
به گفته معاون اداره کل منابع طبیعی جنوب کرمان، قطع درختان جنگلی، تهیه هیزم، زغال و هم چنین قطع 
بوته ها، درختچه ها در محدوده منابع ملی و توده های جنگلی بدون اخذ مجوز، ممنوع است 

با اجرای پروژه فاضالب در شهر زرند؛
صنایع فوالد زرند، طعم خوش آب 

را خواهد چشید

  آغاز طرح واکسیناسیون خانه به خانه 
فلج اطفال در جنوب کرمان

برداشت از منابع 
جنگلی ممنوع

باران، جازموریان را دوباره زنده کرد
آبگیری ۸۰ درصدی تاالب بین المللی جازموریان موجی از شادی را در میان اهالی جنوب 

کرمان به راه انداخت

علیدادی نماینده ولی فقیه در خطبه های نماز جمعه:

به خاطر قصور در مراسم تشییع 
عذرخواهی  می کنیم
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ما را در تلگرام دنبال کنید

تومــان  500 قیمــت              1398 دی   28 شــنبه         663 پیاپــی  شــماره  ســوم           ســال 

4

و2

کرمان، مقصد تازه 

راهیان نور
عباس تقی زاده
یادداشت مهمان

فرماندهـی حاج قاسـم بر تیپ و لشـکر پیـروز ۴1 
ثـارهللا درسـالهای دفـاع مقـدس و پـس از آن در 
نیـروی قدس سـپاه و مبـارزات قهرمانانـه اش با 
داعـش، حـاج قاسـم  سـلیمانی را بـه چهـره ای 
بیـن المللـی و مطرح تبدیـل کرد.نام حاج قاسـم  
از مرزهـا گذشـت و جهانـی شـد. نامـش مایـه 
امنیـت و آرامـش بـرای ایرانـی هـا و مایـه تـرس 
بـرای داعـش و حامیانـش بود.حـاج قاسـم از 
محبـوب تریـن فرماندهان نظامی نه تنهـا در ایران 
کـه در جهـان و بخصـوص نـزد ملتهای مسـلمان 
و جبهـه مقاومـت بـود. محبوبیتـی که با شـهادت 
او و همرزمانـش فراگیرتـر شـد و می تـوان تاریخ 
تحـوالت منطقـه را بـه قبـل و بعـد ازشـهادت این 
سـردار مقتدر تقسـیم کرد.پیکر مطهر سردار شهید 
سـپهبد حاج قاسم سـلیمانی بنا به وصیت شهید 
در جوار یاران شـهیدش در لشـکر ۴1 ثارهللا کرمان 
در گلزار شـهدای شـهر کرمـان در خاکـی به امانت 
گذاشـته شـد کـه پـرورش دهنـده دالورمـردان و 
شـیرزنانی اسـت که دوران دفاع مقدس حماسـه 
هـا و جانفشـانی هـا از آنها به یـادگار دارد.مراسـم 
تشـییع چند میلیونی شـهید سـپهبد حاج قاسـم 
سـلیمانی گوشـه ای از ارادت و قدردانـی ایرانی ها 
از سـربازان وطـن بـود کـه عـاوه بر تامیـن امنیت 
ایران، مدافع مظلومان و مسـلمانان در منطقه و در 
جـای جـای جهـان بودند.سـردار دلها با شـهادت، 
حیاتـی دوبـاره آغـاز کـرد و بـه انسـجام و وحدت 
ملـی، تحکیم جبهـه مقاومت و اقتـدار ایران جانی 
تازه بخشـید.حاج قاسم که بیسـتم اسفند 1335 
در قنـات ملـک رابر چشـم به جهان گشـود متعلق 
بـه همـه آزادگان و آزاداندیشـان جهـان و الهـام 
بخـش مبارزان راه حق و حقیقت اسـت و مزارش 
بـا همـه سـادگی کـه خـود وصیـت کـرده اسـت 
مامن عاشـقان و دلدادگان راه خداسـت. بسـیاری 
منتظرنـد تـا بر مرقدش حاضر شـوند، قـدری آرام 
گیرنـد، بـا او درد دل کننـد، بـرای ادامـه راه مبـارزه 
بـا ظلـم و اسـتکبار و پیشـرفت نیـرو بگیرنـد، بـا 
آرمان های او و شـهدا تجدید پیمان بندند و رسـم 
سـربازی از سـردار دلها بیاموزند.چهارشنبه 25 دی 
ماه در جلسـه قرارگاه اسـتانی راهیان نور کرمان با 
حضـور فرمانده قـرارگاه ملی راهیان نور، اسـتاندار 
کرمـان پیشـنهادی بهنـگام ارائـه کرد.دکتر محمد 
جـواد فدائـی پیشـنهاد کـرد مـزار شـهید سـپهبد 
حاج قاسـم سـلیمانی به عنوان مقصد تازه کاروان 
هـای راهیان نور درنظر گرفته شـود.البته اسـتاندار 
کرمـان عـاوه بـر ایـن بـه بازدیـد از مـوزه دفـاع 
مقدس یادگار سـردار سـلیمانی و حضور در لشـکر 
۴1 ثـارهللا کرمـان   نیز اشـاره کرده است.اسـتاندار 
کرمـان با شـناخت ایـن ظرفیت عظیـم و نهفته 
در نسـل جـوان کشـور و بـا توجـه به مهـرورزی 
و دلدادگـی زالل، خودجـوش، عمیـق، مسـتمر 
و هوشـمندانه هموطنـان نسـبت به سـردار دلها 
مسـیر تـازه ای بـه روی کاروان هـای راهیـان 
نورکشـور گشـود.حضور کاروانهای نـور در کرمان 
عـاوه بـر فرصت معرفی و آشـنایی نسـل جوان 
دانـش آمـوز و دانشـجو و دیگر هموطنـان با راه 
و سـیره شـهید سـپهبد حـاج قاسـم سـلیمانی 
و همرزمانـش ، گنجینـه اثرگـذار  مـوزه دفـاع 
مقـدس، کـه ظرفیـت بزرگـی در معرفـی دفـاع 
را فعالتـر خواهـد کـرد ضمـن  مقـدس اسـت 
آنکـه نقـش موثـر و کـم نظیـر مـردم اسـتان 
کرمـان در پیـروزی انقـاب اسـامی و در دفـاع 
مقـدس را انعـکاس خواهـد داد .اجرایی شـدن 
ایـن پیشـنهاد پویایـی کاروانهـای راهیـان نـور و 
جذابیـت، نـوآوری و تحقـق بیشـتر اهـداف آن 
و  اسـت طـرح  داشـت.الزم  پـی خواهـد  در  را 
شـیوه اجرایـی پیشـنهاد دکتـر فدائـی بـه طـور 
جامـع آمـاده شـود تـا بـه بهتریـن نحـو اجـرا 
نظـران،  صاحـب  همراهـی  و  گردد.همـکاری 
متخصصـان، مدیـران و دسـتگاه هـای مختلف 
نظـرات  از  منـدی  بهـره  و  و کشـوری  اسـتانی 
مـردم در ایـن زمینـه کارگشـا و ضروری اسـت.
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صدور مدارک هویتی برای کودکان بهزیستیچتر حمایتی منابع طبیعی بر سر نرگسان

آن هایی که مسوول اجتماع مردم در مراسم 
تشییع بودند، پاسخگو باشند

ــی  ــره خاک ــن ک ــدر در ای ــد چق ــی نمی کن فرق
می کنیــم،  زندگــی  کجــا  می کنیــم،  عمــر 
دارایی هــای مــا چقــدر اســت و یــا شــغل 
ــن  ــم ای ــت، مه ــا چیس ــوان م ــه و عن و حرف
ــن  ــا در ای ــه م ــد هم ــان باش ــه یادم ــت ک اس
و  می کنیــم  ســفر  یــک کشــتی  در  دنیــا 
تخریــب قســمتی از آن همــه مــا را غــرق 
ــه  ــبت ب ــه نس ــت ک ــن اس ــم ای ــد. مه می کن
ــیم  ــاوت نباش ــود بی تف ــون خ ــت پیرام طبیع
می دهــد حســاس  رخ  آن  در  آنچــه  بــه  و 
باشــیم. ایــن قــدم اول حمایــت مــا از منابــع 
آرامش بخــش،  اســت.طبیعت  طبیعــی 
غــذای روح آدمــی اســت بــدان حــد کــه 
ــم  ــت ه ــای طبیع ــر زیب ــدن تصاوی ــی دی حت

آرامــش می بخشــد. انســان  بــه 
رئیــس اداره منابــع طبیعــی و آبخیــزداری 
نرگســان،  گفــت:   عنبرآبــاد  شهرســتان 
روســتای گل هــای نرگــس در بخــش جبالبارز 
منحصربــه   از  شهرســتان  ایــن  جنوبــی 

اســت ایــران  روســتاهای  فردتریــن 

ــه  ــه اینک ــاره ب ــن اش ــاالری ضم ــود س محم
ــه  ــر تغذی ــی ب ــرات نامطلوب ــع اث ــب مرات تخری
ســفره هــای آب زیرزمینــی و تغیــرات آب 
و هوایــی داشــته اســت  افــزود: بایســتی 
دیــدگاه خــود بــه مراتــع را تغییــر دهیــم 
ــد  ــط از دی ــع فق ــه مرات ــه ب ــای آنک ــه ج و ب
تامیــن علوفــه بنگریــم بــه ارزشــهای زیســت 

محیطــی آن بیشــتر توجــه کنیــم.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه نرگســان شهرســتان 
ــتان  ــن شهرس ــع ای ــی از مرات ــاد بخش عنبرآب
هــای   خشکســالی  اثــر  در  کــه  اســت 
ــی  ــپری م ــوب را س ــدی نامطل ــته رون گذش
کنــد و بهــره بــرداری بیــش از ظرفیــت از 
ــده پوشــش گیاهــی  ــع ســبب گردی ــن مرت ای
منطقــه ســیر قهقرایــی طــی کنــد بیــان کــرد: 
بــه منظورجلوگیــری از ایــن رونــد و بــا توجــه 
بــه اهمیــت حفــظ واصــاح مراتــع ایــن 
ــان  ــع داری نرگس ــرح مرت ــرای ط ــه اج منطق
ــتان  ــرق شهرس ــری ش ــه 90 کیلومت در فاصل
در  هکتــار   2۴200 مســاحت  بــه  عنبرآبــاد 

ــت. ــرا اس ــال اج ح
وی ادامــه داد: ایــن منطقــه دارای اقلیــم 
ــالیانه  ــی س ــط بارندگ ــوده و متوس ــک ب خش
ــه  ــا 25 درج ــط دم ــر و متوس ــی مت 130 میل

ــت. ــراد اس ــانتی گ س
رئیــس اداره منابــع طبیعــی و آبخیــزداری 
شهرســتان عنبرآبــاد اظهــار داشــت : عملیــات 
احــداث فــارو تــوام بــا بــذرکاری بــه مســاحت 
ــوام  ــوراب ت ــداث گ ــات اح ــار، عملی 2100 هکت
بــا بــذرکاری ۴232 هکتــار، احــداث آبشــخور 
ــت و  ــت چرا)حفاظ ــتگاه و مدیری دام  6 دس
ــرداری  ــره ب ــه و به ــطح کل عرص ــرق( در س ق
و احیــا رویشــگاهای گیاهــان دارویــی برنامــه 
احیــا  و  منظورحفــظ  بــه  اصاحــی  هــای 

ــده اســت. ــی گردی پیــش بین
ــد  ــان بیــان داشــت: مــی طلب ســاالری در پای
کــه دولــت و ملــت حمایــت، حراســت و 
در  تــاش  و  زیســت  بــه محیــط  احتــرام 
راســتای حفاظــت از آن را ســرلوحه اقدامــات 

ــد. ــرار دهن ــود ق ــی خ ــخصی و اجتماع ش

مدیــر کل ثبــت واحــوال اســتان کرمــان از صــدور مــدارک 
ــه  ــدام دو جانب ــتی در اق ــودکان بهزیس ــرای ک ــی ب هویت

ــر داد. ــت احــوال و بهزیســتی خب ثب
باشــگاه خبرنــگاران جــوان گــزارش داده؛ عبــاس صــادق 
ــا  ــدار ب ــان در دی ــتان کرم ــتی اس ــرکل بهزیس زاده  مدی
ــدارک  ــدور م ــت: ص ــان گف ــوال کرم ــت اح ــرکل ثب مدی
هویتــی بــه عنــوان اقــدام اســتانی ثبــت احــوال و 
ــل  ــو تبدی ــه الگ ــی ب ــطح مل ــد در س ــتی می توان بهزیس
شــود تــا گروه هــای دارای شــرایط خــاص کــه بــه دالیــل 
ــد  ــی محــروم مانده ان ــدارک هویت ــف از داشــتن م مختل

ــه حــق خــود برســاند. ب
ــه  ــم ن ــول مه ــی از اص ــتن یک ــت داش ــزود: هوی وی اف
فقــط در تقویــت عــزت نفــس بلکــه ارتقــا دهنده ســامت 
اجتماعــی اســت و موجــب پیشــگیری از آســیب ها 

می شــود.
ــه گفتــه وی: گــره گشــایی از مشــکات جامعــه هــدف  ب
ــای  ــر مبن ــل ب ــکاری و تعام ــرد هم ــا رویک ــتی ب بهزیس
ــدگار و ارزشــمند اســت  ــررات، اقدامــی مان ــن و مق قوانی
ــال موجــب  ــد متع ــت خداون ــب رضای ــر جل ــه عــاوه ب ک
ــده  ــوال ش ــت اح ــی اداره کل ثب ــگاه اجتماع ــاء جای ارتق

اســت.
صــادق زاده گســتره خدمــات و فعالیت هــای ثبــت احــوال 
را بــر مبنــای اقدامــات اجتماعــی، چــون هویــت بخشــی 
بــه افــراد بــدون مــدارک هویتــی را بــرای مــردم بــه ویــژه 

ــف  ــس توصی ــل لم ــی قاب ــکات هویت ــراد دارای مش اف
ــی  ــات عمل ــکاری و اقدام ــن هم ــه داد: همی ــرد و ادام ک
ــاء  ــردم ارتق ــزد م ــت احــوال ن ــگاه ثب موجــب شــده جای
ــد، زیــرا افــراد بــدون مــدارک هویتــی کــه ســال ها از  یاب
دریافــت خدمــات و حقــوق شــهروندی بازمانــده بودنــد با 
برخــوداری از مــدارک هویتــی توانســتند ایــن خدمــات را 

دریافــت کننــد.
ــا اشــاره  ــز ب ــان نی ــوال اســتان کرم ــت و اح ــرکل ثب مدی
بــه خدمــات متعــدد و ارزشــمند بهزیســتی بــه تشــریح 
فعالیت هــای تخصصــی ثبــت احــوال در حــوزه جمعیــت 
پرداخــت و افــزود: ایجــاد شــرایط و زمینــه ســازی بــرای 
هویــت بخشــی بــه افــرادی کــه دچــار مشــکل شــده انــد 

از وظایــف قانونــی ثبــت احــوال اســت.
بخش هــای  همــکاری  و  همراهــی  قاســمی  محمــد 
ــل  ــرای ح ــی را ب ــی و اجتماع ــی، امنیت ــف قضائ مختل
مشــکات هویــت افــراد را موثــر دانســت و گفــت: 
ــوار و  ــات را هم ــبرد اقدام ــیر پیش ــا مس ــن همکاری ه ای

دســتیابی بــه نتیجــه را آســان می کنــد.
ــان  ــت و کارشناس ــه مدیری ــرد: مجموع ــان ک ــمی بی قاس
ثبــت و احــوال عــاوه بــر توجــه و دقــت در مســیر قانونــی 
صــدور مــدارک هویتــی افــراد، آمــاده هرگونــه همــکاری 
در ایــن زمینــه بــا مجموعــه بهزیســتی هســتند و خدمــت 
ــاری  ــود افتخ ــرای خ ــتی را ب ــدف بهزیس ــه ه ــه جامع ب

ــد. ــف می دانن مضاع

رییــس جمهــور در جلســه هیــات دولــت گفــت: 
موضــوع از دســت رفتــن جــان عزیزانمــان در کرمــان 
بایــد دنبــال شــود و آنهایــی کــه مســوول آن اجتمــاع 

ــند. ــخگو باش ــت پاس ــد می بایس بودن
ــلمین  ــام و المس ــت االس ــزارش داده؛  حج ــنا گ ایس
ــه  ــت ب ــات دول ــی امــروز در جلســه هی حســن روحان
حادثــه کرمــان اشــاره کــرد و افــزود: از دســت رفتــن 

ــود. ــان غیرمنتظــره ب ــا در کرم ــزان م عزی
وی عنــوان کــرد: کســی فکــر نمی کــرد در تشــییع 
جنــازه یــک یــار و عزیــز، کســانی کــه در غــم او گــرد 
هــم آمدنــد بــه ایــن زودی بــه ایشــان ملحــق شــوند.

ــم مــردم  ــاور نمــی کردی ــور ادامــه داد: ب رییــس جمه

بــه جــای اینکــه شــاهد دفــن شــهید ســلیمانی 
باشــند، خــود او را در آســمان ها ببیننــد و زیــارت 

ــد. کنن
وی گفــت: موضــوع از دســت رفتــن جــان عزیزانمــان 

در کرمــان را بایــد حتمــًا دنبــال کنیــم.
روحانــی تاکیــد کــرده کــه درســت اســت کــه جمعیــت 
ــا در  ــوده ام ــاده ب ــت فوق الع ــوده و جمعی ــاب ب بی ت
همــه ایــن احــوال می بایســت در آن شــرایط مراقبــت 

می کردیــم.
وی افــزود: آنهایــی کــه مســئول آن جامعــه و اجتمــاع 
ــن  ــردم ای ــند و م ــخگو باش ــد پاس ــد بای ــردم بودن م

ــد. انتظــار را دارن
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آگهی مزایده عمومی 
یک مرحله ای 

با اجرای پروژه فاضالب در شهر زرند؛
صنایع فوالد زرند، طعم خوش آب را خواهد چشید

ــر  ــاوه ب ــد ع اجــرای شــبکه فاضــاب در شــهر زرن
مزیــت هــای زیســت محیطــی کــه ارتقــاء بهداشــت 
عمومــی و جلوگیــری از آلودگــی آبهــای زیــر زمینــی 
مــی باشــد،در تامیــن آب صنایــع فــوالد ایــن شــهر 
نیــز نقــش مهــم و اساســی دارد . در همیــن راســتا 

اجــرای ایــن پــروژه بــا مشــارکت و ســرمایه گــذاری  
بخــش خصوصــی )شــرکت فــوالد زرنــد ایرانیــان ( 

بــه میــزان 375 میلیــارد تومــان آغــاز شــد .
محمــد طاهــری رئیــس هیئــت مدیــره و مدیرعامــل 
شــرکت آبفــا اســتان کرمــان بــا بیــان ایــن مطلــب 

افزود:ایــن پــروژه شــامل ۴95 کیلومتــر شــبکه 
جمــع آوری فاضــاب،8 کیلومتــر خــط انتقــال،16000 
متــر مکعــب تصفیــه خانــه فاضــاب و ۴5000 فقــره 
انشــعاب فاضــاب مــی باشــد و طــی ســه ســال بــه 

بهــره بــرداری مــی رســد.
ــروژه  ــن پ ــرای ای ــا اج ــت: ب ــه گف ــری در ادام طاه
کلیــه فاضــاب شــهری جمــع آوری شــده و ســپس 
ــردد و  ــی گ ــل م ــاب منتق ــه فاض ــه خان ــه تصفی ب
ــازی  ــوالد س ــات ف ــمت کارخانج ــه س ــت ب در نهای

ــود. ــی شود.ش ــت م هدای
ــی  ــه یک ــان ب ــا اســتان کرم ــل شــرکت آبف مدیرعام
دیگــر از مزیــت هــای مهــم اجــرای پــروژه فاضــاب 
ــه  ــا ک ــت: از آنج ــرد و گف ــاره ک ــد اش ــهر زرن در ش
پــروژه هــای اجــرای شــبکه فاضــاب جــزء پــروژه 
هــای زیــر ســاختی و زیربنایــی محســوب مــی 
ــتغال  ــا اش ــده آنه ــای عم ــی از مزای ــذا یک ــوند ل ش
ــا  ــرح ه ــن ط ــتقیم ای ــر مس ــتقیم و غی ــی مس زای
رونــق  باعــث  هــا  پــروژه  ایــن  اســت.همچنین 

ــد. ــی گردن ــتی م ــن دس ــی و پایی ــع داخل صنای
ــرای  ــروژه اج ــت پ ــی اس ــزود: بدیه ــری اف طاه
ــده  ــن قاع ــز از ای ــد نی ــهر زرن ــاب ش ــبکه فاض ش
مســتثنی نیســت . عــاوه بــر ایــن در پــروژه 
ــه  ــر، نیم ــای ماه ــده از نیروه ــور ســعی گردی مذک
ــه  ــردد ک ــی اســتفاده گ ــر ســاده بوم ــر و کارگ ماه
ــر  ــتقیم و غی ــتغال مس ــث اش ــرد باع ــن رویک ای
مســتقیم تعــداد زیــادی از نیروهــای تحصیــل 
ــاب  ــروژه فاض ــرای پ ــتای اج ــرده و ... در راس ک

ــردد. ــی گ ــد م ــهر زرن ش

رپرتاژ آگهی 
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بـا هـدف افزايـش ايمنـي سـفرهاي نـاوگان اتوبوسـي 
جـاده اي، ارتقـاي سـطح خدمـات و افزايـش توانمندي و 
مشـاركت شـركت هاي حمـل و نقل عمومي مسـافربري، 
ضوابط جديد حمل و نقل مسـافر برون شـهري اباغ شـد.

سـيد علـي حـاج سـيد عليخانـي مديـر كل راهـداري و 
حمـل ونقـل جاده اي اسـتان كرمـان با بيـان اين مطلب، 
اظهار داشـت: در پي اسـتقبال هموطنان از ناوگان عمومي 
حمـل و نقـل جـاده اي بـراي نظـارت و برنامه  ريزي هـاي 
مؤثر ارتقاي ايمني در سـفرهاي عمومي جاده اي، سـازمان 
راهـداري و حمـل و نقـل جـاد ه اي پيـرو دسـتور وزيـر راه 
و شهرسـازي سلسـله اقداماتي را در دسـتور كار قـرار داده 
اسـت كـه از جملـه مهمترين ايـن اقدامات، ابـاغ ضوابط 
جديـد تأسـيس و بهره برداري از شـركت هاي حمل و نقل 
مسـافربري بـرون شـهري و اصـاح ضوابط حمـل و نقل 

مي باشد. مسـافر 
اجـراي  بـا  افـزود:   عليخانـي  سـيد  حـاج  مهنـدس 
دسـتورالعمل جديد، چشم انداز متفاوتي نسبت به گذشته 
در ارتقـاي ايمنـي و افزايـش رضايت منـدي مسـافران از 
سـطح خدمـات ارايـه شـده، فراهـم مي شـود و تعييـن 
معيـار بـراي انتخـاب شـركت هاي سـر شـبكه، تعييـن 
وظايـف مشـخص بـراي شـركت هاي سـر شـبكه، لـزوم 
سـرمايه گذاري و ارايـه نـاوگان ملكـي بـراي شـكل گيري 
و افزايـش مسـئوليت پذيري و پاسـخگويي شـركت هاي 
شـبكه سـير حمـل و نقـل مسـافر از جملـه اقدامـات و 
اصاحـات اباغـي در جهـت نظام منـد نمـودن و بهبـود 

اجـراي ايـن تحـول مي باشـد.
وي خاطرنشـان كرد:بـا ابـاغ اصاحـات جديـد، هرگونـه 
افزايش شـركت هاي مسـافربري متضمن سرمايه گذاري 
و تـدارك الزامـات ايمنـي مي باشـد و در راسـتاي تأميـن 
هرچه بيشـتر ايمني سفرها، شركت هاي سرشبكه و ساير 
شـركت هاي زيرمجموعـه مكلف شـدند، اتاق ويـژه كنترل 
و مانيتورينـگ نـاوگان بـه منظـور پايـش رفتـار لحظـه  اي 
راننـدگان از مبـداء تـا مقصـد سـفرها و پاسـخگويي تمام 
وقت به مسـافران و رسـيدگي به شـكايات آنان، راه اندازي 

نمايند.
اسـتان  اي  جـاده  ونقـل  حمـل  و  راهـداري  كل  مديـر 
همچنيـن اظهار داشـت: در جهت ايجاد شـفافيت بيشـتر 
در ضوابـط جـاري و حـذف انحصارات نيـز، برخي مقررات 
دسـت و پاگيـر جـرح و تعديل گرديده و شـفافيت الزم در 
مقررات از جمله تعيين شـرايط فسـح قراردادهاي شـبكه 
سـير و نحـوه سـرويس دهي در زمـان تعطيلـي اعضـاي 
شـبكه ها، يكپارچه سـازي سـامانه هاي فـروش اينترنتـي 

بليـت و غيـره پيش بيني شـده اسـت.
وي افـزود: در راسـتاي ارايـه و توسـعه خدمـات حمـل و 
نقلـي بـه مناطـق محـروم، مشـوق هاي الزم در ضوابـط، 
پيش بيني شـده و بـه منظور تقويت مديريت شـبكه هاي 
مكانيـزم مديريـت  بـا  امـور شـبكه  اداره  امـكان  سـير، 

مشـاركتي نيـز در نظـر گرفتـه شـده اسـت.

تیـغ زنـی ،مرمـت موقـت و بازگشـایی 6۴5 کیلومتـر از 
راههـای خسـارت دیـده سـیل در جنـوب کرمـان توسـط 
دسـتگاههای راهـداری انجـام شـد.مدیر کل راهـداری و 
حمـل و نقـل جاده ای جنوب اسـتان کرمان گفـت: در پی 
بـروز سـیاب در جنـوب کرمان نیروهـای راهدار ایـن اداره 
کل در قالب 1۴0نفر با 110دسـتگاه از دسـتگاههای راهداری 
سـبک ،نیمه سـنگین و سـنگین با توجه به قرارداشتن در 
طـرح راهـداری زمسـتانی به موقع در مناطق آسـیب دیده 

حضـور و در حـال عملیـات راهداری هسـتند.
مسـعود جمیلـی بـا بیـان اینکـه در بارندگـی هـای اخیـر 
880کیلومتر از راههای شهرسـتان جیرفت در گیر برف بود 
که منجر به مسـدود شـدن 130راه روسـتایی برفگیر شـد 
کـه در حـال حاضر 623کیلومتر این راهها با دسـتگاههای 
راهـداری و بـا توجـه بـه حجـم بـرف قابـل توجهـی کـه 
نشسـته اسـت با بلدوزر بازگشایی شـده است. وی با بیان 
اینکه در مناطق روسـتایی فاقد سـکونت زمسـتانی و نظر 
بخشـداری هـا تیغ زنی راههای روسـتایی ایـن مناطق در 
اولویـت دوم و پس از مرمت و تیغ زنی راههای روسـتایی 
دارای سـکونت و نیاز به امدادرسـانی موکول شـده اسـت. 
افـزود: 2200کیلومتر از راههای آسـفالته و 3700کیلومتر از 
راههـای خاکـی جنـوب کرمـان در سـیاب وجـود داشـت 
کـه طبـق بـرآورد و گزارشـهای گشـتهای راهداری سـیاب 
بـه 3۴5کیلومتـر از راههـای آسـفالته و 1860کیلومتـر راه 
خاکـی در مجمـوع راههـای جنـوب کرمـان خسـارت وارد 
کـرده اسـت. وی خسـارت از 30تـا 100درصد بـه ابنیه فنی 
شـامل پلها و آبنماها در اثر سـیاب جنوب کرمان خبر داد 
و گفـت: در مجمـوع 6هـزارو 333دسـتگاه ابنیـه فنی در 
سـیاب جنوب کرمان خسـارت دیـده اند کـه از این تعداد 
18 دسـتگاه ابنیه تخریب،130دسـتگاه ابنیه فنی خسارت 
بیـن 30 نـا 70درصـد و 83دسـتگاه آبنمـا هـم از 20تـا 90 

درصد خسـارت دیـده اند.
 مدیـر کل راهـداری و حمل و نقل جاده ای جنوب اسـتان 
کرمـان از کمـک و ورود 30دسـتگاه سـنگین بلدوزر،لـودر 
و گریـدر بخـش خصوصـی در جنـوب کرمـان بـه عوامـل 
رهداری برای بازگشـایی راههای خسـارت دیده از سـیاب 
خبـر داد و گفـت: کار بازگشـایی و تیغ زنـی راهها با جدیت 
تا رفع مشـکل تردد و تسـهیل در عبور و مرور ادامه خواهد 
داشـت و مجموعـه راهـداری با تمام توان در کنـار مردم در 

مناطـق سـیل زده خواهد بود.

آغاز تحول مؤثر ایمنی 
سفرهای اتوبوسی 

در جاده ها

مرمت موقت 645 کیلومتر 
از  راه های خسارت دیده از 

سیل در جنوب کرمان

خبر

2۰ هزار قطعه بچه ماهی در استخرهای 
کشاورزی جنوب کرمان رهاسازی شد

اعتبار خرید وسایل سرمایشی 
و گرمایشی مدارس 2 برابر می شود

واکسیناسیون تکمیلی خانه 
به خانه فلج اطفال در جنوب کرمان

طرح محب برای حمایت روانی 
در بین سیل زدگان قلعه گنج

ارائه خدمات مشاوره رایگان 
در جوامع هدف

سـازمان  شـیات  مدیـر   - ایرنـا 
جهـاد کشـاورزی جنـوب کرمـان از 
رهاسـازی 20 هزار قطعه بچه ماهی 
در اسـتخرهای 2 منظوره کشاورزی 

هفـت شهرسـتان جنوبی اسـتان خبـر داد.
بـه گـزارش دریافتی روز پنجشـنبه ایرنـا، محمود 
آییـن مدیـر شـیات سـازمان جهـاد کشـاورزی 
جنـوب کرمـان افـزود: این بچه ماهی هـا، گرمابی 
و در گونه هـای کپـور معمولـی و آمـور در مـزارع 

پـرورش ماهی رهاسـازی شـدند.
 وی ادامـه داد: ایـن تعـداد بچه ماهـی از محـل 
در  بهره بـرداران  مشـارکت  و  اسـتانی  اعتبـارات 
عنبرآبـاد،  کهنـوج،  جیرفـت،  شهرسـتان های 
فاریـاب، منوجـان، قلعه گنـج و رودبـار جنـوب 

شـد. رهاسـازی 
تصریـح کـرد:  جنـوب کرمـان  شـیات  مدیـر 

طـرح  راسـتای  در  بچه ماهی هـا  رهاسـازی 
توانمندسـازی تولیـد و توسـعه اشـتغال پایـدار 

اسـت. شـده  انجـام 
وی بـر پرورش ماهی در اسـتخرهای چندمنظوره 
تاکیـد کـرد و گفـت: غنـی سـازی آب خروجـی 
اسـتخرها برای مصارف زراعی و باغی، جلوگیری 
از تولیـد جلبـک و افزایـش درآمـد کشـاورزان از 
دالیـل پـرورش آبزیـان در اسـتخرهای 2 منظوره 

کشـاورزی است.
آییـن اظهـار داشـت: ترویـج فرهنـگ مصـرف 
ماهی، بهینه سـازی و تولید ماهـی از برنامه های 
آینـده سـازمان جهـاد کشـاورزی جنـوب کرمـان 

است.
سـازمان جهاد کشـاورزی جنوب کرمان مسـتقل 
از مرکز اسـتان، هفت شهرسـتان با جمعیت یک 

میلیـون نفر را تحت پوشـش دارد.

محمدمهدی زاهدی روز پنجشـنبه 
و  آمـوزش  شـورای  نشسـت  در 
پـرورش و تجلیل از شـوراهای برتر 
ایـن  افـزود:  اسـتان کرمـان  آوپ 
طرح در کمیسـیون تلفیق تصویب شده و بزودی 
بـه صحـن علنی مجلـس شـورای اسـامی می 

رود.
وی بـا بیـان اینکه وضعیت مالی دولت مناسـب 
نیسـت اظهار داشـت: کار به فروش اوراق رسـیده 
و طـرح های عمرانی به سـال 1۴01 منتقل شـده 
لـذا بایـد بـه دولـت و آمـوزش و پـرورش کمـک 

کنیم.
رییـس کمیسـیون آمـوزش و تحقیقات مجلس 
شـورای اسـامی گفـت: 2 هـزار و 500 میلیـارد 
تومـان به بخش رتبه بنـدی فرهنگیان تخصیص 
یافتـه کـه دولـت در قالـب اضافـه کاری آن را 
پرداخـت مـی کنـد و آن را بـه عنـوان رتبـه بندی 

پذیریم. نمـی 
وی ادامـه داد: نظـام رتبـه بنـدی طـی یک الیحه 
بایـد به مجلس شـورای اسـامی وارد شـود زیرا 
ایـن الیحـه یـک نظـام جامـع مباحـث مالـی، 

معنـوی و منزلـی و کرامتـی در خـود دارد.
زاهـدی افـزود: تخصیـص یـک درصـد از درآمـد 
شـرکت هـای دولتی و بانـک ها به نفـع آموزش 
و پـرورش طـی چهـار سـال قبل مصوب شـد به 
طوری که سـال گذشـته سـه هزار میلیـارد تومان 
و امسـال پنج هـزار میلیارد تومـان در این بخش 

جذب شـد.
نماینـده مـردم کرمـان و راور در مجلـس شـورای 
اسـامی بیـان کـرد: مجلـس قبـل مصـوب کرد 
بخشـی از عوارض گاز برای هزینه های سـرمایش 
و گرمایـش مـدارس تخصیـص یابد و مدارسـی 
کـه تحت پوشـش نیسـتند اعـام کنند تا سـال 

آینـده تحت پوشـش قـرار گیرند.

گـروه  خبرنـگار  گـزارش  بـه 
اسـتان های باشـگاه خبرنگاران 
طـرح  کرمـان،  از  جـوان 
واکسیناسـیون فلـج اطفـال در 
شهرسـتان رودبـار جنـوب همزمـان بـا سـایر 
مناطـق جنوب شـرق کشـور از تاریـخ 28 دی 
مـاه آغـاز می شـود، در اجرای این طـرح کلیه 
می شـوند. واکسـینه  سـال   5 زیـر  کـودکان 

بـر پایـه این گـزارش با توجه به بـروز بیش از 
120 مـورد بیمـاری فلـج اطفال در سـال 2019 
در کشـور های های افغانسـتان و پاکستان، و 
بـه علـت همجـواری ایـران بـا کانـون بیماری 
و  افغانسـتان  کشـور های  در  اطفـال  فلـج 
پاکسـتان، طرح تکمیلی واکسیناسـیون فلج 
اطفـال در 2 نوبـت بـا فاصلـه یـک ماهـه در 

مناطـق هـدف اجرا می شـود.

تکمیلـی  طـرح  اول  نوبـت  همچنیـن 
واکسیناسـیون فلـج اطفـال از شـنبه 28 دی 
مـاه بـه مـدت ۴ روز و نوبـت دوم آن نیز از ۴ 
اسـفند مـاه تـا 7 اسـفندماه اجـرا خواهـد شـد.

آخریـن مـورد بیمـاری فلـج اطفـال در ایـران 
سـال 1379 بـود و در19 سـال گذشـته بـه 
دلیـل اقدامـات پیشـگیرانه و واکسیناسـیون 
بـه موقـع هیـچ مـوردی از ایـن بیمـاری در 

کشـور شناسـایی نشـده اسـت.
یاد آور اسـت مـردم هنگام مراجعـه تیم های 
همـکاری  آن هـا  بـا  منـازل  درب  بهداشـتی 
نماینـد و در صـورت اینکـه هنـگام مراجعـه 
باشـند  نداشـته  حضـور  خانوار هـا  خانـه،  در 
می تواننـد بـه مراکـز خدمـات جامع سـامت 
یـا خانه هـای بهداشـت مراجعه و قطـره فلج 

اطفـال دریافـت کننـد.

بـــه گـــزارش خبرنـــگار گـــروه 
باشـــگاه  هـــای  اســـتان 
خبرنـــگاران جـــوان از کرمـــان،  
دســـتجردی  اکبـــر  علـــی 
ـــن  ـــج گفـــت: ای ـــه گن رییـــس بهزیســـتی قلع
طـــرح بـــه منظـــور پیشـــگیری و کاهـــش 
ــی در  ــی و اجتماعـ ــکات روانـ ــروز مشـ بـ
ــارکت در  ــا مشـ ــه بـ ــر مترقبـ ــوادث غیـ حـ
ـــه در آن  ـــی ک ـــر دولت ـــی و غی ـــاختار دولت س
ــددکاران  ــاوران و مـ ــا مشـ ــان بـ روانشناسـ
بنـــام  مراکـــز  در  شـــاغل  اجتماعـــی 
گروه هـــای فوریتـــی محـــب بـــه صـــورت 

می کننـــد. فعالیـــت  داوطلبانـــه 
ــه  ــی نـ ــای طبیعـ ـــوادث و بایـ اوافزود:ح
تنهـــا جســـم انســـان را بلکـــه بـــر روح 
وارد  آســـیب هایی  نیـــز  آن هـــا  روان  و 

می کنـــد کـــه ایـــن در حالـــی اســـت کـــه 
ــش  ــن بخـ ــیب پذیرتریـ ــی آسـ روان آدمـ
انســـان در حـــوادث و بایـــا  وجـــودی 

ــی رود. ــمار مـ بشـ
بیـــان  دســـتجردی  اکبـــر  علـــی 
ــه  ــی از جملـ ــت:آموزش های تخصصـ داشـ
ـــراب،  ـــا اصظ ـــه ب ـــترس، مقابل ـــت اس مدیری
ســـوگ،  مشـــاوره  خشـــم،  کنتـــرل 
ـــت  ـــناختی، بهداش ـــه روانش ـــای اولی کمک ه
ـــی  ـــای فوریت ـــرای گروه ه ـــا ب ـــی در بای روان
از اهـــداف اصلـــی ایـــن طـــرح می باشـــد.

قلعـــه گنـــج  بهزیســـتی  اداره  رییـــس 
ـــی  ـــم فوریت ـــون 2 تی ـــم اکن ـــح کرد:ه تصری
شهرســـتان  در  روســـتا   25 در  محـــب 
ــی   ــه مـ ــات ارائـ ــده و خدمـ ــکیل شـ تشـ

ــد. کننـ

رییـس  مهدیـه کارگـر،  سـرهنگ 
مرکز مشـاوره فرماندهـی انتظامی 
بـا  گفتگـو  در  کرمـان  اسـتان 
هـای  اسـتان  گـروه  خبرنـگار 
باشـگاه خبرنـگاران جـوان از کرمان،گفت:عـاوه 
بـر حضور مشـاوران و مـددکاران در اداره مشـاوره 
مرکـز اسـتان، مـددکاران مـا در کانتری هـا نیـز 
بـرای پیگیری مشـکات مردم و نقـش آن ها در 
رونـد پرونده هـا حضـور دارنـد و خدمـات رایگان 
ارائـه می دهنـد.او کاهـش پرونده هـای ارجاعـی 
کانتـری به دادگسـتری ها را یکی از نکات مثبت 
حضور مشـاوران دانسـت و تصریح کرد: با حضور 
مشـاوران و مـددکاران در کانتری هـا بسـیاری از 
مشـکات، آسـیب ها و پرونده هـای ارجاعـی بـه 

دادگسـتری کاهـش پیـدا کـرده اسـت.
محکـم  سـتون  را  روانشناسـان  و  مشـاوران  او 
اعتمـاد و امنیـت بـرای مراجـع دانسـت و تأکید 

بایـد پذیـرش،  روانشناسـان  و  کـرد: مشـاوران 
امنیـت و اعتمـاد را بـه مراجعـان دهنـد.

آسـیب های  امـروزه  گفـت:  کارگـر  سـرهنگ 
اجتماعـی در جامعـه بـه نحویسـت کـه زندگـی 
افـراد را تحـت الشـعاع قـرارداده اسـت و بـر این 
اسـاس، روانشناسـان و مددکاران باید با عشـق و 
صداقـت در رفتار، علم و تخصص خیرخواه مردم 
باشـند.او به اهمیت نقش مشـاور و روانشـناس 
در جامعـه تاکیـد کـرد و افـزود: نقـش و اهمیت 
مشـاور و روانشـناس در جامعه امروزی برکسـی 
پوشـیده نیسـت و چه خوب اسـت همـگان این 

مهـم را در زندگـی خـود لحـاظ کنند.
او اظهـار داشـت: همچنیـن ایـن مرکز بـه صورت 
آموزشـگاه های  و  مـدارس  سـطح  در  رایـگان 
دولتـی و غیـر انتفاعـی، اداره هـا و سـازمان های 
شـهر کرمـان خدمات مشـاوره و مـددکاری فعال 

ارائـه می دهـد.

قلعه گنـــج  فرمانـــداری  سرپرســـت 
در  تومانـــی  میلیـــارد   60 خســـارت  از 
و کشـــاورزی  زیرســـاختی  حوزه هـــای 
ایـــن شهرســـتان بـــر اثـــر بارندگی هـــای 
اخیـــر و جـــاری شـــدن ســـیاب خبـــر 

داد.
ـــواری  ـــدی شهس ـــزارش داده؛ مه ـــا گ ایرن
ــای  ــان رودخانه هـ ــی طغیـ ــت: در پـ گفـ
از  بســـیاری  آبگرفتگـــی  و  فصلـــی 
ــه  ــج از جملـ ــتایی قلعه گنـ ــازل روسـ منـ
بخـــش  در  جنگل آبـــاد  و  چراغ آبـــاد 
روســـتاهای  از  بســـیاری  و  مرکـــزی 
دیگـــر، اهالـــی ایـــن مناطـــق ناچـــار 
بـــه خـــروج از منـــازل مســـکونی خـــود 

ــدند. شـ
وی افـــزود: راه ارتباطـــی ۴۴ روســـتا در 
بخـــش چـــاه دادخـــدا نیـــز بـــه مـــدت 
ــت  ــه همـ ــا بـ ــد، امـ ــدود شـ 2 روز مسـ
اکنـــون  هـــم  راهـــداری  نیروهـــای 
و  بـــاز  ارتباطـــی  محورهـــای  تمامـــی 

تـــردد در آنهـــا جریـــان دارد.
ــارت  ــترین خسـ ــرد: بیشـ ــوان کـ وی عنـ
ـــده  ـــتایی وارد ش ـــکن روس ـــوزه مس ـــه ح ب
و از آنجـــا کـــه در ســـال های گذشـــته 
ــیر  ــتاها مسـ ــی روسـ ــیاری از اهالـ بسـ

ــم  ــرده و در حریـ ــا کـ ــیاب را جابجـ سـ
ـــاز  ـــاخت و س ـــه س ـــدام ب ـــا اق رودخانه ه
کرده انـــد باعـــث شـــده کـــه بـــا جـــاری 
مســـکونی  منـــازل  ســـیاب،  شـــدن 

ــوند. ــار آبگرفتگـــی شـ دچـ
گفتـــه  بـــه  گفـــت:  شهســـواری 
واحـــد   500 حـــدود  کارشناســـان، 
و  مرکـــزی  بخـــش  در  مســـکونی 
دچـــار  قلعه گنـــج  چاه دادخـــدای 
ــفانه  ــده اند و متاسـ ــدی شـ ــیب جـ آسـ
ـــی  ـــای مســـکونی از واحدهای ـــن واحده ای
بودنـــد کـــه طـــی  ســـال های اخیـــر 

بودنـــد. شـــده  ســـاخته 
فرمانـــدار قلعه گنـــج ادامـــه داد: بـــه 
هرحـــال نیازمنـــد نـــگاه ویـــژه همـــه 
ـــن  ـــه ای ـــوری ب ـــتانی و کش ـــووالن اس مس

شهرســـتان هســـتیم.

بخش کشـــاورزی قلعه گنج 1۸ 
میلیارد تومان خســـارت دید

ــاد  ــس جهـ ــلیمانی رییـ ــاس سـ غامعبـ
گفـــت:  نیـــز  قلعه گنـــج  کشـــاورزی 
قریـــب  قلعه گنـــج  اخیـــر  ســـیاب 
ــه  ــارت بـ ــان خسـ ــارد تومـ ــه 18 میلیـ بـ

بخـــش کشـــاورزی وارد کـــرد.
وی افـــزود: بیشـــتر ایـــن خســـارات 

ــوالت  ــدم و ارَزن و محصـ ــزارع گنـ در مـ
ـــوده و در بخـــش آب و خـــاک  جالیـــزی ب
ـــارت وارد  ـــات خس ـــته قن ـــه 18 رش ـــز ب نی

شـــده اســـت.
رییـــس جهـــاد کشـــاورزی قلعه گنـــج 
ــه  ــه ۴0 حلقـ ــب بـ ــرد: قریـ ــح کـ تصریـ
چـــاه کشـــاورزی بـــه دلیـــل آبگرفتگـــی 

تخریـــب شـــده اســـت.
ـــارات وارده در  ـــترین خس ـــت: بیش وی گف
حـــوزه قنـــوات مربـــوط بـــه قنات هـــای 
روســـتاهای تابعـــه رمشـــک بـــوده و 
و  ســـبک  دام  راس   300 همچنیـــن 
ـــف  ـــیاب تل ـــیاب س ـــن س ـــنگین در ای س

ند. شـــده ا
آمـــار  البتـــه  داد:  ادامـــه  ســـلیمانی 
اینکـــه  بـــه  توجـــه  بـــا  دام  تلفـــات 
و  عشـــایری  مناطـــق  از  بســـیاری 
روســـتایی، صعب العبـــور هســـتند بایـــد 

باشـــد. بیشـــتر 
روســـتای  دهیـــار  احمـــدی  مصطفـــی 
ســـیل زده حاجی آبـــاد قلعه گنـــج هـــم 
ـــت  ـــوار جمعی ـــتا ۴5 خان ـــن روس ـــت: ای گف
دارد کـــه بیشـــتر منـــازل آنهـــا دچـــار 
آبگرفتگـــی شـــده و حیـــن بـــارش بـــاران 
ـــتا  ـــرق روس ـــبانه روز ب ـــک ش ـــدت ی ـــه م ب

قطـــع بـــود و روز بعـــد وصـــل شـــد.
و  مرغـــداران  از  فاحـــی  محمدرضـــا 
ـــا  ـــه ایرن ـــز ب ـــتا نی ـــن روس ـــاورزان ای کش
گفـــت: یـــک ســـال بـــود کـــه مجتمـــع 
ــتایی را  ــاخ دار روسـ ــرغ شـ ــرورش مـ پـ
راه انـــدازی کـــرده بـــودم امـــا طغیـــان 
ـــه ام  ـــه مزرع ـــوع ســـیاب ب ـــه و وق رودخان
موجـــب شـــد کـــه تعـــداد 60 قطعـــه از 
ــه ارزش  ــوند کـ ــا تلـــف شـ ایـــن مرغ هـ
ـــی 150  ـــاخ دار روس ـــرغ ش ـــه م ـــر قطع ه

هـــزار تومـــان بـــود.
بـــرای  کـــرد:  تصریـــح  فاحـــی 
کشـــاورزی، بـــه ازای هـــر یـــک هکتـــار 
ـــان  ـــزار توم ـــون و پانصـــد ه ـــن 2 میلی زمی
ــرده  ــداری کـ ــپ خریـ ــوار تیـ ــه و نـ لولـ
بـــودم و جمعـــا هشـــت هکتـــار زمیـــن 
کشـــاورزی را بـــه آبیـــاری قطـــره ای 

مجهـــز کـــرده بـــودم امـــا همـــه لوله هـــا 
و نـــوار تیپ هـــا را ســـیل خـــراب کـــرد.

دهســـتان  اهـــل  ُدرزهـــی  محمـــد 
دهســـتان  در  گفـــت:  نیـــز  رمشـــک 
ــک  ــه نزدیـ ــی کـ ــتر اراضـ ــک بیشـ رمشـ
ـــده و  ـــیب ش ـــار آس ـــد دچ ـــه بودن رودخان
بـــه منـــازل روســـتا هـــم خســـارت وارد 

ــود. ــده بـ شـ
20 ســـال  دارد کـــه طـــی  اعتقـــاد  او 
ــن  ــا ایـ ــک بـ ــه رمشـ ــته رودخانـ گذشـ

حجـــم از آب طغیـــان نکـــرده بـــود.
محمـــد خواجویـــی دهیـــار شـــومهری 
ــیل  ــه سـ ــت: همـ ــم گفـ ــرخ قلعه هـ سـ
بندهـــای حاشـــیه روســـتای شـــومهری، 
آبگیـــری و بعضـــا تخریـــب شـــده و بـــه 
ــور 100  ــه طـ ــه بـ ــار و گوجـ ــزارع خیـ مـ

ــارت وارد شـــده اســـت. رصـــد خسـ

ایرنـا - مدیرکل آموزش و پرورش اسـتان کرمان 
گفـت: تحـول ویـژه ای بـا اقدامـات انجـام شـده 
طـی سـال های گذشـته در زمینـه مدرسه سـازی 

خیـران در این اسـتان ایجاد شـده اسـت.
احمد اسـکندری نسـب روز پنجشنبه در نشست 
شـورای آمـوزش و پرورش و تجلیل از شـوراهای 
برتـر اسـتان کرمـان افـزود: عملیات اجرایـی 200 
کاس درس طـی دی مـاه سـال جـاری توسـط 
خیـران ایـن اسـتان آغـاز شـده اسـت.وی ادامه 
داد: در بخـش کمـک هـای دولتـی نیـز هفتـه 
گذشـته شـاهد کلنـگ زنـی 92 کاس درس بـه 
نام شـهدای مقاومت و سـردار سـلیمانی در شهر 
کرمـان بودیم.مدیرکل آموزش و پرورش اسـتان 
کرمـان با اشـاره بـه اینکه امسـال هفته شـوراها، 
نـگاه ملـی و تحـول منطقـه ای نام گذاری شـده 
اسـت اظهار داشت: باید سـهم خود را از مشارکت 

خیـران افزایـش دهیم.
وی اظهـار داشـت: امسـال 2 هـزار و 700 میلیـارد 

تومـان از سـوی دولـت برای مشـارکت بـا خیران 
تخصیـص یافتـه کـه خیران بـا تامیـن 30 درصد 
از اعتبـار طـرح های عمرانـی آمـوزش و پرورش، 

مابقـی اعتبـارات را دولـت تامیـن می کند.
اسـکندری نسـب گفـت: بخشـی از 310 پـروژه 
نیمـه تمام از سـال 90 اسـتان کرمـان با پیگیری 
مسـئوالن آمـاده افتتـاح شـده و بخشـی از ایـن 
طـرح هـا تـا مهـر سـال آینـده بـه بهـره بـرداری 
مـی رسـد.وی بیـان داشـت: عملیات سـاخت و 
تجهیـز فضاهـای آموزشـی باید بـا بهره گیـری از 
تمـام امکانـات بایـد فعـال شـود و در این راسـتا 
تمـام امکانـات را برای رفع مشـکات آمـوزش و 

پـرورش بسـیج مـی کنیم.
مدیـرکل آمـوزش و پـرورش اسـتان کرمـان بـا 
اشـاره بـه اهمیـت تعامـل بـا فرمانـدارن کرمـان 
پنـج کیلومتـر فضـای آموزشـی  تصریـح کـرد: 
تجـاری در ایـن اسـتان وجـود دارد کـه مـی تواند 
نجـات دهنـده آمـوزش و پـرورش باشـد کـه بـا 

مشـارکت افـراد سـرمایه گـذار مـی تـوان ایـن 
امـاک را بـه احسـن تبدیـل کـرد.

وی بـا بیـان اینکـه مـدارس غیردولتـی اسـتان 
کرمـان پـس از تهـران در جایـگاه دوم فعالیـت 
کشـور قـرار دارند تصریح کـرد: مراکز غیـر دولتی 
در کمک به سـیل زدگان و تشـییع و اسـتقبال از 
مهمانـان 30 هـزار پـرس غـذا در اختیـار مهمانان 
قـرار داد.اسـکندری نسـب افـزود: مدارس شـهر 
کرمـان در حـوزه دولتـی و غیـر دولتـی فضـای 
خالـی ندارنـد و با ایـن وجود فضاهای آموزشـی 

بسـیاری در حـال سـاخت اسـت.
وی ادامـه داد: هـزار و 170 کاس درس اسـتان 
کرمـان افـزون بـر 35 نفـر دانـش آمـوز دارد کـه 
باید فکر اساسـی بـرای احداث مدرسـه در مراکز 
جمعیتـی شـود کـه از اکنـون خانـواده هـا فکـر 
ثبـت نـام دانـش آمـوزان نباشـد و ایـن نگرانـی 
هـا رفـع شـود.مدیرکل آموزش و پرورش اسـتان 
کرمـان در بخـش دیگـری از سـخنانش ضمـن 
تسلیت شهادت سپهبد سـلیمانی و همراهانش، 
جانباختگان تشـییع شـهدای مقاومت و شهدای 
سـانحه هوایی و تبریک هفته شـوراهای آموزش 
و پـرورش افزود: سـه شـورا در کشـور با مسـتند 
و  آمـوزش  شـورای  دارد کـه  فعالیـت  قانونـی 
پـرورش ظرفیـت بسـیار مناسـبی بـرای نظـام 
تعلیـم و تربیـت محسـوب می شـود و با بسـیج 
امکانـات اسـتان، مـی توانـد بهترین مـکان برای 

رفع مشـکات باشـد.
وی عنـوان کـرد: کشـور توسـعه یافتـه در گـرو 
توسـعه آمـوزش و پـرورش قـرار دارد زیـرا تنهـا 
توسـعه سـرمایه  پایـدار کشـور  توسـعه  مسـیر 

انسـانی اسـت و بـدون آمـوزش پـرورش پویـا 
و پاسـخگو نمـی تـوان جامعـه موفقـی داشـته 
باشیم.اسـکندری نسب افزود: مسائل اقتصادی، 
علمـی و فرهنگـی جامعـه مسـتلزم تـاش در 
راسـتای تربیـت دانش آموزن فعال و پویا اسـت 
لـذا وجود مـدارس خاق و پویا ضـرورت دارد.وی 
گفـت: مدرسـه محوری یکـی از مباحـث مهم در 
سـند تحول بنیادین اسـت که بـا دادن اختیارات، 
مدرسـه بـه کانون تربیـت محله تبدیل می شـود 
و تمامـی افـراد از بـرکات آن بهره مند می شـوند.

مدیـرکل آمـوزش و پرورش اسـتان کرمان اضافه 
کـرد: آمادگـی داریـم فضای مـدارس را به فضای 
و  احـکام شـرعی  فراگیـری  ورزشـی،  تربیتـی، 
آموزشـی برای تمامی اقشـار جامعـه تبدیل کنیم 
کـه با کمک دسـتگاه های دیگر ایـن اقدام دنبال 
می شـود.وی بـا بیـان اینکـه آموزش پـرورش در 
راستای توسعه سـرمایه انسانی نیازمند همکاری 
دسـتگاه هـای دولتـی، غیردولتی و مردم اسـت 
تـا ایـن حمایت آینده کشـور را تضمیـن کند بیان 
داشـت: بـرای تضمیـن آینـده چنـد سـال آینـده 
جامعـه باید آمـوزش و پـرورش مورد توجـه قرار 
گیـرد و مقام معظم رهبری بر سـرمایه گذاری در 

آمـوزش و پـرورش تاکیـد دارند.
اسـکندری نسـب افـزود: تمـام دسـتگاه هـای 
اجرایـی بـرای داشـتن آمـوزش و پـرورش کمک 
کننده، اثربخش و تاثیرگذار باید مشـارکت داشته 
باشـند.وی بـا بیـان اینکـه آمـوزش و پـرورش 
کانون پیشـرفت اسـت گفت: شـورای آمـوزش و 
پـرورش بایـد بهتریـن مـکان مطالبه گـری برای 

مسـائل آمـوزش و پرورش باشـد.

خسارت ۶۰ میلیارد تومانی 
سیالب در قلعه گنج

تحولی ویژه در مدرسه سازی 

خیران کرمان ایجاد شد

رنا
 ای

س:
عک

رنا
 ای

س:
عک

تغییـرات اقلیمـی یکـی از دغدغـه های نگران کننده بشـر در 
ایـن برهـه زمانـی اسـت و زنـگ خطـر ایـن معضل زیسـت 
محیطـی، مـدت هـا اسـت کـه زده شـده اسـت و زمیـن را 
تهدیـد مـی کنـد، یکـی از راه کارهـای کنتـرل ایـن تغییرات، 
سـعی در حفاظـت از جنـگل هـا اسـت، زیـرا جنـگل هـا در 
جلوگیـری از گـرم شـدن کره زمیـن و تغییـرات آب و هوایی 
مـی تواننـد بـه یاری انسـان بیاینـد کـه در بسـیاری از موارد 
مـورد غفلـت نیز قـرار مـی گیرند باید در نظر داشـته باشـیم 
کـه از دسـت رفتـن ایـن منابع طبیعـی می توانـد فاجعه ای 
بـرای  حیات انسـان باشد.متأسـفانه طی 50 سـال گذشـته 
وسـعت جنگل هـای ایـران بیـش از 30 درصد کاهـش یافته 
و امـروز بـه حـدود 1۴ میلیـون هکتـار رسـیده اسـت. طبـق 
تحقیقـات اخیـر پژوهشـگران حـدود 1٫6 میلیـارد نفـر در 
دنیـا بـه طور مسـتقیم بـرای تأمیـن غذا، سـرپناه، سـوخت 
و درآمـد، وابسـته بـه جنـگل هـا هسـتند. در جنوب اسـتان 
کرمـان نیـز سـطح قابـل توجـه ای از جنـگل، این ریه  سـبز 
زمیـن وجـود دارد کـه نیـاز بـه توجـه ویـژه از سـوی مردمی 
دارد کـه اگـر متوجـه آن نباشـند ایـن ثـروت ملـی را بـه 
راحتـی از دسـت خواهنـد داد، تاثیـرات گسـترده جنـگل هـا 
و مزایـای زیسـت محیطـی، اجتماعـی و اقتصـادی که دارند 
دلیلـی اسـت بـر اینکـه در حفاظـت از آن سـعی بیشـتری 
کنند،یکـی از آسـیب هایـی کـه بـه جنـگل ها زده می شـود، 
قاچـاق چـوب اسـت  که سـازمان هـای متولی بـه خصوص 

اداره منابـع طبیعـی در کنتـرل آن نقـش بـه سـزایی دارنـد.
اداره کل منابـع طبیعـی و  مهنـدس قـادری معـاون فنـی 
آبخیـزداری جنـوب کرمـان در مـورد  نحـو حفاظـت از جنگل 
هـا  بـه کاغـذ وطـن گفـت: حفاظـت و صیانـت از جنـگل 
هـا و مراتـع در تمامـی سـطح منطقـه در راسـتای قوانیـن، 
بخشـنامه هـا و دسـتورالعمل های صـادره توسـط نیروهای 
منابـع طبیعـی، فرماندهـی یـگان حفاظـت و پاسـگاه هـای 
ویـژه و بـا کمـک جوامـع محلـی، انجمـن هـا، تشـکل هـا، 

دوسـتداران طبیعـت، دامـداران، ذینفعـان و ذیحقـان عرصه 
مشـارکتی  حفاظـت  قراردادهـای  قالـب  در  مرتعـی  هـای 
و همچنیـن مجریـان طـرح هـای مدیریـت منابـع طبیعـی 
انجـام مـی شـود.قادری یـاد آور شـد: طبـق قانـون حفاظت 

و بهـره بـرداری از جنـگل هـا و مراتـع مـاده ، قطـع، ریشـه 
کـن نمـودن و سـوزاندن اشـجار جنگلـی و تهیـه چـوب و 
هیـزم و زغـال و همچنیـن قطـع بوتـه هـا و درختچـه هـا 
بیابانـی، کویـری و کوهسـتانی در محـدوده منابـع ملـی و 
تـوده هـای جنگلی بـدون اخذ مجـوز قانونی، ممنوع اسـت.

بیش از 400 هزار هکتار جنگل در جنوب استان 
جنـوب  طبیعـی  منابـع  اداره کل  فنـی  معـاون  بـه گفتـه 
اسـتان، سـطح جنگل های جنوب اسـتان بالغ بر ۴83000 
هکتـار اسـت و در تمامـی شهرسـتان هـای تابعـه سـطوح 
جنگلـی ذخیـره گاه هـای گونـه هـای جنگلـی شناسـایی و 
موجـود اسـت و گونـه هـای جنگلـی در 2 ناحیـه رویشـی 
منطقـه  سـطح  در  خلیجی-عمانـی  و  -تورانـی  ایرانـی 
پراکنـده هسـتند بنابرایـن مراقبـت و حفاظـت از آنهـا در 
قالـب صیانـت از جنـگل هـای جنوب اسـتان در کل منطقه 
انجـام مـی شـود.قادری تاکیـد کـرد: قطع تمامـی درختان 
و درختچـه هـای جنگلـی واقـع در محـدوده منابـع ملـی و 
طبیعـی کـه شـامل بیشـه هـای طبیعـی، اراضـی جنگلـی 
یـا تـوده هـای جنگلـی  انـد و حتـی در محـدوده باغـات و 
اراضـی زراعـی کـه به صـورت طبیعی و خـودرو روئیـده اند 
ممنـوع اسـت. وی در مـورد مجوزهای برداشـت از درختان 
در جنـوب اسـتان گفـت: در حـال حاضر با توجه به شـرایط 
اقلیمـی حاکـم بـر منطقه و توسـعه سـطوح بیابانـی فقط و 
فقـط در محـدوده مسـتثنیات و مالکیـت قانونی اشـخاص 
مجوزهـای مـوردی حمـل چـوب گونـه های دسـت کاشـت 
نظیراکالیپتـوس و شـاه گـز که توسـط افـراد و متقاضی در 
محـدوده های مورد نظر ،مسـتثنیات اشـخاص در سـنوات 
و  مـزارع  اطـراف  بیولوژیـک  بادشـکن  قالـب  در  گذشـته 
تأمیـن چـوب غـرس شـده مطابـق شـروط و معیارهایـی 
نظیـر دیرزیسـتی گونـه، پیـر و فرسـوده بـودن گونـه هـا، 
تشـخیص ایجـاد مزاحمت برای مدارس، منازل مسـکونی، 
خطـوط انتقـال برق، مزارع کشـاورزی، تاسیسـات ، کشـت 
بازدیدهـای میدانـی  از بررسـی و  ،پـس  نهـال جایگزیـن 
توسـط ادارات شهرسـتان و اداره کل، مجـوز حمـل صـادر 
مـی گـردد. قـادری در پاسـخ بـه ایـن سـوال کـه اخیـرا 
محمولـه قاچـاق سـوختی در جنـوب اسـتان ضبـط شـده 
اس، گفـت: اگـر هـم توقیـف و ضبطـی صـورت پذیرفته در 
حـوزه گونه های دسـت کاشـت کـه در محدوده مسـتثنیات 
عـدم  دلیـل  بـه  بـوده کـه  اشـخاص  قانونـی  مالکیـت  و 

هماهنگـی و بـدون مجـوز حمـل صـورت پذیرفتـه اسـت 
بنابرایـن محمولـه در زمـره محصـوالت قاچـاق محسـوب 
مـی گـردد. ولـی در محـدوده منابـع ملـی و طبیعـی هیـچ 

گونـه قطـع اشـجار و قاچاقـی صـورت نپذیرفتـه اسـت.در 
حـال حاضـر با توجـه به شـرایط منطقه صیانـت و حفاظت 
از گونـه هـای جنگلـی و مرتعـی در کل منطقـه بـه صـورت 

بـا اسـتفاده از تمامـی ظرفیـت هـا و پتانسـیل  جـدی و 
و حتـی  انجـام مـی شـود   داشـته هـای موجـود  و  هـا 
در رویشـگاه هـای جنگلـی و مرتعـی گونـه هـای ذخیـره 

قالـب  در  و  بـاال شناسـایی  دلیـل حساسـیت  بـه  گاهـی 
محـدوده هـای مشـخص و از طریـق روزنامـه هـای محلی 
و کثیراالنتشـار آگهـی و قـرق اعـام می گردند تـا هیچگونه 

دخـل و تصرفـی در آنهـا انجـام نشـود.قادری در پایـان یاد 
آور شـد:مجازات قاچـاق چـوب درختـان و درختچـه هـای 
قانـون   ۴8 مـاده  مطابـق  مرتعـی  هـای  بوتـه  و  جنگلـی 
حفاظـت و بهـره بـرداری از جنگل ها و مراتع کشـور اسـت. 
مرتکبیـن قاچـاق؛ طبـق قانـون مذکـور،  قانـون مجـازات 
اسـامی و قانـون تعزیـرات حکومتـی عـاوه بـر ضبط عین 
محمولـه  اکتشـافی بـه نفـع دولـت بـه پرداخـت جـزای 
نقـدی و مجـازات هـای دیگـر محکـوم خواهنـد گردیـد.

اجرای طرح جنگالنه در جنوب استان کرمان
پیـش از ایـن،  ودر راسـتای حفظ و احیا جنـگل ها، طرح 
جنگانـه بـه منظـور احیـا جنـگل هـا و مراتـع بـا کاشـت 
بیـش از 150 کیلوگـرم بـذر و 20 هـزار اصلـه نهـال گیاهـان 
بومـی در سـطح بیـش از 300 هکتـار از عرصه هـای منابع 
طـرح  جنگانـه،  شـد.  نیزاجـرا  جنـوب کرمـان   طبیعـی 
بـا  اسـت کـه  مردمـی  و  خودجـوش  مشـارکتی،  ملـی، 
توجـه بـه خشـکیدگی و تخریـب رویشـگاه های جنگلـی 
انسـانی،  مخـرب  اقدامـات  پـی  در  و  مرتعـی کشـور  و 
و  اقلیـم  تغییـر  زنـی،  سرشـاخه  دام،  چـرای  صنعتـی، 
منابـع  اسـت.بر طبـق گـزارش  ایجـاد شـده  خشکسـالی 
طبیعـی جنـوب اصلـی تریـن هدفـی کـه این طـرح دنبال 
جلوگیـری  درختـکاری،  فرهنـگ  نهادینـه کـردن  می کنـد 
طبیعـی  منابـع  عرصه هـای  تخریـب  و  درختـان  قطـع  از 
در  نیـز  کرمـان  جنـوب  در  و  اسـت  زیسـت  محیـط  و 
هفـت شهرسـتان جنوبـی ایـن طـرح اجـرا مـی شـود تـا 
مـردم منطقـه، تعامـل بـا طبیعـت و اسـتفاده از طبیعـت 
سـال   5 طـی  در  و  بیاموزنـد  را  خسـارت  حداقـل  بـا 
برگـزاری طـرح ملـی جنگانـه در جنـوب کرمـان عمدتا از 
گونه هـای کٌنـار، کهـور، بادام کوهی اسـتفاده شـده اسـت.

سوختن بیش از پانصد هکتار از جنگل ها و 
مراتع به دست گردشگران

ایـن  بـه  توجهـی  بـی  مواقـع  از  بسـیاری  در  متاسـفانه  
ثـروت ملـی خسـارت هـای زیـادی بـه بـار مـی آورد بـه 
اسـتان  آبخیـزداری  و  طبیعـی  منابـع  مدیـرکل  گفتـه 
از  هکتـار   570 امسـال  نخسـت  ماهـه  شـش  در  کرمـان 
جنگل هـا و مراتـع درجـه یـک اسـتان در مناطـق ییاقـی و 
کوهسـتانی بـه دلیـل برافروختـن آتش توسـط گردشـگران 
بـرای  اسـت  خطـری  زنـگ  ایـن  و  اسـت.  رفتـه  بیـن  از 
اینکـه جلـوی هـدر رفتـن ایـن دارایـی طبیعـی گرفته شـود.

به گفته معاون فنی اداره کل منابع طبیعی 
جنوب استان، سطح جنگل های جنوب 

استان بالغ بر 4۸3۰۰۰ هکتار است و 
در تمامی شهرستان های تابعه سطوح 

جنگلی ذخیره گاه های گونه های جنگلی 
شناسایی و موجود است و گونه های 

جنگلی در 2 ناحیه رویشی ایرانی -تورانی 
و خلیجی-عمانی در سطح منطقه پراکنده 

هستند بنابراین مراقبت و حفاظت از آنها در 
قالب صیانت از جنگل های جنوب استان 
در کل منطقه انجام می شود.قادری تاکید 
کرد: قطع تمامی درختان و درختچه های 

جنگلی واقع در محدوده منابع ملی و 
طبیعی که شامل بیشه های طبیعی، اراضی 

جنگلی یا توده های جنگلی  اند و حتی 
در محدوده باغات و اراضی زراعی که به 

صورت طبیعی و خودرو روئیده اند ممنوع 
است. 

به گفته معاون اداره کل منابع طبیعی جنوب کرمان، قطع درختان جنگلی، تهیه هیزم، زغال و هم چنین 
قطع بوته ها، درختچه ها در محدوده منابع ملی و توده های جنگلی بدون اخذ مجوز، ممنوع است 

برداشت از منابع جنگلی ممنوع

طـی 5۰ سـال گذشـته وسـعت جنگل های ایـران بیـش از 3۰ درصد کاهـش یافته و امـروز به حدود 
14 میلیـون هکتار رسـیده اسـت. طبق تحقیقات اخیر پژوهشـگران حـدود 1٫6 میلیارد نفـر در دنیا به 
طـور مسـتقیم بـرای تأمین غذا، سـرپناه، سـوخت و درآمد، وابسـته به جنـگل ها هسـتند. در جنوب 
اسـتان کرمـان نیـز سـطح قابل توجـه ای از جنـگل، این ریه  سـبز زمین وجـود دارد که نیـاز به توجه 
ویـژه از سـوی مردمـی دارد کـه اگر متوجه آن نباشـند ایـن ثروت ملـی را به راحتی از دسـت خواهند 
داد، تاثیـرات گسـترده جنـگل هـا و مزایای زیسـت محیطـی، اجتماعـی و اقتصادی کـه دارند دلیلی 
اسـت بـر اینکـه در حفاظت از آن سـعی بیشـتری کنند،یکی از آسـیب هایـی که به جنگل هـا زده می 
شـود، قاچـاق چـوب اسـت  که سـازمان هـای متولی به خصـوص اداره منابـع طبیعـی در کنترل آن 

نقـش به سـزایی دارند.

منابـع  اداره کل  فنـی  معـاون  قـادری  مهنـدس 
مـورد   در  کرمـان  جنـوب  آبخیـزداری  و  طبیعـی 
نحـو حفاظـت از جنـگل هـا  بـه کاغذ وطـن گفت: 
حفاظـت و صیانـت از جنگل هـا و مراتـع در تمامی 
سـطح منطقـه در راسـتای قوانیـن، بخشـنامه ها و 
دسـتورالعمل هـای صادره توسـط نیروهـای منابع 
طبیعـی، فرماندهـی یـگان حفاظت و پاسـگاه های 
ویـژه و بـا کمک جوامـع محلی، انجمن ها، تشـکل 
هـا، دوسـتداران طبیعـت، دامـداران، ذینفعـان و 
ذیحقـان عرصه های مرتعـی در قالـب قراردادهای 
حفاظت مشـارکتی و همچنین مجریـان طرح های 

مدیریـت منابـع طبیعـی انجـام می شـود.

 نجمه سعیدی
دبیر تحریریه/کاغذ  وطن

رنا
 ای

س:
عک

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

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

اگهـی موضـوع مـاده 3 قانـون و مـاده 13 آئیـن نامـه قانـون تعییـن تکلیـف 
وضعیت ثبتی و اراضی و سـاختمان های فاقد سـند رسـمی برابر رای شـماره 
139860319008001998 هیـات دوم موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت 
ثبتـی اراضـی و سـاختمان هـای فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتـی 
حـوزه ثبـت ملـک زرنـد تصرفـات مالکانـه بامعـارض متقاضـی خانـم ثریـا 
نورالدینـی بـاب تنگلـی فرزنـد محمـد بشـماره شناسـنامه 9 صـادره از زرند در 
یـک بـاب خانـه بـه مسـاحت 219 مترمربع پـاک 993 فرعـی از 7561 اصلی 
واقـع در زرنـد خیابـان فـردوس کوچـه 28 خریـداری از مالـک رسـمی خانـم 
فاطمـه محرابـی زاده هنرمنـد محرز گردیده اسـت. لـذا به منظـور اطاع عموم 
مراتـب در دو نوبـت بـه فاصلـه 15روز آگهـی می شـود در صورتی که اشـخاص 
نسـبت بـه صدور سـند مالکیـت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند مـی توانند 
از تاریـخ انتشـار اولیـن اگهـی بـه مـدت دو ماه اعتـراض خـود را به ایـن اداره 
تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید ظرف مدت یـک مـاه از تاریخ تسـلیم اعتراض، 
دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضایی تقدیـم نمایند. بدیهی اسـت در صورت 
انقضـای مـدت مذکـور و عـدم وصـول اعتـراض طبـق مقـررات سـند مالکیت 

صـادر خواهـد شـد. م/ الف 192
تاریخ انتشار نوبت اول: شنبه 98/10/1۴
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آگهی تحدید حدود اختصاصی
چـون ششـدانگ یـک بـاب خانـه پـاک 1 فرعـی از 13083 اصلـی بـه 
مسـاحت531/20مترمربع واقـع در اراضـی محمدآبـاد یـزدان آبـاد مورد 
تقاضـای آقـای عباس ایزدی بشناسـنامه شـماره 2 صـادره از زرند فرزند اسـحق به 
اسـتناد رای شـماره 98/11013/338۴/و -1398/۴/29 هیـات حـل اختـاف ثبـت 
شهرسـتان زرنـد موضـوع قانـون الحاق مـوادی بـه قانـون سـاماندهی و حمایت از 
تولیـد و عرضه مسـکن مصوب سـال 1388 در مالکیت نامبرده قـرار گرفته و نیاز به 
تحدیـد حـدود دارد بدیـن وسـیله آگهـی تحدید حدود آن به اسـتناد بند 2 مـاده 1 و 
مـاده 10 آئیـن نامـه قانـون فوق منتشـر و عملیات تحدیـد حدود از سـاعت 8 صبح 
روز دوشـنبه مورخـه1398/11/21در محـل شـروع و بعمل خواهد امد لذا بدینوسـیله 
بـه مالـک یـا مالکیـن اماک مجـاور رقبه مذکـور اخطار می گـردد در موعـد مقرر در 
ایـن آگهـی در محل وقوع ملـک حاضر و در صورت عـدم مراجعه مجاورین عملیات 
تحدیـدی بـا معرفـی مالـک انجـام و چنانچـه کـس یا کسـانی بـر حـدود و حقوق 
ارتفاقـی آن اعتراض داشـته باشـند ظرف مـدت 20 روز پـس از تنظیم صورتمجلس 
تحدیـدی اعتـراض خـود را کتبا به این اداره تسـلیم تا به دادگاه صالحه ارسـال گردد 
ضمنـا معتـرض بایسـتی حداکثـر ظـرف مـدت یکماه پـس از تسـلیم اعتـراض به 
اداره ثبـت دادخواسـت الزم جهـت طـرح دعـوی به دادگسـتری ارائـه نمایند بدیهی 
اسـت پـس از مهلـت یاد شـده هیچگونه ادعایی مسـموع نخواهـد بـود. م الف 205

تاریخ انتشار: شنبه مورخه 1398/10/28
حسین توحیدی نیا-رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان زرند

متن آگهی مزایده
 اگهی مزایده اموال منقول پرونده اجرایی کالسه 9۸۰۰۰6۸

بـه موجـب پرونـده اجرائـی کاسـه 9800068موضـوع وصـول 
فهیمـه  متعهدلـه:   - نـژاد  زیدابـادی  علیرضـا  متعهـد:  علیـه  مهریـه 
زیدابـادی نـژاد یـک دسـتگاه اتومبیل سـواری پژو تیـپ  pars xuvرنگ 
خاکسـتری متالیـک بـه شـماره انتظامـی ایـران 65-739د23 متعلـق 
بـه آقـای علیرضـا زیدآبـادی نـژاد کـه طبـق نظـر کارشـناس رسـمی بـه 
مبلـغ 6۴0000000 ریـال ارزیابـی شـده از سـاعت 9 الـی 12 روز دوشـنبه 

مـورخ 1398/11/1۴ واقـع در پارکینـگ پیـام از طریـق مزایـده بـه فروش 
مـی رسـد مزایـده از مبلـغ 6۴0000000 ریـال شـروع و بـه باالتریـن قیمت 
پیشـنهادی نقـدأ فروختـه مـی شـود و کلیـه هزینه هـای قانونی بـه عهده 
برنـده مزایـده اسـت و نیـم عشـر و حـق مزایـده نقـدا وصول خواهد شـد 
ضمنـا تاریـخ انقضـا بیمـه شـخص ثالـث خـودرو نزد شـرکت بیمـه ایران 
مورخـه 1398/10/06مـی باشـد چنانچـه روز مزایـده تعطیل رسـمی اعام 
گـردد، مزایـده روز اداری بعـد از تعطیلـی در همـان سـاعت و مـکان مقرر 

برگـزار خواهـد شـد. م الـف:59۴

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

برابـر آرا صـادره هیـات حـل اختـاف موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیت ثبتی 
اراضـی و سـاختمان هـای فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحد ثبتی شهرسـتان زرنـد تصرفات 
مالکانـه و بامعـارض متقاضیـان محرز گردیده اسـت.لذا مشـخصات متقاضیـان و اماک مورد 
تقاضـا بشـرح زیـر بـه منظـور اطـاع عمـوم در دو نوبـت بـه فاصلـه 15 روزآگهـی مـی شـود در 
صورتیکه اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشـته باشند می توانند 
از تاریـخ انتشـار اولیـن آگهـی بمـدت دو مـاه اعتـراض دادخواسـت خـود را بـه مرجـع قضائـی 

تقدیـم نمایند.
اماک واقع در بخش سیزده 13 کرمان شهرستان زرند

پـاک 35 فرعـی از 7551 اصلـی آقـای محمـد ایـزدی همـت آبـادی فرزنـد حسـین بشـماره 
شناسـنامه 3080025687 صـادره از زرنـد در یـک باب خانه به مسـاحت 29۴ مترمربـع واقع در 

زرنـد انتهـای بلـوار فردوس خریـداری از مالک رسـمی آقـای غامعبـاس نظریان.
پـاک 101 فرعـی از 7562 اصلـی آقـای محمـد ایـزدی یـزدان آبـادی فرزنـد غامرضـا بشـماره 
شناسـنامه 7 صـادره از زرنـد در یـک باب خانه به مسـاحت 325 مترمربع واقـع در زرند خیابان 

امیرکبیـر کوچـه شـماره 10 خریـداری از مالک رسـمی آقای احمـد عمرانی
م الف 189

تاریخ انتشار نوبت اول:شنبه 98/10/1۴
تاریخ انتشار نوبت دوم:شنبه 98/10/28

حسین توحیدی نیا_ رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان زرند

اگهی ابالغ اخطاریه ماده 1۰1اموال غیر منقول 
اقـای  بـه  980010۴بدینوسـیله  کاسـه  اجرایـی  پرونـده  خصـوص  در 
بدهـکاران  پـور  فیضـی  زیبـا  وخانـم  سـبزواران  سـاالری  الـه  امیـن 
مـورخ  گـزارش  موجـب  بـه  میگـردد  13980۴019070000092/1ابـاغ  پرونـده 
ثبتـی فرعـی :18از پـاک اصلـی  98/10/07کارشـناس رسـمی دادگسـتری پـاک 
۴93در بخـش :۴5کرمـان واقـع در :جیرفت بـه مبلغ 8/066/160/000ریـال ارزیابی 
گردیـده .لـذا چنانچـه بـه مبلـغ ارزیابـی پاک مذکـور معتـرض می باشـید اعتراض 
کتبـی خـود را ظـرف مـدت پنـج روز از تاریـخ انتشـار اگهـی ایـن اخطاریـه کـه فقط 
یـک نوبـت در روزنامـه کثیـر االنتشـار محـل چـاپ و منتشـر مـی گـردد بـه ضمیمه 
فیـش بانکـی دسـتمزد کارشـناس تجدیـد نظـر بـه مبلـغ 13/۴00/000ریال بـه دفتر 
ایـن اجـرا تسـلیم نماییـد .ضمنابـه اعتـراض کـه خـارج از موعـد یـا فاقـد فیـش 

بانکـی دسـتمزد کارشـناس تجدیـد نظـر باشـد ترتیـب اثـر داده نخواهـد شـد .
مسول واحد اجرای اسناد رسمی جیرفت –جواد فاریابی 

آگهی حصر وراثت 
دارای شناسـنامه 3150110۴91بشـرح  باقـر  فرزنـد  زاده  محـرم  اقـای محمدرضـا 
دادخواسـت شـماره98099038881006۴5 مـورخ 98/10/26 توضیـح داده شـادروان 
اقـای باقر محـرم زاده فرزند محرم بشناسـنامه۴762در تاریخ1398/10/0۴در شـهرجیرفت فوت 

شـده و وراثـت منحصـر حیـن الفـوت وی عبارتند/ عبارتسـت از: 
1- فریبا محرم زاده به شماره ملی 6679991951 فرزند متوفی 
2-ثریا محرم زاده به شماره ملی 527932۴108 فرزند متوفی

3- زیبا محرم زاده به شماره ملی 6679990858 فرزند متوفی
۴- مجتبی محرم زاده به شماره ملی 66799922۴9 فرزند متوفی
5- محمدرضامحرم زاده به شماره ملی 3150110۴91 فرزند متوفی

6- جهـان جهانـی زنـگ بـه ش ملـی ۴250098818همسـر متوفـی لـذا مراتـب یـک 
نوبـت در روزنامـه هـای کثیـر االنتشـار محلـی آگهـی می شـود چنانچه کسـی اعتراض 
دارد یـا وصیـت نامـه ای از متوفـی نـزد اشـخاصی باشـد ظـرف مـدت یـک مـاه از 
اال گواهـی صـادر خواهـد شـد  بـه شـورای حـل اختـاف تقدیـم دارد و  آگهـی  نشـر 
و وصیـت نامـه ای جـز رسـمی و سـری کـه بعـد از ایـن موعـد ابـراز شـود از درجـه 

اعتبـار سـاقط اسـت. 
رئیس شورای حل اختالف شماره اول شهرستان قلعه گنج   

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

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

اگهـی موضـوع مـاده 3قانـون و مـاده 13 آئیـن نامـه قانـون تعییـن تکلیـف 
وضعیت ثبتی و اراضی و سـاختمان های فاقد سـند رسـمی برابر رای شـماره 
139860319008001991 هیـات دوم موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت 
ثبتـی اراضـی و سـاختمان هـای فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتـی 
حـوزه ثبـت ملـک زرند تصرفـات مالکانـه بامعـارض متقاضی آقـای حجت 
الـه عـرب پورداهویـی فرزنـد عبـاس بشـماره شناسـنامه 10 صـادره از زرند در 
یـک بـاب خانـه بـه مسـاحت 237/80 مترمربـع پـاک 992 فرعـی از 7561 
اصلـی واقـع در زرند خیابـان 20 متری محرم خریداری از مالک رسـمی خانم 
هایـده محرابـی زاده هنرمنـد محـرز گردیده اسـت. لذا به منظـور اطاع عموم 
مراتـب در دو نوبـت بـه فاصلـه 15روز آگهی می شـود در صورتی که اشـخاص 
نسـبت بـه صدور سـند مالکیت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند مـی توانند 
از تاریـخ انتشـار اولیـن اگهـی بـه مـدت دو ماه اعتـراض خـود را به ایـن اداره 
تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید ظرف مـدت یک مـاه از تاریخ تسـلیم اعتراض، 
دادخواسـت خـود را بـه مراجع قضایی تقدیـم نمایند. بدیهی اسـت در صورت 
انقضـای مـدت مذکـور و عـدم وصـول اعتـراض طبق مقـررات سـند مالکیت 

صـادر خواهد شـد. م/ الـف 190
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متن اگهی رای هیات
در اجـرای بنـد 2 ماده 1 قانـون الحاق موادی به قانون سـاماندهی 
و حمایت از تولید و عرضه مسـکن بدينوسـيله به اطاع می رساند 
در اجـرا ی قانـون فـوق الذکـر خانـم فاطمـه نورمنـدی پـور فرزنـد حسـن به 
شناسـنامه 7 کـد ملـی 30717098۴6صادره از حوزه 5 سـیرجان د رخواسـت 
صـدور سـند شـش دانگ خانه مسـکونی پـاک 38 فرعـي از 191۴ اصلی به 
مسـاحت 500 متر مربع واقع در هماشـهر سـیرجان بخش 38 کرمان را نموده 

اسـت که پس از رسـیدگی رای شـماره 9930 
مـورخ 98/10/21هیـات حـل اختـاف موضـوع مـاده 7 آییـن نامـه اجرایی 
قانـون فـوق الذکـر رای بـه صدور سـند ملک واگـذاری نامبرده صـادر نموده 
بدینوسـیله بـه اطـاع عموم می رسـاند ظرف مـدت 20 روز از تاریخ انتشـار 
ایـن اگهـی چنانچـه کسـی بـه تقاضـای نامبـرده معتـرض اسـت اعتراض 
خـود را کتبـا بـه اداره ثبت اسـناد سـيرجان تسـلیم و از تاريخ تسـليم ظرف 
مـدت یـک مـاه دادخواسـت اعتـراض بـر ثبـت بـه مرجـع صالـح قضایـی 
تسـلیم و گواهـی مربوطـه را بـه اداره ثبـت اسـناد سـیرجان ارائـه نماییـد 
چنانچـه ظـرف مـدت 20 روز از انتشـار اگهـی اعتراض نرسـد و یـا معترض 
ظـرف یـک مـاه از تاریـخ اعتـراض گواهـی تنظیـم دادخواسـت بـه مرجـع 
صالـح قضایـی را ارائه ننماید سـند مالکیت به نام متقاضی صادر و تسـلیم 

می گـردد.م الـف: 598
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مدل محله محور طرح رفتگران 
افتخاری کهنوج

علیدادی نماینده ولی فقیه در خطبه های نماز جمعه: 

به خاطر قصور در مراسم تشییع 
عذرخواهی  می کنیم

پنجمیـن برنامه رفتگران افتخاری شـهر کهنـوج در حالی 
برگـزار شـد که شـاهد تغییـر و تحوالتـی در مـدل اجرایی 
بـوده اسـت؛ طـرح رفتگـران افتخـاری شـهر کهنـوج در 
اردیبهشـت مـاه 1398 بـا هدف جریان سـازی در سـطح 
جامعـه و ایجاد الگوی پایدار محیط زیسـت آغاز و اکنون 
در پنجمیـن برنامـه خود دسـتخوش تغییراتی در شـکل 
اجرایـی شـده اسـت.» کـوروش تقـوی« رئیـس شـعبۀ 
شـوباد بنیاد نیکـوکاری ماهتاب دربارۀ مـدل جدید طرح 
رفتگـران گفـت: برنامـه رفتگـران در چهـار دورۀ ابتدایـی 
خـود بـا یـک فراینـد ثابـت برگـزار شـد و خروجی هـای 
مثبتی هم داشـت. اگـر این مدل تکرار می شـد، قطعًا در 
بلندمدت شـاهد کلیشـه ای  شـدن طرح می بودیم. تقوی 
درمـورد فراینـد اجرایـی شـدن طـرح گفـت: بـرای مـدِل 
محله محـور طرح رفتگران افتخـاری ۴ گام اصلی تعریف 
شـده اسـت. در گام اول محلـه با شـاخص های مختلف 
انتخاب می شـود و مطالعات میدانی به منظور شناسـایی 
مسـائل منطقـه بـا مشـارکت نهادهـای مربـوط لیسـت 
می شـود. همچنیـن بـا گروه هـای دوسـتی محلـه بـه 
عنـوان هسـته اصلـی و پیش برنده طـرح، ارتبـاط گرفته 
مـی شـود تـا اهـداف و ادبیـات مشـترک برای پیشـبرد 
مسـائل شـکل گیـرد.. در گام دوم بـه منظـور بازگـو کردن 
اهـداف مشـترک و نقش گرفتـن شـهروندان و نهادهای 
پاکسـازی  جهـت  افتخـاری  رفتگـران  برنامـه  مرتبـط، 

محلـه از زبالـه، اجـرا مـی شـود. در گام سـوم بـا انجـام 
فعالیت های اجتماعی در میان محله سـعی خواهد شـد 

سـاکنین نسـبت به زباله حسـاس شـوند. 
همچنیـن نهادهـای دولتـی بـا توجه بـه توانمنـدی های 
موجـود، خدمـات عمومـی مرتبـط بـه محیـط زیسـت 
را انجـام مـی دهنـد. در گام چهـارم بـا اجـرای برنامـه 
رفتگرانـی دیگـر، جشـن پاکـی محلـه  گرفته می شـود.

رئیس شـعبه شوباد بنیاد نیکوکاری ماهتاب دربارۀ اولین 
محله انتخاب شـده گفت: محلۀ مسـکن مهر در شـهرک 
دادگسـتری کهنـوج بـه واسـطۀ وجـود سـاکنین جـوان 
و دغدغه منـد بـه عنـوان اولیـن محلـۀ پایلـوت انتخـاب 
گردیـد و فعالیت هـای اجتماعـی را بـا همراهی مجموعۀ 
شـهرداری در ایـن محله آغاز کردیـم.» مجید محمودی« 
شـهردار کهنـوج هـم با اشـاره بـه مشـارکت های عمومی 
نهادهـا و شـهروندان در پویـش کهنـوج بدون پاسـتیک 
گفـت: این پویش توانسـته اسـت شـهروندان را نسـبت 
بـه موضـوع زبالـه حسـاس کنـد و قدم هـای خوبـی در 
پویـش کهنـوج  بـردارد.  حـوزۀ فرهنگ سـازی عمومـی 
بدون پاسـتیک که بـرای مخاطبین مختلـف، طرح های 
مجزایـی تعریـف کـرده اسـت هـر روز در حال پیشـروی 
اسـت و پیش بینـی می شـود بتواند با مشـارکت عمومی 
نهادهـا و شـهروندان، فرهنـگ عمومـی جهـان بی زباله را 

رقـم بزند. 

نماینـده ولـی فقیـه در اسـتان کرمـان اظهـار کـرد: در 
جغرافیـای اسـامی جـای قلدرهـا و تروریسـت ها که در 
رأس آنها آمریکاست، نیست، نمونه اش در عراق مجلس 
تصویـب می کنـد کـه نبایـد حضـور داشـته باشـند کـه 
نمی رونـد و ایـن یـک نمونه از قلـدری  آنهاسـت. به فضل 
خداونـد بـا مـدد از خـون شـهدای عزیزمـان به خصـوص 
شـهید سـلیمانی، جبهـه مقاومـت پیـروزی بـزرگ کـه 
خـروج آمریکایی هـا از منطقـه اسـت را جشـن خواهـد 

گرفت.
علیدادی سـلیمانیدر خطبه هـای نمازجمعـه ایـن هفتـه 
بـا تاکیـد برآنکـه در انتخابـات هـر چـه افـراد بـه حـق 
نزدیک ترنـد و از عـدل دفـاع می کننـد و رعایـت جهـات 
می کننـد آنهـا را باید انتخـاب کنیم، تصریح کـرد: راه برای 
دفـاع باز اسـت تـا افـرادی که صاحیـت آنها مـورد تایید 
نیسـت اعتـراض کرده و شـورای محتـرم نگهبـان را قانع 

کننـد تصریـح کـرد: بـدون کوچکتریـن نـگاه جناحـی و 
سیاسـی ایـن احـراز صاحیت هـا انجـام شـده اسـت.

شـهادت  تسـلیت  ضمـن  کرمـان  جمعـه  امـام 
فاطمه الزهـرا)س( عنـوان کـرد: بـه خانواده هایـی کـه 
در سـانحه هواپیمـا عزیزانشـان را از دسـت دادنـد و 
همچنیـن جانباختـگان در تشـییع شـهید سـردار حاج 
قاسـم سـلیمانی را تسـلیت می گویـم و جـای عـذر 
خواهـی اسـت به علـت قصـور عذرخواهـی می کنیـم 
اقـدام  دسـت  در  خانواده هـا  ایـن  امـور  پیگیـری  و 

اسـت. مسـئوالن 
علیدادی سـلیمانی با اشـاره به بارندگی های اخیر تصریح 
کـرد: در روزهـای اخیـر شـاهد بـروز سـیل در جنوبشـرق 
کشـور و در اسـتان سیستان و بلوچسـتان بودیم بنابراین 
بـه مـردم ایـن مناطـق باید کمک شـود تا مشـکات آنها 

به سـرعت برطرف شـود.
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  در اینستاگرام چه خبر

فیلم مظنونان همیشگی
-بزرگترین فریب شیطان این بود که 

این باور رو به وجود آورد که وجود نداره ...

دیالوگ

عکس نوشت

و از میان تمام رفتن ها
بی رحم ترینش

رفتن
در بی خبری ست.....

امیر محمد مصطفی زاده

عکس: 
پگاه قدیری

کتاب

زمان دست دوم

جاذبه 
ییالقات درب بهشت )در هزار(

زمان دسـت دوم اثری اسـت از سـویتانا آلکسیویچ به ترجمه 
شـهرام همت زاده و چاپ انتشـارات نیسـتان. این کتاب برنده 
جایـزه نوبل ادبی در سـال 2015 و روایتـی از دردها و رنج مردم 
اتحـاد جماهیر شـوروی بعد از انهدام حکومت سوسیالیسـتی 
در ایـن کشـور اسـت، نوشـته ی حاضـر تصویـری از روسـیه 

معاصـر و زندگـی در آن را بـه نمایش مـی گذارد .

ایـن ییـاق در مرکـز بخـش سـاردوئیه از بخـش هـای 
جیرفـت  بـه  رایـن  درمسـیرجاده  و  جیرفـت  شهرسـتان 
تـا  سـاردوئیه  بخـش  مرکـز  فاصلـه  دارد.  قـرار  بافـت  و 
کرمان160 کیلومتر اسـت. در بهشـت که به آن دوره بهشـت 
نیـز می گوینـد در تابسـتان مرکز ییاق عشـایر کوچرو رود 

اسـت. بار 

معرفی 

معرفی  باران، جازموریان را دوباره زنده کرد 
آبگیری ۸۰ درصدی تاالب بین المللی جازموریان موجی از شادی را در میان اهالی جنوب 

کرمان به راه انداخت

ــان  ــی جازموری ــاالب بین الملل ــدی ت ــری 80 درص آبگی
موجــی از خوشــحالی را در میــان اهالــی جنــوب کرمــان 
ــی در  ــش مهم ــان نق ــاالب جازموری ــه راه انداخت.ت ب
ــان و  ــتان کرم ــی اس ــق جنوب ــان مناط ــی مردم زندگ
سیســتان و بلوچســتان دارد، ایــن تــاالب یکــی از 
ــی رود  ــمار م ــه ش ــران ب ــتم های ای ــن اکوسیس بکرتری
امــا بــر اثــر خشکســالی های اخیــر  و احــداث ســدهای 
متعــدد بــر روی رودخانــه  هــای اســتان کرمــان، بخــش 
قابــل توجهــی از ایــن دریاچــه و مراتــع اطــراف آن 
ــد روز  ــای چن ــود بارش ه ــا وج ــی ب ــده ول ــک ش خش
ــن  ــالی در ای ــیر خشکس ــر مس ــاهد تغیی ــته ش گذش

ــتیم. ــش هس بخ

آبگیری ۸۰ درصدی تاالب جازموریان
مدیــرکل محیــط زیســت اســتان کرمــان گفــت: طبــق 
ــا  ــه ب ــان در مقایس ــاالب جازموری ــی ت ــی ابتدای بررس
ســال گذشــته، شــاهد آبگیــری 80 درصــدی ایــن 
ــداوم  ــه ت ــا اشــاره ب ــاالب هســتیم.مرجان شــاکری ب ت
بارش هــا و اینکــه هنــوز آمــار دقیقــی از آبگیــری تــاالب 
جازموریــان بــه دســت نیامــده، افــزود: بــا توجــه بــه گل 
آلــود بــودن آب امــکان اســتناد بــه عکــس ماهــواره ای 
وجــود نــدارد لــذا پــس از فروکــش کــردن ســیاب ها و 
عــادی شــدن شــرایط، بــه طــور دقیــق میــزان آبگیــری 
ــدی  ــری 80 درص ــه داد: آبگی ــود.وی ادام ــام می ش اع
بــر اســاس مقایســه میــزان بارش هــا نســبت بــه 
ســال گذشــته بــوده کــه متعاقبــا میــزان دقیــق اعــام 

می شــود.

کرمان بیشترین سطح غبارخیزی
 کشور را دارد

مدیــرکل حفاظــت محیــط زیســت اســتان کرمــان 
گفــت: این اســتان بیشــترین میــزان ســطح غبارخیزی 
کشــور را دارد کــه منشــاء بخشــی از ایــن غبارهــا، تــاالب 
ــه طــور  ــوز ب ــا بیــان اینکــه هن جازموریــان اســت.وی ب
قطــع نمی تــوان اعــام کــرد کــه بارش هــای اخیــر چــه 
میــزان در کاهــش ریزگردهــا تاثیــر دارد، تصریــح کــرد: 
ــتان  ــوا در شهرس ــی ه ــنجش ارزیاب ــتگاه س ــک دس ی
کهنــوج راه انــدازی شــده و چهــار دســتگاه دیگــر بــرای 
ــود. ــداری می ش ــی خری ــتان های جنوب ــایر شهرس س

شــاکری ادامــه داد: بیــش از یــک میلیــارد تومــان برای 
ــا  ــده ت ــه ش ــا هزین ــش ریزگرده ــتگاه پای ــد دس خری
شــاهد بررســی علمــی شــاخص ارزیابــی هــوا در منطقه 

جنــوب کرمــان بویــژه تــاالب جازموریــان باشــیم.

۸۰ میلی متر بارندگی در رودبار جنوب 
ثبت شد

محمــود قانعــی فــرد فرمانــدار رودبــار جنــوب نیــز  بــا 
بیــان اینکــه بخشــی از تــاالب جازموریــان در حــوزه ایــن 
شهرســتان قــرار دارد، گفــت: طــی بارش هــای اخیــر 80 

میلــی متــر بارندگــی در ایــن شهرســتان ثبــت شــده 
کــه نســبت بــه مــدت مشــابه ســال گذشــته شــاهد 
افزایــش میــزان رحمــت الهــی هســتیم.وی بــا بیــان 
ــان نقــش مهمــی  ــه آبگیــری تــاالب جازموری اینک
در ابعــاد مختلــف منطقــه دارد، گفــت: بارش هــای 
اخیــر و آبگیــری تــاالب جازموریــان تاثیــر زیــادی در 
ــه  ــاورزی و تغذی ــی، کش ــت محیط ــای زیس بخش ه
ســفره های زیرزمینــی دارد.وی افــزود: امیدواریــم 
ــاهد  ــفندماه ش ــژه در اس ــاری بوی ــال ج ــان س ــا پای ت

ــیم. ــا باش ــزان بارندگی ه ــش می افزای

غبارروبی تاالب جازموریان 
هــم  زیســت  محیــط  فعــال  حســین کمالــی   
ــار را از تــاالب جازموریــان  بارش هــای اخیــر ســایه غب
برداشــت بــا بیــان اینکــه 20 درصــد ریزگردهــای 
ــان ایجــاد می شــود، افــزود:  ــاالب جازموری کشــور از ت
ــش  ــی در کاه ــل توجه ــر قاب ــر تاثی ــای اخی بارش ه

ریزگردهــا خواهنــد داشــت.وی تصریــح کــرد: بــا 
ــوری  ــای جان ــش گونه ه ــاهد افزای ــاالب ش ــری ت آبگی
ــوش،  ــی، خرگ ــی و جنگل ــه وحش ــراز، گرب ــون گ همچ
خدنــگ و پرنــدگان آبــزی و کنــار آبــزی از قبیــل 
فامینگــو، گاریــول، انــواع مرغابــی ســانان، گیانشــاه، 
فــاالروپ، آبچلیــک، ســلیم، تلیــه، چــاخ لــق، دیدومک، 
ــی  ــم بود.کمال ــی خواهی ــت و کاکای ــا، آووس ــوپ پ چ
ــون  ــک زی همچ ــدگان خش ــن پرن ــه داد: همچنی ادام
ــواع چــک  ــره، شــبگرد بلوچــی، ان ــواع باقرق ــره، ان هوب
چــک و چــکاوک، فاختــه، قمــری و گونه هــای مختلــف 

ــد. ــم دی ــتر خواهی ــدگان را بیش خزن

آبگیری تاالب جازموریان؛ ایجاد 
رونق در زندگی مردم 

ایرنــا گفــت:  بــه  هــم  جنــوب  رودبــار  شــهروند 
و  دامــداری  رونــق  تقویــت  باعــث  بــاران  بــارش 

کشــاورزی مــردم منطقــه بویــژه مناطــق حاشــیه 
ــزود:  ــاری اف ــود.محمد رودب ــان می ش ــاالب جازموری ت
آبگیــری تــاالب موجــب سرســبزی مناطــق حاشــیه ای 
تــاالب و رونــق دامــداری شــده و قطعــا ایــن مســاله 
ــه  ــاالب را ب خوشــحالی عشــایر و دامــداران حاشــیه ت
همــراه دارد. حوضــه آبریــز جازموریــان بــا وســعت 69 
ــیم بندی،  ــاظ تقس ــع، از لح ــر مرب ــزار و 600 کیلومت ه
ــی رود  ــمار م ــه  ش ــران ب ــی ای ــه میان ــی از حوض بخش
ــزار و 600  ــعت 35 ه ــه وس ــری آن ب ــه باخت ــه نیم ک
کیلومتــر مربــع در جنــوب اســتان کرمــان و نیمــه 
ــع در  ــر مرب ــه وســعت 3۴ هــزار کیلومت خــاوری آن ب
اســتان سیســتان و بلوچســتان واقــع شــده اســت.این 
پهنــه آبــی بــه وســیله رودخانــه هلیــل رود در کرمــان 
ــور سیســتان و بلوچســتان )در شــرق  ــه بمپ و رودخان
تــاالب جازموریــان( تغذیــه مــی  شــود و در فصل هــای 

ــد. ــر می کن ــعت آن تغیی ــال وس ــف س مختل

گزارش
ایرنا

         در توییتر چه می گویند؟

اد
تم

 اع
س:

عک

روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی کرمان

نوبت اول
آگهی مزایده عمومی یک مرحله ای 

واگذاری امور بوفه بیمارستان ولی عصر )عج(شهربابکدانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کرمان 

شماره مزایده دانشگاه علوم پزشکی کرماندستگاه مزایده گزار
۸۸/16/11/9۸

واگذاری امور بوفه بیمارستان ولی عصر )عج(شهربابکموضوع مزایده
دریافت اسناد: 

الف(سامانه تدارکات 
اکترونیکی دولت

 www.setadiran.ir
ب( پایگاه ملی مناقصات 

http://iets.mporg.ir
)صرفا  جهت مشاهده(

1۸۰/۰۰۰/۰۰۰براورد یکساله )ریال(
9/۰۰۰/۰۰۰تضمین شرکت در مزایده )ریال(

از تاریخ درج فراخوان لغایت ساعت ۸:۰۰صبح دریافت اسناد 
روزسه شنبه مورخ 9۸/11/15

تا ساعت 14:3۰ روز سه شنبه مورخ 9۸/11/15آخرین مهلت بارگزاری اسناد و پیشنهادها در سامانه ستاد ایران

از ساعت 15:۰۰ روز چهار شنبه مورخ 9۸/11/16بازگشایی پیشنهادها

ضمنا جلسه توجیهی در ساعت 11:۰۰ روز دوشنبه مورخ 9۸/11/7 در محل بیمارستان ولی عصر )عج(شهربابک  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: 736414

در سال گذشته در چنین روزی در 

کاغذ وطن از افزایش راه های 

روستایی در جنوب استان  
گفته شد.

سال 
گشت

اسـتان کرمـان  زیسـت  محیـط  حفاظـت  مدیـرکل 
گفـت: این اسـتان بیشـترین میزان سـطح غبارخیزی 
کشـور را دارد کـه منشـاء بخشـی از این غبارهـا، تاالب 
جازموریـان اسـت.وی بـا بیان اینکه هنوز بـه طور قطع 
نمی تـوان اعالم کرد کـه بارش های اخیر چـه میزان در 
کاهـش ریزگردها تاثیر دارد، تصریح کرد: یک دسـتگاه 
سـنجش ارزیابی هـوا در شهرسـتان کهنـوج راه اندازی 
شـده و چهار دسـتگاه دیگر برای سـایر شهرسـتان های 
جنوبـی خریـداری می شود.شـاکری ادامـه داد: بیش 
از یـک میلیـارد تومـان بـرای خریـد دسـتگاه پایـش 
ریزگردها هزینه شـده تا شـاهد بررسـی علمی شاخص 
ارزیابـی هـوا در منطقـه جنـوب کرمـان بویـژه تـاالب 

جازموریان باشـیم.


