نسـا 2۴ مترمکعـب و سـد 
بافـت سـه مترمکعب ارزیابی شـده اسـت.وی با بیان 
اینکـه اسـتان کرمـان دارای چهـار سـد در حـال بهـره 
بـرداری بـا حجـم کل 583 میلیـون مترمکعب اسـت 
تصریـح کـرد: 102 میلیـون مترمکعـب آب از ابتـدای 
سـال جـاری وارد سـدهای ما شـده و خروجی آب از 
سـدهای اسـتان ۷8 میلیـون مترمکعـب بوده اسـت.
رودخانـه شـور و شـاخه هـای  افـزود: آب  رشـیدی 
هلیـل رود بـه جازموریـان رسـیده و بارندگـی هـا در 
آب  موجـب  رودبـار  و  قلعـه گنـج  هـای  شهرسـتان 

اسـت. تـاالب جازموریـان شـده  گیـری 

بــه گــزارش خبرنــگار گــروه اســتان هــای باشــگاه 
دوره  پنجمیــن  کرمــان،  از  جــوان  خبرنــگاران 
ــرج،  ــک فه ــته ی ــگ دس ــال لی ــابقات فوتس مس
گرامیداشــت یــاد و خاطــره ســپهبد شــهید »حــاج 
قاســم ســلیمانی« بــا برگــزاری 3 دیــدار پیگیــری 

شــد.
در بــازی افتتاحیــه ایــن مســابقات دو تیــم نگیــن 
ــل هــم  ــرج اکــرم مقاب ــرج و شــهدای ب شــرق فه
ــرق  ــن ش ــان نگی ــه در پای ــد ک ــی کردن ــف آرای ص
موفــق شــد بــا نتیجــه ۴ بــر یــک حریــف خــود را 

ــه پیــروزی برســد. شکســت دهــد و ب
ــت،  ــه نخس ــای هفت ــر بازی ه ــن در دیگ  همچنی
محبــان  و  فهــرج  شــهدای  تیم هــای  جــدال 
حضــرت ابوالفضــل »ع« دهنــو شــیخ علــی خــان 2 
بــر 2 مســاوی شــد و تیــم عقــاب میرآبــاد نیــز با 2 

ــاد گذشــت. ــاری نظرآب گل از ســد دهی
ایــن رقابت هــا بــا حضــور هفــت تیــم نگیــن شــرق 
فهــرج، شــهدای فهــرج، شــهدای بــرج اکــرم، 
ــان ابوالفضــل دهنوشــیخ  ــاد، محب ــاری نظرآب دهی
ــی  ــاد موس ــاد و زنده ی ــاب میرآب ــان، عق ــی خ عل
بیت الهــی شــورآباد بــه صــورت رفــت و برگشــت در 

ــوند. ــزار می ش ــرج برگ ــهدا فه ــالن ش س

جیرفـت - ایرنـا - رییـس مرکـز بهداشـت جیرفـت 
از کشـف و معدوم سـازی چهـار هـزار کیلوگـرم مـواد 

غذایـی فاسـد در ایـن شهرسـتان خبـر داد.
فرزانه برخوری روز سـه شـنبه در گفت و گو با خبرنگار 
ایرنـا افـزود: ایـن مـواد غیرقابل مصرف طـی یک ماه 
گذشـته در بازدیـد و تشـدید نظارت بر فروشـگاه های 
مـواد غذایی و رسـتوران ها توسـط بازرسـان بهداشـت 
محیـط مرکـز بهداشـت جیرفـت کشـف و بـا دسـتور 

دادسـتانی معدوم شـدند.
وی تصریـح کـرد: مردم، مـواد غذایی خـود را از مراکز 
معتبـر تهیـه و در هنـگام خریـد ایـن محصـوالت بـه 
شناسـه بهداشتی مندرج روی بسـته بندی دقت کنند.

رییس مرکز بهداشـت جیرفت از شـهروندان خواسـت 
همکار بازرسـان باشـند و هرگونه تخلف بهداشتی را به 
سـامانه 190 یا شـماره تلفن ۴3218512 گزارش کنند.
شهرسـتان جیرفـت بـا 316 هـزار نفر جمعیـت از پنج 
بخـش مرکـزی، اسـماعیلی، سـاردوئیه، جبالبـارز و 
اسـفندقه تشـکیل شـده و در فاصلـه 230 کیلومتـری 

جنـوب کرمـان واقع اسـت.

به گزارش خبرنگار گروه اسـتان های باشـگاه خبرنگاران 
جـوان از کرمـان، یحیـی صادقـی، مدیرکل کمیتـه امداد 
امام خمینی) ره( اسـتان کرمان از آغاز سـاخت مسـکن 
برای اهالی منطقه محروم پیر خوشـاب خبر داد و گفت: 
بـا پیگیر های انجام شـده پـس از واگذاری زمین توسـط 
بنیـاد مسـکن انقـاب اسـامی اسـتان کرمـان به منظور 
سـاخت مسـکن برای اهالـی این منطقه محـروم کلنگ 
احـداث مسـکن بـرای اهالی ایـن منطقه صبح امـروز با 
حضـور جمعـی از مسـئوالن شهرسـتان رودبـار جنوب به 
زمین زده شـد.او بابیان اینکه در مرحله نخسـت سـاخت 
مسـکن بـرای جمعـی از اهالی این منطقه کـه مددجوی 
کمیتـه امداد هسـتند انجـام می شـود افـزود: در مراحل 
بعـدی بـرای تمامـی این اهالی مسـکن احـداث خواهد 

. شد
مدیـرکل کمیتـه امـداد اسـتان کرمـان بیـان کـرد: ایـن 
واحد هـای مسـکونی بااعتبـار هرکدام 50 میلیـون تومان 
از محـل اعتبـارات کمیتـه امـداد و بـا متـراژ هرکـدام 50 
مترمربـع سـاخته و تحویـل اهالـی ایـن منطقـه خواهد 
شـد.او در ادامـه از اجـرای طـرح راهبـری شـغلی بـرای 
اهالـی ایـن منطقـه به منظـور اشـتغال و توانمندسـازی 
آن هـا توسـط ایـن نهـاد نیـز خبـر داد و تصریح کـرد: در 
قالـب ایـن طرح پس از سـاخت جایگاه بـرای نگهداری 
دام 35۴ رأس دام نیـز خریـداری و تحویـل اهالـی این 
منطقـه شـده اسـت و هزینه هـای زندگـی اهالـی ایـن 
منطقـه از محـل اجـرای ایـن طرح و فـروش محصوالت 

دامـی می گـذرد.
اهالـی پیـر خوشـاب درگذشـته در منطقـه ای محـروم، 
صعب العبـور و فاقـد امکانـات اولیـه در 100 کیلومتـری 
بخـش جازموریـان سـاکن بودنـد کـه بـا پیگیری هـای 
کمیته امداد محل اسـکان این اهالی جابجا و در منطقه 

ذهکلـوت اسـکان داده شـدند.

وضعیت آبی کرمان 
در حالت مطلوب قرار گرفت

لیگ دسته یک فوتسال 
در فهرج آغاز شد

4 هزار کیلوگرم 
مواد غذایی فاسد 

در جیرفت کشف شد

آغاز ساخت مسکن 
برای اهالی پیر خوشاب

خبر

خبر

یک کودک ۱2 ساله فوت شد؛  تعداد 
جان باختگان مراسم تشییع به ۶۱ نفر  رسید

هشدار به کشاورزان 
جنوب کرمان

توزیع 700 بسته معیشتی بین مددجویان 
سیل زده بهزیستی جنوب کرمان

یـک هفتـه از جان باختـن بیش 
تشـییع  مراسـم  در  نفـر   60 از 
پیکـر سـردار شـهید سـلیمانی 
هنـوز  امـا  می گـذرد  کرمـان  در 
توضیـح شـفافی در ایـن رابطـه 
از سـوی مسـووالن داده نشـده 
است.یک تشـییع میلیونی برای سردار شهید 
سـلیمانی. سه شـنبه گذشـته، کرمـان اسـت.

منابـع مختلـف از حضـور حدود یـک میلیون 
نفـر در مسـیر تشـییع خبـر دادنـد. حضـوری 
آخریـن  براسـاس  میلیونـی در شـهری کـه 
سرشـماری، نزدیـک به 800 هـزار نفر جمعیت 
دارد.مسـیر تشـییع از ابتـدای میـدان آزادی 
تـا میـدان مشـتاق در نظـر گرفتـه شـده بود. 
ایـن جمعیت میلیونـی می بایسـت از خیابان 
بهشـتی و شـریعتی که در امتداد هم هسـتند 
بگذرد.ایـن دو خیابـان، جـزو کم عرض تریـن 
خیابان هـای اصلـی کرمان هسـتند. حادثه در 
همـان ابتدای مسـیر رخ داد.صبـح امروز یک 
کـودک 12 سـاله کـه در مراسـم تشـییع پیکر 
سـردار شـهید سـلیمانی دچـار مشـکل شـده 

بـود، جـان باخت.ایـن کودک از هفته گذشـته 
بـه کمـا رفته بـود و صبح امروز جان خـود را از 
دسـت داد.بدیـن ترتیب تعـداد جان باختگان 
رسـید.این  نفـر   61 بـه  تشـییع  مراسـم 
حادثـه همچنین 212 مصدوم داشـت.وقتی 
جمعیـت از میـدان آزادی بـا عـرض بیشـتر 
وارد خیابـان بهشـتی بـا عرضـی کمتـر شـد، 
بـودن کوچه هـای  بسـته  دلیـل  بـه  مـردم 
نداشـتند.حال  را  از فشـار  فـرار  راه  اطـراف، 
هفـت روز از ایـن حادثـه تلـخ گذشـته امـا 
کسـی مسـوولیتی نپذیرفتـه اسـت.از همان 
روز اول واکنش هـا بـه ایـن حادثه آغاز شـد. 
از نماینـدگان مجلـس گرفتـه تـا مجموعـه 
رییـس  نایـب  حمـزه،  اسـتانداری.احمد 
مجمـع نماینـدگان اسـتان کرمـان خواسـتار 
پاسـخگویی مسـووالن شـد. پورابراهیمـی و 
زاهـدی، نماینـدگان کرمـان و راور در مجلس 
هم خواسـتار توضیح شـورای تامین شـدند.
در همیـن حـال اسـتاندار کرمـان کـه رییس 
شـورای تامیـن اسـت و خـود بایـد در ایـن 

رابطـه پاسـخگو باشـد.

جنــوب  جهادکشــاورزی 
کشــاورزان  بــه  اســتان 
خســارات  خصــوص  در 
احتمــال ناشــی از افــت دمــا 
بــه گــزارش   . داد  هشــدار 
کرمــان  ســیما  و  صــدا  خبرگــراری 
ســازمان جهادکشــاورزی جنــوب اســتان  
پیــرو  کــرد:  اعــام  ای  اطاعیــه  در 
ــه  ــه ب ــا توج ــی و ب ــانی قبل ــاع رس اط
هواشناســی  ســازمان  پیش بینی هــای 
ــت  ــروری اس ــا ، ض ــت دم ــر اف ــی ب مبن
رونــد  و  جــوی  وضعیــت  کشــاورزان 
کاهــش محســوس دمــا را مــد نظــر 
ــا توجــه  قــرار دهنــد  و آمادگــی الزم را ب
بــه منطقــه و نــوع محصــول در عملیــات 
باشــند  داشــته  کشــاورزی  مختلــف 
احتمالــی  خســارت  بــرای کاهــش  و 
ــه  ــزارع ، گلخان ــا در م ناشــی از افــت دم
هــا و باغــات مرکبــات و بــه ویــژه در 

ــه  ــی از جمل ــبزی و صیف ــوالت س محص
گوجــه فرنگــی ســیب زمینــی پیــاز و 
محصــوالت جالیــزی تدابیــر و تمهیــدات 

بــه کار گیرنــد. را  الزم 
در ایــن اطاعیــه  توصیــه شــده اســت : 
ــا اســتفاده از  در مــزارع ســیب زمینــی ب
پوشــش هــای حفاظتــی فــوم و آبیــاری 
شــبانه و در ســایر محصــوالت مــزارع 
ــز حتــی المقــدور از مصــرف کودهــای  نی
ــدن  ــع ش ــا مرتف ــد ت ــرک رش ــه مح ازت
ــش  ــرای افزای ــودداری و ب ــا خ ــت دم اف
مقاومــت نســبی محصــوالت از کودهــای 

ــاال مصــرف شــود. ــاس ب پت
همچنیــن در بــاغ هــای  مرکبــات بــا 
ــا  کنتــرل  ــه هــا ب ایجــاد دود و در گلخان
ــوخت  ــزن س ــه مخ ــای گلخان ــه ه دریچ
اقــدام  کننــد و بــا خــودداری  از هرگونــه 
از  ازتــه  بــا کودهــای  تغذیــه گیاهــی 
ــد. ــگیری کنن ــی پیش ــارات احتمال خس

بهزیســتی  اداره  رئیــس 
قلعه گنــج  شهرســتان 
بســته   ۷00 توزیــع  از 
ــان  ــن مددجوی ــتی بی معیش
ســیل زده تحــت حمایــت ایــن نهــاد در 
قلعه گنــج،  ســیل زده  شهرســتان های 
داد. خبــر  منوجــان  و  جنــوب  رودبــار 
گفت وگــو  در  دســتجردی  علی اکبــر 
قلعه گنــج  در  فــارس  خبرنــگار  بــا 
اظهــار داشــت: بــا توجــه بــه اینکــه 
وقــوع ســیل چنــد روز اخیــر در بعضــی 
بعضــی  کرمــان  جنــوب  مناطــق  از 
قــرار  تاثیــر  تحــت  را  مددجویــان  از 
داد و بعضــا نیــز بــا مشــکل مواجــه 
شــدند، بــا رایزنی هــای انجــام شــده 
بــا اداره کل بهزیســتی کرمــان مقــرر 
ــتی  ــته معیش ــداد ۷00 بس ــه تع ــد ک ش
در  نهــاد  ایــن  مددجویــان  بیــن 

رودبــار  قلعه گنــج،  شهرســتان های 
توزیــع شــد. و منوجــان  جنــوب 

شهرســتان  بهزیســتی  اداره  رئیــس 
توجــه  بــا  کــرد:  عنــوان  قلعه گنــج 
بــه ایــن کــه خانوارهــای قلعه گنجــی 
ســیل  در  بهزیســتی  حمایــت  تحــت 
از  بیشــتری  آســیب  و  تاثیــر  اخیــر 
ــرر  ــد مق ــا ش ــه آنه ــیل متوج ــن س ای
معیشــتی  بســته   ۴00 تعــداد  شــد، 
 100 قلعه گنجــی،  مددجویــان  بیــن 
بیــن مددجویــان منوجانــی و  بســته 
تعــداد 200 بســته نیــز بیــن خانوارهــای 
ســاکن رودبــار جنــوب توزیــع شــد.
رایزنی هــا  ادامــه  در  افــزود:  وی 
هــزار   200 مبلــغ  شــد کــه  موافقــت 
ــه حســاب  ــی ب ــه صــورت ریال ــان ب توم
ــن  ــت ای ــت حمای ــتمری بگیران تح مس

نهــاد در ایــن مناطــق واریــز شــود.

پیگیـری هـای هـر روزه، التهـاب و نگرانـی از عـدم توزیـع 
امسـال هـوا سـردتر  ازاینکـه  بـودن  دلواپـس  بـه موقـع، 
شـود، همـه و همـه  بخشـی از دغدغـه مـردم ایـن دیـار 
صبـور اسـت، رفـع ایـن دلواپسـی هـا توجه همه مسـووالن 
بـه خصـوص مسـووالن شـرکت نفـت را مـی طلبد.یکـی 
از شـهروندان جیرفتـی بـا اظهـار گایـه از توزیـع نفـت در 
جیرفـت بـه کاغـذ وطـن گفت: نحـو توزیع نفـت در جیرفت 
اصـا مدیریـت خوبـی نـدارد، یک سـال مـی گوینـد کوپن، 
یـک سـال مـی گوینـد حوالـه، تکلیـف مـردم را مشـخص 
نمـی کننـد، در ایـن فصـل سـرما در بعضـی از خانـه ها یک 
گالـن نفـت هـم نیسـت، هـر هفتـه مـی گوینـد ایـن هفته 
کوپـن اعـام مـی شـود. یـک روز مـی آییـم مـی گوینـد 
سیسـتم هـا قطـع اسـت، یـک بـار مـی گوینـد مسـوول 
نیسـت، شـرکت نفـت کا هیـچ نظمـی نـدارد. یکـی دیگـر 
از  شـهروندان جیرفـت هـم گفـت: حتـی وقتی کوپـن ما را 
مـی گیرنـد از مقـداری کـه بایـد نفـت بدهند هـم کمتر می 
دهنـد، همـان قـدر سـهمیه  را هـم کامـل به ما نمـی دهند.

 در  شهرستان جیرفت 2 بار کاالبرگ نفت 
اعالم می شود

بنـی اسـدی سرپرسـت شـرکت ملـی پخش فـرآورده های 
نفتـی ناحیـه جیرفـت در مـورد شـرایط دریافـت سـهمیه 
نفـت بـه کاغـذ وطـن گفـت: شـیوه کار ایـن طـور اسـت 

کـه  شـهروندانی کـه کوپـن داشـته باشـند، مـی تواتننـد به 
مرکـز توزیـع مراجعـه کننـد و سـهمیه نفـت خـود را تحویل 
بگیرنـد، ایـن کوپـن هـا براسـاس تعـداد اعضـا خانـواده 
نیسـت بلکـه بـه هـر خانـواری به یـک انـدازه نفـت تحویل 
داده مـی شـود کـه بایـد سرپرسـت خانـوار مراجعـه کنـد و 
بـا ارائـه مـدارک شناسـایی و کوپن، سـهمیه نفـت را تحول 
بگیـرد.  بنـی اسـدی یـادآور شـد: توزیـع ایـن کوپـن ها به 
عهـده شـرکت نفت اسـت کـه با تفاهـم نامه ای که بـا اداره 
پسـت داشـتیم، توزیـع مـی شـود. البتـه تـا سـال پیـش 
کوپـن تحویـل داده مـی شـد، امسـال حوالـه  داده مـی 

شـود کـه  تقریبا همـان اندازه ظرفیتش اسـت. سرپرسـت 
شـرکت ملـی پخـش فـرآورده هـای نفتـی  تـا کید کـرد که 

بـر اسـاس حوالـه هـا 200 لیتـر و بر اسـاس کوپن هـا 220 
لیتـر نفـت بـه خانـوار هـا تعلـق مـی گیـرد. بـه گفتـه بنـی 
اسـدی در طـول سـال در جیرفـت 2 کوپـن نفـت اعـام و 
نفـت توزیـع مـی شـود و فقـط در 2 فصل پاییز و زمسـتان 
کوپـن اعـام مـی شـود.البته همه ایـن ها تابع شـرایط آب 
و هـوا  اسـت در سـالی کـه دمـای هـوا کمتـر باشـد حتـی 
بیشـتر از 2 دفعـه هـم نفـت توزیـع می شـود. بنی اسـدی  
یـادآور شـد: در جنـوب اسـتان توزیـع آزاد نفـت نداریـم و 
پخـش نفـت بـه عهـده شـرکت نفـت اسـت گاهی افـرادی 
هسـتند کـه نیـازی بـه سـهمیه خـود ندارند و می فروشـند 
امـا بـه طـور کل فـروش آزاد نداریـم وی بیـان کـرد: بایـد 
جلوی قاچاق سـوخت گرفته شـود و اگر فروش آزاد باشـد 
ایـن خطـر هـم بـه وجـود مـی آید.ایـن هفتـه کوپـن نفت 
اعـام شـده و 220 لیتـر بـه هر خانـوار تعلق گرفتـه و توزیع 
آغـاز مـی شـود. بـه گفتـه بنـی اسـدی در شهرسـتان های 
رودبـار جنوب،قلعـه گنـج و کهنوج فقط سـالی یـک بار نفت 
توزیـع مـی شـود. توزیـع سـالی 2 بـار در جیرفت بـه دلیل 
ایـن اسـت کـه چند درجـه جیرفت سـردتر اسـت البته این 
مقـدار نیـاز معمـول خانـوار هـا را تامیـن مـی کنند. اسـدی 
در واکنـش بـه پیـام شـهروندی که گفتـه بود نفـت تحویل 
داده بـه او از مقـدار واقعی که باید باشـد، کمتـر بوده، گفت: 
امـکان ایـن اتفـاق وجـود دارد بـه دلیـل اینکـه پیمانه های 
مـا همـان گالـن ها هسـتند و امـکان دارد ظرفیتشـان کمی 
کمتـر یـا بیشـتر شـود چـون کنتور نـدارد کـه دقیقـا متوجه 
شـویم چنـد لیتـر ریختـه شـده اسـت و بعضـی بشـکه ها 
180 لیتـر بعضـی ها 2۴0 لیتری هسـتند یعنـی هر 2صورت 
احتمـال دارد اتفـاق بیافتـد و احتمـال خطـا اسـت معمـوال 
ایـن بـه اتفاق بـه عمد نمی افتـد البته اگر کسـی این مورد 
را دارد بایـد بـه تعزیرات و شـماره تلفن  12۴ شـکایت کند. 

اعالم کاالبرگ نفت سفید مرحله دوم شماره 
2۷ بخش گرمسیر ناحیه جیرفت

براسـاس اعـام شـرکت نفـت، دومیـن مرحلـه کاالبـرگ 
و  شـهری  خانوارهـای  ویـژه  سـفید،  نفـت   2۷ شـماره 
روسـتایی فاقـد گاز طبیعـی در شهرسـتان هـای جیرفـت و 
عنبرآبـاد اعـام شـد.به گـزارش روابط عمومی شـرکت ملی 

پخـش فـرآورده هـای نفتی منطقـه کرمان، دومیـن مرحله 
کاالبـرگ شـماره 2۷ نفت سـفید ویژه خانوارهای شـهری و 

روسـتایی فاقـد گاز طبیعی جهت توزیع در بخش گرمسـیر 
شهرسـتانهای جیرفـت و عنبرآباد بشـرح زیـر در نظر گرفته 

شـده کـه هموطنـان گرامی مـی تواننـد از تاریـخ 98/10/21 
بـا مراجعـه به فروشـندگی هـای نفت سـفید در قبـال ارائه 

کاالبـرگ، نسـبت به دریافت سـهمیه خود به میـزان تعیین 
شـده اقـدام نماینـد.1- کاالبـرگ 32۷ بـه میزان هـر قطعه 

نفـره2- کاالبـرگ 22۷  1و2  لیتـر جهـت خانوارهـای   220
بـه میـزان هـر قطعـه 220 لیتـر جهـت خانوارهـای 3و۴ 
نفـره3- کاالبـرگ 52۷ بـه میزان هر قطعـه 220 لیتر جهت 
خانوارهـای 5و6 نفـره۴- کاالبـرگ 12۷ به میـزان هر قطعه 
220 لیتـر جهـت خانوارهـای ۷ نفـره.  یـادآوری مـی نمایـد 
مـورخ 98/12/21اسـت. تـا  اعـام شـده  کاالبـرگ  اعتبـار 

گازرسانی به شهر جیرفت تا سال 99 
به اتمام برسد

معـاون عمرانـی اسـتاندار کرمـان بـر لـزوم اتمـام پـروژه 
گازرسـانی بـه جیرفـت تـا سـال 99 تاکیـد کرد.بـه گـزارش 
خبرگـزاری مهـر به نقـل از روابط عمومی اسـتانداری کرمان، 
در نشسـت معـاون هماهنگی امـور عمرانی اسـتاندار کرمان 
با مدیرعامل شـرکت گاز اسـتان، فرماندار، شـهردار و اعضای 
شـورای شـهر جیرفـت، رونـد گازرسـانی بـه شـهر جیرفـت 
بررسـی و اختـاف نظرهـای شـهرداری جیرفـت و شـرکت 
موسـوی  آیت اللهـی  شد.سـیدمصطفی  فصـل  و  حـل  گاز 
معـاون اسـتاندار کرمـان در ابتـدای ایـن نشسـت بـا تاکید 
بـر فوریت گازرسـانی به واحدهایی مسـکونی شـهر جیرفت 
بـا توجـه اتصال این شـهر به شـبکه گاز شـهری عنـوان کرد: 
طبـق توافقـات و تعامـات قبلـی قرار بـود، هزینـه مرمت و 
آسـفالت حفـاری از سـوی شـهرداری و شـرکت گاز تأمیـن 
شـود و فرمانـداری نیـز اعتبـار کمکـی بـه شـهرداری ببیند.

وی ادامـه داد: براسـاس نظـر شـرکت گاز اسـتان، چهار فاز 
گازرسـانی در شـهر جیرفـت بـه نحـوی اجـرا می شـود کـه 
بـا توجـه بـه توافـق صـورت گرفتـه در کمیسـیون انـرژی و 
نظـر اسـتاندار در سـال 99 بـه اتمام برسـد.معاون اسـتاندار 
نبایـد  پـروژه عمرانـی  اینکـه هیـچ  بـر  تاکیـد  بـا  کرمـان 
تعطیـل شـود، افـزود: بایـد تمامـی صـورت وضعیت هـای 
ارسـال شـده از سـوی شـهرداری جیرفـت کـه بـه صـورت 
مطالبـه در سیسـتم شـرکت گاز وارد شـده طـی یـک هفته 
پرداخـت شـود.عطاپور فرمانـدار جیرفـت نیز در این جلسـه 
و  اشـاره کـرد  جیرفـت  شـهر  گازرسـانی  وسـعت کار  بـه 
گفـت: قـرار بـود بخشـی از هزینـه مرمـت و اسـفالت بعـد 
از گازرسـانی از سـوی فرمانـداری کمـک شـود کـه از طریق 
کمیتـه برنامـه ریـزی شهرسـتان پیگیـر مسـئله هسـتیم.

معاون عمرانی استاندار کرمان بر لزوم اتمام پروژه 
گازرسانی به جیرفت تا سال 99 تاکید کرد.به گزارش 

خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی استانداری 
کرمان، در نشست معاون هماهنگی امور عمرانی 

استاندار کرمان با مدیرعامل شرکت گاز استان، 
فرماندار، شهردار و اعضای شورای شهر جیرفت، 
روند گازرسانی به شهر جیرفت بررسی و اختالف 

نظرهای شهرداری جیرفت و شرکت گاز حل و فصل 
شد.سیدمصطفی آیت اللهی موسوی معاون استاندار 

کرمان در ابتدای این نشست با تاکید بر فوریت 
گازرسانی به واحدهایی مسکونی شهر جیرفت با توجه 
اتصال این شهر به شبکه گاز شهری عنوان کرد: طبق 

توافقات و تعامالت قبلی قرار بود، هزینه مرمت و 
آسفالت حفاری از سوی شهرداری و شرکت گاز تأمین 
شود و فرمانداری نیز اعتبار کمکی به شهرداری ببیند.

وی ادامه داد: براساس نظر شرکت گاز استان، چهار فاز 
گازرسانی در شهر جیرفت به نحوی اجرا می شود که با 

توجه به توافق صورت گرفته در کمیسیون انرژی و نظر 
استاندار در سال 99 به اتمام برسد.

به گفته سرپرست شرکت پخش فرآورده های نفتی جیرفت، کاالبرگ نفت سفید مرحله دوم شماره 2۷ ناحیه جیرفت اعالم شده و 
سهم هر خانوار 220 لیتر است

شروع توزیع نفت سفید در جیرفت  

بـارش بـرف و بـاران در مناطـق مختلف کشـور این روزها باعث سـردتر شـدن هوا شـده اسـت، حتی اسـتان 
هایـی کـه بـارش چندانی ندارند نیز از سـوز سـرما بی نصیب نیسـتند.در این بین مردم مناطقی که دسترسـی 
بـه لولـه کشـی گاز ندارنـد روزگار سـخت تـری را مـی گذراننـد و برای گـرم کردن محیـط خانه ها در بسـیاری 
مواقـع چـاره ای جـز اسـتفاده از نفـت ندارنـد. ایـن سـختی هـا گاهـی بـا عـدم توزیع بـه موقع نفـت  چند 
برابـر هـم مـی شـود، جنوب اسـتان کرمان هـم که از نعمـت گاز بی بهره اسـت، ایـن مشـکالت را تجربه می 
کنـد. سـرما از یک سـو، انتظـار برای توزیع نفت از سـوی دیگر، کام بسـیاری از شـهروندان جنوب اسـتانی به 

خصـوص اهالی جیرفـت را تلخ کرده اسـت. 

بنی اسـدی سرپرسـت شـرکت ملی پخش فرآورده 
هـای نفتی ناحیه جیرفـت در مورد شـرایط دریافت 
سـهمیه نفـت بـه کاغذ وطـن گفـت: شـیوه کار این 
طور اسـت که  شـهروندانی که کوپن داشـته باشـند، 
مـی تواتننـد به مرکـز توزیع مراجعه کنند و سـهمیه 
نفـت خـود را تحویل بگیرند، این کوپن ها براسـاس 
تعـداد اعضـا خانواده نیسـت بلکـه به هـر خانواری 
بـه یـک اندازه نفـت تحویـل داده می شـود که باید 
سرپرسـت خانـوار مراجعـه کنـد و بـا ارائـه مـدارک 
شناسـایی و کوپـن، سـهمیه نفـت را تحـول بگیرد.  
بنـی اسـدی یـادآور شـد: توزیـع ایـن کوپن هـا به 
عهـده شـرکت نفت اسـت که بـا تفاهم نامـه ای که 

بـا اداره پسـت داشـتیم، توزیع می شـود.

 نجمه سعیدی
دبیر تحریریه/کاغذ  وطن

رنا
 ای

س:
عک

متن آگهی مزایده
 آگهی مزایده مال غیر منقول پرونده اجرائی کالسه 

9400353
نظـر بـه اینکه بدهـکار و راهن رسـول آرچین نسـبت بـه پرداخت بدهی 
خـود در مهلـت تعییـن شـده اقـدام ننموده انـد لـذا در اجـرای مقررات 
مـاده واحـده قانـون اصاح مـاده 3۴ اصاحی قانون ثبت مصوب سـال 
1386 و بنـا به درخواسـت بسـتانکار شـش دانـگ پاک شـماره 2262 
فرعـی از ۴810 اصلـی واقـع در بخـش یـک کرمـان بـه شـرح ذیـل بـه 

مزایده گذاشـته خواهد شـد : 
که برطبق نظریه کارشناس رسمی

 آدرس ملک 
اسـتان کرمـان شهرسـتان کرمان بلـوار پارادیـس کوچه شـماره ۷ پاک 

58 کدپسـتی ۷61۴۷6۴۴86
 مشخصات ثبتی ملک طبق سند مالکیت: 

ملـک مذکـور دارای سـند مالکیـت تـک بـرگ به شـماره ثبـت ۴5068 
واقـع در بخـش یـک ثبتی کرمان به شـماره پاک دو هزار و دویسـت و 
شـصت و دو فرعـی از چهـار هزار و هشـتصد و ده اصلی مفـروز از اصلی 
مذکور با وضعیت عرصه وقف به مسـاحت 250 متر مربع ) دویسـت و 

پنجـاه متـر مربـع ( و اعیان طلق با کاربری مسـکونی 
حدود اربعه ملک: 

شـماال : درب و دیوار بطول ده متر به کوچه، شـرقا: دیوار مشـترک بطول 
بیسـت و پنج متر به شـماره دو هزار و دویسـت و پنجاه و هشـت فرعی 
از چهـار هـزار و هشـتصد و ده اصلـی، جنوبا: دیوار مشـترک بطـول ده م 
تر و دو سـانتی متر به شـماره یک هزار و دویسـت و یک فرعی از چهار 
هزار و هشـتصد و ده اصلی ، غربا : دیوار مشـترک بطول بیسـت و پنج 

متـر به چهار هزار و هشـتصد و ده اصلی
 وضعیت فعلی ملک

 ملـک مذبـور مشـتمل بر دو طبقـه همکف و طبقه اول و باریک سـازی 
در ضلـع جنوبـی حیـاط می باشـد که اسـکلت طبقه همکف دیـوار باربر 
و طبقه اول با سـقف سـبک اجراء گردیده اسـت و نمای سـاختمان از 
طـرف کوچـه سـنگ و در حیـاط کـف مورائیـک و دیوار سـرامیک داخل 
سـاختمان دیوارهـا سـفید کاری و نقاشـی، سـرویس هـای بهداشـتی 

کاشـی و سـرامیک و آشـپزخانه کابینت M.F.D می باشـد.
 نظریه کارشناسی و ارزیابی:

 بـا توجـه بـه مراتب فـوق الذکر و در نظـر گرفتن عوامل موثـر در قیمت 
گـذاری، موقعیـت و محـل ملـک و عنایـت بـه قدمـت بانضمـام کلیـه 
متعلقـات و ملحقـات و انشـعابات و حیـاط سـازی ارزش کل شـش 

دانـگ ملـک مذکـور 5100000000 ریـال )پنـج میلیـارد و يکصـد میلیـون 
ریـال( تقویـم و اعـام می گـردد.

 توضیحات: 
- ارزیابـی بـر پایـه ملـک طلـق و وقـف و بامعـارض و بـدون ارتبـاط با 

اراضـی دولتـی می باشـد.
 - اثبات مالکیت حدود اربعه و مساحت نهایی با متقاضی می باشد.

- ارزیابی بر پایه اخذ مفاصا حسـاب از اداره دارایی، شـهرداری و سـایر 
نهادهای ذیربط می باشـد.

- این ارزیابی هیچگونه بر اثبات مالكيت احدی نمی باشد.
 بدهـکاری به مؤسسـات مالی اعتباری، پولـی و بانکی در ارزیابی منظور 

نگردیده است. 
کروکی فعلی محل وقوع ملک:

 ملکی اقای رسـول ارچین طبق سـند رهنی شـماره دفترخانه کرمان در 
رهـن تعاونـی اعتبار صالحین ) بانک آینده ( واقع میباشـد از سـاعت 9 

الی 12 ظهر روز شـنبه مورخـه 1398/11/12
در اداره کل ثبـت اسـناد و امـاک کرمـان واقـع در ضلـع شـمالی پـارک 
نشـاط طبقه دوم سـالن اجتماعات شـهيد نصر از طریق مزایده بفروش 

میرسـد و مزایـده از مبلغ پایه کارشناسـی
5/100/000/000 ریـال کـه قطعـی گردیـده اسـت شـروع و باالتریـن 
مبلـغ پیشـنهادی فروختـه خواهـد شـد فـروش کا نقـدی اسـت 
الزم بـه ذکـر اسـت طالبيـن و خریداران مـی تواننـد در وقت مقرر 
بـا ارائـه چـک رمـزدار بـه مبلـغ پایـه مزایـده در جلسـه مزایـده 
شـرکت کننـد و پرداخـت بدهـی هـای مربوط بـه آب و بـرق و گاز 
اعـم از حـق انشـعاب یـا حـق اشـتراک و مصـرف در صورتـی کـه 
مـورد مزایـده از ایـن بابـت بدهی داشـته باشـد و نیـز بدهی های 
مالیاتـی و عـوارض شـهرداری و غیـره تـا تاریـخ مزایـده اعـم از 
اینکـه رقـم قطعـی آن معلـوم شـده بـا نشـده باشـد بعهـده برنده 
مزایـده اسـت ضمـن آنکـه پـس از انجـام مزایده در صـورت وجود 
مـازاد وجـوه پرداختـی بابـت هزینـه هـای فـوق از محـل مـازاد 
بـه برنـده مزایـده مسـترد میگـردد ضمنـا چنانچـه روز مزایـده بـا 
تعطیـل رسـمی مصـادف گـردد روز اداری بعـد از تعطیلـی مزایـده 
انجـام خواهـد شـد طالبیـن مـی تواننـد جهـت کسـب اطاعـات 
بیشـتر در سـاعات اداری بـه اداره ثبـت اسـناد مراجعـه نماینـد.م 

الـف: 1۴83
 تاریخ انتشار : 1398/10/25

علیرضا محمدی کیا
 رئیس اداره اجرای اسناد رسمی کرمان

آگهی ابالغ اجرائیه کالسه :۱398040۱90۷0000440/۱    
بدهکارپرونـده  تیغـی  جهـان  میـاد  بـه  بدینوسـیله 
گـزارش  برابـر  13980۴0190۷0000۴۴0/1کـه  کاسـه 
98/09/23شـناخته نگردیـده ایـد ابـاغ مـی گـردد کـه برابرقـرارداد  
شـماره 121۷-29835 بیـن شـما و بانـک مسـکن جیرفـت مبلـغ 
6۴/688/91۷ریـال بدهکارمـی باشـید کـه براثرعـدم پرداخـت وجـه 
تشـریفات  از  پـس  نمـوده  اجرائیـه  صـدور  درخواسـت  بسـتانکار 
قانونـی اجرائیـه صادروبکاسـه فـوق درایـن اجراءمطـرح مـی باشـد 
لـذا طبـق مـاده 18/19آئیـن نامـه اجرائـی مفاد اسـناد رسـمی بشـما 
ابـاغ مـی گـردد ازتاریـخ انتشـاراین آگهـی کـه تاریـخ ابـاغ اجرائیـه 
محسـوب اسـت فقط یـک نوبـت در روزنامه کثیراالنتشـارمحلی چاپ 
ومنتشـرمی گـردد ظـرف مـدت ده روزنسـبت به پرداخـت بدهی خود 
اقـدام ودرایـن صـورت بـدون انتشـارآگهی دیگـری عملیـات اجرائـی 

طبـق مقـررات علیـه شـما تعقیـب خواهـد شـد .
 مسول واحد اجرای اسناد رسمی جیرفت –جواد فاریابی-م الف :589

آگهی ابالغ اجرائیه کالسه: ۱398040۱90۶۱00۱230/2   
بدینوسـیله بـه خدامراد دهقان بدهـکار پرونده کاسـه 13980۴019061001230/2 
کـه برابـر گـزارش 98/9/9 شـناخته نگردیـده ایـد اباغ مـی گردد که برابر سـند 
متمـم رهنـی 51868 بیـن شـما و بانـک صادرات کرمـان مبلـغ562٫۴00٫000 ریـال بدهکار 
مـی باشـید کـه بر اثر عـدم پرداخت وجه بسـتانکار درخواسـت صـدور اجرائیـه نموده پس 
از تشـریفات قانونـی اجرائیـه صـادر و بکاسـه فـوق در ایـن اجـراء مطـرح مـی باشـد لـذا 
طبـق مـاده 18/19 آئیـن نامـه اجرائـی مفـاد اسـناد رسـمی شـما اباغ مـی گـردد از تاریخ 
انتشـار ایـن آگهـی کـه تاریـخ ابـاغ اجرائیه محسـوب اسـت فقـط یـک نوبـت در روزنامه 
کثیراالنتشـار محلـی چـاپ و درج و منتشـر مـی گـردد ظرفـه مـدت ده روز نسـبت بـه 
پرداخـت بدهـی خـود اقـدام ودر غيـر ايـن صـورت بـدون انتشـار آگهـي دیگـری عملیـات 

اجرائـی طبـق مقـررات علیـه شـما تعقیب خواهد شـد
مسئول واحد اجرا ی اسناد رسمی جیرفت -جواد فاریابی

آگهی ابالغ اجرائیه کالسه:۱398040۱90۷00004۷9/۱   
کاسـه  پرونـده  بدهـکار  شـاهرخی  ایمـان  بـه  بدینوسـیله 
ایـد  نگردیـده  گـزارش 98/10/۴شـناخته  برابـر  13980۴0190۷0000۴۷9/1کـه 
ابـاغ مـی گـردد کـه برابـر قـرار داد شـماره 68/26۴۴1۷/6 بیـن شـما و بانـک صـادرات 
جیرفـت  مبلـغ 1۷0٫9۷2٫033 ریـال بدهـکار مـی باشـید کـه بـر اثـر عـدم پرداخت وجه 
بسـتانکار درخواسـت صـدور اجرائیـه نمـوده پـس از تشـریفات قانونـی اجرائیـه صـادر و 
بکاسـه فـوق در ایـن اجـراء مطـرح می باشـد لـذا طبـق مـاده 18/19 آئین نامـه اجرائی 
مفـاد اسـناد رسـمی شـما ابـاغ مـی گـردد از تاریـخ انتشـار ایـن آگهـی کـه تاریـخ اباغ 
اجرائیـه محسـوب اسـت فقط یـک نوبـت در روزنامه کثیراالنتشـار محلی چـاپ و درج و 
منتشـر مـی گـردد ظـرف  مـدت ده روز نسـبت بـه پرداخـت بدهـی خـود اقـدام ودر غير 
ايـن صـورت بـدون انتشـار آگهـي دیگـری عملیـات اجرائـی طبـق مقـررات علیـه شـما 

تعقیـب خواهـد شـد
مسئول واحد اجرا ی اسناد رسمی جیرفت -جواد فاریابی

آگهی ابالغ اجرائه کالسه۱398040۱90۷0000430/۱  
پرونـده  بدهـکار  پیرانـداخ  فهیمـه  بـه  بدینوسـیله 
شـناخته  گـزارش98/09/21  برابـر  کـه  کاسـه13980۴0190۷0000۴30/1 
نگردیـده ایـد ابـاغ مـی گـردد کـه برابـر قـرار داد شـماره 6800358160008 بین شـما 
و بانـک صـادرات جیرفـت مبلـغ 111,886,600 ریـال بدهـکار مـی باشـید کـه بـر اثـر 
عـدم پرداخـت وجـه بسـتانکار درخواسـت صـدور اجرائیـه نمـوده پـس از تشـریفات 
قانونـی اجرائیـه صـادر و بکاسـه فـوق در ایـن اجراء مطرح می باشـد لـذا طبق ماده 
18/19 آئیـن نامـه اجرائـی مفـاد اسـناد رسـمی شـما اباغ می گـردد از تاریخ انتشـار 
ایـن آگهـی کـه تاریـخ ابـاغ اجرائیـه محسـوب اسـت فقـط یـک نوبـت در روزنامـه 
کثیراالنتشـار محلـی چـاپ و درج و منتشـر مـی گـردد ظرف مـدت ده روز نسـبت به 
پرداخـت بدهـی خـود اقـدام ودر غير اين صورت بدون انتشـار آگهـي دیگری عملیات 

اجرائـی طبـق مقـررات علیـه شـما تعقیـب خواهـد شـد
مسئول واحد اجرا ی اسناد رسمی جیرفت -جواد فاریابی

آگهی ابالغ اجرائه کالسه۱398040۱90۷00004۷8/۱ 
کاسـه  پرونـده  بدهـکاران  غامـی  وفریـده  غامـی  زهـرا  بـه  بدینوسـیله 
13980۴0190۷0000۴۷8/1 کـه برابـر گزارش98/10/02 شـناخته نگردیـده اید اباغ 
مـی گـردد کـه برابـر قـرار داد شـماره6800۴580۷2008 بیـن شـما و بانـک صـادرات جیرفت 
مبلـغ 1۴1,۷63,۷2۷ ریـال بدهـکار مـی باشـید کـه بـر اثـر عـدم پرداخـت وجـه بسـتانکار 
درخواسـت صـدور اجرائیـه نموده پس از تشـریفات قانونـی اجرائیه صادر و بکاسـه فوق در 
ایـن اجـراء مطـرح می باشـد لـذا طبق مـاده 19-18 آئیـن نامه اجرائی مفاد اسـناد رسـمی 
شـما ابـاغ مـی گـردد از تاریـخ انتشـار ایـن آگهـی که تاریـخ اباغ اجرائیه محسـوب اسـت 
فقـط یـک نوبـت در روزنامـه کثیراالنتشـار محلـی چـاپ و درج و منتشـر مـی گـردد ظـرف 
مـدت ده روز نسـبت بـه پرداخـت بدهـی خود اقدام ودر غيـر اين صورت بدون انتشـار آگهي 

دیگـری عملیـات اجرائـی طبـق مقـررات علیـه شـما تعقیـب خواهد شـد
مسئول واحد اجرا ی اسناد رسمی جیرفت -جواد فاریابی

متن آگهی مزایده
 آگهی مزایده اموال غیرمنقول پرونده اجرائی کالسه 9۷0۱358 

نظـر بـه اینکـه شـرکت تنـگ زاغ )وام گیرنـده و راهـن( نسـبت بـه پرداخـت بدهـی خـود در مهلـت 
تعییـن شـده اقـدام ننمـوده اسـت لـذا در اجـرای مقـررات مـاده واحده قانـون اصاح مـاده 3۴ اصاحـی قانون 
ثبـت مصـوب سـال 1386 و بنـا به درخواسـت بسـتانکار بانک صـادرات هرمزگان ششـدانگ پاک شـماره 5۷9 
فرعـی از ۷1 اصلـی واقـع در بخـش 6 کرمـان بمسـاحت 168۷/5 متـر مربع بـه آدرس کرمان هفـت باغ کیلومتر 
2/۴ )تیـر بـرق ۴8( الیـن برگشـت بعـد ار سـاختمان کانـون وکا متعلـق به شـرکت تنگ زاغ )سـهامی خاص( 

به مزایده گذاشـته میشـود.
 حـدود اربعـه ملـک: شـماال به بطـول 6۷/5 متر به پاک 598 فرعی .شـرقا بطـول 25 متر به خیابـان. جنوبا به 

طـول6۷/5 متـر بـه پـاک 596 فرعی.غربا بطول 25 متر به فضای سـبز 
طبـق نظـر کارشـناس. عرصـه ملک طلق اسـت .وضعیت فعلی ملـک بصورت زمیـن محصور، فاقد اعيـان. فاقد 

امتیاز آب برق گاز میباشـد.
 ارزش ملک :عرصه هر متر مربع 2/500/000ریال به مساحت 168۷/5متر مربع به میزان ۴/218/۷50/000ریال 

از ایـن رو ملکـی شـر کـت تنگ زاغ طبق سـند رهنـی شـماره 2056- 1386/11/2۴ دفترخانه ۴6 بنـدر عباس در 
رهـن بانـک صـادرات هرمزگان میباشـد که از سـاعت 9 الی 12 شـنبه مـورخ 1398/11/12 در اداره کل ثبت اسـناد 
و امـاک کرمـان واقـع در ضلـع شـمالی پـارک نشـاط طبقه دوم سـالن اجتماعات شـهید نصـر از طریـق مزایده 
بفـروش میرسـد و مزایـده از مبلـغ پایـه کارشناسـی، ۴/218/۷50/000ریـال کـه قطعـی گردیـده اسـت شـروع و 
باالتریـن مبلـغ پیشـنهادی فروختـه خواهد شـد. فروش کا نقدی اسـت الزم به ذکر اسـت طالبيـن و خریداران 
مـی تواننـد بـا ارائـه یـک چـک رمـزدار در مزایده شـرکت نمایند پرداخـت بدهی های مربـوط به آب و بـرق و گاز 
اعـم از حـق انشـعاب یـا حق اشـتراک و مصـرف در صورتی که مورد مزایده از این بابت بدهی داشـته باشـد و نیز 
بدهـی هـای مالیاتـی و عـوارض شـهرداری و غیـره تـا تاریـخ مزایده اعـم از اینکه رقـم قطعی آن معلوم شـده یا 
نشـده باشـد بعهـده برنده مزایده اسـت ضمن آنکـه پس از انجـام مزایده در صـورت وجود مازاد وجـوه پرداختی 
بابـت هزینـه هـای فـوق از محل مازاد به برنده مزایده مسـترد میگردد ضمنا چنانچه روز مزایده با تعطیل رسـمی 
مصـادف گـردد روز اداری بعـد از تعطیلـی مزایـده انجـام خواهـد شـد. طالبیـن می توانند بـا ارائه چک رمـزدار به 

مبلـغ پایـه کارشناسـی در مزایده شـرکت نمایند.م الـف: 1۴81-  تاریخ انتشـار: 1398/10/25
علیرضا محمدی کیا- رئیس اداره اجرای اسناد رسمی کرمان

متن آگهی مزایده
 آگهی مزایده اموال غیر منقول پرونده اجرائی کالسه 9۶002۷2

نظـر بـه اینکـه شـرکت تنـگ زاغ )وام گیرنـده و راهـن( نسـبت بـه پرداخـت بدهـی خـود در مهلـت 
تعییـن شـده اقـدام ننمـوده اسـت لـذا در اجـرای مقـررات مـاده واحده قانـون اصاح مـاده 3۴ اصاحـی قانون 
ثبـت مصـوب سـال 1386 و بنـا به درخواسـت بسـتانکار )بانک صادرات هرمزگان( ششـدانگ پاک شـماره 169 
فرعـی از ۷1 اصلـی واقـع در بخـش 6 کرمـان بمسـاحت 168۷/5 متـر مربع بـه ادرس کرمان هفـت باغ کیلومتر 
2/۴ )تیـر بـرق ۴8( الیـن برگشـت بعـد از سـاختمان کانـون وکا متعلـق به شـرکت تنگ زاغ )سـهامی خاص(

مزایده گذاشـته میشود.
 حـدود اربعـه ملک:شـماال بـه بطـول 6۷/5متـر به پـاک 598 فرعی .شـرقا بطـول 25 متر به خیابـان. جنوبا به 

طـول 6۷/5 متـر بـه پـاک 596 فرعـی. غربا بطـول 25 متر به فضای سـبز 
طبـق نظـر کارشـناس.عرصه ملـک طلـق اسـت . وضعیت فعلـی ملک بصـورت زمین، فاقـد اعيان. فاقـد امتیاز 

آب برق گاز میباشـد. 
ارزش ملـک: عرصـه هـر متـر مربـع 1/۴۷5/000 ریال به مسـاحت168۷/5متر مربع بـه میـزان 2/۴89/062/500 

ریال.
از ایـن رو ملکـی شـرکت تنگ زاغ طبق سـند رهنی شـماره 20۷3- 1396/۴/1 دفترخانه ۴6 بنـدر عباس در رهن 
بانـک صـادرات هرمـزگان میباشـد کـه از سـاعت 9 الی 12 شـنبه مـورخ 1398/11/12 در اداره اداره کل ثبت اسـناد 
و امـاک کرمـان واقـع در ضلـع شـمالی پـارک نشـاط طبقه دوم سـالن اجتماعات شـهيد نصـر از طریـق مزایده 
بفـروش میرسـد و مزایـده از مبلـغ پایـه کارشناسـی 2/۴89/062/500 ریـال کـه قطعـی گردیده اسـت شـروع و 
باالتریـن مبلـغ پیشـنهادی فروختـه خواهد شـد. فروش کا نقدی اسـت الزم به ذکر اسـت طالبيـن و خریداران 
مـی تواننـد بـا ارائـه یـک چـک رمـزدار در مزایده شـرکت نمایند پرداخـت بدهی های مربـوط به آب و بـرق و گاز 
اعـم از حـق انشـعاب یـا حق اشـتراک و مصـرف در صورتی که مورد مزایده از این بابت بدهی داشـته باشـد و نیز 
بدهـی هـای مالیاتـی و عـوارض شـهرداری و غیـره تـا تاریـخ مزایده اعـم از اینکه رقـم قطعی آن معلوم شـده یا 
نشـده باشـد بعهـده برنده مزایده اسـت ضمن آنکـه پس از انجـام مزایده در صـورت وجود مازاد وجـوه پرداختی 
بابـت هزینـه هـای فـوق از محل مازاد به برنده مزایده مسـترد میگردد ضمنا چنانچه روز مزایده با تعطیل رسـمی 
مصـادف گـردد روز اداری بعـد از تعطیلـی مزایـده انجـام خواهـد شـد. طالبیـن می توانند بـا ارائه چک رمـزدار به 

مبلـغ پایه کارشناسـی در مزایده شـرکت نمایند.م الـف: 1۴82-تاریخ انتشـار: 1398/10/25
 علیرضا محمدی کیا-رئیس اداره اجرای اسناد رسمی کرمان 

حصر وراثت 
احتراما در خصوص دادخواسـت تقدیمی خواهان صدیقه حیدری  
بـه خواسـته حصروراثـت توضیـح داده شـادروان حمیـد خـاوش 
فرزندعیسـی بـه شـماره  ملـی31500۴91۴8  در تاریـخ 1396/3/9 درتـوکل 
ابـاد فـوت نمـوده ووارث حین فوق عبارتنـد از :1- امیر عباس خـاوش  فرزند 
حمیـد )فرزنـد متوفی (2- صدیقه حیدری فرزند علـی )فرزند دختر متوفی 
(3-صفیـه خالق پور فرزند جال )همسـر متوفی (۴-عیسـی خاوش فرزند 
مرحـوم دادخدا)پـدر متوفـی (لـذا مراتب یک نوبـت در روزنامه کثیر االنتشـار 
محلـی آگهـی میشـود چنانچه کسـی اعتـراض دارد یـا وصیت نامـه ازمتوفی 
نـزد اشـخاص باشـد یک ماه از نشـر آگهـی بـه دادگاه تقدیـم دارد واال گواهی 

صـادر خواهد شـد –.
رئیس شوراحل اختالف –شماره دو بهروز عربی  –م الف :۷89

آگهی ابالغ اجرائیه کالسه :۱398040۱90۷000034۷/۱   
بدینوسـیله به روح هللا امیرمحمدی بهر آسمان بدهکارپرونده 
گـزارش  برابـر  13980۴0190۷00003۴۷/1کـه  کاسـه 
98/08/02شـناخته نگردیـده ایـد ابـاغ مـی گـردد کـه برابرقراربانکـی  
مبلـغ  جیرفـت  مسـکن  بانـک  و  شـما  شـماره 21583-۴688بیـن 
219/8۴5/625ریـال بدهکارمـی باشـید کـه براثرعـدم پرداخـت وجـه 
بسـتانکار درخواسـت صـدور اجرائیـه نمـوده پـس از تشـریفات قانونـی 
اجرائیـه صادروبکاسـه فـوق درایـن اجراءمطـرح مـی باشـد لـذا طبـق 
مـاده 18/19آئیـن نامه اجرائی مفاد اسـناد رسـمی بشـما ابـاغ می گردد 
ازتاریـخ انتشـاراین آگهـی کـه تاریخ اباغ اجرائیه محسـوب اسـت فقط 
یـک نوبـت در روزنامه کثیراالنتشـارمحلی چاپ ومنتشـرمی گـردد ظرف 
مـدت ده روزنسـبت بـه پرداخت بدهی خـود اقدام ودراین صـورت بدون 
انتشـارآگهی دیگـری عملیـات اجرائی طبـق مقررات علیه شـما تعقیب 

خواهـد شـد .
 مسول واحد اجرای اسناد رسمی جیرفت –جواد فاریابی-م الف :599

خسارت حوادث جوی به زیرساخت های 
کرمان گسترده ارزیابی شد

ایرنـا - مدیـرکل مدیریـت بحـران اسـتانداری کرمـان 
گفـت: حجـم خسـارت حـوادث جـوی سـیل، بـرف و 
کـوالک به زیرسـاخت های این اسـتان گسـترده ارزیابی 
شـده کـه بـرآورد این خسـارت ها پـس از ارزیابـی دقیق 

کارشناسـی ظـرف چنـد روز آینـده اعـام می شـود.
مجیـد سـعیدی روز سه شـنبه در گفـت و گو بـا خبرنگار 
ایرنـا افـزود: بـرآورد خسـارت هـا از دیـروز همزمـان بـا 
پایان یافتن فعالیت سـامانه بارشـی در اسـتان کرمان با 

همـکاری شهرسـتان ها آغاز شـده اسـت.
هـای  اخیـر خسـارت  جـوی  نـزوالت  داد:  ادامـه  وی 
بسـیاری بـه زیرسـاخت های اسـتان کرمـان از جملـه 
در بخـش راه بـه مسـیرهای ارتباطـی اصلـی، فرعـی، 
عشـایری، روسـتایی، پل هـا و ابنیه ارتباطـی و در بخش 
کشـاورزی به مـزارع، باغـات، گلخانه ها، تاسیسـات آبی 
و قنـوات وارد کرد.مدیـرکل مدیریـت بحـران اسـتانداری 
کرمـان گفـت: همچنیـن حوادث جـوی اخیـر در بخش 
خطـوط انتقـال آب و بـرق بـه خطـوط فشـار متوسـط، 
شـبکه های روسـتایی، خطـوط انتقال آب و تاسیسـات 
جانبی و به واحدهای مسـکونی روسـتایی خسـارت زده 

و برخـی از آنـان را تخریـب کـرده اسـت.
وی بیـان داشـت: بسـیج تمامـی امکانـات و ظرفیـت 
هـای اسـتان کرمـان موجـب شـده تا بـه امـروز تمامی 

محورهـای مواصاتـی اصلـی و روسـتایی اسـتان کرمان 
بازگشـایی شـوند و قطعی برق 2 روسـتای استان کرمان 
پـس از بارندگـی هـای اخیـر تا ظهر امروز)سـه شـنبه( 

وصـل می شـود.
بارش نزوالت جوی 3۷0 میلیارد ریال به راه های کرمان 

خسارت زد
معـاون راهـداری اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای 
اسـتان کرمـان هم گفـت: بارش بـاران و بـرف طی چهار 
روز اخیـر افـزون بر 3۷0 میلیارد ریـال به محورها و ابنیه 

ارتباطی شـمال این اسـتان خسـارت وارد کرده است.
اخیـر  هـای  بارندگـی  افـزود:  عراقـی زاده  احسـان 
خسـارت های بسـیاری بـه محورهـای ارتباطـی شـمال 
اسـتان کرمـان از جمله تخریب شـانه های راه های اصلی 
و فرعـی، راه هـای روسـتایی شـنی، آب بردگـی محورها، 
تخریـب رویـه هـای آسـفالت بـه علـت نمـک پاشـی و 
یـخ زدایـی مسـتمر، خسـارت به خـط کشـی محورهای 
اصلـی و فرعـی، تخریب و خوردگی پل هـا در گردنه های 
برف گیـر اسـتان کرمـان و تخریـب سـازه هـای کمکـی 

رادیـه و بریـد ابنیـه ارتباطـی وارد کـرده اسـت.
نـزوالت جـوی بـه صـورت بـارش بـاران و بـرف از عصـر 
پنجشـنبه هفته گذشـته در اسـتان کرمان آغاز شـد و تا 

پایـان روز یکشـنبه هفتـه جـاری ادامه داشـت.

رنا
 ای

س:
عک
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رمان فرار

نوشـته ی محمـد رضـا نظری دارکولی این کتاب درسـت مانند داسـتان مسـخ فرانتس 
کافـکا روایـت گـر تنهایـی بشـر اسـت. در داسـتان مسـخ وقتـی گـره گـوار سامسـا بـه 
حشـره ای تبدیـل می شـود، بـا وجـود ایـن کـه نـان آور خانـواده اسـت، امـا همـه ی اهل 

خانـه او را طـرد می کننـد.

اداره کل حفاظت محیط زیسـت سیسـتان و بلوچسـتان: پیر بارندگی اخیر و سـیاب به 
وجـود آمـده در جنوب سیسـتان و بلوچسـتان و با توجـه به سرریزشـدن آب رودخانه ها 
و سـدها در منطقـه و بـه تبع آن سـردی هوا، شـرایط جوی، اسـترس و تنـش در حیات 
وحـش بویـژه تمسـاح پـوزه کوتـاه )گانـدو( احتمـال خـروج تمسـاح ها از برکه و اسـیر 
شـدن در امواج خروشـان آب و به تبع آن دور شـدن از زیسـتگاه اصلی شـان وجود دارد.

از صفحه تابناک

آوای محلی           

َسُرم ای ُروتِنت َشهماِته ُهمرو
کُُدهمی کَوِته َور َسر جاِته ُهمرو
ِدگَه آروم نداره   دل    اخاهه
ُببو َفرشی به زیرِ  پاِته ُهمرو

شاعر :  سعیده فیروزی

َدِم ِعیِدن َرَطب َور خوَشه باِرن
َرَونِد ُغرَصه ای پا  کُوِته   گاِرن
ولی عیدی ِدِل   ُپر واَیه ِی مو
خدا دوِنه َفکَط  دیدارِ     یاِرن

شاعر :  مهدی جاللی

  در اینستاگرام چه خبر

فیلم یکی از ما دو نفر
- تو هنوز نمی دونی من کی هستم!

+ چرا می دونم… تو یه مهندس درجه دویه 
پر توهمی که دور و وری ها با َچشم های الکی بادش کردن!

دیالوگ

عکس نوشت

معرفی

 تو را دوست میدارم

نمی خواهم تو را بی هیچ خاطره ای از گذشته

و با خاطره ی قطارهای در گذر قیاس کنم،

تو آخرین قطاری که ره می سپارد،

شب و روز در رگ های دستانم

تو آخرین قطاری،

من آخرین ایستگاه.

قبانی

عکس: 
آیدا عباسی

         در توییتر چه می گویند؟

صنایع

خاتم کاری

دربـارٔه مختـرع و مبتکر خاتم بین خاتم سـازان و هنرمندان روایات 
گوناگونـی وجـود دارد ولـی آنچـه قابـل ذکـر اسـت آن اسـت که به 
درسـتی معلـوم نیسـت اولیـن بـار خاتم سـازی را چه کسـی ابداع 
کرده اسـت. امـا روایتهـای زیـادی خواسـتگاه خاتم کاری را شـیراز 
مـی داننـد زیـرا قدیمـی تریـن آثـار خاتـم کاری در این شـهر دیده 
شـده و اسـتفاده از هنـر خاتـم کاری مربـوط به منبر مسـجد عتیق 

شـیراز بـا قدمت بیش از 100 سـال اسـت.

معرفی 

سیل در کرمان؛ پای تغییر اقلیم در میان است؟
 افزایش ۱۲۰ درصدی بارش ها نسبت به حد معمول

میـزان بـارش باران در اسـتان کرمان طی پنج روز گذشـته 
از میـزان بارندگـی در 113 روز ابتـدای سـال آبـی گذشـته 
بیشـتر بـوده است.براسـاس اطاعـات موجـود در سـایت 
سـازمان هواشناسـی کشـور، از پنج شـنبه 19 دی تا امروز، 
30 میلیمتـر بارندگـی در کرمـان داشـتیم.این در حالـی 
اسـت کـه از ابتـدای مهـر تـا 23 دی سـال گذشـته، تنهـا 
2۴.1 میلیمتـر باران در کرمان داشتیم.مقایسـه باال نشـان 
می دهـد کـه چـرا در جنـوب و شـرق کرمـان، سـیل بـه راه 
افتاده.ایـن بارش هـا پس از ورود سـامانه بارشـی پرقدرت 
بـه جنوب شـرق ایـران رخ داد.میزان بارش هـا در کرمان به 
حـدی بـوده کـه تفـاوت بـارش از ابتدای سـال آبـی جاری 
)یـک مهـر 98( تـا امـروز، نسـبت بـه میانگیـن بلندمدت 
120.۴ درصد رشـد داشـته باشـد.افزایش چشـمگیر بارش 
نسـبت بـه حد معمـول البته فقـط مختص اسـتان کرمان 
نیسـت.در سیسـتان و بلوچسـتان و هرمزگان هم شـاهد 
افزایـش 321 و 256 درصـدی بارش هـا هسـتیم.آن هـم 
در حالـی کـه میانگیـن افزایـش بـارش کل کشـور نسـبت 
بـه میانگین بلندمـدت تنها 36 درصد اعام شـده.پیش از 
ورود سـامانه بارشـی یـاد شـده هـم البته میزان بـارش در 
سـه اسـتانی که درگیر سـیل هسـتند، بیشـتر از میانگین 

بلندمـدت بـوده امـا نه آنقدر چشـمگیر.

 تعریف تغییر اقلیم
قبـل از آنکـه بخواهیـم بـه سـوال بـاال پاسـخ دهیـم، بهتر 
اسـت بدانیم تغییـر اقلیم یعنی چه.سـازمان هواشناسـی 
جهانـی می گویـد کـه تغییـر اقلیـم بـه تغییـر جهـت دار 
افزایشـی و یـا کاهشـی در میانگین عناصـر اقلیمی در یک 
دوره طوالنـی بیـش از 30 سـال گفته می شـود.دما و بارش 
از جملـه اصلی تریـن عناصـر اقلیمی محسـوب می شـوند.

پـس بـرای پاسـخ به این سـوال کـه آیا وقوع سـیل اخیر 
در کرمـان ربطـی بـه تغییر اقلیم دارد یا نـه، باید میزان دما 

و بـارش را بررسـی کرد.

میانگین دما و بارش کشور
قبل از این کار اما شاید بهتر باشد بدانیم روند تغییرات دما 
و بارش در کشـور چگونه بوده.پاییز امسـال در دو فصلنامه 
نیـوار، متعلق به پژوهشـکده اقلیم شناسـی، پژوهشـی در 
رابطـه بـا تحلیـل روند میانگین دمـا و بارش در بـازه زمانی 
30 سـال )1988 تـا 201۷( منتشـر شد.پژوهشـگران ایـن 
گـزارش نوشـته  اند کـه در ایـن بـازه زمانی به طور متوسـط 
داشـته. کاهـش  میلیمتـر  ایـران سـاالنه 2.1  در  بـارش 

همچنیـن میانگیـن دمـای کشـور هم هـر دهـه 0.5 درجه 
سـانتی گراد افزایش داشـته. یعنـی 1.5 درجه در 30 سـال 
گذشـته.در همیـن حـال نتایـج یـک پژوهـش دیگـر کـه 
پاییـز امسـال در مجلـه علوم و مهندسـی آبیاری دانشـگاه 
چمران اهواز منتشـر شـده، نشـان می دهد که:در 50 سـال 
منتهـی بـه سـال 2010، دما یک درجـه افزایـش و بارندگی 

بیـن دو تـا 3.2 میلیمتـر در ایران کاهش داشـته اسـت.

در کرمان اوضاع چگونه است؟
بـرای بررسـی رونـد میانگیـن دمـا و بـارش اسـتان کرمان 
هم به سـراغ مقاالت پژوهشـی منتشـر شـده در نشـریات 
علمی رفتیم.اولین مقاله مورد بررسـی، سـال 9۴ در مجله 
علمـی جغرافیـا و توسـعه منتشـر شده.پژوهشـگران روند 
تغییرات دمای شـبانه اسـتان کرمان در سـال های 1961 تا 
2010 را بررسـی و نتیجه گرفته اند که :بطور میانگین سـاالنه 
66 درصد از پهنه اسـتان، تغییرات اقلیمی با روند افزایشی 
را تجربـه کرده اند.ایـن گـزارش همچنیـن  می گویـد کـه در 
بازه زمانی یادشـده، به طور متوسـط هر سـال 0.053 درجه 
سـانتی گراد دمای شـبانه در اسـتان کرمان افزایش یافته.
یعنی دمای شـبانه استان کرمان در سـال 2010، 2.62 درجه 
از ایـن دمـا در سـال 1961 بیشـتر شـده اسـت.در همیـن 
حال شـهریور امسـال در پانزدهمین همایـش ملی آبیاری 
و کاهـش تبخیر پژوهشـی درباره تغییـر عناصر اقلیمی بر 
اثـر تغییـر اقلیـم با مطالعه روی کرمان منتشـر شـد.نتایج 
ایـن گـزارش برای من کـه در زمینه تغییر اقلیم متخصص 
نیسـتم جالـب اسـت.مقادیر میانگین بـارش سـاالنه دوره 
آینده برای هر سـه سـناریو نشـان داد که مقادیر بارش در 
سـال های آتـی 22 درصـد افزایـش می یابد که بـا افزایش 
بارش هـای حـدی )در ادامـه توضیـح می دهیـم( همـراه 
خواهـد بود.همچنیـن دما در سـال های 2018 تا 20۷3 بین 
هشـت تـا 10 درجـه سـانتی گراد افزایش خواهـد یافت.آیا 
مقـاالت بـاال و تغییـر در رونـد دمـا و بارش طی بـازه زمانی 
30 سـاله، می توانـد بیانگـر تغییر اقلیم در ایران باشـد؟اگر 
اینطور اسـت، آیا سـیل اخیر در کرمان و دو همسـایه اش، 

نتیجـه ایـن تغییر اقلیم اسـت؟هم بلـه، هم خیر
رییس مرکز ملی خشکسـالی سازمان هواشناسی کشور از 
جمله کسـانی اسـت که معتقد اسـت نمی توان با قطعیت 
در ایـن بـاره صحبـت کرد.احـد وظیفـه در ایـن خصوص به 
ایسـنا گفتـه اقلیم همـواره ثابت نیسـت و ثابت نبـودن آن 
لزومـا به تغییرات اقلیمـی مربوط نمی شـود.او تاکید کرده 
کـه می تـوان بـه ایـن موضـوع اشـاره کـرد کـه آب و هـوا و 

اقلیـم به صـورت جهانی همواره تغییرپذیر اسـت.به گفته او 
البتـه تغییـرات اقلیمی الگوهای جـوی را تا حدودی تحت 

تاثیر قرار داده اسـت.

ردپای تغییر اقلیم
در همیـن حـال رییـس موسسـه ملـی تغییـر اقلیـم نظر 
دیگـری دارد.مجیـد شـفیع پور در خصـوص ارتبـاط تغییـر 
اقلیـم با سـیل اخیر بـرای روزنامه شـهروند نوشـته:»برای 
بررسـی سیل سیستان وبلوچسـتان باید کمی عقب تر رفت 
و بـه موضـوع گرمایش زمیـن پرداخت.او سـپس توضیح 
داده که»افزایـش گرمایـش زمیـن بـر اثـر ازدیـاد گازهـای 
گلخانه ای سـبب افزایش تعریق و تبخیر آب های سطحی، 
تبخیـر دریاهـا و اقیانوس هـا و ذوب  شـدن یخ های قطبی 
می شـود.این افزایـش تعریـق، رطوبت نسـبی خـاک را کم 
می کند.همیـن باعـث می شـود کـه کوچک ترین بـارش به 
جای چسـبندگی ذرات خاک باعث فرسـایش و روان شدن 
آن شـود.از طـرف دیگـر منحنی هـای طبیعـی جریـان هوا، 
تبخیـر را شـدت می بخشد.سـپس بـه شـکل بـاران بـه 
سـطح زمیـن برمی گرداند.بـا توجـه به اینکه سـطح خاک 
خشـک تر هـم شـده اسـت، ایـن جریـان آب بـه صـورت 
سـیاب درمی آید.بـه ایـن اتفاقـات که به صـورت چرخه ای 

رخ می دهـد و از اثـرات تغییـر اقلیم اسـت.

گزارش
کرمان نو

رییـس مرکز ملی خشکسـالی سـازمان هواشناسـی 
از جملـه کسـانی اسـت کـه معتقـد اسـت  کشـور 
نمی تـوان بـا قطعیـت در این بـاره صحبـت کرد.احد 
وظیفـه در این خصوص به ایسـنا گفتـه اقلیم همواره 
ثابـت نیسـت و ثابـت نبـودن آن لزوما بـه تغییرات 
اقلیمـی مربوط نمی شـود.او تاکید کـرده که می توان 
بـه ایـن موضـوع اشـاره کـرد کـه آب و هـوا و اقلیـم 
به صـورت جهانی همـواره تغییرپذیر اسـت.به گفته او 
البتـه تغییرات اقلیمـی الگوهای جـوی را تا حدودی 

تحـت تاثیر قـرار داده اسـت.

س
فار

س: 
عک

جاذبه

دهستان ساردوییه

براسـاس سرشـماری مرکز آمار ایـران در سـال 1385، جمعیت 
آن ۴30 نفـر )۷۴خانـوار( بوده اسـت. ارتفاع دامنه از سـطح دریا 
2800 متـر بـوده کـه همیـن امـر زمینـه قـرار گرفتـن آن در زمره 
مناطـق کوهسـتای کشـور را فراهـم نمـوده اسـت. موقعیت ناب 
دامنـه و قـرار گرفتـن آن در دامان کوه های سـر به فک کشـیده، 
هوایـی مطبـوع را بـرای ایـن سـرزمین در تابسـتان سـوزناک 

جیرفـت کهـن فراهم نموده اسـت.

معرفی 

روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی کرمان

آگهی تجدید مزایده عمومی یک مرحله ای نوبت دوم
واگذاری امور مرکز پناه ۱ و 2دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کرمان

شماره مزایده: 8۶/8/۱۱/98دانشگاه علوم پزشکی کرماندستگاه مزایده گزار

واگذاری امور مرکز پناه ۱ و 2موضوع مزایده
دریافت اسناد: 

الف(دانشگاه علوم پزشکی 
کرمان

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

3/822/000/000براورد یکساله )ریال(

۱9۱/۱00/000 ریالتضمین شرکت در مزایده )ریال(

از تاریخ درج فراخوان لغایت ساعت 8:00روز دریافت اسناد 
دوشنبه مورخ 98/۱۱/۷

تا ساعت ۱4:30 روز دوشنبه مورخ 98/۱۱/۷آخرین مهلت بارگزاری اسناد و پیشنهادها در سامانه ستاد ایران 
از ساعت ۱4:00 روز سه شنبه مورخ 98/۱۱/8بازگشایی پیشنهادها 

ضمنا جلسه توجیهی در ساعت ۱0:00 روز سه شنبه مورخ 98/۱۱/۱ در محل معاونت درمان دانشگاه برگزار خواهد شد.
محل تسلیم فقط پاکت الف)تضمین شرکت در مزایده(: کرمان- ابتدای جاده هفت باغ علوی، معاونت غذا و دارو، اداره حراست 

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

شناسه آگهی: ۷32۶82


