
به گفته مدیرکل عشایری جنوب استان در پی بارش های اخیر جنوب استان به 350 کیلومتر 
از راه های عشایری در رودبار جنوب خسارت وارد شده است

سرپرست فرمانداری قلعه گنج گفت:

توزیع ۲50 بسته غذایی بین
سیل زدگان قلعه گنجی

آغاز طرح واکسیناسیون طیور
علیه بیماری نیوکاسل در فهرج

خسارت میلیاردی سیل 
به راه های جنوب استان

سرمازدگی محصوالت کشاورزی جنوب 
استان را تهدید می کند

زاهدی نماینده مردم کرمان و راور:

شورای تامین استان پاسخ 
حادثه روز تشییع را بدهد
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رییس مرکز پیش بینی اداره هواشناسی استان کرمان:

بارندگی درجنوب استان قطع شده و از 
امروز استان جوی آرام را تجربه می کند
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ما را در تلگرام دنبال کنید

تومــان  500 قیمــت              1398 دی   23 دوشــنبه         660 پیاپــی  شــماره  ســوم           ســال 
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بدترین روزهای 

اقتصادی
حسین سالح ورزی

یادداشت مهمان

روزهـای  بدتریـن  ایـران  اقتصـاد  روزهـا،  ایـن 
اقتصـادی را طـی چند دهـه  اخیر سـپری می کند 
و بـرای نشـان دادن ایـن ادعـا می تـوان بـه رشـد 
منفـی نزدیـک بـه 8درصـدی تـا پایـان امسـال 
اشـاره کـرد که یکی از نشـانه های سـقوط اقتصاد 
ایـران اسـت. عـالوه بر ایـن طبـق پیش بینی های 
تاریـخ  بودجـه  بزرگتریـن کسـری  اقتصاددانـان، 
معاصـر ایـران در سـال 1399 رخ خواهـد داد کـه 
ایـن نیـز یـک نشـانه روشـن از بدتریـن روزهـای 

اسـت. ایران  اقتصـاد 
امـا چـرا بـه اینجا رسـیدیم و بدترین سیاسـت های 

اقتصـادی نصیب اقتصاد ایران شـده اسـت؟
سیاسـت های ناکارآمـد اقتصـادی در سـطح ملی، 
اخالقـی  سـقوط  نیـز  و  خانواده هـا  و  بنگاهـی 
جامعـه ایرانـی از دالیـل اصلـی و آشـکار رسـیدن 
تجربـه  روزهاسـت؛  بدتریـن  بـه  ایـران  اقتصـاد 
نانـوا،  قصـاب،  رکـود  شـرایط  در  داده  نشـان 
فـروش،  کفـش  فـروش،  لبـاس  شـیرفروش، 
بـا  وقتـی  ویـژه  بـه  و کشـاورز  و کارگـر  آمـوزگار 
چشـم انـداز ناروشـن مواجـه باشـند و بـه چشـم 
ببیننـد کـه دولـت ناکارآمد شـده چـاره ای جز بی 
رحـم شـدن نمی یابند و به سـادگی و بـا خطر زیر 
بدتریـن  در  اخالق،تـالش می کننـد  پـا گذاشـتن 

موقعیـت قـرار نگیرنـد.
ایـن روزهـا کـه اقتصـاد ایـران بـا رکـود گسـترده 
باختـن  رنـگ  شـاهد  اسـت  بـه گریبـان  دسـت 
بیشـتر فضیلت هـای اخالقـی در جامعه هسـتیم؛ 
امـروز کمرنـگ شـدن آموزه های اخالقـی در رفتار 
شـهروندان گرفتـار شـده در گردبـاد رکـود ایـران 
بـه خوبـی قابـل لمس اسـت و جـز انـدوه چیزی 
بـرای مـا به ارمغـان نخواهـد آورد. دولـت یازدهم 
اگـر نتوانـد ایـن رکـود را به سـرعت برطـرف کرده 
و نشـاط و رونق را به کسـب و کار مردم برگرداند، 

بایـد تـاوان بداخالقی هـا را نیـز بدهـد.
بنابرایـن در ایـن شـرایطی کـه سـقوط اخالقی راه 
را بـر انصـاف و کارشناسـی بسـته، برخـی افـراد با 
وجـود علـم بـه اینکـه بـه لحـاظ دانـش و تجربـه 
در انـدازه  گرفتـن برخـی مناصـب مهـم اقتصـادی 
و  گرفتـه  قـرار  مناصـب  ایـن  در  امـا  نیسـتند 
سیاسـت های اقتصـادی ناکارآمـد اتخـاذ کـرده و 

شـرایط را بدتـر می کننـد.
رسـیدن  بـرای  بنیادیـن  دالیـل  از  دیگـر  یکـی 
موقعیـت  در  روزهـا  بدتریـن  بـه  ایـران  اقتصـاد 
فعلـی، سـیاه شـدن جـاده در مسـیر دیـدن آینده 
اسـت. اکنـون میلیون هـا جـوان ایرانـی بـا درک 
در  دولـت  فنـی  و  مـادی  توانایی هـای  از  دقیـق 
موجـود،  بسـت  بـن  از  اقتصـاد  بیـرون کشـیدن 
بـا ناامیـدی بـه آینـده نـگاه می کننـد و بـه جـای 
تـالش بـرای مانـدن و سـاختن میهـن بـه فکـر 

هسـتند. مهاجـرت 
آینـده،  از  روشـن  چشـم انداز  نبـود  همچنیـن 
فعـاالن اقتصـادی را نیـز ناامیـد کـرده و آن هـا به 
بازارهـای بیـرون از مرزهـای ملـی فکـر می کننـد، 
اقتصاددانـان ایرانـی هـم بـا درک این مسـاله که 
اندیشـه و دانـش آنهـا خریـدای نـدارد دسـت از 

نظاره گـر شـده اند. و  برداشـته  تـالش 
و در آخـر، از دیگـر دالیـل رسـیدن اقتصـاد ایـران به 
فاجعـه بارتریـن روزهـای تاریـخ چهـار دهـه اخیـر، 
روزافزون شـدن سیاسـت های ناهماهنگ و مجادله 
جناح هـای  و  طیف هـا  میـان  در  قـدرت  سـر  بـر 
سیاسـی و نادیـده گرفتن منافع ملـی در برابر منافع 
بانـدی و جناحـی اسـت. ایـن وضعیـت راه را بـر 
عقالنیـت مسـدود کرده و هیچ حرف کارشناسـانه ای 
مـورد قبـول واقع نمی شـود بنابراین بـا وجود معلوم 

بـودن راه حل هـا، بـه بیراهـه می رویـم.
سیاسـت خارجـی ایـران نیـز بـه مثابـه یکـی از 
نیرومندتریـن متغیرهـای موثـر برسیاسـت گذاری 
تلـخ  روزهـای  ایـن  بـه  رسـیدن  در  اقتصـادی 
اقتصـادی نقـش غیـر قابـل انـکاری داشـته زیـرا 
برخـی  موجـود،  خارجـی  سیاسـت  وضعیـت  در 
عـدم قطعیت هـا بـر اقتصاد ایـران سـایه انداخته 
ایـران  اقتصـاد  بـرای  را  بدتـری  روزهـای  کـه 
ایـن عـدم قطعیت هـا  از  رقـم خواهـد زد. یکـی 
بـا  اقتصـادی  تعامـل  بـرای  راه روشـن  انتخـاب 
جهـان و بدتـر از آن تحمیـل یکـی از سـخت ترین 
تحریم هـای اقتصـادی بر ایران اسـت کـه موجب 
تضعیـف تعادل هـای قبلـی و فقـدان تعادل هـای 

تـازه شـده اسـت.
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دلجویی مسئوالن استان کرمان از بازماندگان گروه ویژه بازرسی از فروشگاه های زنجیره ای کرمان شکل گرفت
حادثه تشییع شهدای مقاومت

ایرنـا - معـاون بازرگانـی سـازمان صنعـت، معـدن و 
تجـارت اسـتان کرمـان گفت: عـالوه بر اینکـه معتقدیم 
فروشـگاه هـای زنجیـره ای مـی تواننـد بخشـی از بازار 
نویـن باشـند، اعتراضاتـی در حـوزه ایـن فروشـگاه هـا، 
اصنـاف و مصـرف کننـدگان ایجاد شـده که بنا شـد یک 
گـروه تخصصی و کارشـناس بـه صورت ویژه مسـائل را 

بازرسـی و مـورد بررسـی قـرار دهند.
سـینا خسـروی روز یکشـنبه در حاشـیه نشسـت ستاد 
تنظیـم بازار اسـتان کرمان در گفت و گـو با خبرنگار ایرنا 

افـزود: گروهـی کارشـناس و متخصـص طـی 2 هفتـه 
آینده فروشـگاه های زنجیره ای اسـتان را مورد بازرسـی 
کمـی و کیفـی و قیمتـی قـرار می دهند و گـزارش آن به 

سـتاد تنظیـم بازار اسـتان ارائه می شـود.
وی با اشـاره گزارش پشـتیبانی امور دام در سـهیمه های 
گوشـت منجمد اظهار داشـت: فرایند توزیع گوشت قرمز 
تـا پایان دی ماه انجام می شـود و ایـن کاال به زودی در 

اختیار شـهروندان قرار می گیرد.
معاون بازرگانی سـازمان صنعت، معدن و تجارت استان 

کرمـان گفت: 200 تن گوشـت سـهمیه اسـتان کرمان به 
فراخـور جـدول ابالغـی از وزارت خانـه بیـن بخش های 
مختلـف کارگـری، کارمنـدی و از طریـق فروشـگاه های 
زنجیـره ای توزیـع شـده و در اختیار مصرف کننـده قرار 
گرفـت.وی ادامـه داد: بخـش دوم گوشـت قرمز منجمد 

تـا پایـان دی مـاه در اسـتان کرمان توزیع می شـود.
خسـروی اضافـه کـرد: اسـتان کرمـان در مرحلـه انعقاد 
تفاهـم نامـه خریـد ۷00 تـن سـیب درختـی و یکهـزار و 
۴00 تـن پرتقـال بـرای تامین میوه شـب عید قـرار دارد 
کـه بـا توجـه بـه تجربه سـال های گذشـته بـرای نوروز 

امسـال کفایـت مـی کند.
وی افزود: سـیب درختی و پرتقال با کیفیتی در منطقه 
اشـنویه وجـود دارد کـه تفاهـم نامـه آن در حـال انعقـاد 
اسـت و ایـن کاال اوایـل بهمن مـاه پس از خریـداری به 

سـردخانه هـای کرمان وارد می شـود.
معاون بازرگانی سـازمان صنعت، معدن و تجارت استان 
کرمـان بیان داشـت: اتباع خارجی بخشـی از بار اصناف 
را بـه دوش مـی کشـند در حالی که حضور آنان با نیروی 

کار داخلـی رقابت ایجاد کرده اسـت.
وی بـا اشـاره بـه افزایـش حقـوق و دسـتمزد اتبـاع 
خارجـی فعـال در حـوزه مـواد غذایی و تخلیـه بار گفت: 
مقـرر شـد اداره کل اتبـاع خارجـی اسـتانداری کرمـان با 
همـکاری اداره تعـاون، کار و رفـاه اجتماعـی و هماهنگی 
اتـاق اصنـاف و اماکن این حوزه را بررسـی و گزارشـی به 

سـتاد تنظیـم بازار اسـتان کرمـان ارسـال کنند.

در  فقیـه  ولـی  نماینـده  اخیـر  روزهـای  طـی   - ایرنـا   
اسـتان و اسـتاندار کرمـان بـه همـراه جمعـی از مسـئوالن 
بـا خانواده های مصدومان و درگذشـتگان مراسـم تشـییع 
سـردار سـپهبد شـهید سـلیمانی دیـدار و از آنـان دلجویـی 

کردند.
بـه گـزارش ایرنـا بـا توجه بـه ازدحـام جمعیت در مراسـم 
تشـییع پیکـر مطهـر سـرداران رشـید اسـالم سـپهبد حاج 
قاسـم سـلیمانی و سـردار شـهید پورجعفـری در ابتـدای 
خیابـان شـهید بهشـتی منجـر به مصـدوم و جـان باختن 
تعـدادی از هموطنـان  شـرکت کننده در مراسـم شـد کـه 
پـس از انجـام عملیـات امـدادی و اعـزام مصدومـان بـه 
مراکـز درمانـی و در ظهـر روز تشـییع کمیسـیون رسـیدگی 
بـه وضعیـت جـان باختـگان و مصدومان مراسـم تشـییع 

سـرداران شـهید اسـتان تشـکیل شد.
حجت االسـالم والمسـلمین حسـن علیـدادی سـلیمانی 
کرمـان،  جمعـه  امـام  و  اسـتان  در  ولی فقیـه  نماینـده 
مطهـری  سـردار  کرمـان،  اسـتاندار  فدائـی  محمدجـواد 
ناظـری  اسـتان کرمـان، سـردار  ثـارهللا  جانشـین سـپاه 
فرمانـده انتظامـی اسـتان کرمـان و تعـدادی از مسـئوالن 
اسـتان کرمـان با حضور در جمع خانـواده بازماندگان حادثه 

شـهدای مقاومـت از آن هـا دلجویـی کردنـد.
نماینـده ولی فقیـه در اسـتان و امـام جمعـه کرمـان بـا 
اشـاره بـه حادثه جـان باختن تعدادی از افراد در مراسـم 
تشـییع سـردار سـلیمانی بیان کرد: عروج ارواحی که به 
تشـییع این سـردار بـزرگ آمدند، مصیبتی بـرای جامعه 
محسـوب می شـود و رهبـری انقـالب و خانـواده سـردار 

پیـام تسـلیت و تعزیت صـادر کردند.
حجت االسـالم حسـن علیدادی سـلیمانی ادامه داد: آنها 
بـه عشـق سـردار آمدند و بـه رغم تمام تدابیر اندیشـیده 
شـده حـدود سـه میلیـون نفر در مراسـم شـرکت کردند 

کـه این حادثـه رخ داد.
امـام جمعـه کرمـان تاکیـد کـرد: از همـه مسـئوالن می 
خواهیـم کـه بـه خانواده هـای عزیـزان که همـه انقالبی، 

نکننـد و در  از هیـچ کمکـی دریـغ  جبهـه ای هسـتند 
مراسـمات آنهـا شـرکت کننـد.

اسـتاندار کرمـان نیـز در در ایـن دیداربـا خانواده هـای 
جانباختـگان بـا بیان اینکـه باید ابعـاد و زوایای مختلف 
ایـن حادثـه بررسـی شـود گفـت: گروه هایـی در حـال 
پیگیـری علـت وقـوع ایـن حادثـه تلـخ هسـتند کـه بـا 
مشـخص شـدن ابعـاد مختلـف ایـن حادثـه نتیجـه به 

مـردم اطالع رسـانی خواهـد شـد.
محمدجـواد فدائـی نیـز شـامگاه سه شـنبه 1۷ دی مـاه 
بـا حضـور در بیمارسـتان شـفا کرمـان از مصدومـان و 

مجروحـان عیـادت کـرد.  
وی در ایـن عیـادت، دسـتورات الزم را بـرای به کارگیری 
امکانـات و تجهیـزات در درمـان و بهبودی بیمـاران صادر 

کرد.
محمدرضـا پورابراهیمـی نمانیـده مـردم کرمـان و راور در 
مجلـس شـورای اسـالمی نیـز روز سـه شـنبه )1۷ دی 
مـاه( نیـز با خانواده های سـادات حسـینی و رشـیدی از 
جانبخاتـگان حادثـه غمنـاک دیدار کـرد و گفت: موضوع 

ایـن  حادثـه تلـخ در دسـتور کار مجلـس خواهـد بود.
وی افـزود: علـل و عوامـل حادثـه تلـخ روز سـه شـنبه 
1۷ دی مـاه در مراسـم تشـییع سـپهبد شـهید قاسـم 
سـلیمانی و سردار شـهید حسـین پورجعفری در کرمان 
بایـد شناسـایی و دالیـل بررسـی شـود و اگـر قصـوری 
وجـود داشـته باشـد براسـاس ضوابـط و مقـررات مـورد 

مواجهـه قـرار گیرد.
پـدر جانباخـان ایـن حادثـه خانـم هـا مهدیـه و فاطمـه 
سـادات حسـینی که خود از جانبازان هشـت سـال دفاع 
مقـدس و بـرادر شـهید مـی باشـد در ایـن دیـدار بیـان 
کـرد: فرزنـدان مـن جـزو متدیـن تریـن و باتقواتریـن 
افـراد بودنـد و امـروز هـم ایـن دو فرزندم فدای سـردار 
سـلیمانی و تـار مـوی رهبـری شـدند و مـا همچنـان به 
نظـام و انقـالب افتخـار مـی کنیـم و همیشـه پـای آن 

می مانیـم.

1۲ تا 13۲3 تا ۲3

فراخوان مناقصه عمومی  یک مرحله ای 
)همراه با ارزیابی کیفی(

اداره كل راهـداری و حمـل و نقـل جـاده ای جنوب اسـتان کرمـان در نظر دارد مناقصه عمومی ذیل را از طریق سـامانه تـدارکات الکترونیکی 
دولـت برگـزار نمایـد. کلیـه مراحـل برگـزاری مناقصه از دریافت اسـناد مناقصـه تا ارائه پیشـنهاد مناقصه گـران و بازگشـایی پاکت ها از طریـق درگاه 
سـامانه تـدارکات الکترونیکـی دولـت )سـتاد( بـه آدرس “ www.setadiran.ir “  انجـام خواهـد شـد و الزم اسـت مناقصـه گران در صـورت عدم 
عضویـت قبلـی، مراحـل ثبـت نام در سـایت مذکـور و دریافـت گواهی امضـای الکترونیکی را جهت شـرکت در مناقصه محقق سـازند. تاریخ انتشـار 

مناقصه در سـامانه تاریـخ 10/۲4/ 1398 می باشـد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت : تا ساعت 13 روز شنبه مورخ ۲8/ 10/ 1398
مهلت زمانی ارائه پیشنهاد : تا ساعت 13 روز یکشنبه مورخ 11/13/ 1398

زمان بازگشایی پاکت ها : ساعت 8 صبح روز دوشنبه مورخ 11/14/ 1398
اطالعـات تمـاس دسـتگاه مناقصـه گـزار جهـت دریافـت اطالعـات بیشـتر در خصـوص اسـناد مناقصـه و ارائه پاکـت هـای الـف : نشـانی : اداره كل 
راهـداری و حمـل ونقـل جاده ای جنوب اسـتان کرمان به نشـاني: جيرفت – کیلومتـر 5 جاده کرمان_پایانه بـار جیرفت و تلفـن : 0344335۲139 و 

0344335۲169
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه : مرکز تماس : 0۲141934 ،  دفتر ثبت نام : 88969737 و 85193768

دوم
نوبت 

اداره كل راهداری و حمل و نقل جاده ای جنوب استان کرمان

فهرست بهامبلغ تضمين )لاير(نوع تضمينمبلغ برآورد )لاير(عنوان پروژهشماره فراخوان

209800028200002۴
خرید،حمل و تخلیه رنگ سرد ترافیکی و 

گالسبید جهت اداره کل راهداری و حمل ونقل 
جاده ای جنوب کرمان

9،۴00،000،000
ضمانت نامه بانکی) مطابق با 
فرمت ارایه شده در اسناد( _ 

اصل فیش واریز نقد
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تحقیقـات  و  آمـوزش  کمیسـیون  رییـس  ایسـنا/کرمان 
ملـی  امنیـت  شـورای  اسـالمی گفـت:  شـورای  مجلـس 
و شـورای تأمیـن اسـتان پیرامـون علـل بـروز حادثـه بـه 
جامعـه توضیحـات شـفافی ارائـه کنند.دکتـر محمدمهـدی 
زاهـدی نماینـده مـردم کرمـان و راور در مجلـس شـورای 
اسـالمی در نامـه ای خطـاب بـه رییـس جمهـور خواسـتار 
شـفافیت پیرامـون علـل بـروز حادثـه تشـییع پیکر شـهید 
سـلیمانی در کرمـان شـد کـه متـن ایـن نامه به شـرح زیر 
است:»شـهادت سـپهبد حاج قاسـم سـلیمانی و همرزمان 
و یـاران مخلـص ایشـان از جملـه سـردار پورجعفـری، کـه 
مصـادف گشـت بـا اّیـام شـهادت حضـرت زهـرا سـالم هللا 
علیهـا، را خدمـت جنابعالـی تسـلیت عـرض مـی نمایـم 
و امیـدوارم کـه همـه مـا مسـئولین در مسـیر ایـن شـهید 
واالمقـام، کـه ثمره آن برقراری امنیـت و آرامش در مرزهای 
پهناور کشـور و جغرافیای جهان اسـالم بود، گام برداشـته و 
دیپلماسـی عـّزت و اقتدار در تعامـالت و روابط بین الملل را 
از مشـی ایـن چهره بین المللـی جبهه مقاومـت، بیاموزیم.
بایسـته اسـت از مّلت بزرگ ایران و از مّلت های مسـلمان 
و بیـدار کشـورهای منطقـه و دنیـا، به دلیل حضـور میلیونی 
در مراسـم های تکریم، تشـییع و عزاداری شـهید سلیمانی 
و همرزمانـش، تجلیـل نمـوده و در مقابـل این همه شـکوه 
و قدرشناسـی سـر تعظیـم فـرود آوریم. سـپاس ویـژه ای 
داشـته باشـیم از مردم عزیز اسـتانهای خوزستان، خراسان، 
تهران، قم، کرمان و سـایر اسـتانها و شـهرهایی که با حضور 
هوشـمندانه و میلیونـی خـود در مراسـم تشـییع، حماسـه 
ای بـزرگ را خلـق کردنـد و تجّلـی از اراده و سـلوک حـاج 
قاسـم، کـه همانـا حفظ وحـدت و اتحـاد بود را بـه نمایش 

گذاشتند.
جناب رئیس جمهور

مّلـت بـزرگ ایـران و مـردم همه اسـتان های کشـور و خاصه 
مـردم دیـار کریمان به حق، بزرگترین و باشـکوه ترین حضور 
خـود را در بدرقـه سـردار دل هـا بـه منصـه ظهور رسـاندند، اما 
متأسـفانه در اسـتان کرمـان و موطـن حـاج قاسـم و شـهید 
پورجعفـری، مراسـم تشـییع چنـد میلیونـی مردمـی کـه از 
سراسـر اسـتان و از اقصـی نقـاط کشـور خـود را بـه کرمـان 
رسـاندند تا در آخرین وداع با پیکر حاج قاسـم و همرزمانش 
حضـور داشـته باشـند، بـا ضایعـه ای دردنـاک همراه شـد که 
انـدوه شـهادت حـاج قاسـم و همرزمانـش را بر قلـب و جان 

مـان مضاعـف کرد.
حماسـه حضور مردم اسـتان های مختلف در مراسـم تشییع 
پیکرهای مطهر شـهید سـلیمانی و همرزمانش، این یقین و 
اطمینان را می داد که مراسـم تشـییع این شـهدای واالمقام 
در شـهر و دیـار خـود نیـز با همان شـکوه و به مراتب باشـکوه 
تـر برگـزار شـود، لـذا انتظـار می رفـت کـه تدابیـر و تمهیدات 

ویژه ای اندیشـیده شود.
جناب آقای روحانی

انتظـار داریـم بـه منظـور تسـکین آالم مـردم و خانـواده های 
داغدار، شـورای امنیت ملی و شـورای تأمین اسـتان پیرامون 
علـل بـروز حادثـه به جامعه توضیحات شـفافی ارائـه نمایند. 
همچنین شایسـته اسـت نمایندگانی از سـوی هیات محترم 
دولـت بـا حضـور در جمع خانواده های معـزز جان باختگان و 
مجروحـان، دلجویی بایسـته و مؤثر از ایشـان را بعمل آوردند 
و این عزیزان که در مسـیر شـهدا، جان باختند در زمره شـهدا 

نیز محسـوب شوند.«

دانشـگاه جاویـد شهرسـتان جیرفـت بـرای اولیـن بـار در جنوب 
کرمان مسـابقه سـخنران برتر را در دو بخش بزرگسـال و نوجوان 

برگـزار کرد.
 معـاون پژوهش دانشـگاه جاوید شهرسـتان جیرفـت گفت: این 
دوره از مسـابقات بـا ١٧ شـركت كننـده از دانشـگاه هاي مختلـف 
در سـالن کنفرانـس ایـن واحـد دانشـگاهی برگـزار شـد کـه مورد 
اسـتقبال گـرم دانشـجویان دیگـر دانشـگاه های شهرسـتان قـرار 

گرفت.
احمـد امیـری هدف از برگزاری این مسـابقه را ارتقای مهارت های 
سـخنوری، فـن بیـان و ارتبـاط موثـر دانسـت و افـزود: بـه ایـن 
ترتیـب کـه هر شـرکت کننـده در حـدود 10 الـی 15 دقیقه مطالب 
خـود را بـا موضوعـی آزاد و به صـورت بداهه گویی بـرای حاضران 

ارائـه کردند.
احمـد امیـری در ادامـه بیان کرد: یکی از رسـالت های مسـابقات 
سـخنرانی شناسـایی اسـتعدادها و کمـک بـه رشـد و پـرورش 
دانشـجویان اسـت، لـذا امـروز در ایـن مسـابقه نمونـه ای از ایـن 
اسـتعدادها را دیدیم که سـخنرانان فی البداهـه، در مورد موضوعی 

بـدون تأمـل سـخنرانی کردنـد و حـق مطلـب را ادا نمودند.
وی اظهـار داشـت: مهارت هـای ارتبـاط موضوعـی بسـیار مهـم 
اسـت کـه کمتـر در دانشـگاه ها بـه آن پرداخته می شـود و مهارت 
سـخنوری بـا وجـود تأثیـر زیـادی کـه بـر زندگـی انسـان ها دارد 

بایسـتی آمـوزش اصولـی و صحیحـی بـرای آن مهیـا شـود.
وی از دیگر مزایای برگزاری مسـابقات سـخنوری در دانشـگاه ها و 
موسسـات آمـوزش عالـی را ایجاد چالِش جذاب سـخنرانی برای 
عالقه منـدان بـه این حوزه عنـوان کرد و گفت: اهمیـت موضوع به 
گونه ای باید بسـتر سـازی شـود که از این طریق بازدهی آموزش 
افزایش یابد و سـطح کیفی مهارت سـخنوری افراد تقویت شـود.

معـاون پژوهـش دانشـگاه جاویـد جیرفـت بیـان کـرد: در پایان 
این دوره از مسـابقات براسـاس تجمیع آرای داوران و تماشاگران، 
نفـرات اول تـا سـوم به ترتیب راحله فاريابی، سـحر افشـارمنش 
و در بخـش نوجـوان فاطمه ثنا سـعیدی حائز کسـب امتیـاز برتر 
شـدند و از آنـان بـا اهـداء هدایای نقـدی تقدیر و قدردانی شـد.

امـام جمعـه جیرفـت با عضویـت در کانـون فرهنگـی هنری 
مصلـی جیرفـت بـه رویداد ملـی فهما پیوسـت.

بـه گـزارش خبرنـگار خبرگـزاری شبسـتان از کرمـان جنـوب، 
مدیر سـتاد فهمای جنوب کرمان در راسـتای تشـریح رویداد 
ملـی فهمـا و گـزارش عملکـرد کانـون هـای فرهنگـی هنـری 

مسـاجد بـا امـام جمعـه جیرفـت دیـدار و گفت گـو کرد. 
 »مجیـد خوبـی زاده« در ایـن دیـدار در تشـریح رویـداد ملی 
فهمـا گفت: رویداد ملی فهما طـرح انتخاب پایتخت فرهنگ 
هنـر مسـاجد ایران اسـت کـه در راسـتای اجرایی شـدن این 
طـرح، مدیـران کانون های فرهنگی هنری مسـاجد بایسـتی 
نسـبت بـه ثبـت ارکان و اعضـا کانون و نیز ثبـت فعالیت ها و 
ایـده هـا در سـامانه بچه های مسـجد اقـدام کرده تـا بتوانند 
امتیاز کسـب کنند. مدیر فهمای جنوب کرمان یادآور شـد: در 
این طرح 8 محور شـامل فعالیت های قرآن و عترت، شـبکه 
سـازی و سـاماندهی، هنری و ادبی، کتابخوانی، غنی سـازی 
اوقـات فراغـت، پاسداشـت مناسـبت هـا ملـی و مذهبـی، 
فضـای مجـازی و رسـانه و خالقیـت و نوآوری تعریف شـده 
اسـت کـه کانـون های بایـد در این زمینـه ها فعالیـت کرده و 
سـپس نسـبت به ثبت این فعالیت ها در سـامانه بچه های 

مسـجد اقدام کنند.
وی خاطرنشـان کـرد: اسـتانی کـه بتوانـد باالتریـن امتیـاز را 
کسـب کنـد بـه عنـوان پایتخـت فرهنگ هنـر مسـاجد ایران 

انتخـاب می شـود.
خوبـی زاده تصریـح کـرد: اجـرای طـرح ملـی فهمـا، زمینـه 
شناسـایی کانـون هـای فعـال از غیرفعـال، ایجـاد انگیـزه و 
رقابـت سـالم بین کانون های مسـاجد و نیز زمینـه ارائه طرح 
هـا و ایـده هـای خالقانـه از سـوی کانـون هـا را فراهـم کـرده 
اسـت.مدیر سـتاد فهمای جنوب عنوان داشـت: از آنجایی که 
بایسـتی نحـوه اجـرای ایـن طـرح برای مدیـران کانـون های 
فرهنگـی هنری مسـاجد تشـریح می شـد بنابرایـن چندین 
جلسـه توجیهی طرح ملی فهما در سـطح ایـن منطقه برگزار 
شـد و هـم اکنـون 23 رابـط فهما در سـطح جنـوب کرمان در 
حـال آمـوزش این طـرح به سـایر مدیران کانون ها هسـتند. 

حمیـده حبیبـی در گفتگویـی بـا کاغذ وطـن در مورد شـرایط  
آب و هوایـی در اسـتان در 2 روز آینـده گفـت: فـردا در کل 
اسـتان کرمـان هیچ بارشـی نبـوده و جـوی آرام را تجربه می 
کنیـم. وی ادامـه داد: تـا اواخـر هفتـه شـاهد کاهـش دمای 
هـوا در اسـتان کرمـان خواهیـم بود کـه این کاهـش دما طی 
روزهـای آینـده در شـهر کرمـان بـه منفـی هفـت تـا هشـت 
درجـه نیـز می رسـد.رئیس مرکـز پیـش بینـی هواشناسـی 
اسـتان کرمـان از طغیـان رودخانه هـا در جنـوب اسـتان طـی 
بارندگی هـای اخیـر اشـاره کـرد و گفـت: میـزان بـارش ثبـت 

شـده در شـهر کرمـان 8 میلیمتـر بوده اسـت.

شورای تامین استان پاسخ 
حادثه روز تشییع را بدهد

اولین مسابقه سخنران برتر در 
شهرستان جیرفت برگزار شد

امام جمعه جیرفت به 
رویداد ملی فهما پیوست

بارندگی درجنوب استان 
قطع شده و از امروز استان 
جوی آرام را تجربه می کند

خبر

خبر

نجات سرنشینان خودرو 
در جنوب کرمان

دستور قضایی برای عاملین ایجاد شایعه 
ریزش تونل دهبکری صادر شده است

آغاز طرح واکسیناسیون طیور 
علیه بیماری نیوکاسل در فهرج

توزیع ۲50 بسته غذایی بین 
سیل زدگان قلعه گنجی

کلنگ احداث بزرگترین مجتمع  فرهنگی جنوب کرمان 
به نام شهید حاج قاسم سلیمانی به زمین زده شد

بـه گـزارش خبرنـگار گروه اسـتان 
جـوان  خبرنـگاران  باشـگاه  هـای 
مظفرپـور،  ابن یمیـن  کرمـان،  از 
رییـس اداره راهـداری و حمـل و 
نقـل جـاده ای شهرسـتان کهنـوج گفت: گـزارش 
گیر افتادن یک دسـتگاه کامیون با 2 سرنشـین 
در آبنمـای محـور کهنـوج _ مظفرآبـاد رودبـار در 
جنـوب اسـتان کرمـان اعـالم و بالفاصلـه یـک 
دسـتگاه گریـدر بـه همـراه سـه اکیپ راهـداری 
با سـه دسـتگاه خـودرو بـه محـل حادثـه اعزام 

شدند.
او افـزود: با وجود اطالع رسـانی صورت گرفته در 
زمینـه انسـداد آبنما، راننـده کامیون بـدون توجه 
بـه ایـن مسـائل و میزان جریـان آب بـا ورود به 
آبنمـا و خـروج از مسـیر اصلـی محـور بـه دلیل 

جریـان تنـد آب، گیر افتـاده بود.

مظفرپـور بـا بیـان اینکـه یـک دسـتگاه گریـدر 
راهـداری بـرای نجـات جـان راننده و سرنشـین 
بـا وجـود جریان شـدید سـیالب بـه آبنمـا ورود 
کـرد، تصریـح کـرد: با بسـتن طناب بـه گریدر و 
کامیـون، راننده و همـراه آن با همکاری نیرو های 
امـدادی هـالل احمـر کهنـوج از داخـل سـیالب 

نجـات یافتند.
رییـس اداره راهـداری و حمـل و نقـل جـاده ای 
شهرسـتان کهنـوج گفـت: ایـن راننـده از اسـتان 
همـدان بـرای حمـل محصـوالت کشـاورزی بـه 
جنـوب اسـتان کرمـان سـفر کـرده بـود کـه در 

سـیالب مظفرآبـاد گیـر افتـاد.
او اظهـار داشـت: راننـدگان در زمـان بارندگـی بـه 
هیـچ عنـوان از مسـیر آبنما هـای سـیالبی عبـور 
نکننـد و بـا اینگونـه اقدامـات جـان خـود را بـه 

نیندازند. خطـر 

دادسـتان   - ایرنـا   - جیرفـت 
شهرسـتان  انقـالب  و  عمومـی 
تکذیـب  ضمـن  جیرفـت 
ریـزش تونـل اسـفند در محـور 
مواصالتـی جیرفـت به سـه راهی بـم، گفت: 
وضعیـت تـردد در ایـن تونـل عـادی بوده و 

شـد. خواهـد  برخـورد  شایعه سـازان  بـا 
حسـین سـالمی روز یکشـنبه با بیـان اینکه 
شـایعه پراکنـان بـه دنبـال ایجـاد نگرانـی 
روانـی در جامعـه هسـتند، اظهـار داشـت: 
شناسـایی  بـرای  الزم  قضائـی  دسـتورات 
عامـل و یـا عوامـل ایـن شـایعه بـه پلیس 

فتـا صـادر شـده اسـت.
وی بیـان کـرد: شـهروندان بایـد اخبـار را از 
طریـق مراجـع رسـمی پیگیـری نماینـد لذا 
مـردم بـه شـایعات منتشـر شـده در فضای 

مجـازی توجـه نکنند.
سـالمی بـا بیـان اینکـه طـی 2 روز گذشـته 
در  تـردد  کنـدی  و  بـرف  بـارش  شـاهد 
اظهـار  بودیـم،  بـم   - جیرفـت  مسـیر 
داشـت: همزمـان بـا صـدور اطالعیـه اداره 
هواشناسـی مبنـی بـر ورود سـامانه بارشـی 
بـه اسـتان کرمـان، گشـت های راهـداری و 
دسـتگاه های راهـداری در محورهـا مسـتقر 

شـدند.
در مسـیر کوهسـتانی جیرفـت تـا دهبکری 
تعـداد 12 تونـل وجـود دارد و هـر یـک از 
آنهـا بـا نام یکـی از ماه های سـال شـناخته 

می شـود.
در برخـی شـبکه های اجتماعـی شـایعه ای 
مبنـی بـر ریـزش تونل اسـفند و جان باختن 

شـماری از مردم منتشـر شـده اسـت. 

به گـزارش خبرنـگار گروه اسـتان 
های باشـگاه خبرنگاران جـوان از 
کرمان، مهدی بماندشـتی رئیس 
شـبکه دامپزشـکی فهـرج گفـت: 
نیوکاسـل یکی از بیماری های ویروسـی بسیار 
واگیـر و حـاد بـا تلفـات بـاال در پرندگان اسـت 
کـه درمـان قطعـی نـدارد و تنها راه مقابلـه با آن 
، کنترل و پیشـگیری از طریق واکسیناسیون و 
رعایـت دقیـق اصـول امنیـت زیسـتی در محل 

هـای پرورش اسـت.
از گونـه هـای پرنـدگان  : بسـیاری  افـزود  او 
وحشـی و اهلـی میزبـان این بیماری هسـتند 
و در ایـن میـان مـرغ هـا آسـیب پذیرتریـن و 
مسـتعدترین پرنـدگان در برابـر ایـن بیمـاری 

اسـت.
بماندشـتی گفـت : درگیـری دسـتگاه تنفـس، 

دسـتگاه گـوارش و سیسـتم عصبـی، شـامل 
بـی اشـتهایی ، کاهـش مصـرف دان و تولیـد 
تخـم مـرغ، پیچش گـردن ، ریزش ترشـحات 
از چشـم و بینـی و عطسـه از جملـه مهم ترین 
نشـانه هـای قابـل مشـاهده در طیـور بیمار اسـت.

او افـزود : هـدف از اجـرای این طـرح، باال بردن 
سـطح ایمنـی طیـور روسـتایی در مقابلـه بـا 
بیماری نیوکاسـل و جلوگیری از انتقال ویروس 
ایـن بیمـاری از طیـور روسـتایی بـه واحدهـای 

صنعتـی طیـور خواهـد بود.
رئیس شـبکه دامپزشـکی فهرج از روسـتاییان 
خواسـت کـه در طـول اجـرای طـرح رایـگان 
بیمـاری  علیـه  بومـی  طیـور  واکسیناسـیون 
نیوکاسـل بـا اکیپ هـای دامپزشـکی همکاری 
الزم را داشـته باشـند تـا ایـن طـرح بـه صورت 

کامـل اجـرا شـود.

قلعـه  فرمانـداری  سرپرسـت 
و  سـیل  دلیـل  بـه  گنـج گفـت: 
بارندگی هـای روز هـای گذشـته در 
مناطـق جنوبی به ویـژه قلعه گنج، 
بیـن سـیل زدگان بسـته های کمکـی و غذایـی 

توزیـع شـده اسـت.
مهـدی شهسـواری سرپرسـت فرمانـداری قلعه 
گنـج در گفـت و گـو بـا خبرنـگار گـروه اسـتان 
هـای باشـگاه خبرنـگاران جـوان از کرمان،گفت: 
اکنـون در 6 روسـتای قلعه گنـج آبگرفتگی کامل 
را داریـم و در محله شـهری چیل آبـاد نیز ارتباط 

بـا مرکز شـهر قطع اسـت.
او افزود: راه ارتباطی 6 روسـتا قطع شـده است و 
بـه دلیل حجم زیـاد آب دربرخـی مناطق امکان 

دسترسـی وجود ندارد.
شهسـواری تصریـح کـرد: بـرای 20 خانـوار در 

مناطـق سـیل زده اسـکان موقـت در مسـاجد 
داشـته ایـم و بسـته هـا ی غذایـی توزیع شـده 

اسـت.
سرپرسـت فرمانـداری قلعه گنج گفـت: تا کنون 
250 بسـته غذایی بین سـیل زدگان توزیع شده 
اسـت و قـرار اسـت 300 بسـته دیگر هـم توزیع 
شـود.او اظهـار کـرد: کار امـداد و نجات مـردم در 
مناطـق سـیل زده ادامه دارد و تـا فروکش کردن 
آب هیـچ راه دسترسـی بـه دلیـل شکسـتگی 
پل هـا و تخریـب جاده هـا در روسـتا های سـیل 

نداریم. زده 
شهسـواری گفت:در برخی مناطق، چون رمشـک 
تخریـب منـازل و کپر هـا را داشـته ایـم، امـا بـه 
دلیـل قطعـی ارتباط و تخریب برخـی جاده های 
دسترسـی، امـکان گـزارش از مناطق نیسـت که 

پـس از برآورد هـا اعـالم خواهد شـد.

مراسـم کلنـگ زنـی احـداث فـاز اول 
بزرگتریـن مجتمـع خیر سـاز فرهنگی، 
آموزشـی و رفاهـی جنـوب کرمـان در 
بنـام  سـپهبد شـهید حـاج  جیرفـت 
قاسـم سـلیمانی بـه همت شـرکت معدنـی طالیه 

داران مـس جیرفـت انجـام شـد.
بـه گـزارش روابط عمومی سـازمان صنعـت، معدن 
و تجـارت جنـوب کرمـان، با حضـور خانواده شـهید 
و  امـام جمعـه  قاسـم سـلیمانی،  سـپهبد حـاج 
دادسـتان اسـتان کرمـان، رئیس سـازمان صنعت، 
معـدن و تجـارت جنـوب کرمـان، مدیـرکل آموزش 
و پـرورش اسـتان، فرمانـدار جیرفت، سـرمایه گذار 
طـرح و جمعی از مسـئولین، کلنگ احـداث فاز اول 
بزرگتریـن مجتمـع خیر سـاز فرهنگی، آموزشـی و 
رفاهـی جنـوب کرمـان بـه نام سـپهبد شـهید حاج 
قاسـم سـلیمانی در شـهر جیرفـت بـه زمین زده شـد.

رئیـس سـازمان صنعـت، معـدن و تجـارت جنوب 
کرمـان در ایـن خصـوص گفـت: بـا رایزنـی هـای 
صـورت گرفتـه از طـرف ایـن سـازمان و بـه همـت 

شـرکت معدنـی طالیـه داران مـس جیرفـت، ایـن 
مجتمـع فرهنگـی، آموزشـی و رفاهی و در راسـتای 
زنـده نگـه داشـتن یـاد و خاطـره فرمانده رشـید و 
سـردار پرافتخار جهان اسـالم بنام ایشـان سـاخته 

شـد. خواهد 
ایفـای  اقـدام در راسـتای  ایـن  تاکیـد کـرد:  وی 
مسـئولیت هـای اجتماعـی سـرمایه گـذاران حـوزه 
از توسـعه دانـش و  هـای اقتصـادی و حمایـت 

تحصیـل دانـش آمـوزان انجـام خواهـد شـد.
مهنـدس مروجـی افـزود: در حـال حاضـر و دوران 
سـخت جنـگ اقتصـادی دشـمن علیـه مـردم و 
کشـور ما، سـرمایه گذاران مبـارزان خط مقدم جبهه 
اقتصادی کشـور بوده و بحمدلله عـالوه بر تالش در 
جهـت ایجاد اشـتغال و توسـعه اقتصـادی در حوزه 
هـای کاری خـود، در جهـت تالش برای رفـاه مردم 
عزیـز در زمینـه هـای فرهنگـی، خدماتـی و رفاهی 
نیـز همـگام با مسـئولین دولتی و از طریـق کارها و 
فعالیـت های مختلف خیرخواهانـه قدم بر میدارند 

کـه ایـن اقدامات جـای قدردانی و تشـکر دارد.

ایرنـا - اسـتان کرمـان از اواخـر وقـت روز پنجشـنبه 
)19دی مـاه( شـاهد برف و باران سـنگین بـود؛ به گونه ای 
که برخی از مسـیرهای مواصالتی اسـتان به علت بارش 
سـنگین برف بسـته شـده و برخی از خانه ها در محاصره 

سـیالب قـرار گرفت.
به گزارش ایرنا،  سـامانه بارشـی از اواخر وقت پنجشـنبه 
بـه اسـتان کرمـان وارد شـده اسـت و تا قبـل از ظهر فردا 
یکشـنبه )22دی مـاه( ادامـه دارد و از امشـب بـه بعد از 

شـدت بارندگی ها کاسـته می شـود.
بـه گفته سرپرسـت فرمانـداری قلعه گنج بارش بـاران در 
مناطق جنوبی در 20 دی ماه سـبب طغیان رودخانه شـد 
و راه ارتباطی 13 روسـتای قلعه گنج را قطع و ۴۴ روسـتا 

را در محاصره سـیالب قرار داد.

 مهـدی شهسـواری سرپرسـت اظهـار داشـت: بـارش 
شـدید بـاران و طغیـان رودخانه هـا باعـث بسـته شـدن 
راه ارتباطـی 6 روسـتا از توابـع بخـش مرکـزی شـده و 
همچنیـن روسـتاهای چراغ آباد، جنگل آبـاد، چاه نصیر و 
چهـار روسـتای دیگـر در محاصره سـیالب قـرار گرفته اند 
و عمـال دسترسـی بـه ایـن روسـتاها امکانپذیر نیسـت.
وی افـزود : شـهروندان تـا پایـان فعالیـت ایـن سـامانه 
بارشـی از رفت و آمدهای غیرضروری و تردد در حاشـیه 

رودخانه هـای فصلـی خـودداری کنند.
سرپرسـت فرمانـداری قلعه گنـج نیز گفت: بـر اثر بارش 
بـاران و جـاری شـدن سـیالب در ایـن شهرسـتان ۴۴ 

روسـتا بـه طـور کامل دچـار آبگرفتگی شـده اسـت.
وی افـزود: میـزان بارندگـی طی 2۴ سـاعت گذشـته در 

ایـن شهرسـتان 125 میلـی متـر گزارش شـده کـه در 20 
سـال گذشـته بی سـابقه است.

سرپرسـت فرمانـداری قلعـه گنـج ادامـه داد:  خسـارات 
احتمالـی بـه حـوزه راه و شهرسـازی، کشـاورزی و منازل 
مسـکونی و تاسیسـات زیربنایی همچون بـرق و آب در 

حـال بررسـی بـوده و متعاقبـا اعـالم می گردد.
شهسـواری گفت: تعداد 32 روسـتا در محاصره سـیالب 
بـه طـور کامـل دچـار  قـرار گرفتـه و 12 روسـتا هـم 
آبگرفتگـی شـده و همچنیـن راه های ارتباطـی قلعه گنج 
بـه بخـش چاه دادخـدا و دهسـتان رمشـک و قلعه گنـج 
بـه دهسـتان مارز و جاسـک و محور فرعـی قلعه گنج به 
رودبـار جنـوب به علـت طغیـان رودخانه ها و سـیالب تا 

اطـالع بعدی بسـته اسـت.
وی تصریح کرد: راه های ارتباطی هفت روسـتا در بخش 
مرکـزی و بیـش از 20 روسـتا در بخـش چاه دادخـدا بـه 

علـت طغیان رودخانه ها قطع شـده اسـت.
سرپرسـت فرمانـداری قلعه گنج افزود: خـط لوله انتقال 
آب شـهری از بخش چاه دادخدا به مرکز شـهر در منطقه 

روسـتایی چاه میرزا نیز دچار شکسـتگی شـده است.
وی اضافـه کرد: اهالی 2 روسـتای چراغ آبـاد و جنگل آباد 
که در مسـیر سـیالب و کنـاره رودخانه واقع هسـتند هم 
بـه علـت آبگرفتگی کامـل با کمـک نیروهای امـدادی و 
نیروهـای ناحیـه مقاومت بسـیج از منازل شـان تخلیه و 
در محل های امن و مسـاجد باال دسـت روسـتا اسـکان 

شدند. داده 
شهسـواری تصریـح کرد: خط بـرق روسـتای حاجی آباد 
در بخـش مرکـزی و چاه بهمـن در بخـش چاه دادخـدا 
قطـع بـوده و تالش بـرای وصل برق این 2 روسـتا ادامه 

دارد.
وی بیـان داشـت: بـا پیگیری هـای انجـام شـده، تیـم 
امداد و نجات و ارزیابی هالل احمر اسـتان از شهرسـتان 
بـم بـه قلعه گنـج اعـزام شـده و احتمـاال امشـب بـرای 
امداد رسـانی به روسـتاهای سـیل زده و مناطق آسـیب 

دیـده در منطقـه خواهنـد ماند.
مجیـد احمـدی بخشـدار چـاه دادخـدا نیـز کـه از دیروز 
در منطقـه و بخـش چـاه دادخـدا حضـور دارد گفـت: راه 

ارتباطـی بخـش چاه دادخـدا به قلعـه گنـج و راه ارتباطی 
چـاه دادخـدا به شـهر رمشـک همچنان بسـته اسـت.

وی در خصوص خسـارات احتمالی سـیل در این بخش 
افـزود: بیشـترین خسـارات احتمالـی مـا در بخش چاه 
دادخدا در حوزه کشـاورزی اسـت و همچنین بسـیاری از 

چاه هـای کشـاورزی و قنـوات منطقه تخریب شـده اند.
محاصره 23 روستای فاریاب جنوب در اثر سیالب

در شـامگاه جمعـه 20 دی مـاه نیز 23 روسـتای فاریاب 
جنـوب کرمـات در محاصره سـیالب قـرار گرفت.

رییـس سـتاد بحـران فاریـاب از مسـدود شـدن محـور 
کوهسـتانی این شهرسـتان خبر داد و گفت: بر اثر بارش 
باران و جاری شـدن سـیالب، راه ارتباطی 23 روسـتا در 

بخـش حـور فاریاب قطع شـده اسـت.
علی نیکنفس افزود: مسـیر دهسـتان زهمـکان  فاریاب 
کوهسـتانی بـوده و بـا هـر بـارش بـاران، ایـن مسـیر 

ارتباطـی مسـدود می شـود.

بازگشایی سه محور ارتباط اصلی کرمان
در شـب جمعـه 20 دی مـاه کوالک شـدید و بـارش برف 
سـنگین موجب مسدود شـدن محورهای ارتباطی اصلی 
از جملـه رابر - بافت، بردسـیر - کرمـان و بافت - کرمان 
شـد کـه ایـن محورهـا در ظهـر امـروز با کمـک راهـداران 

شدند. بازگشایی 
معـاون راهـداری اداره کل راهـداری و حمـل و نقـل جاده 
ای اسـتان کرمـان احسـان عراقـی زاده گفـت: تـالش 
محورهـای  بازگشـایی  موجـب  راهـداران  روزی  شـبانه 
ارتباطی اسـتان کرمان شـد و اینک تردد به صورت روان 

در ایـن محورهـا جریـان دارد.
وی اظهـار داشـت: تعـداد 55 اکیـپ راهـداری، 3۷0 نفر 
پرسـنل، 12 گـروه تعمیراتـی و نگهـداری ماشـین آالت 
مسـتقر در 22 گردنـه، ۴5 راهدارخانـه دایـم و موقـت و 
22 مجتمـع خدماتـی رفاهـی برای اسـکان مسـافران و 
راهداران، 320 دسـتگاه خودروی سـنگین، نیمه سنگین 
و سـبک در بارندگی های اخیر مشـغول خدمات رسـانی 
بـه راننـدگان و مسـافران در محورهـای ارتباطـی اسـتان 

بودند.
معـاون راهـداری اداره کل راهـداری و حمـل و نقـل جاده 

ای اسـتان کرمـان گفـت: ایـن اداره کل طـی چنـد روز 
بارندگـی شـدید 320 تـن نمک و یکهزار و 580 تن شـن 
بـرای بازگشـایی محورهـای ارتباطی اسـتان هزینه کرده 

است.
وی ادامـه داد: همچنیـن 8۴0 کیلومتـر تیـغ زنـی در هر 
شـبانه روز، نجـات 380 خـودرو گرفتـار در بـرف و نجات 
152 نفـر مسـافر و راننـده از دیگـر اقدامـات اداره کل 
راهـداری و حمـل و نقـل جـاده ای اسـتان کرمـان طـی 

بارندگـی هـای پنـج روز اخیـر بـوده اسـت.
عراقـی زاده اخبـار منتشـر شـده در فضای مجـازی مورد 
تخریـب تونـل اسـفند واقـع در محـور بـم - جیرفـت و 

کشـته شـدن 35 نفـر را تکذیـب کرد.

 80 روستای ریگان در محاصره سیالب 
بـه گفتـه فرمانـدار ریـگان بـر اثـر بـارش بـاران و طغیان 
رودخانه هـا ضمـن قطعـی راه ارتباطـی تعداد 50روسـتا، 
80 روسـتای دیگـر ایـن شهرسـتان در محاصره سـیالب 

قـرار دارند .
امیـن باقـری عصـر امـروز )شـنبه ( در گفـت و گـو بـا 
خبرنـگار ایرنـا افـزود: بارش باران که از شـب گذشـته در 
ایـن شهرسـتان اغـاز شـده همچنـان  بـا شـدت  ادامـه 
دارد  و موجـب ظعیـان رودخانـه هـای فصلـی منطقـه 

است. شـده 
باقـری تصریـح کرد : بـر اثر طغیان رودخانه ها  از شـب 
گذشـته تاکنون سـیالب راه ارتباطی 50روسـتا را بسته و 
تـالش راهداران برای بازگشـایی این محورهـا ادامه دارد .

فرماندار ریگان با اشـاره به اینکه در مناطق کوهسـتانی و 
عشـایری شهرستان شـاهد بارش برف می باشیم اظهار 
داشـت: سـیالب بـرق 30روسـتای مناطـق کوهسـتانی 
ریگان را قطع کرده و سـاکنان این روسـتاها در خاموشی 

بسـر می برند .
باقـری از اعـزام اکیپ هـای امدادی جهت امداد رسـانی 
بـه روسـتاهای محاصـره در سـیالب خبـر داد وبیـا ن 
داشـت:  نیروهـای راهـداری و هـالل احمر جهـت امداد 
رسـانی بـه روسـتاهای شهرسـتان نیز اعـزام شـده اند .

فرمانـدار ریـگان از تخریـب سـقف یـک واحد آموزشـی 
در  ریـگان خبـر داد و گفـت : ۴0واحدآموزشـی در ایـن 

شهرسـتان غیـر اسـتاندارد  و در معـرض آسـیب جـدی 
دارند. قـرار 

سیالب ۲ جاده اصلی در جنوب کرمان را بست
مدیـرکل راهـداری و حمل و نقل جاده ای جنوب اسـتان 
کرمان گفت: بارش شـدید باران و جاری شـدن سـیالب 
2 جـاده اصلـی  و یـک محـور فرعـی در ایـن منطقـه را 

مسـدود کرد.
مسـعود جمیلی روز شـنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا 
اظهـار داشـت: بـارش شـدید بـاران و هدایت سـیالب به 
سـمت شهرسـتان های رودبـار و قلعه گنـج، محورهـای 
قلعـه گنـج به جاسـک، قلعه گنج بـه رمشـک و رودبار به 

ایرانشـهر را مسـدود کرده است.
وی بـا اشـاره بـه مسـدود شـدن 2 محور آب سـرودئیه و 
مظفرآبـاد در شهرسـتان های قلعه گنـج و رودبـار جنـوب 
به علت سـیالبی شـدن آبنماها گفت: بـرای ایجاد ایمنی 
تـردد در ایـن نقـاط، اطالعیـه مسـدود بـودن محورهـا از 
طریـق مرکـز مدیریت راه هـای اداره کل راهـداری و حمل 

و نقـل جـاده ای جنـوب کرمان صادر شـده اسـت.
جمیلـی بـا بیان اینکه شـدت بارش بـاران از ظهـر امروز 
بیشـتر شـده اسـت، افزود: تمـام نیروهـای راهـداری و 
حتـی کادر اداری از سـتاد اداره کل هـم بـه محورهـای 
ارتباطی و شهرسـتان های در معرض خطر سـیالب اعزام 

شـده اند.
وی از سپردن مسوولیت هدایت بحران در شهرستانها به 
چهـار معـاون ایـن اداره کل خبر داد و گفت: ایـن اقدام را 
انجـام دادیـم تا فعالیت هـای مورد نیاز راهـداری با دقت 

و سرعت بیشـتری انجام شود.
فعالیت 150 نیروی راهدار در محورهای جنوب کرمان

مدیـر کل راهـداری جنـوب کرمـان بـا بیـان اینکـه در 
حـال حاضـر 150 نفـر نیـروی راهـدار بـا 1۴0 دسـتگاه 
راهداری سـبک، نیمه سـنگین و سـنگین در محورهای 
ارتباطـی فعال هسـتند، افزود: 60 نفر نیـروی راهدار در 

گردنه هـای برفگیـر جیرفـت فعال هسـتند.
جمیلی از باز بودن محور برفگیر سـربیژن - سـاردوئیه 
خبـر داد و گفـت: خودروهای عبوری از گردنه سـربیژن 
- سـاردوئیه حتمـا زنجیـر چـرخ بـه همـراه داشـته 

باشند.
مدیـر کل راهـداری و حمـل و نقـل جـاده ای جنـوب 
کرمـان از خسـارت سـیالب بـه تاسیسـات زیـر بنایـی 
راه هـای جنـوب اسـتان و محورهای روسـتایی خبر داد 
و گفـت: اولویـت اصلـی در حـال حاضـر، ایجـاد تـردد 

روان در محورهـای اصلـی و شـریانی اسـت.
وی بـا اشـاره بـه مسـدود بـودن محورهـای روسـتایی 
در بخـش سـاردوئیه بـه علـت بـارش بـرف، افـزود: 
همزمانـی جاری شـدن سـیالب و بـارش بـرف، میزان 
کارکـرد ماشـین آالت راهـداری را افزایـش داده اسـت 
بـه طـوری کـه همـه دسـتگاه ها در حـال حاضـر فعـال 
و کاهـش میـزان  آزاد شـدن  بـه محـض  و  هسـتند 
بارندگـی، کار بازگشـایی محورهای روسـتایی در مناطق 

برفگیـر و سـیالبی آغـاز خواهـد شـد.
مدیـر کل راهـداری و حمـل و نقـل جـاده ای جنـوب 
بـه  توجـه  بـا  راننـدگان خواسـت  و  مـردم  از  کرمـان 
اطالعیه هـای مرکـز مدیریـت راه ها و خبرهای ارسـالی، 
وضعیـت محورهـای ارتباطـی جنوب اسـتان کرمـان را 

دنبـال و از توجـه بـه شـایعات خـودداری کننـد.
 هالل احمر کرمان به بیش از 3۲0 نفر گرفتار در برف 

امدادرسانی کرد
از  اسـتان کرمـان  احمـر  مدیرعامـل جمعیـت هـالل 
امدادرسـانی بـه بیـش از 320 نفـر حادثـه دیـده در اثر 
بـرف و کـوالک و سـیل در اسـتان توسـط نیروهـای 

امـدادی ایـن جمعیـت خبـر داد.
رضـا فـالح روز شـنبه در گفـت و گـو بـا خبرنـگار ایرنـا 
افـزود: بـا توجـه بـه بارندگـی هـای شـدید در اسـتان 
و وقـوع سـیل، بـرف و کـوالک نیروهـای امـدادی این 
جمعیـت بـه بیش از 320 نفر حادثه دیده امدادرسـانی 

کرده اسـت .
مناطـق  در  و کـوالک  بـرف  وقـوع  بـه  اشـاره  بـا  وی 
کوهسـتانی در شهرسـتان هـای کرمـان و سـاردوئیه 
 1۷0 از  بیـش  بـه  جمعیـت  ایـن  امدادگـران  افـزود: 
نفـر کـه در روسـتای بیدوئیـه، و محورهـای کرمـان – 
سـیرچ و جیرفـت – سـاردوئیه دچـار حادثـه شـدند، 

کردنـد. امدادرسـانی 

مدیرعامـل جمعیـت هـالل احمـر اسـتان کرمـان بـه 
وقوع سـیل و آب گرفتگی در شهرسـتان های منوجان، 
کهنـوج، سـاردوئیه و رودبـار جنوب اشـاره کـرد و گفت: 
150 نفـر دچـار سـیل و آبگرفتگـی شـدند کـه نیروهای 
امـدادی جمعیت بـا توزیع نایلـون، پتو، چـادر امدادی 

و موکـت به یـاری حادثـه دیدگان شـتافتند.
هواشناسی کرمان خبر از کاهش  8 تا 1۲ درجه ای 

دما در این استان داد
کارشـناس مرکـز پیـش بینـی هواشناسـی کرمـان از 
کاهـش 8 تـا 12 درجـه ای دما از فـردا )22دی ماه( در 
سـطح اسـتان خبرداد و گفـت: از امشـب )21دی ماه( 

بـه تدریـج از شـدت بارش هـا کاسـته می شـود.
مریـم سـالجقه عصـر شـنبه در گفت وگـو بـا خبرنـگار 
ایرنـا افـزود: از اواخر پنجشـنبه)19دی مـاه( با فعالیت 
سـامانه بارشـی در سـطح اسـتان شـاهد بارش برف و 

بـاران سـنگین در بیشـتر مناطـق بوده ایم.
وی بـا اشـاره بـه اینکـه بارش هـا در مناطـق سردسـیر 
وکوهسـتانی بـه صـورت بـرف و بیشـنه بارش هـا نیـز 
بـرای مناطـق جنوب و جنـوب غربی بوده اسـت گفت: 
ایـن سـامانه تا قبـل از ظهر فرا )22دی ماه( در سـطح 

اسـتان فعال اسـت.
هواشناسـی کرمـان  بینـی  پیـش  مرکـز  کارشـناس 
بـا بیـان اینکـه از امشـب )21دی مـاه( بـه تدریـج از 
شـدت بارش ها کاسـته می شـود تصریح کـرد: کاهش 
محسـوس دمـا یکـی دیگـر از پیامدهـای فعالیت این 

است. سـامانه 
سـالجقه ادامـه داد: بـا توجـه به بارش هـای رخ داده و 
کاهـش دمـا اختـالل تـردد و کاهـش دیـد به واسـطه 
ِمـه در جاده هـای سـطح اسـتان بـه ویـژه جاده هـای 

کوهسـتانی انتظار مـی رود.
وی بـا بیـان اینکه آبگرفتی و سـیالبی شـدن مسـیرها 
در مناطـق جنـوب و جنـوب غـرب اسـتان نیـز وجـود 
داشـته اسـت هشـدار داد: بـا توجـه بـه کاهـش دمـا 
مـاه(  شـب)22دی  فـردا  از  جنوبـی  مناطـق  بـرای 
کشـاورزان و باغـداران ایـن مناطق تمهیـدات الزم را در 

راسـتای کاهـش خسـارت سـرما بیاندیشـند.

تبعات ۷۲ساعته بارش برف 
و باران در استان کرمان

رنا
 ای

س:
عک

ـــه مـــردم  ـــر ب ـــه از جـــاری شـــدن ســـیالب اخی خســـارتی ک
مناطـــق مختلـــف جنـــوب اســـتان و راه هـــای ارتباطـــی وارد 
ـــای  ـــی ه ـــری از بارندگ ـــده اســـت، تصاوی ـــران کنن شـــد، نگ
اخیـــر در فضـــای مجـــازی منتشـــر مـــی شـــود کـــه دل هـــر 
بیننـــده ای را بـــه درد مـــی آورد و هـــم اکنـــون مردمـــی 
ــر  ــیالب های اخیـ ــر سـ ــتان درگیـ ــوب اسـ ــه در جنـ کـ
ـــد. ـــووالن ان ـــژه مس ـــگاه وی ـــه و ن ـــد توج ـــتند نیازمن هس
ـــاره  ـــتان درب ـــوب اس ـــایری جن ـــر کل عش ـــاهرخی مدی ش
ـــه  ـــای عشـــایری ب ـــه راه ه ـــر ب ـــای ســـیل اخی خســـارت ه
ـــکالت راه  ـــی مش ـــال  بررس ـــا درح ـــت: م ـــن گف ـــذ وط کاغ
ـــتان  ـــرای کل شهرس ـــتیم، ب ـــه هس ـــایری منطق ـــای عش ه
ــت.  ــتری اسـ ــی بیشـ ــه بررسـ ــاز بـ ــی نیـ ــای جنوبـ هـ
ـــل  ـــه دلی ـــایری ب ـــای عش ـــد: راه ه ـــاد آور ش ـــاهرخی ی ش
اینکـــه زیـــر ســـاخت مناســـبی ندارنـــد بـــا کوچکتریـــن 
ـــای  ـــی ه ـــاس بررس ـــد. براس ـــی بینن ـــیب م ـــی آس بارندگ
ـــدود  ـــوب ح ـــتان رودبارجن ـــط در شهرس ـــده  فق ـــام ش انج
350 کیلومتـــر راه هـــای عشـــایری تخریـــب  شـــده 
ــت دارد و 30  ــازی و مرمـ ــاز سـ ــه بـ ــاز بـ ــت  و نیـ اسـ
ـــه  ـــت. ب ـــده  اس ـــارت دی ـــد خس ـــیل بن ـــم س ـــر ه کیلومت
گفتـــه شـــاهرخی بعـــد از ایـــن بارندگـــی و در جریـــان 
ســـیل حـــدود15۷ راس دام هـــم تلـــف شـــده اســـت. 
ـــار  ـــتان آم ـــد از کل شهرس ـــق، بای ـــار دقی ـــالم آم ـــرای اع ب
دریافـــت شـــود و بعـــد گـــزارش را بدهیـــم. شـــاهرخی 
در مـــورد  ســـکونتگاه هـــای عشـــایری جنـــوب اســـتان 
گفـــت: در بخـــش ســـکونتگاه هـــا  هـــم خســـارت وارد 

ــالل  ــد وهـ ــده انـ ــیب دیـ ــم  آسـ ــر هـ ــده  و 15 کپـ شـ
احمـــر بـــه عشـــایری کـــه کپرهایشـــان آســـیب دیـــده 
اســـت خدمـــات رســـانی کـــرده انـــد و هـــم اکنـــون در 
ـــک  ـــورد کم ـــاهرخی در م ـــت. ش ـــانی اس ـــداد رس ـــال ام ح
بـــه عشـــایری کـــه دام هایشـــان را از دســـت داده انـــد، 
گفـــت: اگـــر دام هـــا بیمـــه باشـــند، بیمـــه خســـارت را 

ـــب  ـــا در قال ـــند م ـــه نباش ـــر بیم ـــد و اگ ـــی کن ـــت م پرداخ
ـــرکت  ـــا ش ـــا ب ـــم.  ی ـــک کنی ـــم کم ـــی توانی ـــهیالت م تس
ـــی   ـــورت قرض ـــه ص ـــه را ب ـــم علوف ـــگ کنی ـــی هماهن تعاون
ـــامانه  ـــد در س ـــی توانن ـــدا  م ـــد، بع ـــایر بدهن ـــل عش تحوی
ســـجاد  ثبـــت نـــام کننـــد  واگـــر اعتبـــاری تخصیـــص 

ـــورد خســـارت  ـــد. در م ـــت کنن ـــد تســـهیالت دریاف ـــدا کن پی
ــت:  ــتان گفـ ــوب اسـ ــایری در جنـ ــای عشـ ــه راه هـ بقیـ
ــیل  ــن سـ ــه همیـ ــوط بـ ــتر  مربـ ــا بیشـ ــارت هـ خسـ
ـــت  ـــوده اس ـــا ب ـــکان و راه ه ـــل اس ـــک مح ـــای  نزدی بنده
ـــزارش نشـــده  ـــی ای گ ـــی و مال ـــون خســـارت جان ـــا کن و ت
اســـت. مـــن بـــا همـــه ی همـــکاران در شهرســـتان هـــا 
ـــه  ـــی ب ـــی و مال ـــم خســـارت جان ـــاس گرفت ـــم تم ـــر ه دیگ
غیـــر از مـــواردی کـــه در رودبـــار عنـــوان شـــد، گـــزارش 
نشـــده امـــا گـــزارش کامـــل بعـــدا  آمـــاده مـــی شـــود.

اکثر راه های جنوبی استان بازگشایی شدند
جمیلـــی مدیـــر کل راهـــداری جنـــوب اســـتان در مـــورد 
ـــه کاغـــذ  مســـیرهای بســـته شـــده بعـــد از بارندگـــی اخیـــر ب
ـــادی  ـــیب  زی ـــتان آس ـــوب اس ـــای جن ـــت: راه ه ـــن گف وط
دیـــده انـــد، از بیـــن مســـیرهایی هـــم کـــه بـــه دلیـــل 
طغیـــان رودخانـــه و آبنماهـــا بســـته انـــد،  بـــه غیـــر از مســـیر 
مظفرآبـــاد  و آب ســـاردوییه و بیـــژن آبـــاد کـــه از رودبـــار بـــه 
ـــج   ـــه قلعـــه گن ـــوج وصـــل مـــی شـــود و مســـیری کـــه ب کهن
وصـــل مـــی شـــود بقیـــه مســـیرها در حـــال بازگشـــایی  
ـــاری  ـــیر ج ـــل مس ـــم آب داخ ـــا ه ـــیر ه ـــن مس ـــتند ای هس
ـــا فروکـــش کـــرن آب بازگشـــایی مـــی شـــوند.  ـــه ب اســـت ک
ـــه  ـــج ب ـــه گن ـــا قلع ـــک ی ـــه جاس ـــج ب ـــه گن ـــیرهای قلع مس
ـــدند.  ـــایی ش ـــم بازگش ـــهر ه ـــه ایرانش ـــار ب ـــک و رودب رمش
جمیلـــی در مـــورد بـــرآورد خســـارت هـــا ی ایـــن بـــارش هـــا 
گفـــت، تهیـــه آمـــار خســـارت هـــا هنـــوز کامـــل نیســـت و بـــا 
ـــداری  ـــازی و نگه ـــاالی  راهس ـــا ی ب ـــه ه ـــه هزین ـــه ب توج
ـــد بعـــد  ـــادی وارد شـــده اســـت کـــه بای راه هـــا  خســـارت زی
ـــه  ـــداری ب ـــود.اگر راه ـــالم ش ـــق اع ـــیل، دقی ـــش س از فروک
موقـــع عمـــل نکـــرده بـــود احتمـــال افزایـــش خســـارت 
ـــی و راه  ـــا در شـــریان هـــای اصل ـــی بیشـــتر هـــم بود.م خیل
ـــا  هـــای اصلـــی فعـــال هســـتیم و در مســـیر هـــای فرعـــی ب
ـــد. ـــک کنن ـــا کم ـــرد ت ـــم ک ـــگ خواهی ـــا هماهن ـــدار ه فرمان
چـــون فرماندارهـــا، شـــبکه ارتباطشـــان بـــا روســـتا هـــا کامـــل 
ـــداری  ـــی نگه ـــای فرع ـــد، راه ه ـــک کنن ـــا کم ـــت ت ـــر اس ت
شـــوند. مدیـــر کل راهـــداری جنـــوب اســـتان در مـــورد اینکـــه 
ـــتان  ـــدام شهرس ـــای ک ـــاده ه ـــه ج ـــارت ب ـــترین خس بیش
خـــورده اســـت، گفت:بیشـــترین خســـارت هـــا  مربـــوط 
ـــی  ـــت. جمیل ـــوده اس ـــج  ب ـــه گن ـــار و قلع ـــوزه رودب ـــه  ح ب
تـــا کیـــد داشـــت هنـــوز بـــه صـــورت کامـــل خســـارت 

ـــا  ـــت.جمیلی ت ـــده اس ـــرآورد نش ـــا ب ـــیر ه ـــه مس ـــای هم ه
ـــای  ـــارت ه ـــل خس ـــورت کام ـــه ص ـــوز ب ـــت هن ـــد داش کی
همـــه مســـیر هـــا بـــرآورد نشـــده اســـت و خوشـــبختانه 

خســـارت بـــه پـــل هـــای اصلـــی  جنـــوب اســـتان وارد 
ــد از فروکـــش  ــد بعـ ــاد آور شـ ــت.جمیلی یـ ــده اسـ نشـ
ــود.  ــی شـ ــاز مـ ــرعت آغـ ــه سـ ــازی بـ ــل آب بازسـ کامـ

خسارت 15 میلیارد تومانی سیل به راه های 
جنوب استان کرمان

ـــل  ـــل و نق ـــداری و حم ـــداری اداره کل راه ـــاون راه مع

جـــاده ای جنـــوب اســـتان کرمـــان در گفتگـــو بـــا 
ـــای  ـــه راه ه ـــان ب ـــارد توم ـــت: حـــدود 15 میلی ایســـنا گف
ـــیل  ـــدن س ـــاری ش ـــر ج ـــان در اث ـــتان کرم ـــوب اس جن

و بـــارش هـــای دو روز گذشـــته خســـارت وارد شـــده 
ـــارات  ـــن خس ـــزان ای ـــق می ـــرآورد دقی ـــال ب ـــه در ح ک
ــن  ــوص آخریـ ــاهرخی" در خصـ ــان شـ هستیم."احسـ
ــان در پـــی  ــتان کرمـ ــوب اسـ ــای جنـ وضعیـــت راه هـ
بارندگـــی هـــای 2  روز اخیـــر در اســـتان گفـــت: 
ــده  ــع شـ ــان قطـ ــتان کرمـ ــوب اسـ ــی در جنـ بارندگـ
اســـت و اکنـــون در حـــال بازگشـــایی مســـیرهای 
مســـدود شـــده و بازســـازی راه هایـــی کـــه براثـــر 
داشـــته اند،  خرابـــی  بارندگی هـــا  و  ســـیالب 
ــتر  ــه بیشـ ــب کـ ــن مطلـ ــان ایـ ــا بیـ ــتیم.وی بـ هسـ
ـــت،  ـــدود اس ـــکنه مس ـــی از س ـــتایی خال ـــای روس راه ه
تصریـــح کـــرد: راه هـــای روســـتایی جنـــوب اســـتان 
ــاز  ــا بـ کرمـــان کـــه دارای ســـکنه بـــوده انـــد، تقریبـ
شـــده اند و مشـــکلی در ایـــن زمینـــه وجـــود نـــدارد. 

مســـدود شدن 39 راه ارتباطی در روستای 
جنوب  رودبار 

کرمـــان مدیـــرکل مدیریـــت بحـــران اســـتانداری 
ــهر  ــت: آب شـ ــا گفـ ــا ایرنـ ــی بـ ــان در گفتگویـ کرمـ
قلعـــه گنـــج کـــه خـــط لولـــه آن آســـیب دیـــده 
ــت و  ــعیدی در گفـ ــد سـ ــود. مجیـ ــده بـ ــع شـ و قطـ
گـــو بـــا ایســـنا دربـــاره وضعیـــت راه هـــای ارتباطـــی 
ــاران  ــارش بـ ــی بـ ــان در پـ ــتان کرمـ ــتاهای اسـ روسـ
و بـــرف اظهـــار کـــرد: در شهرســـتان رودبـــار جنـــوب 
ـــوز 39  ـــا هن ـــده ام ـــاز ش ـــتا ب ـــد روس ـــی چن راه ارتباط
ـــتند. ـــاط هس ـــع ارتب ـــار قط ـــه دچ ـــن منطق ـــتای ای روس

وی بـــا بیـــان اینکـــه در ایـــن شهرســـتان بـــرق یـــک 
ـــل  ـــه دلی ـــرد: ب ـــح ک ـــت تصری ـــده اس ـــع ش ـــتا قط روس
حجـــم بـــاالی ســـیالب نمـــی شـــود در ایـــن منطقـــه 
ــتگاه  ــام داد در حالـــی کـــه همـــه دسـ فعـــال کار انجـ
ــران  ــت بحـ ــرکل مدیریـ ــده اند.مدیـ ــیج شـ ــا بسـ هـ
در  ســـیالب  وضعیـــت  بـــه  کرمـــان  اســـتانداری 
ــرد:  ــان کـ ــاره و بیـ ــز اشـ ــه گنـــج نیـ ــتان قلعـ شهرسـ
در شهرســـتان قلعـــه گنـــج نیـــز راه ارتباطـــی شـــش 
ـــتاها  ـــر روس ـــه دیگ ـــت و ب ـــع اس ـــان قط ـــتا همچن روس
ــه  ــهر قلعـ ــزود: آب شـ دسترســـی داریم.ســـعیدی افـ
ــع  ــده و قطـ ــیب دیـ ــه آن آسـ ــط لولـ ــه خـ ــج کـ گنـ
ـــای  ـــی ه ـــاس بررس ـــر اس ـــات ب ـــن اطالع ـــده بود.ای ش
ــت. ــزارش اسـ ــم گـ ــان تنظیـ ــا زمـ ــده تـ ــام شـ انجـ

جمیلی مدیر کل راهداری جنوب استان در 
مورد مسیرهای بسته شده بعد از بارندگی اخیر 

به کاغذ وطن گفت: راه های جنوب استان 
آسیب  زیادی دیده اند، از بین مسیرهایی هم 

که به دلیل طغیان رودخانه و آبنماها بسته 
اند،  به غیر از مسیر مظفرآباد  و آب ساردوییه 

و بیژن آباد که از رودبار به کهنوج وصل می 
شود و مسیری که به قلعه گنج  وصل می 

شود بقیه مسیرها در حال بازگشایی  هستند 
این مسیر ها هم آب داخل مسیر جاری است 

که با فروکش کرن آب بازگشایی می شوند. 
مسیرهای قلعه گنج به جاسک یا قلعه گنج 
به رمشک و رودبار به ایرانشهر هم بازگشایی 
شدند. جمیلی در مورد برآورد خسارت ها ی 

این بارش ها گفت، تهیه آمار خسارت ها هنوز 
کامل نیست و با توجه به هزینه ها ی باالی  

راهسازی و نگهداری راه ها  خسارت زیادی 
وارد شده است که باید بعد از فروکش سیل، 

دقیق اعالم شود.

به گفته مدیرکل عشایری جنوب استان در پی بارش های اخیر جنوب استان به 350 کیلومتر از  راه های عشایری در رودبار جنوب 
خسارت وارد شده است

خسارت میلیاردی سیل به راه های جنوب استان

بـاران قـرار بوده همیشـه رحمت باشـد و مایه خرسـندی و نوید دهنـده نعمت، اما 
گاهـی ایـن تعریـف تغییر مـی کند،اکنون ترسـی که از سـیل بعـد از بارندگی وجود 
روسـتاییان و بـه خصوص عشـایر جنوب اسـتان را  پـر می کند، این تصـور را تغییر 
داده اسـت، بارندگـی ایـن چنـد روز اخیـر نیـز بـاری بر مشـکالت شهرسـتان های 

جنـوب اسـتان و به خصوص عشـایر ایـن منطقه افزوده سـت.

معـاون راهـداری اداره کل راهـداری و حمل 
و نقـل جـاده ای جنـوب اسـتان کرمـان در 
گفتگـو بـا ایسـنا گفـت: حـدود 15 میلیـارد 
اسـتان کرمـان  راه هـای جنـوب  بـه  تومـان 
هـای  بـارش  و  اثـر جـاری شـدن سـیل  در 
در  وارد شـده کـه  گذشـته خسـارت  روز  دو 
ایـن خسـارات  میـزان  دقیـق  بـرآورد  حـال 
خصـوص  در  شـاهرخی"  هستیم."احسـان 
اسـتان  جنـوب  راه هـای  وضعیـت  آخریـن 
کرمـان در پـی بارندگـی هـای ۲  روز اخیـر 
در اسـتان گفـت: بارندگـی در جنوب اسـتان 
در  اکنـون  و  اسـت  شـده  قطـع  کرمـان 
شـده  مسـدود  مسـیرهای  بازگشـایی  حـال 
و  سـیالب  براثـر  کـه  راه هایـی  بازسـازی  و 

هسـتیم. داشـته اند،  خرابـی  بارندگی هـا 

 نجمه سعیدی
دبیر تحریریه/کاغذ  وطن

سنا
 ای

س:
عک

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

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

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

اول   1398/09/19هیـات  مـورخ   13986031900500036۷ شـماره  رای  برابـر 
موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای فاقد 
سـند رسـمی مسـتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شـهداد تصرفات مالکانه 
بالمعارض متقاضی آقای سـید محمد اطهری فرزند احمد بشـماره شناسـنامه 
2۷0صـادره از کرمـان در ششـدانگ یـک قطعـه زمیـن مزروعـی به مسـاحت 
880۴/25 متـر مربـع پالک 3 فرعـی از 650- اصلی واقع در بخش 23 کرمان 
بـه آدرس شـهداد- بلـوار امـام زاده زید خریداری از مالک رسـمی خانم بی بی 
صدیقـه پـور حسـینی محرز گردیـده اسـت.لذا به منظـور اطالع 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 : 1398/10/09
تاریخ انتشار نوبت دوم : 1398/10/23

ابراهیم سیدی- رئیس ثبت اسناد و امالک/ م الف: 1405

آگهی حصر وراثت- قلعه گنج  
اقای محمد دادخدائی فرد فرزندعیسـی دارای شناسـنامه 315036۴329بشـرح دادخواسـت 
شـماره 980998388810059۴مـورخ 98/9/2۷ توضیح داده شـادروان عیسـی دادخدائی فرد 
فرزند گل محمدبشناسـنامه385در تاریخ1398/۷/15در شـهرقلعه گنج فوت شـده و وراثت منحصر حین 

الفوت وی عبارتند/ عبارتسـت از: 
1-محمد دادخدائی فرد به شماره ملی 315036۴329فرزند متوفی 
2-ساجده دادخدائی فرد به شماره ملی 6980036981فرزند متوفی

3-امیر حسین دادخدائی فرد به شماره ملی 69801۴5983فرزند متوفی
۴-فاطمه دادخدائی فرد به شماره ملی 3150۴2328۷فرزند متوفی

5-رقیه دادخدائی فرد به شماره ملی 69800982۴1فرزند متوفی
6-گل محمد دادخدائی فرد به شماره ملی 316902۷5892پدرمتوفی

۷-سـکینه دادخدائـی فرد به شـماره ملـی 31690338381مادرمتوفی .لذا مراتب یک نوبـت در روزنامه های 
کثیر االنتشـار محلی آگهی می شـود چنانچه کسـی اعتراض دارد یا وصیت نامه ای از متوفی نزد اشـخاصی 
باشـد ظـرف مـدت یـک ماه از نشـر آگهی به شـورای حل اختالف تقدیـم دارد و اال گواهی صادر خواهد شـد و 

وصیت نامه ای جز رسـمی و سـری که بعد از این موعد ابراز شـود از درجه اعتبار سـاقط اسـت.
 رئیس شورای حل اختالف شماره شهرستان قلعه گنج   

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

 هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی

آگهـی موضـوع مـاده3 قانـون و مـاده 13آئیـن نامـه قانـون تعییـن تکلیـف 
برابـررای  رسـمی  فاقدسـند  سـاختمانهای  و  واراضـی  ثبتـی  وضعیـت 
شـماره13986031901۴003۴69-98/08/23هیات اول موضـوع قانـون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسمی مستقردرواحد 
ثبتـی حـوزه ثبت ملـک جیرفت  تصرفـات مالکانه بالمعـارض متقاضی خانم 
مهناز سـادات موسـوی دارابی  فرزند سـید نجیم بشماره شناسـنامه 25صادره 
ازجیرفـت در ششـدانگ یک باب خانـه  به مسـاحت 232/05متر مربع پالک 
- فرعـی از5۷۴- اصلـی مفـروز و مجزی شـده از پالک 11۷8فرعـی از 5۷۴-
اصلـی قطعـه دوواقـع در در اراضـی جیرفـت  بخـش ۴5کرمـان  خریـداری از 
مالـک رسـمی خانـم فاطمـه سـقازاده محرزگردیده اسـت.لذا به منظـور اطالع 
عمـوم مراتـب دردو نوبـت بـه فاصلـه 15روزآگهـی مـی شـود در صورتـی کـه 
اشـخاص نسـبت بـه صـدور سـند مالکیـت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند 
مـی تواننـد از تاریـخ انتشـاراولین آگهـی بـه مـدت دوماه اعتـراض خـود را به 
ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخذ رسـید، ظـرف مدت یک ماه از تاریخ تسـلیم 
اعتراض،دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضایـی تقدیم نمایند . بدیهی اسـت 
در صـورت انقضـای مـدت مذکوروعـدم وصـول اعتـراض طبـق مقررا ت سـند 
مالکیت صادر خواهدشـد ./م الف:5۷3  تاریخ انتشـار نوبت اول:98/10/23 – 

تاریـخ انتشـارنوبت دوم :98/11/0۷
جواد فاریابی  - رئیس ثبت اسناد امالک 

حصر وراثت  
 بـا سـالم - مقتضـی اسـت ابراهیـم 
فرزنـد رحمـت شـرح  نسـب  بامـری 
دادخواسـت تقدیمی توضیح داده شـادروان جواد 
بامـری نسـب درتاریـخ1398/8/18 فـوت نمـوده 
شـده وارث عیـن فـوت  عبـارت از: 1- ابراهیـم 
بامـری نسـب بـه شـماره ملـی 3030113280پدر 
مرحـوم 2- زهـرا مشـایخی امجزبـه شـماره ملی 
یـک  مراتـب  .لـذا  مرحـوم  6069۷81۷32مـادر 
آگهـی  محلـی  کثیراالنتشـار  روزنامـه  در  نوبـت 
میشـود چنانچـه کسـی اعتـراض دارد یـا وصیـت 
نامـه ای از متوفـی نـزد اشـخاص باشـد یـک ماه 
از نشـرآگهی به شـوراتقدیم دارد واال گواهی صادر 

خواهـد شـد .
رییس شورا حل اختالف زهکلوت – موال دادفقیر 
شاهی  -  م الف :787

آخرین وضعیت روستاهای محاصره در برف و 
سیالب کرمان؛ تعدادی از روستاها  تخلیه شدند

وضعیت قضایی زندانیان کرمان بررسی می شود

مدیـرکل مدیریـت بحـران اسـتانداری کرمـان از 
تخلیه تعدادی از روسـتاهای جنوب اسـتان کرمان 
ارتباطـی تعـداد زیـادی از  خبـر داد و گفـت: راه 

روسـتاهای اسـتان کرمـان مسـدود اسـت.
مجیـد سـعیدی در گفت وگو با خبرنگار تسـنیم 
در کرمـان بـا اشـاره بـه اینکـه حـال و هـوای 
اسـتان کرمان این روزها کامال زمسـتانی اسـت 
اظهـار داشـت: بـارش سـنگین بـرف و بـاران و 
جـاری شـدن سـیالب و روان آب هـا را شـاهد 

. هستیم
وی بـا بیـان اینکه تعـداد زیادی از روسـتاهای 
احـداث  مناسـبی  مـکان  در  کرمـان  اسـتان 
نشـده اند گفـت: به همیـن دلیل این روسـتاها 
سـیالب  معـرض  در  بـاران  بـارش  از  پـس 
و  ارتباطـی  راه هـای  متاسـفانه  و  گرفتـه  قـرار 

می شـود. قطـع  آنهـا  دسترسـی 
مدیـرکل مدیریـت بحـران اسـتانداری کرمـان 
بـا عنـوان اینکـه روز گذشـته براثـر بـارش باران 
 363 ارتباطـی  راه  سـیالب  شـدن  جـاری  و 
روسـتای اسـتان کرمـان مسـدود شـد گفـت: 
در حـال حاضـر راه ارتباطـی تعـدادی از ایـن 

روسـتاها بازگشـایی شـده اسـت.
راه  بازگشـایی  عملیـات  اینکـه  بیـان  بـا  وی 
از  بارندگی هـا  تـداوم  وجـود  بـا  روسـتا  ایـن 

ابتـدای صبـح امـروز آغـاز شـده اسـت افـزود: 
اسـتان  و جنـوب  راهـداری شـمال  نیروهـای 
کرمـان، فرمانداری هـا، راه و شهرسـازی و حتی 
پیمانـکاران بخـش خصوصـی در حـال تـالش 
اسـتان  روسـتایی  راه هـای  بازگشـایی  بـرای 

هسـتند.
سـعیدی بـا اشـاره به اینکـه تعـدادی از زیادی 
از روسـتاهای اسـتان کرمـان در محاصـره برف 
سـنگین قـرار دارنـد گفـت: بـه دلیـل فاصلـه 
زیـاد از راه هـای اصلـی و قرار گرفتـن در مناطق 
کوهسـتانی راه ارتباطـی آنهـا همچنان مسـدود 

است.
وی بـا بیـان اینکه تعـداد زیادی از روسـتاهای 
جنوب اسـتان کرمـان در محاصره سـیالب قرار 
دارنـد و بـه دلیـل تـداوم بارندگی هـا هنـوز راه 
آنها بازگشـایی نشـده اسـت افزود: خوشبختانه 
نیروهـای امـدادی توانسـتند کمـک اولیـه را به 

سـاکنان این روسـتاها ارائه شـده اسـت.
مدیـرکل مدیریـت بحـران اسـتانداری کرمـان 
بـا اشـاره بـه اینکـه سـاکنان چندین روسـتای 
مـدارس،  در  آنهـا  سـاکنان  و  تخلیـه  اسـتان 
داده شـده اند  اسـکان  و حسـینیه ها  مسـاجد 
گفـت: عملیـات امـداد و نجـات در ایـن مناطق 

بـه خوبـی در حـال انجـام اسـت. 

گـروه جامعـه – یـک هیـات قضایـی ضمـن بازدیـد از 
زندان هـای اسـتان، شـرایط زندانیـان برای اسـتفاده از 
مرخصـی پایـان حبـس، آزادی مشـروط، عفـو، تعویـق 
آزادی  زمینـه ی  پابنـد،  از  اسـتفاده  مجـازات،  اجـرای 
زندانیـان معسـر و … را بررسـی می کنـد. ایـن کار بـا 
هـدف سـاماندهی زندانیان و کاهـش جمعیت کیفری 
فـردای کرمـان  می شـود.به گـزارش  انجـام  زندان هـا 
بـه نقـل از روابـط عمومـی دادگسـتری اسـتان کرمـان، 
معـاون قضایـی رئیـس کل و رئیس هیات بازرسـی از 
زندان های اسـتان گفت: »حسـب دسـتور ریاسـت قوه 
قضائیه و در اجرای دسـتورالعمل سـاماندهی زندانیان و 
کاهـش جمعیـت کیفـری زندان ها هیاتی بـا محوریت 
دادگسـتری مرکـز اسـتان از زندان های سراسـر اسـتان 
بازرسـی بـه عمـل آورد«.رضـا طالبـی زاده توضیـح داد: 
»این هیات متشـکل از معاون دادسـتان مرکز اسـتان، 
روسـای دادگسـتری و دادسـتان های حوزه های قضائی 
سراسـر اسـتان می باشـد و نتایـج ارزیابی هـا پـس از 
جمع بندی نهایی به قوه قضائیه و دادسـتانی کل کشـور 
ارسـال خواهـد شـد«.وی بیـان کـرد: »در ایـن بازدیدها 
وضعیـت قضایـی تمـام زندانیـان مـورد بررسـی قـرار 
خواهـد گرفت«.معـاون قضایی رئیس کل دادگسـتری 
زندانیـان  اسـامی  »فهرسـت  گفـت:  کرمـان  اسـتان 
محکومی که شـرایط اسـتفاده از مرخصی پایان حبس، 
آزادی مشـروط، عفـو و تعویـق اجـرای مجـازات را دارند 
تهیـه و اقـدام قانونی الزم بـرای بهره مندی آن هـا از این 
امتیـازات فراهـم شـده اسـت«.وی خاطرنشـان کـرد: 
»اسـامی زندانیانی که امکان و شـرایط اسـتفاده از پابند 

الکترونیکـی را دارنـد بـه تهـران اعـالم خواهیـم کـرد تا 
برنامه ریـزی الزم بـرای بهره منـدی آن هـا از ایـن امکان 

بـه منظـور آزادی از زنـدان فراهم شـود«.
طالبـی زاده ادامـه داد: »فهرسـت اسـامی زندانیانـی که 
اقـدام بـه تقدیم دادخواسـت اعسـار نکردند و یا اعسـار 
آن هـا پذیرفتـه شـده ولی بـاال بودن میزان پیش قسـط 
و اقسـاط و یـا تأخیر در پرداخت اقسـاط مانـع از آزادی 
آن هـا شـده اسـت مـورد بررسـی قـرار خواهـد گرفت تا 
زمینـه ی رسـیدگی خـارج از نوبـت به دادخواسـت آن ها 
فراهم و نسـبت به آزادی زندانیان معسـر اقدام شـود«.
وی گفـت: »همچنیـن دسـتورات قضایـی بـرای اقـدام 
قانونـی الزم جهـت قبولـی وثیقه و کفالت کسـانی که با 
قرار تودیع وثیقه یا معرفی کفالت در بازداشـت هسـتند 
و امـکان تودیـع وثیقـه یـا معرفـی کفیـل دارنـد فراهم 
شـده اسـت«.معاون قضایـی رئیـس کل دادگسـتری 
اسـتان کرمـان افـزود: »زندانیانـی که به لحـاظ بیماری 
الزم اسـت اجـرای مجـازات حبـس آن هـا بـه موجـب 
مـاده ی 502 قانـون آییـن دادرسـی کیفـری بـه تعویق 
افتـد و یـا حبـس آن هـا تبدیـل بـه مجـازات دیگـری 
شـود، مورد شناسـایی قـرار گرفتند و اقـدام قانونی الزم 
بـرای بهره منـدی آن هـا از ایـن امـکان بـه عمـل خواهد 
آمـد«.وی اضافـه کرد: »کلیه ی محکومیـن به حبس و 
رد مـال کـه مجـازات حبـس آن ها بـه اتمام رسـیده در 
صورتـی که شـاکی تقاضـای اعمـال ماده ی سـه قانون 
نحـوه ی اجـرای محکومیت هـای مالـی یا مـاده ی 696 
قانـون مجازات اسـالمی تعزیرات 13۷5 را نکرده باشـد 

و یـا شـاکی گذشـت کـرده باشـد، آزاد خواهند شـد«.
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کُُدهمی کَوِته َور َسر جاِته ُهمرو
ِدگَه آروم نداره   دل    اخاهه
ُببو َفرشی به زیرِ  پاِته ُهمرو

شاعر :  سعیده فیروزی

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

شاعر :  مهدی جاللی

فیلم درباره الی
-یعنی یه پایان تلخ بهتر از تلخی بی پایانه!

سال گذشته در چنین روزی کاغذ 

وطن به وضعیت نمایشگاه 

کتاب در جنوب استان 
پرداخته است.

سال گشتدیالوگ

عکس نوشت

 عشق حقیقی نمیتواند در میان جمعیت زمین 

شیوع پیدا کند
چرا که به ندرت رخ میدهد.

بگذار آنان که عشق حقیقی را نیافته اند بگویند 
هرگز چنین چیزی وجود ندارد

چنین باوری
مرگ و زندگی را برای شان آسوده تر خواهد کرد

عکس: 
محمد خضری مقدم

کتاب

 راهنمای مردن با گیاهان دارویی

صنایع دستی

مس گری

داسـتان راهنمای مردن با گیاهان دارویی سـفری به درون 
شـخصیت اصلی داستان با بیان حسـرت های تجربه شده 
دو نسـل با زبانی رسـمی و نثری قدیمی اسـت که بیش از 
تاکیـد بـر پیرنگ داسـتان بر واکاوی خلق و خـوی و درون 

شخصیت ها تاکید دارد.

صنعت مسـگری کرمان از پیشـینه چند هزار سـاله برخوردار 
اسـت بـه طـوری کـه حفاری های انجام شـده در تـل ابلیس 
نشـان  کرمـان  بردسـیر  شـرق  جنـوب  1۷ کیلومتـری  در 
می دهـد، حـدود 6000 سـال قبـل مردمـان این ناحیـه موفق 
بـه ذوب مـس در کوره های ابتدایی و سـاخت ابـزار و ظروف 

مسـی شـده اند.

معرفی 

معرفی  سرمازدگی محصوالت کشاورزی جنوب استان را تهدید می کند
کارشناسان کشاورزی و هواشناسی در استان هشدار دادند با توجه به برودت هوا و کاهش دما، به ویژه 

در مناطق جنوبی کشاورزان و دامداران تهدید سرمازدگی را جدی بگیرند

ــتان  ــن اس ــی ای ــق جنوب ــژه مناط ــه وی ــان ب ــتان کرم اس
یکــی از قطب هــای کشــاورزی بــه شــمار مــی رود و ایــن 
ظرفیــت همــواره تحــت تاثیــر شــرایط اقلیمــی اســت و 
ــت  ــا در هف ــش دم ــاهد کاه ــر ش ــای اخی ــی بارش ه ط
شهرســتان جنوبــی هســتیم کــه در صــورت رعایــت نکردن 
ــه  ــادی ب ــر ورود خســارات زی ــد منتظ ــی، بای ــکات ایمن ن
بخــش کشــاورزی ایــن خطــه باشــیم.رئیس هواشناســی 
ــه  ــا توج ــت: ب ــاد گف ــت و عنبرآب ــتان های جیرف شهرس
ــه  ــوا در منطق ــای ه ــر، دم ــد روز اخی ــای چن ــه بارش ه ب
کاهــش می یابــد و کشــاورزان بــرای مواجــه بــا ســرمای 
ــری از ســرمازدگی محصــوالت خــود،  پیــش رو و جلوگی
آمادگــی داشــته باشــند.به گــزارش ایرنــا فهیــم شــریفی 
افــزود: اطــالع رســانی در ایــن زمینــه از طریــق اصحــاب 
ــا  ــده ت ــام ش ــاورزی انج ــاد کش ــازمان جه ــانه و س رس
کشــاورزان دچــار ضــرر و زیــان مالــی نشــوند.رئیس 
ــت:  ــاد گف ــت و عنبرآب هواشناســی شهرســتان های جیرف
ــه کاهــش دمــای هــوا احتمــال ســرمازدگی  ــا توجــه ب ب
ــذا  ــود دارد ل ــا وج ــیب زمینی و گلخانه ه ــول س در محص
ــرما  ــا س ــه ب ــرای مواج ــزی الزم را ب ــاورزان برنامه ری کش

داشــته باشــند.

بررسی علمی سرمازدگی
ــا بیــان اینکــه  عضــو هیئــت علمــی دانشــگاه جیرفــت ب
یخبنــدان بــه وســیله ایجــاد کریســتال های یــخ در داخــل 
ســلول های گیاهــی باعــث از بیــن رفتــن دیــواره ســلولی و 
مــرگ ســلول و بــه تدریــج باعــث مــرگ گیــاه مــی  شــود، 
گفــت: در واقــع مــرگ گیــاه بــه دلیــل یــخ زدن جریــان 
آب و مــواد غذایــی در آوندهــای گیــاه رخ می دهــد.
فاطمه الســادات موســوی افــزود: ســرمازدگی محصــوالت 
کشــاورزی معمــوال در شــرایط هــوای صــاف و بــدون ابــر و 
بــدون بــاد صــورت می گیــرد لــذا اگــر هــوا بــه تدریج ســرد 
شــود گیاهــان و محصــوالت کشــاورزی فرصــت ســازگاری 
ــط کمــی خســارت  ــن موضــوع فق ــد و ای ــی  کنن ــدا م پی
ــاس  ــوالت حس ــم محص ــا بازه ــد ام ــش می ده را کاه
بــه ســرما شــاید کامــال از بیــن برونــد. کارشــناس جهــاد 
کشــاورزی بــا تاکیــد بــر اینکــه کشــاورزان بــه توصیه هــای 
کارشناســان توجــه کننــد، گفــت: کنتــرل دمــا و رطوبــت و 
تهویــه در گلخانه هــا، مرغداری هــا و دامداری هــا بــا توجــه 
بــه نوســانات دمــای هــوا بایــد مــورد توجــه قــرار گیــرد.

مرتضــی حســینی افــزود: گلخانــه داران به ترمیم پوشــش 
گلخانه هــا و تنظیــم دمــا و رطوبــت فضــای گلخانــه توجــه 
کــرده و اقدامــات الزم را انجــام دهنــد.وی همچنیــن بــه 
کشــت دیــم اشــاره کــرد و گفــت: کشــت حبوبــات دیــم بــا 
توجــه مناســب بــودن رطوبــت خــاک و بــارش در روزهــای 
آینــده، امــکان پذیــر است.کارشــناس کشــاورزی بــا بیــان 
اینکــه آبیــاری مزرعــه قبــل از یخبنــدان باعــث تخفیف در 
ــگام و در  ــار داشــت: شــب هن ســرمازدگی می شــود، اظه
موقــع ُافــت دمــا، مقــداری از رطوبــت مزرعــه تبخیر شــده 

و باعــث آهســته شــدن رونــد کاهــش دمــا می شــود لــذا 
در مناطــق مرطــوب بــه نــدرت یخبنــدان صــورت می گیــرد.
ــرد و  ــاره ک ــدان اش ــس از یخبن ــای پ ــه فعالیت ه وی ب
گفــت: پــس از برطــرف شــدن یخبنــدان، ســریع شــاخه ها 
یــا بوته هــای مــرده را از محصــول جــدا نکنیــد لــذا بهتــر 
اســت بــه گیــاه اجــازه دهیــم تــا آنجایــی کــه می توانــد بــه 

ترمیــم قســمت های آســیب دیــده بپــردازد.

توصیه دامپزشکی به دامداران برای مقابله 
با سرما

ــا  ــه کاهــش دم ــا توجــه ب ــز ب کارشــناس دامپزشــکی نی
گفــت: دامــداران پناهــگاه مســقف بــرای دور نگــه داشــتن 
دام هــا از کــوران بــاد و تهیــه بســتر بــا ضخامــت مناســب، 
ــدن  ــرارت ب ــه ح ــردن درج ــاال ب ــرای ب ــق ب خشــک و عای
دام ایجــاد کنند.علــی کمالــی افــزود: تامیــن ذخیــره 
ــه 2 و نیــم  ــه گوســفند ب ــاز روزان آب آشــامیدنی مــورد نی
گالــن و گاو 1۴ گالــن بــا توجــه بــه احتمــال یخ زدگــی آب 
ــا  ــاله ها و بره ه ــردن گوس ــک ک ــت.وی خش ــروری اس ض
ــد در هــوای ســرد، خورانــدن آغــوز  بالفاصلــه پــس از تول
گــرم بالفاصلــه پــس از تولــد و خورانــدن شــیر گــرم بــه 
ــدن آن هــا را از  ــا 15 درصــد وزن ب ــزان 12 ت ــه می آن هــا ب
دیگــر توصیه هــا بــرای مقابلــه بــا آســیب ســرما بــه دام هــا 

برشــمرد.

 طیور را در زمستان گرم و خشک نگه دارید
کارشــناس دامپزشــکی گفــت: بــه منظــور حفــظ و تــداوم 
ــرم و  ــی گ ــد فضای ــداران بای ــرغ، مرغ ــم م ــدات تخ تولی
خشــک بــرای طیــور خود مهیــا کنند.کمالــی اظهار داشــت: 
طبــق اســتانداردهای رفــاه دام در خصــوص مرغداری هــا، 
در مرغداری هــای بــزرگ هــر 15 متــر بایســتی یــک 
ــه فضــای بیــرون داشــته باشــد و ارتفــاع آن  خروجــی ب
ــا 5۴ ســانتیمتر باشــد.وی ادامــه  ۴6 و عــرض آن تقریب
داد: ایــن خروجی هــا در واقــع بــه منزلــه تهویــه بــوده امــا 
در صــورت افزایــش تراکــم هــوا، بــه جریــان هوای بیشــتر 

نیــاز اســت.

توصیه به زنبورداران
ــور و  ــای طی ــت بیماری ه ــت و مدیری ــناس بهداش کارش
زنبورعســل هــم بــا اشــاره بــه کاهــش دمــا بــه زنبــورداران 
توصیــه کــرد: فضــای داخــل کنــدو را بــا مــوادی از قبیــل 
روزنامــه، بــرگ خشــک درختــان و گونی هــای پالســتیکی 
پــر کننــد تــا فضــای داخــل کنــدو کامــال تنــگ و متراکــم 
ــد. ــک کن ــای ســرد کم ــا در روزه ــظ گرم ــه حف شــود و ب

حســین شــریفی تصریــح کــرد: قــدرت زمســتان گذرانــی 
خــوب کنــدو وابســتگی مســتقیم بــا عملکــرد کلنــی زنبــور 
ــا مصــرف عســل،  عســل دارد و در فصــول ســرد ســال ب
انــرژی مصرفــی بــه صــورت گرمــا در فضــای اطــراف بــدن 
ــتانه  ــای زمس ــل در بق ــن رو عس ــود از ای ــش می ش پخ
زنبورهــای عســل نقــش مهمــی دارد.وی بــا بیــان اینکــه 
ــه  ــچ گون ــه در آن هی ــت ک ــی اس ــالم کندوی ــدوی س کن
ــرای  ــت: ب ــد، گف ــته باش ــود نداش ــا درزی وج ــوراخ ی س
زمســتان گذرانــی زنبورهــای عســل منطقه ای معتــدل و نه 
چنــدان ســرد انتخــاب شــود و کندوهــا در مســیر وزش باد 

و در مســیر ســیالب نباشــند.

گزارش
ایرنا

کارشـناس دامپزشـکی نیـز بـا توجـه به کاهـش دما 
گفت: دامداران پناهگاه مسـقف برای دور نگه داشتن 
دام هـا از کوران باد و تهیه بسـتر با ضخامت مناسـب، 
خشـک و عایـق بـرای بـاال بـردن درجـه حـرارت بدن 
دام ایجـاد کنند.علـی کمالـی افـزود: تامیـن ذخیره 
آب آشـامیدنی مـورد نیاز روزانه گوسـفند بـه ۲ و نیم 
گالـن و گاو 14 گالـن بـا توجه بـه احتمـال یخ زدگی 
آب ضـروری اسـت.وی خشـک کـردن گوسـاله ها و 
بره هـا بالفاصله پـس از تولد در هوای سـرد، خوراندن 
آغـوز گـرم بالفاصله پـس از تولد و خوراندن شـیر گرم 
بـه آن ها بـه میـزان 1۲ تـا 15 درصد وزن بـدن آن ها 
را از دیگـر توصیه هـا بـرای مقابلـه با آسـیب سـرما به 

دام ها برشـمرد.

رنا
 ای

س:
عک

آبشار دره گلم دخترکش
آبشار دره گلم دخترکش در فاصله ۴۷ کیلومتری 
شمال جیرفت واقع در استا ن کرمان و در بخش 

سردسیر دلفارد، در دره ای شرقی–غربی و مملو از چنار 
قرار گرفته است.

جاذبه
         در توییتر چه می گویند؟

دیوارنگاره جدید میدان ولی عصر)عج( تهران
آه از غمی که تازه شود با غمی دگر
جز همدلی نباشدمان مرهمی دگر
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