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مدیرکل مدیریت بحران استان کرمان گفت:

۸ روستای جنوب استان در محاصره 
سیالب؛ قطع ارتباط ۶۱ روستا
آیابرخورداریبهداشتیجنوب

استانقابلقبولاست؟

شنبهسیاه

چرخصنایعمعدنیجنوباستانازبیبرقینمیچرخد
به گفته رییس سازمان صمت جنوب کرمان، 8 کارخانه معدنی در جنوب استان آماده افتتاح 

هستند اما در تامین برق مورد نیاز با مشکل مواجهه اند

مدیرکل میراث فرهنگی استان:

 قنات حجت آباد در شهرستان عنبرآباد 
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ما را در تلگرام دنبال کنید

تومــان  500 قیمــت              1398 دی   22 یکشــنبه         659 پیاپــی  شــماره  ســوم           ســال 

3 و2

بامسببینشلیک

بههواپیمایاوکراین

برخوردشود

سيد حسين مرعشی
یادداشت مهمان

امیـدوارم ایـن اتفـاق اشـتباه باشـد نـه اینکه 
کار عوامـل نفـوذی بـرای از بیـن بردن شـکوه 
خیـرش مردم در تشـییع سـردار سـلیمانی / 
بـا مسـببین شـلیک بـه هواپیمـای اوکرایـن 

شـود برخورد 
 آیـا نمی شـد بـه سـازمان هواپیمایـی اعـام 
می کردنـد که در سـاعات انجـام عملیات علیه 

آمریـکا، پـروازی در تهـران انجام نشـود؟
انسـانی موجـب  اینکـه گفتـه شـود خطـای 
شـلیک بـه ایـن هواپیما شـده اسـت، کفایت 
نمی کنـد. امنیـت مسـافران ایـن پـرواز بایـد 
تامیـن می شـد. به هـر حال جان انسـان های 
بـی گنـاه در این اتفاق گرفته شـده اسـت.این 
اتفـاق آثـار درازمـدت منفی بـر امنیت صنعت 
هوانـوردی و صنعت گردشـگری کشـور خواهد 

داشت.
اشـتباه بـزرگ دیگـر تاخیـر سـه روزه در بیان 
علـت سـقوط ایـن هواپیمـا بـوده اسـت.باید 
مقامـات دولتی از جملـه رئیس جمهور و وزیر 
راه را در جریان شـلیک به هواپیمای اوکراینی 
قـرار مـی دادنـد، زیـرا آنهـا در گفـت وگـو بـا 
مقامـات خارجـی و سـازمان های بین المللـی 
مسـاله شـلیک را رد کـرده بودنـد. آنهـا اگـر 
اطـاع داشـتند ایـن مسـاله را رد نمی کردنـد 
و اطاعیـه مقدماتی داده می شـد تا بررسـی 
هـای کامل انجام شـود. اطاعیـه ای که امروز 

صبـح داده شـود، پـر از اشـکال بود.
پرده پوشـی و پنهان کاری کار بسـیار اشتباهى 
پیـش  سـاعت  چهـار  مسـلح  بود.نیروهـای 
از انجـام عملیـات علیـه نیروهـای آمریکایـی 
در عـراق، دولـت عـراق را در جریـان گذاشـته 
بودنـد .آیـا نمی شـد بـه سـازمان هواپیمایـی 
اعـام می کردنـد کـه در ایـن سـاعات پروازی 

در تهـران انجـام نشـود؟
 امیـدوارم ایـن اتفاق اشـتباه باشـد نـه اینکه 
کار عوامـل نفـوذی بـرای از بیـن بردن شـکوه 

خیـرش مردم در تشـییع سـردار سـلیمانی.
مسـببین ایـن اتفاق ناگوار باید حتما اسـتعفا 
دهنـد و اگـر اسـتعفا ندهند، برکنار شـوند و با 
آنهـا حتمـا برخـورد شـود تـا مردم احسـاس 

نکنند کشـور حسـاب و کتـاب ندارد.

کهنوججیرفت
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 و 
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بررسیابعادحادثهکرمان/نتایجاطالعرسانیمیشود

مهـر - بررسـی ابعـاد حادثـه و چگونگی وقوع از سـوی 
مراجـع کشـوری و اسـتانی در حـال انجـام اسـت و 
نتایـج بررسـی ها از طریـق مراجـع ذیصـاح مربوطـه 
بـه اطـاع خواهـد رسـید.به گـزارش خبرگـزاری مهـر به 
نقـل از روابـط عمومـی اسـتانداری کرمـان، کمیسـیون 
رسـیدگی بـه وضعیـت جـان باختـگان و مصدومـان 
مراسـم تشـییع سـرداران شـهید کرمـان، ظهـر روز سـه 
شـنبه 1۷ دی مـاه جـاری در اسـتانداری کرمـان بـه 
ریاسـت فدایی اسـتاندار کرمان تشـکیل شـد. با توجه 
به اینکه ازدحام جمعیت در مراسـم تشـییع پیکر مطهر 

سـرداران رشـید اسـام سـپهبد حاج قاسـم سـلیمانی 
و سـردار شـهید پورجعفـری در ابتـدای خیابـان شـهید 
بهشـتی منجـر بـه مصـدوم و جـان باختن تعـدادی از 
هموطنـان ارجمنـد شـرکت کننده در مراسـم شـد پس 
از انجـام عملیـات امـدادی و اعزام مصدومـان به مراکز 
درمانـی و در ظهـر روز تشـییع کمیسـیون رسـیدگی بـه 
وضعیـت جـان باختـگان و مصدومان مراسـم تشـییع 
سـرداران شـهید استان تشکیل شـد.بر پایه این گزارش 
کمیسـیون یادشـده بافاصلـه رسـیدگی بـه وضعیـت 
جـان باختـگان و مصدومـان را آغـاز کـرد. کمیسـیون؛ 

دانشـگاه علوم پزشـکی کرمـان را موظـف بـه بکارگیری 
تمامـی امکانـات و تجهیـزات بـرای مـداوای مصدومان 
کـرد. بـر مبنـای مصوبـه کمیسـیون مقـرر گردیـد هـر 
گونـه اطـاع رسـانی در خصـوص آمار آسـیب دیدگان و 
مصدومان حادثه سـه شـنبه در کرمان، انحصارا از طریق 
مدیـر مرکـز اورژانـس و فوریت های پزشـکی اسـتان و 
همچنیـن آمار متوفیـان صرفًا از طریق پزشـکی قانونی 
انجـام و بـه اطـاع عمومـی رسـانده شـود.به گـزارش 
روابـط عمومـی اسـتانداری کرمان همچنین مقرر شـد 
در زمینـه انتقـال پیکـر جانباختگان از پزشـکی قانونی، 
تشـییع و تدفیـن همکاری هـای کامـل بـا خانواده هـا 
انجام شوداسـتاندار کرمان شـامگاه سـه شـنبه 1۷ دی 
مـاه بـا حضور در بیمارسـتان شـفا کرمـان از مصدومان 
و مجروحـان عیـادت کـرد. محمد جواد فدایـی در این 
عیـادت، دسـتورات الزم را بـرای بـه کارگیـری امکانات 
و تجهیـزات در درمـان و بهبـودی بیمـاران صـادر کـرد. 
کمیسـیون، رسـیدگی بـه امـور مصدومـان و خانـواده 
متوفیـان را ادامـه می دهـد و حضـور در جمـع خانواده 
متوفیـان و عیـادت از مصدومـان از جملـه ایـن برنامه 
هاسـت کـه به طور منظـم در حال انجام است.بررسـی 
ابعـاد حادثـه و چگونگـی وقـوع نیـز از سـوی مراجـع 
کشـوری و اسـتانی در حـال انجـام اسـت و نتایـج 
بررسـی ها از طریـق مراجـع ذیصاح مربوطـه به اطاع 

رسـید. خواهد 

سهمحورارتباطیمسدودکرمان،بازگشاییشداستانداری کرمان اعالم کرد:

کرمــان - ایرنــا - معــاون راهــداری اداره کل راهــداری 
و حمــل و نقــل جــاده ای اســتان کرمــان گفــت: ســه 
محــور ارتباطــی اصلــی ازجملــه کرمــان - بافــت، رابــر - 
هنــزا و بافــت - رابــر کــه از شــامگاه جمعــه بــه علــت 
ــرف بســته شــده  ــارش ســنگین ب کــوالک شــدید و ب
ــده  ــایی ش ــون بازگش ــداران تاکن ــاش راه ــا ت ــود ب ب

اســت.
احســان عراقــی زاده روز شــنبه در گفــت و گــو بــا 
ــاش شــبانه روزی راهــداران  ــزود: ت ــا اف ــگار ایرن خبرن
موجــب بازگشــایی محورهــای ارتباطــی اســتان کرمــان 
شــد و اینــک تــردد بــه صــورت روان در ایــن محورهــا 

ــان دارد. جری
ــداری، 3۷0  ــپ راه ــداد 55 اکی ــار داشــت: تع وی اظه
نفــر پرســنل، 12 گــروه تعمیراتــی و نگهــداری ماشــین 
آالت مســتقر در 22 گردنــه، ۴5 راهدارخانــه دایــم و 
موقــت و 22 مجتمــع خدماتــی رفاهــی بــرای اســکان 
مســافران و راهــداران، 320 دســتگاه خودروی ســنگین، 
نیمــه ســنگین و ســبک در بارندگــی هــای اخیــر 
مشــغول خدمــات رســانی بــه راننــدگان و مســافران در 

ــد. محورهــای ارتباطــی اســتان بودن
ــل  ــل و نق ــداری و حم ــداری اداره کل راه ــاون راه مع
ــی  ــن اداره کل ط ــت: ای ــان گف ــتان کرم ــاده ای اس ج
پنــج روز بارندگــی شــدید 320 تــن نمــک و یکهــزار و 
ــرای بازگشــایی محورهــای ارتباطــی  ــن شــن ب 580 ت

ــرده اســت. ــه ک اســتان هزین
ــی در  ــر تیــغ زن وی ادامــه داد: همچنیــن 8۴0 کیلومت
هــر شــبانه روز، نجــات 380 خــودرو گرفتــار در بــرف و 
نجــات 152 نفــر مســافر و راننــده از دیگر اقدامــات اداره 
کل راهــداری و حمــل و نقــل جــاده ای اســتان کرمــان 

طــی بارندگــی هــای پنــج روز اخیــر بــوده اســت.
ــازی  ــده در فضــای مج ــار منتشــر ش ــی زاده اخب عراق
ــم -  ــور ب ــع در مح ــفند واق ــل اس ــب تون ــورد تخری م

ــرد. ــب ک ــر را تکذی ــدن 35 نف ــته ش ــت و کش جیرف
بــارش بــاران و بــرف طــی ایــن ســامانه از عصــر 
پنجشــنبه در برخــی مناطــق اســتان کرمــان آغــاز شــده 

ــه دارد.  ــان ادام و همچن
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آگهیمزایدهاموالغیرمنقول
ــد  ــی از در آم ــول برخ ــون وص ــواد 5و 7 قان ــرای م ــر دارد در اج ــهداد در نظ ــه ش ــرورش منطق ــوزش پ اداره آم

هــای دولــت و قانــون تشــکیل شــوراهای  آمــوزش و پــرورش کلیــه امــوال غیــر مصــرف و اســقاط متعلــق بــه خــود 
ــه فــروش میرســاند متقاضیــان مــی تواننــد جهــت کســب اطالعــات بیشــتر  را در بخــش شــهداد از طریــق مزایــده ب
و شــرکت در مزایــده تــا تاریــخ 9۸/۱0/2۸ بــه اداره آمــوزش و پــرورش شــهداد و یــا در پورتــال ایــن اداره بــه آدرس 

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

م الف:302۸ 

نوبت اول

اداره آموزش پرورش منطقه شهداد 

قیمت کل ریالمیزان سپرده با ضمانت بانکی قیمت فی ریالمقدارشرح کاالردیف 

1200020/000کیلو گرمضایعات فلزی1

12۷55000 ریال

۴20/000/000

1001000100/000کیلو گرمضایعات چوبی2

10050/0005/000/000عددضایعات لوازم الکترونیکی3

101/000/00010/000/000 عددضایعات فرش۴

255/100/000 ریالجمع مبلغ دویست و پنجاه و پنج میلیون و یکصد هزار ریال

آگهیمزایدهاموالغیرمنقول
ــد  ــی از در آم ــول برخ ــون وص ــواد 5و 7 قان ــرای م ــر دارد در اج ــهداد در نظ ــه ش ــرورش منطق ــوزش پ اداره آم

هــای دولــت و قانــون تشــکیل شــوراهای  آمــوزش و پــرورش زمیــن متعلــق بــه خــود را در بخــش شــهداد از طریــق 
مزایــده بــه فــروش میرســاند متقاضیــان مــی تواننــد جهــت کســب اطالعــات بیشــتر و شــرکت در مزایــده تــا تاریــخ 
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-جانشـــین  هـــا- کرمـــان  اســـتان  گـــروه 
انتظامـــی "منوجـــان" از توقیـــف یـــک دســـتگاه 
کامیـــون و کشـــف 10 تـــن چـــوب قاچـــاق 
بازرسی"شـــهید  ایســـتگاه  مامـــوران  توســـط 
داد. خبـــر  شهرســـتان  ایـــن  شـــعبانی 
بـــه گـــزارش خبرنـــگار پایـــگاه خبـــری پلیـــس، 
ایـــن  تشـــریح  نـــوری"در  ســـرهنگ"منوچهر 
خبـــر گفـــت: مامـــوران ایســـتگاه بازرســـی 
شـــهید شـــعبانی حیـــن كنتـــرل خـــودروی 
كهنـــوج- اصلـــی  محـــور  عبـــوری  هـــای 
کامیـــون  دســـتگاه  یـــک  بـــه  بندرعبـــاس 
کردنـــد. متوقـــف  را  آن  و  مشـــكوك  بنـــز 
ـــخص  ـــده مش ـــام ش ـــی انج ـــزود: در بررس وی اف
شـــد بـــار چـــوب ایـــن کامیـــون فاقـــد مجـــوز 
مقصـــد  بـــه  انتقـــال  حـــال  در  و  قانونـــی 
یکـــی از شـــهرهای مرکـــزی بـــوده اســـت.
ســـرهنگ نـــوری بـــا اشـــاره بـــه توقیـــف 
ایـــن کامیـــون گفـــت: راننـــده نیـــز بدلیـــل 
ــکیل  ــا تشـ ــوز بـ ــد مجـ ــه فاقـ ــل محمولـ حمـ
پرونـــده بـــه مقامـــات قضایـــی معرفـــی شـــد.
شهرســـتان  انتظامـــی  فرمانـــده  جانشـــین 
منوجـــان در پایـــان از شـــهروندان خواســـت 
ــه  ــع هرگونـ ــه موقـ ــح و بـ ــزارش صحیـ ــا گـ بـ
عرصـــه  پوشـــان  ســـبز  مشـــکوک  مـــورد 
توقیـــف  و  در شناســـایی  را  وامنیـــت  نظـــم 
کننـــد. یـــاری  قاچـــاق  هـــای  محمولـــه 

 مدیــرکل مدیریــت بحــران اســتان کرمــان گفــت: 
هشــت روســتا در دو شهرســتان قلعــه گنــج و 
ــه  ــرار گرفت ــوب در محاصــره ســیاب ق ــار جن رودب
ــدادی  ــای ام ــه نیروه ــون هم ــم اکن ــه ه ــد ک ان
ــه  ــانی در منطق ــک رس ــرای کم ــتان ب ــوب اس جن

ــد. ــور دارن حض
"مجیــد ســعیدی" در گفــت و گــو بــا ایســنا دربــاره 
وضعیــت بــارش هــا در اســتان کرمــان اظهــار کــرد: 
در پــی بــارش بــاران در اســتان کرمــان و بــه ویــژه 
در جنــوب اســتان، 61 روســتا در شهرســتان هــای 
قلعــه گنــج و رودبــار دچــار قطــع ارتبــاط شــده انــد.
دو  ایــن  در  نیــز  روســتا  هشــت  افــزود:  وی 
شهرســتان در محاصــره ســیاب قــرار گرفتــه انــد 
کــه هــم اکنــون همــه نیروهــای امــدادی جنــوب 
ــور  ــه حض ــانی در منطق ــک رس ــرای کم ــتان ب اس

ــد. دارن
ــرف  ــارش ب ــل ب ــه دلی ــرد: ب ــح ک ــعیدی تصری س
ســنگین، راه هــای روســتایی در شهرســتان هــای 
بافــت و رابــر و در ســاردوئیه جیرفــت مســدود 

شــده اســت.
مدیــرکل مدیریــت بحــران اســتان کرمــان بــا 
ــاران،  ــدید ب ــارش ش ــی ب ــه در پ ــه اینک ــاره ب اش
محــور اصلــی رودبــار جنــوب بــه ایرانشــهر و محــور 
ــت  ــده اس ــدود ش ــک مس ــه رمش ــج ب ــه گن قلع
ــی  ــه اصل ــن خــط لول ــرد: همچنی ــر نشــان ک خاط
آب قلعــه گنــج بــه چــاه دادخــدا نیــز قطــع شــده 

ــت. اس

سـقوط  علـت  سـر  بـر  مگـو  بگـو  جمعـه  روز  از 
فضـای  و  رسـانه ها  در  اکراینـی  هواپیمـای 
شـلیک  بـر  غربی هـا  بـود.  گرفتـه  در  مجـازی 
و  داشـتند  تاکیـد  هواپیمـا  بـه سـمت  موشـک 
مسـووالن داخلـی بارهـا از نقـص فنـی در علـت 
سـقوط صحبـت کردند. صبح شـنبه اما خورشـید 
سـیاه طلـوع کـرد. تاریک تریـن روز سـال بـود. 
همـه دلگرمـی و اعتمـادی کـه بـه مدیران کشـور 
بـود بـا تردیـد روبـرو شـده بـود. جملـه ای برای 
چشـم ها  نمی شـد.  پیـدا  فاجعـه  عمـق  بیـان 
بـود.  درسـت  غربی هـا  ادعـای  مـی زد.  حـرف 
هـدف  را  مسـافربری  هواپیمـای  خودمـان  مـا 
از  حادثـه  جانباختـگان  درد  بودیـم.  داده  قـرار 
چهارشـنبه گذشـته روی دوش ایرانیان سـنگینی 
می کـرد کـه آوار پنهـان کاری بـر سرشـان خـراب 
یکپارچـه  مجـازی  فضـای  بـود. کاربـران  شـده 
خشـم بودنـد. ناامیـدی صفحـات فارسـی را در 
شـبکه های اجتماعـی احاطـه کرده اسـت. برخی 
بعضـی  و  می نوشـتند  مسـووالن  اسـتعفای  از 
ملـت.   - دولـت  میـان  اعتمـاد  از شسته شـدن 
اولین کسـی که بعد از انتشـار اطاعیه سـتاد کل 
نیروهـای مسـلح در خصـوص سـقوط هواپیمای 
مسـافربری خطـوط هوایـی اکراین برابـر دوربین 
ایستاد.سـردار حاجـی زاده بود،فرمانـده نیـروی 
هوافضـای سـپاه پاسـداران انقـاب اسـامی بـا 
اشـاره بـه سـانحه سـقوط هواپیمای مسـافربری 
خطـوط هوایـی اوکراین گفـت: ما گردنمـان از مو 
باریکتـر اسـت همـه مسـئولیت کار را می پذیریم 
مـا  بگیرنـد  مسـئولین  تصمیمـی  گونـه  هـر  و 
مطیع اجرای آن هستیم.سـردار سـرتیپ پاسـدار 
تشـریح  در  شـنبه  روز  حاجـی زاده  امیرعلـی 
جزئیـات حادثـه سـقوط هواپیمـای مسـافربری 
خطـوط هوایـی اوکرایـن افزود: حادثـه دلخراش 
سـرنگونی هواپیمـای مسـافربری خطـوط هوایی 
اوکرایـن را در غرب کشـور بعد از اجـرای عملیات 
آمریـکا  پایگاه هـای  علیـه  موشـکی  ضربـات 
شـنیدم.وی اضافـه کـرد: موقعـی کـه اطمینـان 
مـرگ  آرزوی  افتـاده  اتفـاق  ایـن  پیـدا کـردم 
کـردم بـرای خودم کـه ای کاش می مـردم و این 
حادثـه را شـاهد نبـودم ما یـک عمـر خودمان را 
پیشـمرگ مـردم کردیـم و امـروز هـم آبرویمـان 
در  و  می کنیـم  معاملـه  متعـال  خداونـد  بـا  را 
ظاهـر  دوربین هـا  مقابـل  سـخت  شـرایط  ایـن 
شـدیم توضیـح بدهیـم. رئیـس جمهـور نیـز در 
بیانیـه ای بـا اشـاره بـه نتیجـه تیـم تحقیقاتـی 
سـتاد کل نیروهـای مسـلح مربـوط بـه سـانحه 
سـقوط هواپیمـای مسـافربری اوکراینـی، اعـام 
کـرد: در فضـای تهدیـد و ارعـاب رژیـم متجـاوز 
شـهادت  از  پـس  ایـران  ملـت  علیـه  آمریـکا 
سـردار قاسـم سـلیمانی و بـه منظـور دفـاع در 
برابـر حمـات احتمالـی ارتش آمریـکا، نیروهای 
مسـلح جمهـوری اسـامی ایـران در آمـاده باش 
خطـای  متأسـفانه  داشـتند کـه  قـرار  صددرصـد 
انسـانی و شـلیک اشـتباه، بـه یـک فاجعه بزرگ 
قربانـی  بی گنـاه  انسـان  دههـا  و  شـد  منجـر 

شـدند.

کاميون با 10 تن چوب 
قاچاق در منوجان 

متوقف شد 

۸ روستای جنوب استان 
در محاصره سیالب؛ قطع 

ارتباط ۶۱ روستا

شنبه سیاه
خبر

خبر

استقرار 370 راهدار برای خدمت رسانی 
مسافران در جاده های استان كرمان  

 قنات حجت آباد در شهرستان 
عنبرآباد ثبت ملی شد

توقيف 800 کیلو گوشت فاسد 
در »سیرجان« 

هالل احمر کرمان به بیش از 320 
نفر گرفتار در برف امداد رسانی کرد

 بارش  شدید باران و جاری شدن سیالب 2 محور اصلی  
و یک محور فرعی در جنوب استان کرمان را مسدود کرد

معـاون راهـداری اداره كل راهداري 
و حمـل و نقـل جـاده ای اسـتان 
كرمـان گفـت: درحـال حاضرتعداد 
3۷0 نفـر راهـدار درقالب 55 اکیپ 
راهـداري در جـاده هـاي حـوزه شـمال اسـتان 
در راهدارخانه هـا و جاده هـای اسـتان مشـغول 
خدمـت رسـاني به مسـافران جـاده اي هسـتند.
دسـتگاه   320 افـزود:  زاده  عراقـي  احسـان 
ماشـین آالت راهـداری نيـز در 22 گردنـه برفگير 
اسـتان عمليـات راهـداری را  از ۴5 راهدارخانـه 

ثابـت و سـیار اسـتان انجـام مـي دهنـد.
دكتـر عراقـي زاده خاطرنشـان كـرد: 12 اكيـپ 
تعميراتـي و نگهـداري ماشـين آالت مسـتقردر 
گردنـه ها و محور هاي مشـمول برف و يخبندان 
كيلومتـر،كار   50 و  يكهـزار  طـول  بـه  اسـتان 
پشـتيباني تيـم هـاي راهـداري برعهـده دارنـد.

وي بـا اشـاره بـه ايـن مطلـب كـه طـي 5 روز 
ابتـداي  بارندگـي شـديد در هفتـه گذشـته و 
جـاري، مجموعـا" حـدود2 هزارتن شـن ونمك 
با دسـتگاههاي شـن پاش در طـول محورهاي 
يـخ زده در جـاده هـا اسـتفاده شـده اسـت، 
افـزود: 8۴0 كيلومتر تيغ زني سـطح آسـفالت 
بوسـيله ماشـين آالت سـنگين راهداري در هر 
شـبانه روز انجـام شـده كـه در اين راسـتا 320 
تـن نمـك و يكهـزار و 680 تـن شـن اسـتفاده 

گرديده.
معـاون راهـداري اسـتان بـه نجات خـودرو هاي 
مانـده در بـرف اشـاره نمـود و افزود: تعـداد 380 
دسـتگاه خـودرو و  نجـات 152 نفـر مسـافر و 
راننـده در محورهـاي مواصاتـي درگيـر بـرف از 
ديگـر اقدامـات راهـداران  در بـارش هـاي اخيـر 

اسـت. بوده 

ایرنـا - بـه گفته مدیـرکل میراث 
و  دسـتی  صنایـع  فرهنگـی، 
در  کرمـان  اسـتان  گردشـگری 
نشسـت شـورای ملـی ثبـت آثار 
تاریخـی فرهنگـی غیـر منقـول وزارت میـراث 
فرهنگـی، گردشـگری و صنایـع دسـتی، چهـار 

اثـر از ایـن اسـتان بـه ثبـت ملـی رسـید.
و گـو  گفـت  در  شـنبه  روز  فعالـی  فریـدون 
تاریخـی  محوطـه  افـزود:  ایرنـا  خبرنـگار  بـا 
و  مسـجد  بنـای  سـیرجان،  بی بـی دن  کـوه 
دیـوان خانـه حسـین خانـی گلزار)بردسـیر(، 
قنـات حجت آبـاد عنبرآبـاد و حمـام تاریخـی 
هوتک)کرمـان( در فهرسـت آثار ملی کشـور به 
ثبـت رسـیدند.وی تصریـح کرد: قدمـت آثاری 
کـه از اسـتان کرمـان در فهرسـت آثـار ملـی 
بـه ثبـت رسـیده  بـه دوره پیـش از تاریـخ و 
تاریخـی، اوایـل قاجاریـه و صفویـه بازمـی گـردد.

دسـتی  صنایـع  فرهنگـی،  میـراث  مدیـرکل   
داشـت:  اظهـار  اسـتان کرمـان  و گردشـگری 
همچنیـن در ایـن جلسـه بافـت تاریخی محله 
کورمویـه شـهر هنـزا شهرسـتان رابـر نیـز واجد 
ارزش تاریخـی  فرهنگـی شـناخته شـده اسـت
وی بـا بیـان اینکـه در جلسـه شـورای ملـی 
ثبـت آثـار تاریخـی فرهنگـی غیرمنقول کشـور 
نیـز خانـه پـدری سـپهبد شـهید حـاج قاسـم 
سـلیمانی نیـز واجـد ارزش تاریخـی شـناخته 
فرهنگـی،  میـراث  وزارت  کـرد:  تاکیـد  شـد 
گردشـگری و صنایـع دسـتی آمادگـی دارد بـا 
موافقـت مالـکان، این خانه تاریخـی را به موزه 

تغییـر کاربـری دهـد.
جهانـی،  ثبـت  اثـر  هفـت  بـا  اسـتان کرمـان 
۷00 اثـر ثبـت ملـی و هـزاران جاذبـه تاریخـی 
و طبیعـی از مقاصـد مهـم گردشـگری کشـور 

محسـوب مـی شـود.

هـــا- اســـتان  گـــروه 
فرمانـــده  کرمـــان- 
ــیرجان" از  ــی "سـ انتظامـ
ــتگاه  ــک دسـ ــف یـ توقیـ
 800 حامـــل  ایســـوزو  كامیونـــت 
کیلـــو گوشـــت قرمـــز فاســـد خبـــر 

د. دا
ـــژاد"  ـــران ن ـــا ای ـــرهنگ "محمدرض  س
ـــگاه  ـــگار پای ـــا خبرن ـــو ب ـــت وگ در گف
ــوران  ــت: مامـ ــس گفـ ــری پلیـ خبـ
ـــاق کاال و ارز  ـــا قاچ ـــارزه ب ـــره مب دای
ــتان  ــن شهرسـ ــی ایـ ــس آگاهـ پلیـ
حیـــن كنتـــرل خودروهـــای عبـــوری 
یـــك دســـتگاه كامیونـــت حامـــل 
گوشـــت قرمـــز را متوقـــف كردنـــد.

وی افـــزود: در بررســـی انجـــام شـــده 

مشـــخص شـــد، 800 کیلوگوشـــت 
ــد  ــون فاسـ ــن کامیـ ــود در ایـ موجـ
ایـــن  ادامـــه  در  کـــه  هســـتند 
ـــكی  ـــل اداره دامپزش ـــت تحوی كامیون

شـــد.
شهرســـتان  انتظامـــی  فرمانـــده 
طـــی  داد:  ادامـــه  "ســـیرجان" 
ـــا  ـــه ب ـــای صـــورت گرفت ـــی ه هماهنگ
ــت  ــبكه بهداشـ ــی، شـ ــام قضائـ مقـ
مامـــوران  دامپزشـــكی،  اداره  و 
انتظامـــی از حمـــل و جابـــه جایـــی 
هرگونـــه محمولـــه دامـــی فاقـــد 
ـــرده و  ـــری ك ـــد جلوگی ـــوز و فاس مج
بـــا متخلفانـــی كـــه بـــرای ســـامت 
ــه  ــتند بـ ــل نیسـ ــردم ارزش قائـ مـ

ــد. ــد شـ ــورد خواهـ ــدت برخـ شـ

ــل  ــا - مدیرعام ــان - ایرن کرم
جمعیــت هــال احمــر اســتان 
بــه  امدادرســانی  از  کرمــان 
حادثــه  نفــر   320 از  بیــش 
ــیل در  ــوالک و س ــرف و ک ــر ب ــده در اث دی
ــن  ــدادی ای ــای ام ــط نیروه ــتان توس اس

جمعیــت خبــر داد.
و گــو  روز شــنبه در گفــت  رضــا فــاح 
ــه  ــه ب ــا توج ــزود: ب ــا اف ــگار ایرن ــا خبرن ب
بارندگــی هــای شــدید در اســتان و وقــوع 
ــرف و کــوالک نیروهــای امــدادی  ســیل، ب
نفــر  از 320  بــه بیــش  ایــن جمعیــت 
حادثــه دیــده امدادرســانی کــرده اســت . 
ــوالک  ــرف و ک ــوع ب ــه وق ــاره ب ــا اش وی ب
در مناطــق کوهســتانی در شهرســتان هــای 
کرمــان و ســاردوئیه افــزود: امدادگــران 

ــه  ــر ک ــش از 1۷0 نف ــه بی ــت ب ــن جمعی ای
در روســتای بیدوئیــه، و محورهــای کرمــان 
ــار  ــاردوئیه دچ ــت – س ــیرچ و جیرف – س

ــد. ــانی کردن ــدند، امدادرس ــه ش حادث
ــر اســتان  ــت هــال احم مدیرعامــل جمعی
ــی  ــیل و آب گرفتگ ــوع س ــه وق ــان ب کرم
منوجــان، کهنــوج،  هــای  شهرســتان  در 
ــرد و  ــوب اشــاره ک ــار جن ســاردوئیه و رودب
گفــت: 150 نفــر دچــار ســیل و آبگرفتگــی 
ــت  ــدادی جمعی ــای ام ــه نیروه ــدند ک ش
ــدادی  ــادر ام ــو، چ ــون، پت ــع نایل ــا توزی ب
دیــدگان  حادثــه  یــاری  بــه  موکــت  و 

شــتافتند.
بــارش بــاران و بــرف از عصــر پنجشــنبه در 
برخــی مناطــق اســتان کرمــان آغــاز شــده 

ــان ادامــه دارد. و همچن

بـارش  بـه  اشـاره  بـا  جمیلـی  مسـعود 
شـدید بـاران و هدایـت سـیاب بـه سـمت 
شهرسـنانهای رودبـار و قلعه گنج محور قلعه 
گنج _جاسـک، قلعه گنج _رمشک و رودبار 
ایرانشـهر هم اکنون مسـدود شده است.وی 
با اشـاره به مسـدود شـدن دو محور آبسـرودئیه و مظفر 
آبـاد در شهرسـتانهای قلعـه گنـج و رودبار جنـوب به علت 
سـیابی شـدن آبنماها گفـت: برای ایجاد ایمنـی تردد در 
ایـن نقاط اطاعیه مسـدود بـودن این محورهـا و نقاط از 
طریـق مرکـز مدیریت راههـای اداره کل راهـداری و حمل 
و نقـل جاده ای جنوب اسـتان کرمان صادر شـده اسـت.
مسـعود جمیلـی با بیان اینکه شـدت بارش بـاران از ظهر 
امروز بیشـتر شـده اسـت افزود: تمام نیروهای راهداری 
و حتـی کادر اداری از سـتاد اداره کل هـم بـه محورهـای 
ارتباطـی و شهرسـتانهای در معـرض خطـر سـیاب اعزام 
شـده انـد. مدیـر کل راهـداری  جنـوب کرمان از سـپردن 
مسـوولیت هدایـت بحـران در شهرسـتانها بـه ۴معـاون 
ایـن اداره کل خبـرداد تـا فعالیتهـای مـورد نیـاز راهداری 
بـا دقـت و سـرعنثت بیسـتر صـورت بگیـرد.وی بـا بیان 

اینکـه در حـال حاضـر 150 نفـر نیـروی راهـدار بـا 1۴0 
دسـتگاه راهـداری سـبک، نیمـه سـنگین و سـنگین در 
محورهـای ارتباطـی فعـال هسـتند افـزود:60 نفـر نیروی 
راهـدار در گردنـه هـای برفگیـر جیرفـت فعـال هسـتند. 
جمیلـی از بـاز بـودن محـور برفگیـر سـربیژن سـاردوئیه  
خبـر داد و گفـت: خودروهـای عبـوری از گردنـه سـربیژن 
سـاردوئیه حتمـا زنجیـر چـرخ بـه همراه داشـته باشـند.

مدیـر کل راهـداری و حمل و نقل جاده ای جنوب اسـتان 
کرمان از خسـارت سـیاب به تاسیسـات زیر بنایی راهها 
ی جنوب اسـتان و محورهای روسـتایی خبر داد و گفت: 
اولویـت اصلـی در حال حاضـر بازنگاه داشـتن محورهای 

اصلی و شـریانی اسـت.
جمیلـی با اشـاره به مسـدود بـودن محورهای روسـتایی 
در بخـش سـاردوئیه بعلـت بارش بـرف افزود:هـم زمانی 
بروز سـیاب و بـرف میزان کارکرد ماشـین آالت راهداری 
را افزایـش داده اسـت بـه طـوری کـه کلیـه دسـتگاههای 
راهـداری در حـال حاضـر فعال هسـتند و به محـض آزاد 
شـدن و کاهـش میـزان بارندگی کار بازگشـایی محورهای 
روسـتایی در مناطـق برفگیـر و سـیابی آغاز خواهد شـد.

ــه گفتــه مدیــر امــور آب جیرفــت  ــا - ب ایرن
احتمالــی  خطــرات  از  جلوگیــری  بــرای 
ناشــی از ســیاب، 20 هکتــار از حریــم و 
ــع  ــن شهرســتان رف ــای ای بســتر رودخانه ه

ــد. ــرف ش تص
حمیــد آذربیــگ مدیــر امــور آب شهرســتان 
جیرفــت روز شــنبه در گفــت و گــو بــا 
ــه  ــار داشــت: نخســتین مرحل ــگار اظه خبرن
رودخانه هــا، مردادمــاه  بســتر  آزدســازی 
ســال جــاری بــه مــدت 20 روز در 2 نقطــه از 
رودخانــه َمَلنتــی کــه 2 دهانــه پــل پایــداران 
و شــهرک حســین آباد را مســدود کــرده بــود 

انجــام شــد.
حســین آباد  شــهرک  در  داد:  ادامــه  وی 
عــرض رودخانــه از 80 متــر بــه 10 متــر 
ــات  ــا عملی ــه ب ــود ک ــرده ب ــدا ک کاهــش پی
آزادســازی، بیــش از 300 هــزار متــر مکعــب 
نخالــه ســاختمانی و رســوبات خــارج شــد.
ــاه  ــه دوم در 12 آذرم ــت: مرحل ــگ گف آذربی
ــزار و  ــه یکه ــت ک ســال جــاری صــورت گرف
600 مترمربــع از اراضــی بســتر رودخانــه 
ــد. ــرف ش ــع تص ــاد رف ــاد و علی آب عباس آب

ــه ســوم  ــه مرحل ــر امــور آب جیرفــت ب مدی
آزادســازی بســتر رودخانه هــا اشــاره کــرد و 
افــزود: نیمــه دوم آذرمــاه ســال جــاری نیــز 
بیــش از هفــت هــزار متــر مربــع از اراضــی 
تصرفــی بســتر رودخانــه هوکــرد پاتلــی کــه 
توســط بعضــی اشــخاص تصــرف و بــه 

اتبــاع بیگانــه بــرای انباشــت و بازیافــت 
ــا هماهنکــی  ــود ب ــه اجــاره داده شــده ب زبال

ــع تصــرف شــد. ــی رف دســتگاه قضای
ــا  ــن از 25 آذر ت ــت: همچنی ــان داش وی بی
ــار  ــار هکت ــاری، چه ــال ج ــاه س ــم دی م نه
ــه هلیــل کــه مــورد  از اراضــی بســتر رودخان
تصــرف و اســتقرار یــک شــرکت پیمانــکاری 
ــام  ــه اتم ــه ب ــا توج ــه بــود )ب ــرار گرفت ق
قــرارداد( بــا دســتور قضایی آزادســازی شــد.
آذربیــگ ادامــه داد: ایــن بخــش بــا تخریب 
ســه واحــد ســاختمان و پلمــب تمامــی 
تاسیســات اســتخراج شــن و ماســه  و 
تخریــب دیــوار حفاظتــی رفــع تصــرف شــد.
ــه آزاد  ــن مرحل ــه پنجمی ــان اینک ــا بی وی ب
ســازی بســتر رودخانــه ابتدای دی ماه ســال 
جــاری انجــام شــد، تصریــح کــرد: در ایــن 
ــه ملنتــی در شــهرک  ــه بســتر رودخان مرحل
مســکونی فجــر بــه وســیله 2 دســتگاه 
بلــدوزر و ســه دســتگاه لــودر آغــاز و تــا 18 
ــع  ــن رف ــار زمی ــش از  12 هکت ــاه بی دی م

تصــرف شــد.
وی ادامــه داد: بیــش از یــک  کیلومتــر 
مســیر رودخانــه ملنتــی بــه دلیل برداشــت 
غیــر اصولــی شــن و ماســه و ریختــن 
نخاله هــای ســاختمانی و رســوب گذاری 
ــی  ــود ول ــه طــور کامــل مســدود شــده ب ب
ــد. ــازی ش ــبانه روزی، آزادس ــاش ش ــا ت ب

مدیــر امــور آب جیرفــت ششــمین مرحلــه 

آزادســازی بســتر رودخانــه را در تاریــخ 18 
دی مــاه عنــوان کــرد و گفــت: همزمــان بــا 
پایــان عملیــات رودخانــه ملنتــی، یکــی از 
ــور در  ــه ش ــزرگ رودخان ــاخه های  ب سرش
ــا ملنتــی کــه عــرض ایــن  محــل تاقــی ب
رودخانــه را از 250 بــه 12 متــر کاهــش 
ــرف  ــع تص ــل رف ــور کام ــه ط ــود، ب داده ب
و بیــش از 2 هکتــار از بســتر رودخانــه 

آزادســازی شــد.
بســتر  آزاد ســازی  داشــت:  اظهــار  وی 
ابتــدای  از  شــهر  ســطح  رودخانه هــای 
ــژه  ــه صــورت وی ــون ب ــا کن ســال جــاری ت
ــان  ــا در زم ــت ت ــرار گرف ــتور کار ق در دس

ســیاب دچــار بحــران نشــویم.
وی بــا بیــان اینکــه در شــهر جیرفــت ســه 
رودخانــه ملنتــی، شــور و هلیــل وجــود 
دارد، گفــت: رودخانــه ملنتــی از مرکــز شــهر 

عبــور می کنــد لــذا از حساســیت بیشــتری 
بــرای عبــور ســیاب برخــوردار بــوده از ایــن 
رو آزادســازی ایــن مســیر در اولویــت قــرار 

گرفــت.
ــم  ــار داری ــه انتظ ــان اینک ــا بی ــگ ب آذربی
مســیر  در  تصــرف  هرگونــه  مــردم 
بــه مدیریــت منابــع آب  را  رودخانه هــا 
تصریــح  دهنــد،  گــزارش  شهرســتان 
ــب  ــا موج ــتر رودخانه ه ــرف بس ــرد: تص ک
انحــراف مســیر آب بــه اراضــی مجــاور 
شــده و اولیــن قربانــی هــم ســاکنان 
مجــاور رودخانــه و مســیل های تصــرف 

شــده خواهنــد بــود.
جیرفــت ســه رودخانــه شــور، هلیــل و 
ملنتــی دارد و بــا 316 هــزار نفــر جمعیــت 
در فاصلــه 230 کیلومتــری جنــوب کرمــان 

ــع شــده اســت. واق

و  قضایـی  کمیسـیون  رئیـس  ایسـنا-نایب 
حقوقـی مجلـس شـورای اسـامی در واکنش 
بـه جـان باختـن جمعـی از مشـایعت کنندگان 
قاسـم  حـاج  شـهید  سـپهید  مطهـر  پیکـر 
سـلیمانی گفـت: بایـد به صـورت کارشناسـی و 
به دور از هر گونه مصلحت اندیشـی با مسـببان 
ایـن حادثه برخورد شـود."یحیی کمالی پور" در 
گفت وگـو بـا ایسـنا بـا ابـراز تسـلیت و تبریک 
شـهادت سـپهبد حـاج قاسـم سـلیمانی گفت: 
سـردار سـلیمانی همـواره در مسـیر احقاق حق 
مظلومـان و محرومـان و همـه کسـانیکه کـه 
مـورد ظلم واقع شـده بودند بـه دور از مصلحت 
اندیشـی و با نگاهی عادالنه گام بر می داشـت 
و همیـن خصوصیت بـازرش موجب محبوبیت 
و مانـدگاری این شـهید در اذهان عمومی شـد.

وی بـا تسـلیت و تاسـف از اتفـاق تلخـی کـه 
مرگ بیش از 60 نفر از مشایعت کنندگان پیکر 

مطهـر سـپیهد شـهید سـلیمانی و همرزمـش 
را بـه همـراه داشـت افـزود: بـه نوبـه خـودم 
جانباختـن جمعـی از هموطنـان و هم اسـتانی 
هـا را تسـلیت عـرض مـی نمایـم و ایـن نویـد 
را بـه بازمانـدگان آنهـا مـی دهم که در مسـیری 
حرکـت خواهیم کرد که هیـچ گونه حقی ضایع 
نشـود.کمالی پور همچنین از پیگیری های الزم 
بـرای بررسـی علت ایـن حادثه تلـخ در کرمان 
سـخن به میان آورد و گفت:ربا مسئولین وزارت 
کشـور در ایـن خصـوص صحبـت کـرده ایـم و 
قـرار اسـت در اولین روز کاری مجلس شـورای 
اسامی)یکشـنبه( مجمـع نماینـدگان اسـتان 
کرمـان بـرای تشـکیل یـک تیـم تخصصـی 

جلسـه ای برگـزار کنند.
جیرفـت  هـای  شهرسـتان  مـردم  نماینـده 
اسـامی  شـورای  مجلـس  در  عنبرآبـاد  و 
شناسـایی مقصریـن و کسـانی کـه بـه هـر 

از  نفـر   60 از  بیـش  مـرگ  باعـث  شـکلی 
مـردم شـده انـد را از مهمتریـن وظایـف تیـم 
کارشناسـی دانسـت و افـزود: عاوه بـر اینکه 
مسـببان حادثـه شناسـایی و فراخـور کوتاهی 
و یـا سـهل انـگاری کـه انجـام داده اند بـا آنها 
برخـورد خواهـد شـد انتظـار اسـت دولـت هر 
خانـواده  از  دلجویـی  ضمـن  سـریعتر  چـه 
هـای جانباختـگان نسـبت بـه احقـاق حـق 
آنهـا و جبران خسـارت هـای وارد شـده اقدام 
نمایـد.وی توجـه مسـئوالن امـر را در برگزاری 
مراسـمات ملی و مذهبی همانند اسـتقبال از 
پیکیر مطهر سـپهید شـهید را مورد تاکید قرار 
داد و افـزود: طبق بررسـی هـای صورت گرفته 
مـردم از نحـوه برگزاری مراسـم و آنچه وظیفه 
مسـئوالن بوده اسـت ناراضی هسـتند و حتی 
حداقـل نیازهـای مردمـی تامیـن نشـده بـود 
کـه جـای تاسـف دارد.ایـن نماینـده مجلس 
عذرخواهـی به جـای توجیـه را از خصوصیات 
بـازر مدیریتـی انقابی دانسـت و افـزود: بهتر 
اسـت مسـئوالن و همـه کسـانیکه در برگزاری 
آییـن اسـتقبال و تشـییع پیکر مطهر سـپهید 
شـهید تصمیـم گیـری کـرده انـد بـه جـای 
از  دلجویـی  بـه  نسـبت  اندیشـی  مصلحـت 
عمومـی  افـکار  از  عذرخواهـی  و  بازمانـدگان 
اقـدام نمایند.نایب رئیس کمیسـیون قضایی 
و حقوقی مجلس شـورای اسـامی رسـیدگی 
بـه کوتاهـی و سـهل انـگاری برگزارکننـدگان 
مراسـم اسـتقبال از سـردار شـهید را به مردم 

نویـد داد و تصریـح کرد:سـهل انـگاری و بـی 
احتیاطـی همه کسـانی که در ایـن امر معنوی 
دسـت داشـته اند قابل پیگیری اسـت.کمالی 
پور با انتقاد از محل و مسـیر برگزاری مراسـم 
افـزود: حتـی افرادی که کارشـناس نیسـتند، 
نسـبت بـه وضعیـت محـل و مسـیر مراسـم 
انتقاد دارند و مثل روز روشـن اسـت خیابان 
ایـن  ظرفیـت  آزادی  میـدان  و  شـریعتی 
جمعیـت را نـدارد.وی از مسـئوالن خواسـت 
بـه جـای اینکـه علـت حادثـه را بـه گـردن 
همدیگـر مـی اندازنـد قبـل از ایـن از تجربـه 
مدیرانـی کـه در اسـتان هـای دیگـر میزبـان 
مهمانـان سـپهبد شـهید بودنـد اسـتفاده می 
کردنـد کـه امـروز شـاهد از دسـت دادن جان 
زنان و کودکان در آغوش مادرانشـان نباشـیم 
.کمالـی پـور گفـت: اگـر همـه مسـئوالن یک 
هـای  خانـواده  جـای  را  خودشـان  لحظـه 
جانباختـگان قـرار مـی دادند نیـاز پاک کردن 
صـورت مسـئله نبـود و بـا شـهامت از افـکار 
عمومـی عذرخواهـی مـی کردند.نایب رئیس 
مجلـس  حقوقـی  و  قضایـی  کمیسـیون 
شـورای اسـامی بـا ابراز همـدردی مجـدد با 
خانـواده هـای جانباختـگان در آیین تشـییع 
حقـوق  از  دفـاع  گفـت:  سـلیمانی  سـردار 
سـیره کاری  جـزء  مـردم  جـان  و  معنـوی 
نماینـدگان  لـذا  اسـت  بـوده  شـهید  سـردار 
مـردم در مجلس شـورای اسـامی با جدیت 

پیگیـر علـت ایـن حادثـه هسـتند.

۲۰هکتارازحریمرودخانههای
جیرفترفعتصرفشد

برخوردقانونیدرانتظارمسببان
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مروجــی رییــس ســازمان صنعــت و معــدن، تجــارت جنوب 
ــوب  ــی جن ــای معدن ــه ه ــکل کارخان ــورد مش ــان در م کرم
ــه کاغــذ وطــن گفــت: پیــش از ایــن کمبود هــای  اســتان ب
کارخانه هــا بــه دلیــل توجــه بــه پتانســیل هــای  قبلــی  و 
برنامــه هــای قبلــی توســعه منطقــه، کمتــر دیــده مــی شــد،  
ــورت  کار  ــن ص ــه ای ــادن ب ــن  روی مع ــش از ای ــون پی چ
ــا  ــود مث ــف نشــده ب ــا تعری ــرای آن ه ــه ب نشــده و کارخان
در ســاردوییه  کــه تــا اکنــون کارخانــه ای نبــوده کــه مشــکل 
برقــی اش مشــخص شــود االن کــه بحــث توســعه منطقــه 
ــی  ــم، یک ــر گرفتی ــا  را در نظ ــه ه ــع توســعه کارخان و بالطب
ــر  ــه هــا  تامیــن زی از اولویــت هــای مــا در توســعه کارخان
ســاخت هاســت  کــه  آب و بــرق  را هــم شــامل مــی شــود.
ــوزه  ــال در ح ــه امس ــه ک ــن نکت ــه ای ــاره ب ــا اش ــی ب مروج
ــادر  ــی ص ــع معدن ــوز مناب ــدودا 50 مج ــی ح ــع معدن صنای
شــده، گفــت: جدیــدا مجوزهــا بــر اســاس پتانســیل هــای 
ــی  ــخص م ــا مش ــود ه ــود  و کمب ــی ش ــادر  م ــه ص منطق
ــرداری  ــره ب ــا به ــه ه ــه پروان ــا ســال گذشــته ک شــود. مث
معــادن اکتشــافاتی صــادر شــد، متوجــه شــدیم که رمشــک 
ــد  ــه بع ــس دارد ک ــوزه م ــی در ح ــی خوب ــیل معدن پتانس
بــرای آن کارخانــه تعریــف شــد  و آن موقــع بــه دلیــل نبــود 
پســت بــرق، کمبــود حــس شــد  کارخانــه هــم تعریف شــده 
بــود.  یــا در حــوزه اســفندقه هــم همیــن مشــکل راداریــم.  
اکنــون کــه بحــث کارخانــه مطــرح شــده، مشــخص شــد کــه 
ــم .  ــرق مشــکل داری ــر ســاخت هایــی مثــل ب دربحــث زی
مروجــی یــادآور شــد: اکنــون اســتاندار هــم  پیگیــر رفــع این 

مشــکل اســت و در ســفر آقــای نوبخــت بــه جنــوب کرمــان 
ــر  ــود مــا هــم  پیگی ــات ب ــرق  در مصوب تعریــف پســت  ب
ــتیم  ــفندقه هس ــک و اس ــاردوییه رمش ــی در س ــت برق پس
ــم.در رمشــک  ــع کنی ــرای همیشــه رف ــن مشــکل را ب ــا ای ت
از ابتــدای ســال 9۷ کــه بحــث پروانــه هایــی بهــره بــرداری 
ــا  ــد م ــخص ش ــی اش مش ــرانه معدن ــادر و س ــادن ص مع
ــم  ــا  در ســاردوییه ه ــرق هســتیم ی ــن پســت ب ــر ای درگی

نزدیــک بــه دو ســال اســت کــه پیگیــر ماجــرا هســتیم . بــه 
گفتــه مروجــی، در ســفر وزیــر نیــرو بــه اســتان  کرمــان و 
در بودجــه اقتصــاد مقاومتــی ایــن موضــوع در نظــر گرفتــه 
شــده  و ســه پســت حــوزه ساردوییه،رمشــک و اســفندقه  

ــه  ــت ک ــا  اس ــر آنه ــم پیگی ــتاندار ه ــه اس ــد ک ــوب ش مص
ــا 2 ســال آینــده فعــال شــوند.  مروجــی در مــورد زمــان  ت
اجرایــی شــدن ایــن پســت هــای بــرق مصــوب شــده گفت: 
تــا کنــون چــون ســرمایه گــذاری نبــود کمبود هــا هــم در این 
حــوزه مشــخص نمــی شــد ولــی حــاال کــه بحــث ســرمایه 
گــذاری اســت و در حــوزه معدنــی جنــوب اســتان ورود پیــدا 
ــود هــا مشــخص شــد.  ــن کمب ــم از ســال گذشــته ای کردی
ــون  ــادآور شــد: البتــه اکن ــوب کرمــان ی رییــس صمــت جن
ــت  ــورت موق ــه ص ــراوان  ب ــکات ف ــود مش ــا وج ــی ب حت
ــا ژنراتــور برخــی از ایــن کارخانــه تامیــن مــی کنــد. بــرق ب
بــه گفتــه مروجــی، در  رمشــک  کارخانــه کنســاتره مــس و 
ــود آمــاده افتتــاح هســتند. ــه مــس کات دراســفندقه کارخان

کارخانه های معدنی اشتغال را افزایش می 
دهند

مروجــی بیــان کرد:ایــن کارخانــه هــای معدنــی کــه در بحــث  
فــرآوری فعــال مــی شــوند هــم باعــث اشــتغال  شــده  و 
هــم از خــام فروشــی جلوگیــری مــی کننــد  و باعث توســعه 
منطقــه  هــم مــی شــوند وکارخانــه هــای  معدنــی تعریــف 
شــده در جنــوب اســتان تــا کنــون پیشــرفت بــاالی 60 درصد 
دارنــد کــه بــا اتمــام آن هــا تــا پایــان ســال آینــده بیــش از 
2هــزار نفــر مشــغول بــه کار می شــوند.مروجی گفــت: کا در 
جنــوب اســتان در حــوزه صنایــع معدنــی 50 کارخانــه داریــم 
کــه نزدیــک بــه 12 تــا از آنهــا  در حــال بهــره بــرداری هســتند 
یــک تعــدادی هــم تــا پایــان ســال بــه بهــره بــرداری مــی 
رســندو بــه طــور معمــول اشــتغال در کارخانــه هــای جنــوب 
کرمــان اصــوال ده برابــر حســاب مــی شــود چــون که هــر نفر 
کــه ســر کار بــرود بیــن 8 ، 9 ، 10 نفــر را پوشــش مــی دهــد. 
رییــس ســازمان صمــت در مــورد تعــداد کارخانــه هایــی کــه 
آمــاده افتتــاح ولــی در تامیــن بــرق مشــکل دارنــد، گفــت: 
ــا در  ــه در ســاردوییه یکــی در رمشــک، دوت ــون 2کارخان اکن
اســفندقه، ســه تــا هــم در منوجــان تقریبــا آمــاده افتتــاح 
ــدن  ــا وارد ش ــد  ب ــرق دارن ــت ب ــکل پس ــه مش ــتند ک هس
ــه 100  ــه  مــدار،  چیــزی نزدیــک ب ــه ب ایــن  هشــت کارخان
نفــر مشــغول بــه کارمــی شــوند. مروجــی در پایان یــاد آوری 
کــرد:در جنــوب اســتان کرمــان منابع خــدادادی بســیار خوبی 
در حــوزه معدنــی وجــود دارد وقتــی معــادن وجــود دارنــد، 
ــا  مــی شــوند  ــت م ــرآوری هــم اولوی ــی و ف ــع معدن صنای
یکــی از مهــم تریــن برنامــه هــای مهــم اقتصــادی در جنوب 

ــی اســت.  حمــزه،  ــع معدن کرمــان توســعه معــدن و صنای
ــی اســتان کرمــان در مجلــس  ــده 5 شهرســتان جنوب نماین
شــورای اســامی  نیــز پیــش از ایــن در ایــن بــاره گفتــه بود: 

ــه در  ــرای ســه کارخان ــن ب ــوق توزی ــک پســت ف احــداث ی
جنــوب کرمــان نیــاز داریــم و شــرکت هــای مــادر ایمیــدرو، 
گل کهــر و مــس نیــز قــول همــکاری در ایــن زمینــه داده اند.

 باید از ظرفیت معادن بیشتر استفاده شود 
در ســفر چنــد ماهــه اخیــر روحانــی بــه کرمــان هــم ایــن 
ــس  ــا ریی ــزارش ایرن ــه گ ــود ب ــده ب ــرح ش ــوع مط موض

ــه  ــتان گفت ــادن در اس ــت مع ــورد ظرفی ــوری  در م جمه
اســت: بــه وزارت صنعــت، معــدن و تجــارت توصیــه 
کــرده ام کــه از ظرفیــت معــادن بیشــتر اســتفاده شــود 

ــه  ــادن بیشــتری ب ــه مع ــن اســت ک ــت ای ــه دول و برنام
ــاله  ــا مس ــود ت ــپرده ش ــی س ــش خصوص ــردم و بخ م
ــا  ــور ب ــود.رئیس جمه ــال ش ــان فع ــتغالزایی در کرم اش
ــه  ــای خــوب انجــام شــده در زمین ــت ه ــه حرک اشــاره ب
ــت،  ــر صنع ــزارش وزی ــق گ ــت: طب ــدن گف ــاف مع اکتش
معــدن و تجــارت در گذشــته 26 هــزار کیلومتــر اکتشــاف 
معــادن انجــام شــد امــا ظــرف یــک ســال اخیــر 20 هــزار 
ــد. ــه یاب ــد ادام ــد بای ــن رون ــد و ای ــه ش ــر اضاف کیلومت

روحانــی تصریــح کــرد: وقتــی معدنــی اکتشــاف شــد باید 
مــردم را بــرای واگــذاری دعــوت کنیــم تــا اشــتغالزایی و 
ثــروت ملــی ارتقــا یابد.رئیــس جمهــور در پاســخ ســوال 
ــل  ــع معض ــرای رف ــت ب ــه دول ــاره برنام ــگاری درب خبرن
ــش  ــای دان ــرکت ه ــت ش ــه ظرفی ــه ب ــا توج ــتغال ب اش
بنیــان و اســتارت آپ هــا خاطرنشــان کــرد: ظرفیــت های 
زیــادی در بخــش گردشــگری کرمــان وجــود دارد و بایــد 
همــه بخــش هــا را بــرای توســعه صنعــت گردشــگری در 
ایــن اســتان تشــویق کنیم.روحانــی بــر ضــرورت اهمیــت 
ــان  ــرای اشــتغالزایی جوان شــرکت هــای دانــش بنیــان ب
تحصیلکــرده تاکیــد کــرد و افــزود: در اســتان یــزد یــک 
کارخانــه قدیمــی بــرای تبدیــل بــه کارخانــه نــوآوری 
اختصــاص داده شــد کــه بــا کمــک معاونــت علمــی 
ریاســت جمهــوری، صنــدوق نــوآوری و بخــش خصوصــی، 
ــده  ــا در ســال آین ــارات الزم تخصیــص داده شــده ت اعتب
ایــن مرکــز افتتــاح شــود.رئیس جمهــور بــا بیــان اینکــه 
ــار  ــی در اختی ــت تاریخ ــک باف ــز ی ــان نی ــد در کرم بای
ــرد  ــرار گی ــان و اســتارت آپ ق شــرکت هــای دانــش بنی
ــم  ــنجان دادی ــردم رفس ــه م ــه ب ــی ک ــق قول ــت: طب ، گف
یــک پــارک علــم و فنــاوری در ایــن شــهر تاســیس مــی 
ــان  ــتغالزایی جوان ــه اش ــول در زمین ــاهد تح ــا ش ــود ت ش
ــی  ــوالی مبن ــه س رفســنجان باشــیم.روحانی در پاســخ ب
ــان  ــمال کرم ــاردی در ش ــروژه میلی ــن پ ــه چندی ــر اینک ب
افتتــاح شــد امــا در جنــوب کرمــان یــک پــروژه کوچــک 
نیــز بــه بهــره بــرداری نرســیده اســت، تاکیــد کــرد: بخــش 
بزرگــی از افتتــاح پــروژه هــا در کرمــان مربــوط بــه معــدن 
ــود  ــدن وج ــا مع ــر کج ــی ه ــور طبیع ــه ط ــه ب ــت ک اس
ــرد  ــی گی ــکل م ــز ش ــا نی ــروژه ه ــن پ ــد ای ــته باش داش
امــا بــرای جنــوب کرمــان اقدامــات خوبــی نیــز در زمینــه 
حــل مســائل روســتایی و کشــاورزی انجــام شــده اســت.

رئیس جمهور در پاسخ سوال خبرنگاری درباره 
برنامه دولت برای رفع معضل اشتغال با 

توجه به ظرفیت شرکت های دانش بنیان و 
استارت آپ ها خاطرنشان کرد: ظرفیت های 

زیادی در بخش گردشگری کرمان وجود دارد 
و باید همه بخش ها را برای توسعه صنعت 

گردشگری در این استان تشویق کنیم.روحانی 
بر ضرورت اهمیت شرکت های دانش بنیان 

برای اشتغالزایی جوانان تحصیلکرده تاکید کرد 
و افزود: در استان یزد یک کارخانه قدیمی برای 

تبدیل به کارخانه نوآوری اختصاص داده شد 
که با کمک معاونت علمی ریاست جمهوری، 
صندوق نوآوری و بخش خصوصی، اعتبارات 

الزم تخصیص داده شده تا در سال آینده این 
مرکز افتتاح شود.رئیس جمهور با بیان اینکه 

باید در کرمان نیز یک بافت تاریخی در اختیار 
شرکت های دانش بنیان و استارت آپ قرار 

گیرد ، گفت: طبق قولی که به مردم رفسنجان 
دادیم یک پارک علم و فناوری در این شهر 

تاسیس می شود تا شاهد تحول در زمینه 
اشتغالزایی جوانان رفسنجان باشیم.

به گفته رییس سازمان صمت جنوب کرمان، 8 کارخانه معدنی در جنوب استان آماده افتتاح هستند اما در تامین برق مورد نیاز با 
مشکل مواجهه اند

چرخصنایعمعدنیجنوباستانازبیبرقینمیچرخد

توسـعه جنـوب اسـتان کرمـان یکـی از اهدافی اسـت کـه بسـیاری از مسـووالن را متوجه خـود کرده 
اسـت و یکـی از راه هایـی کـه بـه توسـعه ایـن دیـار منجر می شـود، اشـتغال زایـی اسـت، در همین 
راسـتا تاسـیس کارخانـه تاثیـر چشـم گیری در بحـث اشـتغال دارد. کارخانه های وابسـته بـه معادن 
در جنـوب اسـتان کرمـان مـی تواننـد تاثیـر چشـم گیری هـم بر توسـعه اقتصـادی در بحـث کالن و 
هـم در بهبـود وضعیـت اقتصادی در معیار خرد داشـته باشـند که با مشـکالت زیر سـاختی ای روبرو 

هسـتند کـه یکـی از این مشـکالت هـا تامین برق اسـت. 

مروجـی بیـان کرد:ایـن کارخانـه هـای معدنی که 
در بحـث  فـرآوری فعـال مـی شـوند هـم باعـث 
اشـتغال  شـده  و هـم از خـام فروشـی جلوگیری 
مـی کننـد  و باعث توسـعه منطقه  هم می شـوند 
وکارخانـه هـای  معدنـی تعریـف شـده در جنوب 
اسـتان تـا کنون پیشـرفت بـاالی ۶0 درصـد دارند 
کـه بـا اتمـام آن ها تـا پایان سـال آینـده بیش از 
2هـزار نفر مشـغول به کار می شـوند.مروجی گفت: 
کال در جنـوب اسـتان در حـوزه صنایـع معدنی 50 
کارخانـه داریـم که نزدیـک به ۱2 تا از آنهـا  در حال 
بهـره بـرداری هسـتند یـک تعـدادی هم تـا پایان 
سـال بـه بهره بـرداری می رسـندو به طـور معمول 
اشـتغال در کارخانـه های جنوب کرمـان اصوال ده 
برابـر حسـاب مـی شـود چـون که هـر نفر که سـر 
کار بـرود بیـن ۸ ، 9 ، ۱0 نفـر را پوشـش می دهد.

نجمه سعیدی
دبیر تحریریه/کاغذ  وطن

هر
 م

س:
عک

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

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

آگهـی موضـوع مـاده 3 قانـون و مـاده 13 آئیـن نامـه قانـون تعییـن تکلیـف 
وضعیـت ثبتـی و اراضـی و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی 

برابـر رای شـماره 139860319012002058 هیـات دوم موضـوع قانـون تعییـن 
تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی مسـتقر در 
واحـد ثبتـی حوزه ثبت ملک سـیرجان تصرفـات مالکانه بامعـارض متقاضی 
خانم بی بی فاطمه افتخاری حسـینی فرزند سـید احمد بشـماره شناسـنامه 
283 صـادره از در یـک قطعـه خانـه باغچـه بـه مسـاحت 1۴02/36 متر مربع 
پـاک ۴1۴ اصلـی واقـع در بخش 36 کرمـان خریداری از مالک رسـمی آقای 
احمـد علـی طاهـری  محـرز گردیـده اسـت.لذا به منظـور اطاع عمـوم مراتب 
در دو نوبـت بـه فاصلـه 15 روز آگهی می شـود در صورتی که اشـخاص نسـبت 
بـه صـدور سـند مالکیت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند می تواننـد از تاريخ 
انتشـار اولیـن آگهـی بـه مـدت دو ماه اعتـراض خود را بـه این اداره تسـلیم و 
پس از اخذ رسـید، ظرف مدت یک ماه از تاريخ تسـليم اعتراض، دادخواسـت 
خـود را بـه مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی اسـت در صورت انقضای مدت 
مذکـور و عـدم وصـول اعتـراض طبـق مقررات سـند مالکیت صادر خواهد شـد.

تاریخ انتشار نوبت اول : 1398/10/0۷
تاریخ انتشار نوبت دوم : 1398/10/22

محمد آرمان پور- رئیس ثبت اسناد و امالک/ م الف:5۸3

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

هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و 
سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی- آگهـی موضـوع مـاده 3 قانـون و مـاده 13 
آئیـن نامـه قانون تعیین تکلیـف وضعیت ثبتی و اراضی و سـاختمانهای فاقد 
سـند رسـمی-  برابـر رای شـماره 139860319012002515 هیـات اول موضـوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی 
مسـتقر در واحـد ثبتی حوزه ثبت ملک سـیرجان تصرفـات مالکانه بامعارض 
متقاضـی آقـای ابوالقاسـم قرائـی خضـری فرزند اسـحق بشـماره شناسـنامه 
۴۷55 صـادره از سـیرجان در ششـدانگ یـک بـاب خانه به مسـاحت 212/50 
مترمربـع پـاک 629 اصلی واقع در بخش 36 کرمان به آدرس سـیرجان آباده 
خیابـان تخـت جمشـید آخـر خیابـان درب سـمت راسـت خریـداری از مالک 
رسـمی آقـای صـادق رفعتـی محـرز گردیده اسـت. لذا بـه منظور اطـاع عموم 
مراتـب در دو نوبـت بـه فاصلـه 15 روز آگهی می شـود در صورتی که اشـخاص 
نسـبت بـه صدور سـند مالکیـت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند مـی توانند 
از تاریـخ انتشـار اولیـن آگهـی بـه مـدت دو ماه اعتـراض خـود را به ایـن اداره 
تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید، ظرف مدت یک مـاه از تاریخ تسـلیم اعتراض، 
دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضایی تقدیـم نمایند. بدیهی اسـت در صورت 
انقضـای مـدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سـند مالکیت صادر 

خواهـد شـد. /م الف 581
تاریخ انتشار نوبت اول : 98/10/22-  تاریخ انتشار  نوبت دوم : 98/11/0۷

محمد آرمان پور - رئیس ثبت اسناد و امالک 

آگهی تحدید حدود اختصاصی 
مسـاحت  بـه  مزروعـی  زمیـن  قطعـه  یـک  ششـدانگ  چـون 
99۷2۷مترمربـع  دارای پـاک1019- فرعـی از 56- اصلـی واقـع 
دربلـوچ آبـاد شـهرکهنوج قطعـه یـک بخـش ۴6کرمـان مـورد 
تقاضـای محمـد خوشـنام  فرزنـد شـیر محمـد بـه شناسـنامه 2۷۷نیـاز بـه 
تحدیـد حدود دارد .لذا حسـب درخواسـت کتبی مالک مـورخ 98/10/21آگهی 
تحدیدحدوداختصاصـی پـاک فـوق  منتشـر وعملیـات تحدید آن از سـاعت 
8صبـح روزپنـج شـنبه مورخـه 1398/11/1۷در محل شـروع وبـه عمل خواهد 
آمـد، لـذا بـه مالـک ومالکیـن مجـاور رقبه مذبـور اخطار میشـود کـه در موعد 
مقـرر در ایـن آگهـی درمحـل وقـوع ملـک حاضـر و چنانچـه کسـی بـر حدود 
وحقـوق ارتفاقـی آن واخواهـی داشـته باشـد میتوانـد از تاریخ تنظیـم صورت 
مجلـس تحدیـدی لغایـت 30روز واخواهی خود را به اداره ثبت اسـناد واماک 
کهنـوج تسـلیم تـا بـه دادگاه صالحه ارسـال شـود ،در غیر این صـورت پس از 
انقضای مهلت مذکور هرگونه ادعایی مسـموع نیسـت.تاریخ انتشـار :یکشـنبه 

1398/10/22
 اصغر نارویی -رئیس اداره ثبت اسناد وامالک شهرستان کهنوج –م الف :2302

آگهی فقدان سند مالکیت 
نظربـه اینکـه آقـای محمـد باسـتین پرسـت  فرزنـد عبـاس بـه 
شـماره ملی 60695۴۴900صادره ازعنبرآباد مالک ششـدانگ یک 
بـاب خانـه پـاک ۷3فرعـی از 63 اصلی واقع دراراضـی ده رضای 
شـهرعنبرآباد بخش ۴5کرمان که سـند مالکیت آن ذیل ثبت دفترالکترونیکی 
139820319091000۴1۴محلـی بـه شـماره چاپـی ۷536۷3سـری الـف 9۷به 
نـام وی صـادر وتسـلیم گردیـده ،ضمن تسـلیم دو بـرگ استشـهادیه محلی 
تصدیـق شـده اعـام نمـوده کـه سـند مالکیت پـاک فـوق مفقود شـده ودر 
خواسـت سـند المثنـی نموده اسـت ،لذا با اسـتناد تبصره یـک اصاحی ماده 
120آییـن نامـه قانـون ثبـت مراتب یک نوبت آگهی میشـود تا چنانچه کسـی 
مدعـی انجـام معامله نسـبت به ملـک فوق الذکر یـا وجود سـند مالکیت نزد 
خود میباشـد ظرف مدت ده روز از تاریخ انتشـار آگهی به اداره ثبت شهرسـتان 
عنبـر آبـاد مراجعـه واعتـراض خود را ضمـن ارائه اصل سـند مالکیت یا سـند 
معامله تسـلیم نماید واال پس از مدت مذکور نسـبت به صدور سـند مالکیت 

المثنـی اقدام خواهـد گردید /م الـف :2395
مصیب حیدریان - رئیس ثبت اسناد وامالک عنبر آباد

آگهی مزایده اموال غیر منقول )اسناد ذمه(  
آگهـی مزایـده امـوال غیـر منقـول موضـوع پرونـده اجرایـی 
کاسـه980009۴ بـه طرفیـت خانم سـارا سـاالری کلجـک عليه 
اقـای امیـر سـاالری  بـا توجـه بـه اینکه سـند مالکیـت موازی 
سـه هـزار و هشـتصد سـهم از نهصـد و شـصت هزار سـهم از کل 96 سـهم 
ششـدانگ یـک قطعـه زمین بـه مسـاحت 12633 متر مربـع تحت پاک 
1۴9 فرعـی از ۴6 اصلـی واقـع در پخش۴5 به نشـانی عنبر اباد  سـه راهی 
کـوه فجـر روبـروی ورودی میـدان تره بـار بنام آقـای امیر سـاالری صادر و 
تسـلیم گردیـده کـه بـه دلیل عدم ایفـای تعهـدات بدهکار بموجـب پرونده 
اجرایـی کاسـه فـوق پس از اجرای تشـریفات قانونی بمرحله رسـیده و در 
مرحلـه ارزیابـی ملک مذکور با تمامی منصوبات و متعلقات و مسـتحدثات 
و ایـن مشـخصات کـه عبارتنـد از زمینـی اسـت که یـک دهنه جـای مغازه 
بـه مسـاحت 50 متـر مربـع کـه توسـط کارشـناس رسـمی دادگسـتری 
بمبلـغ1،350،000،000 ریـال ارزشـگذاری شـده لـذا بـه اطـاع خریـداران و 
متقاضیـان میرسـاند جهـت بازدیـد ملـک مورد مزایـده میتوانند به نشـانی 
عنبرآبـاد سـه  راهـی کـوه فجـر روبـروی ورودی میـدان تـره بـار مراجعه و 
پـس از اطـاع کامـل از کـم و کیـف آن از سـاعت 9 الـی 12 روز یکشـنبه 
مـورخ 1398/11/13در اداره ثبـت اسـناد و اماک شهرسـتان عنبر آباد واقع 

در بلـوار شـهید بهشـتی جنـب شـهرداری در جلسـه مزایده شـرکت نمایید.
شروط ملک مورد مزایده :

1-قیمـت پایـه جهت انجام مزایده به قیمت کارشناسـی بمبلـغ 1،350،000،000 
ریـال شـروع و بـه باالتریـن قیمت پیشـنهادی متقاضیـان به صـورت نقدی 

فروخته میشـود.
2- بدهـی هـای مربـوط بـه آب، بـرق، گاز اعـم از حـق انشـعاب و یـا حـق 
اشـتراک و مصـرف در صورتـی کـه مـورد مزایـده دارای آنهـا باشـد و نیـز 
بدهی هـای مالیـات و عـوارض شـهرداری و کلیـه حقوقـی دولتـی و غیـره تا 
تاریـخ مزایـده اعـم از اینکـه رقـم قطعـی آن معلوم شـده یا نشـده باشـد به 
عهـده برنـده مزایـده اسـت و نیز در صورت وجـود مازاد، وجـوه پرداختی بابت 
هزینـه هـای فـوق از محـل مـازاد بـه برنـده  مزایـده مسـترد خواهد شـد و نیم

عشر وحق مزایده نقدی وصول میگردد.
3-چنانچـه روز مزایده تعطیل رسـمی گردد. مزایـده روز اداری بعد از تعطیلی 

در همان سـاعت و همان مکان برگزار خواهد شـد . 
۴-خریـداران جهـت کسـب اطاع بیشـتر میتواننـد در وقت اداری از سـاعت 
۷:30 الـی 1۴ بـه اداره ثبـت عنبرابـاد جنـب شـهرداری یـا بـا شـماره تلفـن 

03۴۴329۴808 تمـاس حاصـل نماییـد. م/الـف 239۴
اداره ثبت اسناد عنبر اباد 

آگهی تحدید حدود اختصاصی
چـون ششـدانگ یک بـاب مغازه به مسـاحت 23مترمربـع  دارای پاک1۴01- 
فرعـی از ۴9۷- اصلـی واقـع در نـورک آبـاد شـهرقلعه گنـج قطعـه یـک بخش 
۴6کرمـان مـورد تقاضـای جعفـر پـاالی دینـاری فرزنـد اسـحق  بـه شناسـنامه 2053نیاز 
98/10/19آگهـی  مـورخ  مالـک  درخواسـت کتبـی  .لـذا حسـب  دارد  تحدیـد حـدود  بـه 
8صبـح  از سـاعت  آن  تحدیـد  وعملیـات  منتشـر  فـوق   پـاک  تحدیدحدوداختصاصـی 
روزیکشـنبه مورخـه 1398/11/13در محـل شـروع وبـه عمـل خواهـد آمـد، لـذا بـه مالک 
ومالکیـن مجـاور رقبـه مذبـور اخطـار میشـود کـه در موعـد مقـرر در ایـن آگهـی درمحـل 
وقـوع ملـک حاضـر و چنانچـه کسـی بـر حـدود وحقـوق ارتفاقـی آن واخواهـی داشـته 
باشـد میتوانـد از تاریـخ تنظیـم صـورت مجلـس تحدیـدی لغایـت 30روز واخواهـی خود 
را بـه اداره ثبـت اسـناد وامـاک کهنـوج تسـلیم تـا بـه دادگاه صالحـه ارسـال شـود ،در 
غیـر ایـن صـورت پـس از انقضـای مهلـت مذکـور هرگونـه ادعایی مسـموع نیسـت.تاریخ 

انتشـار :یکشـنبه 1398/10/22
 اصغر نارویی -رئیس اداره ثبت اسناد وامالک شهرستان کهنوج –م الف :230۱

آگهی حصر وراثت – قلعه گنج 
1661بشـرح  شناسـنامه   دارای  حسـین  فرزنـد  پالـش  عالمـه  خانـم 
دادخواسـت شـماره  9809983881005۴0 مـورخ 1398/09/03 توضیـح داده 
شـادروان مرحومـه اقـای شـهگل پـام محمـودی  فرزنـد احمـد بشناسـنامه ۷8در تاریـخ  
139۷/01/25در شـهر   قلعـه گنـج شـمس آبـاد فـوت شـده و وراثـت منحصر حیـن الفوت 

از:  عبارتسـت  عبارتنـد/  وی 
1-فرخنده پام محمودی به شـماره ملی 31606۴3۴92فرزند متوفی 

2- زینب پام محمودی به شـماره ملی 316051۷21۷فرزند متوفی
3- حمزه پام محمودی به شـماره ملی 3161258185فرزند متوفی

۴- قیمت پام محمودی به شـماره ملی 316035۴369فرزند متوفی
5- جانگل پام محمودی به شـماره ملی 31606۴3۴۷6فرزند متوفی

6-عالمه پالش به شـماره ملی 31605003۴9همسر متوفی
۷-خدیجه پام محمودی به شـماره ملی 316122۷115فرزند متوفی

 لـذا مراتـب یـک نوبـت در روزنامـه هـای کثیـر االنتشـار محلـی آگهـی مـی شـود چنانچه 
کسـی اعتـراض دارد یـا وصیـت نامـه ای از متوفـی نزد اشـخاصی باشـد ظـرف مدت یک 
مـاه از نشـر آگهـی بـه شـورای حـل اختـاف تقدیـم دارد و اال گواهـی صـادر خواهـد شـد 
و وصیـت نامـه ای جـز رسـمی و سـری کـه بعـد از ایـن موعـد ابـراز شـود از درجـه اعتبـار 

است.  سـاقط 
رئیس شورای حل اختالف شماره یک شهرستان قلعه گنج

آگهی حصر وراثت-منوجان  
اقـای حسـین پـور نـوروز فرزنـد قـادرداد دارای شناسـنامه 3150089832بشـرح 
دادخواسـت شـماره 9809983891100۴90مـورخ 98/10/18 توضیح داده شـادروان 
قـادرداد  پورنـوروز فرزنـد نـوروز بشناسـنامه963در تاریـخ98/1/3در شـهر چغوکی 

فـوت شـده و وراثـت منحصـر حیـن الفـوت وی عبارتند/ عبارتسـت از: 
1-حسین پور نوروز فرزند قادر داد به ش م3150089832ت ت 6۷/۴/11

2-زیاد پور نوروز فرزند قادر داد به ش م316053۷358ت ت50/۷/1
3-حوری پور نوروز فرزند قادر داد به ش م3160۴22690ت ت1 /59/۴

۴-زهره پور نوروز فرزند قادر داد به  ش م 316053۷3۷۴ت ت---
5-پوران  پور نوروز فرزند قادر دادبه  ش م 3160۴22۷0۴ت ت61/6/10)فرزندان متوفی (

6-شـهر بانوکرمی سـوردر فرزند محمد به ش م .3160۴22۷۴9ت ت 35/5/1)همسـر متوفی 
)

۷-نواسـتی فیـروزی فرزنـد داهـی بـه ش م 58699۴8398 ت ت 1308/۴/1)مـادر متوفی (
لـذا مراتـب یـک نوبـت در روزنامـه هـای کثیر االنتشـار محلـی آگهی می شـود چنانچه کسـی 
اعتـراض دارد یـا وصیـت نامـه ای از متوفـی نزد اشـخاصی باشـد ظـرف مدت یک ماه از نشـر 
آگهـی بـه شـورای حل اختـاف تقدیـم دارد و اال گواهی صادر خواهد شـد و وصیت نامه ای جز 

رسـمی و سـری کـه بعـد از ایـن موعد ابراز شـود از درجه اعتبار سـاقط اسـت.
 دفتر شورای حل اختالف شماره دوم  شهرستان منوجان – م الف 47 

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

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

تعییـن  قانـون  نامـه  13آئیـن  مـاده  و  قانـون  مـاده3  موضـوع  آگهـی 
تکلیـف وضعیـت ثبتـی واراضـی و سـاختمان فاقدسـند رسـمی برابـررای 
شـماره139860319002002553هیات  موضـوع قانـون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی مسـتقردرواحد ثبتـی حوزه 
ثبـت ملـک کهنـوج  تصرفـات مالکانـه بامعـارض متقاضی خانـم فاطمه بنی 
اسـدی  فرزنـد حمید بشـماره شناسـنامه 1۴19صـادره از بم دریک بـاب  خانه 
بـه مسـاحت 28۷/30مترمربـع پاک2203فرعی از3- اصلی مفـروز و مجزی 
شـده از پـاک 3- اصلـی قطعـه یـک  واقـع در خیابـان میثـم شـهر کهنـوج 
خریـداری ازمالـک رسـمی آقای امیر سـعیدی مالکـی محرزگردیده اسـت.لذا 
بـه منظوراطـاع عمـوم مراتـب دردو نوبـت به فاصلـه 15روزآگهی می شـود در 
صورتی که اشـخاص نسـبت به صدورسـند مالکیت متقاضی اعتراضی داشـته 
باشـند مـی تواننـد از تاریـخ انتشـاراولین آگهی به مـدت دو ماه اعتـراض خود 
را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید، ظـرف مـدت یـک مـاه از تاریخ 
تسـلیم اعتـراض ،دادخواسـت خـود را به مراجع قضایی تقدیـم نمایند .بدیهی 
اسـت در صـورت انقضـای مـدت مذکوروعـدم وصـول اعتـراض طبـق مقررات  
سـند مالکیـت صادرخواهدشـد ./م الـف:2283- تاریـخ انتشـار نوبـت اول 

:98/10/0۷- تاریـخ انتشـار نوبـت دوم :98/10/22
اصغر ناروئی- رئیس ثبت اسناد امالک کهنوج 

آگهی تحدید حدود اختصاصی
چـون ششـدانگ یکبـاب خانـه پـاک ۷3 فرعـی از 12۷5 اصلـی 
واقـع در بخـش 28 کرمـان بـه مسـاحت 6۷8/22مترمربـع بـه 
ادرس کرمـان رایـن خیابان مطهری کوچه شـماره ۴ مورد تقاضـای اقای اصغر 
بابائـی مـی باشـد تاکنـون تحدید حدود نشـده و نیاز بـه تحدید حـدود دارد و 
اعمـال تبصـره و ذیـل مـاده 15 قانـون ثبت هم میسـر نمی باشـد لذا حسـب 
درخواسـت مالک به شـماره 1102/26838-98/10/15بدینوسـیله آگهی تحدید 
حدود اختصاصی  منتشر و عمليات تحدیدی از ساعت 8 صبح روز 98/11/15 
در محـل شـروع و بعمـل خواهـد آمـد. لذا به مالـک یا مالکین امـاک مجاور 
رقبـه مزبـور اخطـار مـی گـردد کـه در موعد مقـرر در این اعـان در محـل وقوع 
ملـک حاضـر و در صـورت عدم مراجعه مجاورین عملیـات تحدیدی با معرفی 
مالـک انجام و چنانچه کسـی نسـبت به حـدود و حقوق ارتقاقـی آن اعتراضی 
داشـته باشـد طبـق مـاده 20 قانـون ثبـت حداکثر ظـرف مـدت 30 روز پس از 
تنظیـم صورتمجلـس تحدیدی اعتـراض خود را کتبا بـه ایـن اداره اعام نماید 
و ظـرف مـدت یکمـاه از تاریـخ اعام اعتراض مهلـت دارند تابـه دادگاه صالحه  
مراجعـه و اقـدام به تقدیم دادخواسـت نموده و رسـید تقدیم دادخواسـت را از 
دادگاه اخـذ و بـه ایـن اداره تسـلیم نماینـد بدیهی اسـت پـس از مضی مهلت 
یاد شـده و ارائه گواهی عدم تقدیم دادخواسـت توسـط متقاضی ثبت عملیات 
ثبتـی بنـام وی ادامـه خواهـد یافت و هیچگونـه ادعایی مسـموع نخواهد بود.

/م الف:1۴65- تاریخ انتشار: 98/10/22
محمود مهدی زاده- رئیس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه2کرمان
از طرف، امید صاعد

500هزارمترمکعب
ازسیالبرمشککنترلشد

ـــای  ـــروژه ه ـــژه پ ـــش وی ـــت و نق ـــروزه اهمی ام
ــس  ــر هیچکـ ــداری بـ ــزداری و آبخوانـ آبخیـ
ـــه اذن  ـــتا ب ـــن راس ـــیده نیســـت و در همی پوش
مقـــام معظـــم رهبـــری از محـــل اعتبـــارات 
صنـــدوق توســـعه ملـــی در ســـال 1398 
اعتبـــارات خوبـــی در نظـــر گرفتـــه شـــده 

اســـت.
ـــی  ـــع طبیع ـــزداری اداره کل مناب ـــاون آبخی مع
ـــاره  ـــن اش ـــان ضم ـــوب کرم ـــزداری جن و آبخی
ـــڪار  ـــن راه ـــم تری ـــزداری مه ـــه اینڪـــه آبخی ب
ــت و  ــالی اسـ ــا خشڪسـ ــه بـ ــرای مقابلـ بـ
ڪنتـــرل روانابهـــا از مزیت هـــای اجـــرای 
طرح هـــای آبخیـــزداری در ایـــن منطقـــه 
ـــز  ـــای اخی ـــی ه ـــی بارندگ ـــزود: در پ ـــت اف اس
در حـــوزه آبخیـــز رمشـــک شهرســـتان قلعـــه 
گنـــج ورود 500 هـــزار متـــر مکعـــب کنتـــرل 

ســـیاب داشـــتیم.
محمـــد رضـــا شـــاهرخی اضافـــه کـــرد: ایـــن 
ــر  ــم 3000 متـ ــه حجـ ــزداری بـ ــروژه آبخیـ پـ
مکعـــب بـــا 100 درصـــد پیشـــرفت فیزیکـــی 

بـــه پایـــان رســـیده اســـت.
وی افـــزود: امســـال ایـــن پـــروژه بـــا 2 

ســـازه ســـنگی ماتـــی واعتبارمصـــوب 16500 
میلیـــون ریـــال از محـــل اعتبـــارات صنـــدوق 
توســـعه ملـــی ســـال 1398 اجرایـــی شـــد.

ــر  ــه در هـ ــه اینکـ ــاره بـ ــا اشـ ــاهرخی بـ شـ
بارندگـــی میانگیـــن کنتـــرل ســـیاب در 
جنـــوب کرمـــان 250 میلیـــون متـــر مکعـــب 
ـــای  ـــی ه ـــه بررس ـــه ب ـــا توج ـــزود: ب ـــت اف اس
صـــورت گرفتـــه در پـــی بارندگـــی هـــای 
اخیرســـازهای اجـــرا شـــده در ســـال 98 حـــوزه 
ـــر  ـــزار مت ـــزان 500 ه ـــن می ـــک ای ـــز رمش آبخی

مکعـــب بـــوده اســـت.
وی ضمـــن اشـــاره بـــه فوایـــد پـــروژه هـــای 
آبخیـــزداری و آبخوانـــداری در شهرســـتان 
ـــش  ـــب کاه ـــت موج ـــه در نهای ـــج ک ـــه گن قلع
اثـــرات خشکســـالی مـــی شـــوند بیـــان 
ــه  ــرب بـ ــیابهای مخـ ــرل سـ ــت: ڪنتـ داشـ
اراضـــی پاییـــن دســـت، افزایـــش و تقویـــت 
کنتـــرل  زمینـــی،  زیـــر  آب  ســـفره های 
رســـوب، تثبیـــت خـــاک و بهبـــود پوشـــش 
ـــروژه  ـــرات پ ـــن تاثی ـــی از مهمتری ـــی برخ گیاه
هـــای آبخیـــزداری و آبخوانـــداری درایـــن 

ــت. ــتان اسـ شهرسـ
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روزنامه اجتماعی، فرهنگی، سیاسی، اقتصادی استان کرمان
صاحب امتیاز: موسسه مطبوعاتی پیام آوران

مدیر مسئول:روح هللا خدیشی
زیر نظر شورای نویسندگان

نشانی کرمان: خیابان شهید بهشتی، کوچه شماره 10، نبش شرقی 2
نشانی جیرفت: خیابان مسجد جامع کوچه بن بست نرسیده بیمه مرکزی ایران

اولین ساختمان، سمت چپ طبقه اول

جیرفت: 09131۴8868۴     ۴321368۴-85- 03۴
تلفنخانه کرمان: 03۴-32۴8۷۴۷۷

ایمیل تحریریه: 
kaghazevatan@gmail.com

ایمیل سازمان آگهی ها: 
kaghazevatan.adv@gmail.com 

مدیر اجرایی: حمید باقری 
مدیر داخلی: سمیه خدیشی

تحریریه: نجمه سعیدی
گرافیک: فاطمه خواجویی

صفحه آرایی: ندا صفاریان  

روابط عمومی: شکوفه نبی زاده
عکس: یاسر خدیشی

جامعه:  راضیه زنگی آبادی
توزیع: اصغر صانعی

نظرات نویسندگان دیدگاه شخصی آنان بوده و لزوما دیدگاه روزنامه نیست . 
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پیش چاپ و چاپ: مهدوی)03432134838(

سامانه ی پیامکی: 10003432117834  نمابر: 021-89776547

از صفحـه shahinsamadpoor/ تـو تمـام ایـن سـال هایی که گذشـت گاهی کـه یک بحرانی 
بوجـود مـی اومـد و من ازش گزارشـی می گرفتم همیشـه و همیشـه بعد از پخـش اون گزارش 

تـو کوچـه و تـو خیابـون با یک سـوال تکـراری از جانب مـردم مواجه می شـدم ؛
تسـلیت به خانواده های این گل های پرپر شـده . .. تسـلیت به شـما... تسـلیت به مردم ایران 

... تسـلیت به خودم .
#لعنت_به_جنگ #لعنت_به_دروغ #تسلیت

از صفحـه کهنوجـی ها/گوشـه ای از خسـارت بارندگـی اخیر مناطق روسـتایی شهرسـتان رودبار 
جنوب

آوای محلی           

ِنک و َاویشن و سیفاُلم ُدزیشون
ِبِدی ای َبخِت َبد حاُلم ُدزیشون

ُدزون بی َوایه َاکبیر َحتی
َشهین وُشرت و َشلواُلم ُدزیشون

شاعر :  پرویزخسروی )پنجلوک(

ِخیارو گوجه و ماُلم ُدزیشون
َتماِم سوِد ِهمساُلم ُدزیشون
ُم َحتی تو خونه َظرفی َنداُرم

َعَجب ُبشخاب وَچنگاُلم ُدزیشون

شاعر :  اسماعیل جالئی

  در اینستاگرام چه خبر

  در اینستاگرام چه خبر

فیلم هیس دختر ها فریاد نمی زنند
-همیشه فکر می کردم، گذشته یک نقاشیه 

که هیچ مداد پاکنی همراش نیست

سال گذشته در چنین روزی کاغذ 

وطن از مشکالت درمانی 

در شهر کهنوج نوشت.

سال گشتدیالوگ

عکس نوشت

 خبر ـ تازه یا کهنه اش ـ

                   هیچ فرقی ندارد

همان زخم های همیشه

همان کینه های قدیمی

بشر چیست؟

مشقی است خونین

که آموزگارش کالغ است.

سیدعلی میرافضلی

عکس: 
الهام عباسلو

دهستان کشیت 
این دهستان در منتهی الیه جنوب خاوری شهرستان 

کرمان در ۴0 کیلومتری جنوب شرقی شهر شهداد واقع 
است.این روستا از بافت تاریخی منحصر بفردی نیز 
برخوردار است و چشم انداز فوق العاده ای را مقابل 

چشمان گردشگران قرار می دهد.دره کشیت مملو از 
رودخانه و آبشارها کوچک و بزرگی است که از دیواره دره به داخل آن جریان دارد.

جاذبه
         در توییتر چه می گویند؟

کتاب

دفتربزرگ

صنایعدستی

شالبافی

مجموعـه ای سـه جلـدی اسـت بـه قلـم خانـم آگوتـا کریسـتوف 
)Agota Kristof 1935-2011( . در ایـن متـن می خواهـم کوتـاه 
و مختصـر بـه برخـی از ویژگی های جلد نخسـت این رمـان )دفتر 
بـزرگ( بپردازم.متن رمان کاماً سـاده اسـت. رعایت سـادگی متن 
بـه راویـان داسـتان بازمی گـردد. آنهـا دو پسـر دوقلـوی نوجوانـی 
هسـتند کـه بـه عنـوان شـخصیت های اصلـی، کل داسـتان را برای 

خواننـده روایـت می کنند.

شـال بافـی در واقـع یـک تکنیـک بافـت در 1000 سـال پیـش در 
کرمـان رایـج بـوده اسـت .بـه خاطـر کاربـرد ایـن صنعت اسـم آن 
را شـال نامیـده انـد اوج ایـن هنـر در دوره قاجاریـه اتفـاق افتاده و 
لبـاس امیـر کبیـر شـال کرمان بـوده حـدود 3/2 مردم کرمـان این 
صنعـت را انجـام میدادنـد. امیر کبیـر در دوره خود دسـتور می دهد 

شـال کرمـان را بـه وزرا خارجـی هدیـه دهند.

معرفی 

معرفی  آیابرخورداریبهداشتیجنوباستانقابلقبولاست؟
سهم جنوب کرمان از بیمارستان های استان، ۱5 درصد است، در حالی که 25 درصد جمعیت استان 

در جنوب ساکن هستند

معـاون درمـان دانشـگاه علـوم پزشـکی جیرفـت هفتـه 
گذشـته ادعـا کـرد کـه »برخـورداری مجموعـه بهداشـت و 
درمـان جنـوب کرمان بـا حمایت های ویژه وزارت بهداشـت 
در مواقـع نیـاز قابـل قبول اسـت.« ایـن ادعا چقـدر واقعی 
اسـت؟ادعایی کـه شـاید مشـکات احتمالـی بهداشـت و 
درمـان جنـوب را پنهـان می کند.آن هم در حالـی که ابتدای 
همین ماه در سـفر اسـتاندار کرمان به این منطقه، یکی از 
کمبودهای مطرح شـده از سـوی مسـووالن محلی در حوزه 
بهداشـت بود.آیـا جنوب کرمـان در حوزه بهداشـت محروم 
مختلـف  اظهـارات  ایـن سـوال،  بـه  پاسـخ  اسـت؟برای 
مسـووالن دربـاره محرومیت جنوب را کنـار می گذاریم و در 
عـوض به سـه گـزارش اشـاره می کنیم.اولین گـزارش مورد 
بررسـی، سـال 92 در مجلـه علمی-پژوهشـی برنامه ریزی 
فضایـی منتشـر شـده است.حسـین غضنفرپـور، عضـو 
هیات علمی دانشـگاه شـهید باهنـر کرمان در ایـن گزارش 
به میزان توسـعه یافتگی بهداشـتی شهرسـتان های کرمان 
پرداختـه اسـت.او بـا بررسـی مولفه هایـی همچـون تعداد 
بیمارسـتان، تخـت، مراکـز بهداشـتی و درمانـی، بهـورزان، 
داروخانه، متخصصان و … شهرسـتان ها را به چهار سـطح 
تقسـیم کرده است.سـطح وراتمرکز، فراتمرکز، میان تمرکز 
و فروتمرکز.سـطح وراتمرکـز برخوردارترین شهرسـتان ها و 
فروتمرکز کم برخوردارترین شهرسـتان ها هسـتند.در سطح 
وراتمرکـز فقـط شهرسـتان کرمان قـرار دارد.در سـطح میان 
تمرکـز فقط نام شهرسـتان رفسـنجان به چشـم می خورد.

شهرسـتان های بـم، جیرفـت و سـیرجان در سـطح میـان 
تمرکـز هسـتند و دیگـر شرسـتان ها در سـطح فروتمرکـز.

بدین ترتیب از میان هفت شهرستان جنوبی، تنها جیرفت 
در سـطح میان تمرکز و شـش سهرسـتان دیگر در سـطح 
شهرسـتان های کـم برخـوردار هسـتند.در این میـان امتیاز 
شهرسـتان ها هـم قابـل توجـه اسـت.جیرفت کـه بهترین 
وضعیت در میان شهرسـتان های جنوبـی را دارد، امتیازش 
توسـعه یافتگی  شـده.یعنی  عنـوان  پنجـم کرمـان  یـک 
شهرسـتان کرمـان در حـوزه بهداشـت حـدود پنـج برابـر 
جیرفـت است.نسـبت توسـعه یافتگی کرمـان بـه دیگـر 
شهرسـتان های جنوبـی هـم بـه ایـن شـرح اسـت:کهنوج 
بیـش از 11 برابر، عنبرآباد بیـش از 13 برابر، منوجان بیش 
از 16 برابـر، رودبـار جنـوب و قلعه گنج هم بیش از 18 برابر.

این گزارش بر پایه سرشـماری سـال 90 انجام شـده که در 
آن زمـان فاریـاب جـزو شهرسـتان کهنـوج بوده.بـه همین 

دلیـل فاریـاب بـه طور جداگانه بررسـی نشـده اسـت.

توسعه یافتگی شهرستان های کرمان 
در حوزه بهداشت

دیگـر گزارشـی کـه بـه آن اشـاره می کنیـم، گـزارش مرکـز 
از  جمهـوری  ریاسـت  نهـاد  اسـتراتژیک  بررسـی های 
چالش های توسـعه استان کرمان اسـت.در فصل بهداشت 
ایـن گـزارش که سـال 9۴ آماده و سـال 96 منتشـر شـده، 
اصلی تریـن مشـکل حوزه بهداشـت، کم برخـورداری جنوب 

نوشـته اند کـه  شده.نویسـندگان گـزارش  عنـوان  کرمـان 
کمبـود امکانـات پزشـکی در جنـوب کرمـان و تأخیـر در 
رسـاندن بیمـار بـه درمانـگاه بـه دلیـل صعب ا لعبور بـودن و 
نبـود وسـیله نقلیه در مـوارد متعددی منجر بـه فوت بیمار 
شـده.بر اسـاس ایـن گـزارش، تفـاوت عمیـق باعث شـده 
شـاخص های سامت مناطق جنوبی اسـتان مانند مرگ و 
میر مادران و کودکان و سـوءتغذیه بسـیار بیشتر از متوسط 

کشـور باشد.

سند درمان؛ سند قطعی محرومیت جنوب
سـومین گزارش بررسـی شـده اما مهم ترین گزارشی است 
کـه بـه آن اشـاره می کنیم.بهمـن 9۴ سـند درمـان اسـتان 
کرمان برای 10 سـال آینده )تا سـال 1۴0۴( منتشـر شد.در 
ایـن گـزارش عـاوه بـر آمارهـای حـوزه بهداشـت در سـال 
9۴، امکانـات موردنیاز تا 10 سـال آینده هم بررسـی شـده.
قبـل از اینکـه به مـوارد موجـود در این گزارش اشـاره کنیم، 
بهتر اسـت بدانیم براسـاس سرشـماری سال 95، جمعیت 
جنـوب ۷96 هـزار و 336 نفـر اسـت.یعنی حـدود یـک 
چهـارم جمعیت اسـتان کرمان در جنوب سـاکن هسـتند.
حـال به سـند درمان اسـتان کرمـان برگردیم.در این سـند، 
اعام شـده 33 بیمارسـتان در اسـتان کرمان داریم که پنج 
بیمارسـتان زیـر نظـر علـوم پزشـکی جیرفت اسـت.هفت 
شهرسـتان جنوبـی در حـوزه علـوم پزشـکی جیرفـت قرار 
دارند.پـس سـهم جنوب کرمان از بیمارسـتان های اسـتان، 
15 درصـد اسـت، در حالـی کـه 25 درصد جمعیت اسـتان 
در جنـوب سـاکن هسـتند.در برخـورداری مناطـق مختلف 
اسـتان از تخت هـای بیمارسـتانی اوضاع بدتر هم هسـت.

سهم علوم پزشکی های استان از تخت های 
بیمارستانی

براسـاس اطاعات موجود در این سـند، در سـال 93 تعداد 
پزشـکان متخصـص در اسـتان کرمـان 916 نفر بوده.سـهم 
جنوب کرمان ۷3 پزشـک متخصص بوده.یعنی تنها حدود 
هشـت درصد پزشـکان متخصص اسـتان بـرای 25 درصد 
جمعیـت جنوب در این منطقه بوده اند.نکته مهم آنجاسـت 

کـه در سـند درمـان اسـتان کرمان برآورد شـده که در سـال 
1398 تعـداد پزشـکان متخصـص جنـوب کرمـان بایـد به 
2۷۷ نفر برسـد.یعنی سـهم جنوب کرمان از تعداد پزشکان 

متخصـص امسـال باید به 22 درصد می رسـیده اسـت.
لیسـت تعـداد پزشـکان متخصـص جنـوب کرمـان را از 
پزشـکی جیرفـت گرفتیـم.در حالـی کـه  علـوم  رییـس 
بایـد تعـداد پزشـکان متخصـص امسـال چهـار برابر سـال 
93 می شـده، می بینیـم افزایـش دو برابـری هـم نداشـته 
است.براسـاس اطاعـات موجـود در سـند درمـان اسـتان، 
سـهم جنـوب کرمـان در دیگـر بخش هـا هم به این شـرح 
اسـت:تعداد پزشـک عمومـی: حـدود پنـج درصد،تعـداد 
داروسـاز: حـدود چهـار درصد،تعـداد دندانپزشـک: حـدود 
پنـج درصد،تعداد پرسـتار: حدود هشـت درصد،بـا توجه به 
آمارهـای موجـود، حال باید از معاون درمانی علوم پزشـکی 
جیرفـت پرسـید بـر چـه مبنایـی ادعـای برخـورداری قابل 
قبـول جنوب در حوزه بهداشـت را عنـوان کرده؟به خصوص 
آنکـه اخیـرا زمزمه هایـی مبنـی بـر حضـور بنیـاد خیریـه 
نـوآوران سـامت در جنـوب کرمان به گوش رسـیده اسـت.
بنیـادی کـه بـه مناطـق محـروم سـفر می کنـد و خدمـات 

رایـگان پزشـکی ارائـه می دهـد.

گزارش
کرمان نو

براسـاس اطالعـات موجـود در ایـن سـند، در سـال 
93 تعـداد پزشـکان متخصص در اسـتان کرمان 9۱۶ 
نفر بوده.سـهم جنـوب کرمان 73 پزشـک متخصص 
پزشـکان  درصـد  هشـت  حـدود  تنهـا  بوده.یعنـی 
متخصـص اسـتان بـرای 25 درصد جمعیـت جنوب 
در ایـن منطقـه بوده اند.نکتـه مهـم آنجاسـت کـه در 
سـند درمان اسـتان کرمـان برآورد شـده که در سـال 
۱39۸ تعـداد پزشـکان متخصـص جنـوب کرمـان 
بایـد به 277 نفر برسـد.یعنی سـهم جنـوب کرمان از 
تعداد پزشـکان متخصص امسـال باید بـه 22 درصد 

می رسـیده اسـت.
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