
به گفته کارشناس مسئول بیماری های خاص دانشگاه علوم پزشکی جیرفت
مرکز بیماران تاالسمی شهرستان عنبرآباد تا 22 بهمن ماه افتتاح می شود 

کشف ۴۰ هزار لیتر گازوئیل
قاچاق در جیرفت

قطع راه ارتباطی ۴۸ روستا 
در رودبار جنوب

وعده افتتاح 
مرکز تاالسمی عنبرآباد 

برگزاری جشنواره خیرین مدرسه ساز در استان کرمان
مدیرکل نوسازی مدارس استان:  بیست و دومین جشنواره تکریم خیرین مدرسه ساز استان 

کرمان با رویکرد فرهنگ و رسانه برگزار می شود

معاون وزیر کشور در بازدید از مناطق سیل زده جنوب استان:

برای مقابله با حوادث طبیعی 
از ظرفیت های مردمی استفاده شود
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خطیب جمعه کرمان: 

جای خالی سردار 
سلیمانی را  پر کنیم
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ما را در تلگرام دنبال کنید

تومــان  500 قیمــت              1398 بهمــن   5 شــنبه         668 پیاپــی  شــماره  ســوم           ســال 
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بزرگداشت 
ناظم االطباء کرمانی 

در محاق

محمد لطیف کار
یادداشت مهمان

چنــد روز پیــش وقتــی در بلــوار پزشــک 
ــی  ــوی خیابان ــودم، تابل ــی ب مشــغول رانندگ
کــه بــه تازگــی مزیــن بــه نــام ناظم االطبــاء 
جلــب  را  نظــرم  اســت،  شــده  کرمانــی 
از  یکــی  ورودی  ابتــدای  در  تابلــو  کــرد. 
نصــب  بلــوار  ایــن  فرعــی  خیابان هــای 
ــوار  ــر روی دی ــود و در ادامــه، نیــز ب شــده ب
ــا ورود  ــان ت ــن خیاب ــای ای ــی کوچه ه تمام
بــه بلوارجمهــوری اســامی، تابلــوی نــام 
ایــن پزشــک عالیقــدر و پــر افتخــار کرمانــی 
ــد.  ــده می ش ــا دی ــی کوچه ه ــر روی تمام ب
ــس  ــدم، و فی المجل ــحال ش ــا خوش طبیعت

ــم. ــادگار گرفت ــه ی ــم ب ــس ه ــد عک چن
ــن  ــر ای ــود اگ ــوب ب ــدر خ ــردم چق ــر ک فک
نصــب،  روز  همــان  در  فرهنگــی  رویــداد 
بــا مــردم کرمــان بــه اشــتراک گذاشــته 
می شــد. به طــور مثــال، شــهرداری بــرای 
یــک  می توانســت  تابلوهــا،  ایــن  نصــب 
برگــزار  مختصــر  ولــو  نمادیــن،  مراســم 
کنــد، و دســت کم بــرای ثبــت تاریخــی 
ــوت  ــک پیشکس ــک پزش ــداد از ی ــن روی ای
و نامــدار کرمانــی نیــز بــرای حضــور در ایــن 

ــد. ــوت کن ــک دع ــم کوچ مراس
نامــدار  پزشــک  کرمانــی  ناظم االطبــاء 
تاریــخ  در  این کــه  بــا  ادیــب کرمانــی  و 
شــناخته  چهــره ی  کشــورمان  معاصــر 
ــوده،  ــته ب ــه شایس ــده ای دارد، آن چنان ک ش
ــرار  ــورد توجــه ق ــان م ــه حــال در کرم ــا ب ت
قــرار  اخیــرا  این کــه  اال  اســت.  نگرفتــه 
ــی  ــکی و فرهنگ ــامخ پزش ــام ش ــود از مق ب
تمــام  شــود.  تقدیــر  کرمــان  در  ایشــان 
ــود،  ــن کار هــم فراهــم شــده ب مقدمــات ای

امــا ناگهــان ورق برگشــت!
ــش  ــک روز پی ــت ی ــل، و درس ــه قب دو هفت
ــت  ــش بزرگداش ــان همای ــه در کرم از آن ک
ایــن طبیــب صاحب نــام را برگــزار شــود، 
چنــان کــه می دانیــد ناگهــان ایــن شــهر بــه 
ســوگ ســردار شــهید ســلیمانی و حادثــه ی 
و  نشســت،  تشــییع  مراســم  اندوهبــار 
متعاقــب آن، برگــزاری ایــن همایــش در 
هالــه ای از ابهــام فــرو رفــت، کــه ایــن 

باتکلیفــی کمــاکان ادامــه دارد.
در  مفاخرکرمــان  از  ناظم االطبــاء کرمانــی 
ــود  ــگ دوره ی خ ــامت و فرهن ــوزه ی س ح
ــه  ــمندی، از جمل ــات ارزش ــود. از او تالیف ب
ــه  ــی« ب ــگ نفیس ــکی نامه« و »فرهن »پزش

ــت. ــده اس ــادگار مان ی

کهنوججیرفت

هوا
 و 

آب

پویش احداث ۱۰۰ مدرسه خیرساز در کرمان
رئیـس اتـاق کرمـان گفـت: پویـش احـداث 100 
مدرسـه در اسـتان کرمـان بـا همـکاری فعـاالن 
اقتصـادی، موسسـه خیریـه مهرگیتی و سـایرین 
تـا  راه انـدازی خواهـد شـد  خیریـن مدرسه سـاز 
بتـوان بخشـی از کمبودهـای فضـای آموزشـی را 

داد. پوشـش 
بررسـی  نشسـت  در  زاده  طبیـب  سـیدمهدی 
فضاهـای  توسـعه  در  خصوصـی  بخـش  نقـش 
آموزشـی بـا حضـور فعـاالن اقتصـادی کشـور و 
کرمـان و مدیـرکل آمـوزش و پرورش و نوسـازی 
مـدارس اسـتان افـزود: در اجـرای ایـن طـرح از 
تجربیـات و راهنمایـی هـای مدیر و سـایر فعاالن 
مـن”  ایـران  مدرسه سـازی”  پویـش  اقتصـادی 
اسـتفاده خواهیـم کـرد تـا مدارسـی راه انـدازی 
شـود کـه ضمـن آمـوزش علـم و دانـش، کانـون 
هـای کارآفرینـی و مراکـزی بـرای توسـعه پایـدار 

باشـند. روسـتاها 
کرمـان  اسـتان  پـرورش  و  آمـوزش  مدیـرکل 
گفت:طـرح احـداث 100 مدرسـه در اسـتان کرمان 
بی سـابقه  خیریـن  و  خصوصـی  بخـش  توسـط 
اسـت کـه بـا کمـک دو میلیـارد و ۷00 میلیـون 
تومـان اعتبـار دولتـی در نظـر گرفتـه شـده بـرای 
ایـن  تکمیـل پـروژه هـای آموزشـی، مـی تـوان 
تعـداد مدرسـه را تـا 300 مدرسـه افزایـش داد.

احمـد اسـکندری نسـب در ادامـه بـا اشـاره بـه 
اینکـه از سـال 9۲ تاکنـون ۲ هـزار کاس درس 
بـا کمـک خیریـن مدرسـه سـاز در سـطح اسـتان 
سـاخته شـده اسـت، اظهـار کـرد: سـرانه فضـای 
آموزشـی اسـتان ۴.9 درصد و متوسـط این میزان 

در کشـور 5.۲ درصـد اسـت کـه عـاوه بـر مناطـق 
کمتـر توسـعه یافتـه بـه دلیـل افزایـش مهاجرت 
هـا بـه مرکـز اسـتان، در شـهر کرمان نیز بـا کمبود 

مدرسـه روبرو هسـتیم.
بـه گـزارش روابـط عمومـی اتـاق بازرگانـی کرمان 
اسـکندری نسـب گفت: تعداد زیـاد دانش آموزان 
در کرمـان، باعـث شـده کـه هـزار و 1۷1 مدرسـه 
بیـش از 35 نفـر و حتـی کاس ۴8 نفره داریم و 
البتـه در مقابـل نیز بـرای رعایت عدالت آموزشـی 
آمـوزان ۷10  دانـش  و پوشـش تحصیلـی همـه 
مدرسـه بـا جمعیـت زیـر 10 دانـش آمـوز وجـود 

دارد.
وی خاطرنشـان کـرد: از پنـج هـزار و 600 فضـای 
آموزشـی اسـتان 611 مدرسـه فرسـوده هسـتند، 
361 مدرسـه نیـاز بـه مقـاوم سـازی دارنـد، 181 
مدرسـه در چـادر دایـر مـی شـوند، ۴6 مدرسـه 
مدرسـه   1۷0 و  بلوکـی  مدرسـه   ۲3۲ کپـری، 

هسـتند. کانکسـی 
هـای  تحریـم  بـه  اشـاره  بـا  نسـب   اسـکندری 
اقتصـادی، افـزود: دولـت بـه تنهایـی نتوانسـته و 
نمـی توانـد مدرسـه بسـازد و 310 پـروژه مدرسـه 
متوقـف  الزم  اعتبـار  نبـودن  دلیـل  بـه  سـازی 

شـده اند.
مدیـرکل آمـوزش و پرورش اسـتان کرمان با بیان 
اینکـه خیریـن مدرسـه سـاز خیریـن مدرسـه یار 
نیـز هسـتند، بیان کـرد: در برخی مناطـق به دلیل 
لـوازم  و  تغذیـه  پوشـاک،  در  بسـیار  کمبودهـای 
التحریـر دانـش آمـوزان، خیریـن بـه رفـع ایـن 

نیازهـا نیـز کمـک مـی کنند.

12 تا 1323 تا 23

آگهی تجدید مناقصه
شـهرداری عنبـر آبـاد در نظر دارد به اسـتناد  مجوز شـماره هـای 3۴256مـورخ 98/7/3 و 

۴31۰3مـورخ 98/8/22سـازمان شـهرداریها و دهیاریهـای کشـور در نظـر دارد نسـبت به اجرای 
پـروژه آسـفالت معابـر سـطح شـهر تـا مبلـغ 5/398/62۰/۰۰۰ ریـال بـه صـورت متغيـر از محل 
تبصـره بـه بنـد 1 از طریـق مناقصـه عمومی بـه پیمانکاران و شـرکت هـای واجد شـرایط واگذار 
نمایـد ، لـذا از شـرکت کننـدگان واجـد الشـرايط کـه دارای رتبه و صالحیـت از سـازمان مدیریت 
برنامـه ریـزی بوده دعـوت بعمل می ایـد از مورخـه 98/1۰/26 جهت دریافت اسـناد مناقصه به 
سـامانه  سـتاد الکترونیکـی دولـت و یـا به واحـد امـور قراردادهای شـهرداری مراجعه و اسـناد 
مناقصـه را دریافـت نماینـد. ضمنـا« اعتبـار این پـروژه به صـورت دریافت قیـر رایگان می باشـد.

شرایط  شرکت در مناقصه 
1- ارائــه ضمانــت نامــه بانکــی بــه مبلــغ دویســت و شــصت و نــه میلیــون و نهصــد 

و ســی و یــک هــزار ریــال و یــا واریــز نقــدی بــه حســاب ســپرده 31۰۰۰۰36۰5۰۰8 نــزد بانــک 
ملــی بنــام شــهرداری عنبرابــاد بابــت شــرکت در مناقصه .

2-هزینه درج آگهی در دو نوبت و تجديد در دو نوبت به عهده برنده مناقصه می باشد.
3-آخرین مهلت دریافت اسناد تا پایان وقت اداري 98/11/5می باشد.

۴- آخریــن مهلــت تحویــل پــاکات پیشــنهادی پایــان وقــت اداری 98/11/15 بــه دبیرخانــه 
حراســت مــی باشــد .

5-مبلــغ ســپرده برنــده نفــرات اول تــا ســوم تــا انجــام تشــریفات قانونــی و انعقــاد قــرارداد 
مســترد نخواهــد شــد. و در صــورت انصــراف هــر یــک از شــرکت کننــدگان ســپرده آنــان بــه 

ترتیــب و بــه اســتناد مــاده 8 آیيــن نامــه مالــی شــهرداری هــا ضبــط مــی گــردد.
6-به پیشنهادات مخدوش ، خط خورده و ناخوانا ترتیب اثر داده نخواهد شد.

7-ســایر جزئیــات و اطالعــات الزم در اســناد مناقصــه قیــد شــده اســت.و بــا مراجعــه بــه 
ســامانه اســناد و تــدارکات الکترونیکــی دولــت قابــل مشــاهده و ثبــت نــام  مــی باشــد.

8-شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات مختار است.
9-جلســه کمیســیون معامــالت جهــت بازگشــایی پــاکات در تاریخ98/11/16ســاعت 11صبــح  

در محــل دفتــر شــهردار مــی باشــد.

مراد دینا -شهردار عنبرآباد

نوبت دوم

دفتر قراردادهای شرکت آب و فاضالب سیرجان

ت اول
نوب

مبلــغ تضمیــن شــرکت در فرآینــد ارجــاع کار  :  212،۰۰۰،۰۰۰ ) دویســت و دوازده میلیــون ( ریــال بصــورت ضمانــت نامــه بانکــی )منحصــرا و الزامــا 
ــه شــماره حســاب  ــدی ب ــز نق ــا واری ــه شــماره 123۴۰2/ ت - 5۰659 ه  - مــورخ  139۴/9/22( ی ــران ب ــت وزي ــه هيئ ــرم پيوســت مصوب ــق ف مطاب

ــزد بانــک ملــت شــعبه میــدان آزادی 3۴۰۰318188  در وجــه شــرکت آب و فاضــالب ســیرجان ن
تاریخ تحویل پیشنهادات قیمت حداکثر ساعت 13 روز پنج شنبه مورخ 1398/11/2۴ می باشد.

تاریخ بازگشایی پاکات پیشنهادی ساعت 1۰ روز شنبه  مورخ 1398/11/26 می باشد.
هزینه درج آگهی و کارشناسی به عهده برنده مزایده می باشد.

سایر اطالعات و جزئیات مربوطه در اسناد مزایده مندرج است.

آگهی مزایده شماره 98/۱۱/۱/۱/ ز
شــرکت آب و فاضــالب ســیرجان در نظــر دارد مقــداری از کنتورهــای آب )برنجــی( مســتعمل خــود را از طریــق مزایــده عمومــی بــه فــروش 

برســاند لــذا از کلیــه عالقمنــدان شــرکت در مزایــده دعــوت بعمــل مــی آیــد جهــت دریافــت اســناد و شــرایط مزایــده از تاریــخ 1398/11/5 لغایــت 
ــه مبلــغ 1۰۰،۰۰۰ ریــال بــه حســاب جــاری 3۴۰۰318188 بانــک  ــا در دســت داشــتن فیــش بانکــی ب ســاعت 1۴ روزشــنبه مــورخ 1398/11/12 ب
ملــت بــه نــام شــرکت آب و فاضــالب ســیرجان بــه دفتــر قراردادهــای شــرکت آب و فاضــالب ســیرجان واقــع در خیابــان قــدس مراجعــه نماینــد.
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ایرنـا - جانشـین سـپاه ثـارهللا کرمـان بـا بیـان اینکـه ۲۲0 
میلیـارد ریـال خدمـات بـه عشـایر ایـن اسـتان ارائـه شـده 
گفـت: اینهـا بخشـی از بـرکات برگـزاری یـادواره شـهدای 

عشـایر اسـت.
سـردار محمـد مطهـری روز پنجشـنبه در نخسـتین یـادواره 
شـهدای عشـایر اسـتان کرمـان افـزود: کرمـان ظرفیت های 
زیـادی دارد و پـس از شـهادت سـردار شـهید سـپهبد حـاج 
قاسـم سـلیمانی همـه مشـاهده کردنـد کـه این اسـتان چه 

ظرفیـت باالیـی در بحـث نیـروی انسـانی دارد.
وی بـا اشـاره بـه خدمات رسـانی بـه مناطـق عشـایر نشـین 
اسـتان کرمـان ادامـه داد: امـروز شـبکه تلفـن همـراه، 65 

منطقـه عشـایر نشـین اسـتان را پوشـش می دهـد.
مناطـق  در  بهداشـتی  سـرویس   150 اینکـه  بیـان  بـا  وی 
عشایرنشـین شـمال و جنـوب کرمـان توزیـع شـده اسـت 
گفـت: همچنیـن طـرح بیابان زدایی با اعتباری افـزون بر 1۴ 

میلیـارد ریـال در ایـن مناطـق اجـرا شـده اسـت.
جانشـین سـپاه ثـارهللا کرمـان بـه ارائـه خدمـات درمانـی 
عشـایری اشـاره کـرد و اظهار داشـت: انواع خدمـات درمانی 
همچـون ویزیت رایـگان بیمـاران در قالب اردوهـای جهادی 
بـرای پنـج هـزار و ۲00 نفر، بخـش دیگری از بـرکات یادواره 

شـهدای عشـایر اسـتان کرمان اسـت.
عشـایری  عمرانـی  خدمـات  بـه  اشـاره  بـا  همچنیـن  وی 
تصریـح کـرد: 6 مدرسـه در مناطـق عشایرنشـین احـداث 
شـده و در بحـث تامیـن و حفظ منابع آبی عشـایر نیز تعداد 

15 چشـمه قنـات مرمـت شـده اسـت.
سـردار مطهـری بـا بیـان اینکـه آمـوزش فرزندان عشـایر از 
اهمیـت زیـادی برخوردار اسـت گفـت: ۲ هزار و ۴50 دسـت 
لبـاس فـرم مدرسـه و یکهزار و ۲00 بسـته نوشـت افـزار بین 

دانش آمـوزان عشـایر کرمـان توزیع شـده اسـت. 
وی بـا بیـان اینکه دامداری پایه و اسـاس زندگی عشـایری 
اسـت افـزود: بـرای جلوگیـری از ورود خسـارتهای دامـی، 
تعـداد ۲00 هزار راس دام سـبک و سـنگین عشـایر اسـتان، 

رایگان واکسیناسـیون شـدند.
یـادواره یکهـزار و ۲00 شـهید عشـایر اسـتان کرمـان با حضور 
محمدجـواد فدائـی اسـتاندار کرمـان، فرماندهـان نظامـی 
و انتظامـی، ائمـه جمعـه، مدیـران، سـران طوایـف و جمـع 

زیـادی از مـردم در مصلـی جیرفـت برگـزار شـد.
1۷ شهرستان عشایر نشین در استان کرمان وجود دارد.

ایرنـا - معـاون عمران و توسـعه امور شـهری و روسـتایی 
وزیـر کشـور و رییـس سـازمان شـهرداری ها و دهیاری ها 
در بازدیـد از مناطـق سـیل زده جنوب اسـتان کرمان گفت: 
مدیریت شـهری باید نقش مردم و سـمن ها در مدیریت 

بحران را جـدی بگیرد.
 مهـدی جمالی نـژاد عصـر پنجشـنبه در بازدیـد از مناطـق 
سـیل زده جنـوب اسـتان کرمـان گفـت: مدیریت شـهری 
و روسـتایی بایـد نقـش مـردم، سـمن ها و خیریه هـا در 
مدیریـت بحـران را جـدی بگیـرد و بـرای بهره گیـری از 

توانمندی هـای آنهـا برنامه هـای عملـی داشـته باشـد.
وی کـه از مناطق سـیل زده کهنوج، رودبـار جنوب، جبالبارز، 
جیرفـت، عنبرآباد و دوسـاری بازدید کـرد، افزود: مدیریت 
شـهری و روسـتایی بایـد بـرای مقابله با حـوادث طبیعی 
و اجـرای برنامه هـای پیشـگیرانه عـاوه بـر همـکاری بـا 
بـرای  هـم  مردمـی  ظرفیت هـای  از  دولتـی،  نهادهایـی 
مدیریـت حـوادث طبیعـی در شـهرها و روسـتاها بهـره 
گیـری کند.معـاون عمرانـی وزیـر کشـور بر ارتقـای دانش 
شـهرداری ها،  کارکنـان  مدیـران،  شـهرداران،  آگاهـی  و 
دهیـاران و اعضـای شـوراهای شـهر و روسـتا نسـبت بـه 
عوامـل اصلی افزایـش تاب آوری شـهرها، ایجاد و تقویت 
زیرسـاخت های مناسـب شـهری، نظارت موثر بر سـاخت 
و سـازها، کاربـرد فناوری های نویـن در زمینه کاهش اثرات 
بایای طبیعی سـوانح و آسـیب های احتمالـی تاکید کرد.
وی همچنیـن اظهار داشـت: وزارت کشـور آمـاده همکاری 
بـرای کاهـش  مسـوول  دسـتگاه های  بـا  همفکـری  و 
آسـیب های ناشـی از سـیل به مناطق شـهری و روستایی 

است.
از  همچنیـن  اسـتان  جنـوب  بـه  سـفر  در  جمالی نـژاد 
روسـتاهای سـیل زده چراغ آباد و جنگل آباد و روسـتاهای 
سـیل زده بخـش مرکـزی قلعه گنـج و جـاده شـهری 

سـرتک بازدیـد کـرد.
جنـوب اسـتان کرمان با یک میلیـون نفر جمعیت از هفت 

شهرسـتان تشکیل شده است.

حسـن درج رئیـس کمیتـه ورزش سـازمان جهادکشـاورزی 
جنـوب کرمـان  گفـت: بـا هـدف بزرگداشـت مقـام سـپهبد 
شـهید "حـاج قاسـم سـلیمانی" و تقویـت روحیـه مقاومت و 
ایثـار، یـک دوره مسـابقه چهارجانبـه والیبـال کارکنـان مـرد 
سـازمان جهادکشـاورزی جنـوب کرمـان برگـزار شـد.او افزود: 
ایـن رقابت هـا بـا حضـور چهـار تیـم، در محـل سـالن تربیـت 
بدنی سـازمان جهادکشـاورزی جنوب اسـتان کرمـان پیگیری 
شـد.درج تصریـح کـرد: در پایـان مسـابقات، تیم های شـهید 
آرمـان و شـهید شـجاع حیدری به ترتیـب عناویـن اول و دوم 
رقابت هـا را بـه خـود اختصـاص دادنـد و تیـم شـهید توکلی و 
شـهید دهقانپور نیز در جایگاه های سـوم و چهارم قرار گرفتند.

22۰ میلیارد ریال 
خدمات به عشایر 

استان کرمان ارائه شد

برای مقابله با حوادث 
طبیعی از ظرفیت های 
مردمی استفاده شود

شهید آرمان قهرمان 
مسابقات والیبال 

جنوب کرمان

خبر

قطع راه ارتباطی ۴8 روستا 
در رودبار جنوب

محموله سم کشاورزی قاچاق 
در رودبار جنوب توقیف شد

12 درصد شهدای عشایر کشور 
به استان کرمان تعلق دارند

آغاز عملیات اجرایی بوستان 
شهدای عشایر در جیرفت

کشف ۴۰ هزار لیتر گازوئیل 
قاچاق در جیرفت

فرمانــدار رودبــار جنــوب گفــت: 
ــته  ــای گذش ــاران از روزه ــارش ب ب
ــه راه هــای  ســبب آســیب جــدی ب
ارتباطــی بــه ویــژه روســتا ها شــده 
و ۴8 روســتا ارتباطشــان بــا مرکــز 

قطــع شــد.
ــوب  ــار جن ــدار شهرســتان رودب ــر فرمان ــی ف قانع
ــا خبرنــگار گــروه شــدان هــای  در گفــت و گــو ب
ــت:در  ــان، گف ــوان از کرم ــگاران ج ــگاه خبرن باش
ــتان  ــته در شهرس ــای گذش ــی روز ه ــر بارندگ اث

ــد. ــع ش ــتا قط ــی ۴8 روس ــار راه ارتباط رودب
قانعــی فــر افــزود: در اثــر طغیــان رودخانه هــا راه 
ارتباطــی رودبــار، مظفرآبــاد بــه کهنــوج، رودباربــه 
ــار مهــن  ــه ایرانشــهر، رودب ــار ب ــج، رودب قلعــه گن
ــدود  ــک مس ــه برج ــار ب ــی رودب ــاد ومحورفرع آب

شــد.
فرمانــدار رودبــار همچنیــن گفــت: ســتاد بحــران 
شهرســتان تشــکیل شــده و همــه نیرو هــای 
راهــداری و امــدادی آمــاده هستندوخســارات 

ــد. ــد ش ــام خواه ــا اع ــی متعاقب احتمال
شهرســتان رودبــار جنــوب در ســیل هفته گذشــته 
و  متحمــل شــد  را  نیــز خســارات ســنگینی 
ــه راه هــای  ــد روز گذشــته بازهــم ب بارندگــی  چن
ارتباطــی و زیرســاختی شهرســتان خســارت وارد 

ــرد. ک
ــز  ــری مرک ــه ۴00کیلومت ــوب در فاصل ــار جن رودب
ــن  ــرار گرفت ــل ق ــه دلی ــده و ب ــع ش ــان واق کرم
در نزدیکــی تــاالب جازموریــان حــوزه آبریــز 
شهرســتان های جنوبــی محســوب مــی شــود.

ــت:  ــدانداری گف ــران ش ــت بح ــر کل مدیری مدی
اکنــون محــور رودبــار -زهکلــوت -ایرانشــهربعلت 
طغیــان رودخانه هــای فصلــی و بــاال آمــدن 
محور هــا  ســایر  و  شــد  مســدود  مســیل ها 

بازهســتند.
مجیــد ســعیدی گفــت: چنــد را ه فرعــی در 
رودبــار بــه قلعــه گنــج نیــز مســدود هســتند کــه 
ــایی  ــدن آب بازگش ــش ش ــرو ک ــض ف ــه مح ب

می شــوند.

 ایرنـا - رییـس شـورای تامیـن 
یـک  کشـف  از  جنـوب  رودبـار 
محمولـه قاچـاق سـم کشـاورزی 
و  داد  خبـر  شهرسـتان  ایـن  در 
گفـت: این محموله شـامل 691 قلم انواع سـم 

اسـت. کشـاورزی 
محمـود قانعـی روز جمعـه در گفـت و گـو بـا 
خبرنـگار ایرنـا افـزود: پـس از بـرآورد اولیـه 
کارشناسـان جهاد کشاورزی شهرسـتان، ارزش 
ایـن محموله قاچاق بیـش از یک میلیارد ریال 

تخمیـن زده شـد.
فرمانـدار رودبـار جنـوب تصریـح کـرد: ماموران 
انتظامی شهرسـتان رودبار جنوب محموله سم 
قاچـاق کشـاورزی را از یـک دسـتگاه خودروی 

پـژو ۴05 کشـف و ضبـط کردند. 
وی ادامـه داد: در ایـن ماموریـت راننـده خودرو 

تحویـل مقامات قضایی شـد.
از  زیـادی  بخـش  اینکـه  بیـان  بـا  قانعـی 
اهالـی  معـاش  کسـب  و  اقتصـادی  تـوان 
ایـن شهرسـتان از طریـق کشـت محصـوالت 
کشـاورزی و جالیزی اسـت، گفت: شـهروندان 
غیرمجـاز  فعالیت هـای  اینگونـه  بـه  نسـبت 
حسـاس باشـند و مراتـب را بـه پلیـس 110 

دهنـد. اطـاع 
سـال های گذشته تعدادی از کشـاورزان جنوب 
اسـتان کرمـان بـه دلیـل اسـتفاده از سـموم و 
کودهـای غیرمجـاز، محصـول خـود را بـه طور 
سـنگینی  خسـارت  و  داده  دسـت  از  کامـل 

شـدند. متحمل 
 333 فاصلـه  در  جنـوب  رودبـار  شهرسـتان 
کیلومتـری مرکـز کرمان واقع شـده و جمعیت 

آن برابـر بـا 105 هـزار و 99۲ نفـر اسـت.

دکتـر “محمـد جـواد فدایی”پیـش از 
ظهـر امروز سـوم بهمن مـاه در اولین 
یـادواره 1۲00 شـهید عشـایر اسـتان 
کرمـان در مصلی شهرسـتان جیرفت 
بـا اشـاره بـه جایـگاه عشـایر در همـه عرصـه هـای 
انقـاب اسـامی افزود: عشـایر جمعیتـی پرتاش و 
زحمتکـش هسـتند که نه تنها هیچ بـاری را بر دوش 
جامعـه نمی گذارند، بلکه در اقتصاد کشـور نیز نقش 

بسـزایی دارند.
وی افزود: عشـایر در حفظ مرزهای کشـور، وحدت و 
یکپارچگـی جامعه نقش ویژه ای داشـتند و در حوزه 
شـهادت، خدمت به انقاب اسـامی و مشـارکت در 
دفـاع مقـدس نقش مهـم و ارزنـده ای را ایفـا کرده 

اند.
اسـتاندار کرمـان تصریـح کـرد: جمعیـت عشـایری 
اسـتان  110 هـزار نفـر اسـت که این جمعیت عشـایر 
نسـبت بـه جمعیـت کل اسـتان کرمان معـادل 3.۴ 
درصـد اسـت ایـن در حالـی اسـت کـه 1۲00 شـهید 
از 6500 شـهید اسـتان کرمـان کـه تقدیـم انقـاب 

اسـامی شـده اسـت، مربـوط بـه ایـن قشـر بـوده 
و بیـش از 18 درصـد از شـهدای اسـتان کرمـان از 

خانـواده عشـایر هسـتند.
عالـی تریـن مقـام اجرایـی دولـت در اسـتان کرمان 
بـا این توضیح که عشـایر بیشـتر از سـهم خودشـان 
در دفـاع از کشـور در دوران دفـاع مقـدس حضـور 
داشـتند کـه جـای مباهـات اسـت افـزود: عشـایر 
اسـتان کرمـان نسـبت به جمعیت عشـایری کشـور 
نیـز در همـه عرصه هـا نقش ارزنـده ای داشـته اند، 
اگرچه 9 در صد جمعیت عشـایری کشـور در اسـتان 
کرمان هسـتند اما 1۲ درصد شـهدای عشـایر کشـور 

بـه اسـتان کرمـان تعلـق دارند.
وی بـا بیـان روایتـی از پیامبـر اکـرم)ص( در بـاب 
جایـگاه شـهید و شـهادت افـزود: »هـر کار نیکی که 
شـما تصـور کنیـد کاری باالتـر از آن وجـود دارد تـا 
زمانی که فردی در راه خدا شـهید می شـود و بعد از 
شـهادت هیچ کار خوبی دیگـر در درگاه خداوند وجود 
ندارد« که باید توجه  داشـته باشـیم که شـهادت این 

جایـگاه را دارد.

گـروه  خبرنـگار  گـزارش  بـه 
اسـتان های باشـگاه خبرنگاران 
نعمـت هللا  کرمـان،  از  جـوان 
حسـین زاده شـهردار جیرفت در 
حاشـیه آییـن کلنگ زنـی بوسـتان شـهدای 
عشـایر اسـتان کرمـان گفت: پارک شـهدای 
هـزار   30 مسـاحت  بـه  زمینـی  در  عشـایر 
مترمربـع و اعتبـار ۲0 میلیـارد ریـال کلنـگ 

زنـی شـد.
اوافـزود: ایـن بوسـتان طـی مـدت 6 مـاه به 
ایـن  عائـم  تمـام  و  می رسـد  بهره بـرداری 
پـارک بـه یـاد شـهدای عشـایر ایجـاد می شـود.

حسـین زاده بـا اشـاره بـه فرمایشـات رهبـر 
معظـم انقـاب اسـامی در خصـوص زنـده 
یـاد و خاطـره شـهدا، گفـت:  نگـه داشـتن 
بیشـترین  میزبـان  جیرفـت  شـهرداری 

جنـوب  ادارت  بیـن  در  شـهید  فرزنـدان 
اسـتان کرمـان بـوده و ایـن مسـاله باعـث 

اسـت. مجموعـه  ایـن  افتخـار 
مناسـبی  الگـوی  شـهدا  اینکـه  بیـان  بـا  او 
بـرای جوانـان هسـتند، بیـان کـرد: شـهیدان 
بـا تقدیـم جـان خـود در راه اسـام و انقاب، 
راه و روش زندگـی را بـه مـا نشـان دادنـد و 
مـا نیـز همـواره بایـد در راه والیـت و انقـاب 

قـدم برداریـم.
یـادواره یکهـزار و ۲00 شـهید عشـایر اسـتان 
کرمـان با حضـور سـردار غام رضا سـلیمانی 
مسـتضعفین،  بسـیج  سـازمان  رییـس 
کرمـان،  اسـتاندار  فدائـی  محمدجـواد 
فرماندهـان نظامـی و انتظامـی، ائمه جمعه، 
مدیـران، سـران طوایـف و جمـع زیـادی از 

مـردم در مصلـی جیرفـت برگـزار شـد.

اداره  رئیـس  مشـایخی  محمـد 
شهرسـتان  حکومتـی  تعزیـرات 
اقـدام  پـی  در  گفـت:  جیرفـت 
گمنـام  سـربازان  هوشـیاری  و 
امـام زمـان )عـج(، پلیـس آگاهـی جیرفـت و 
اشـراف اطاعاتـی، یـک واحـد بسـته بنـدی کود 
شـیمیایی مـورد ضربـه اطاعاتـی قـرار گرفـت 
کـه در پـی آن محـل دپـوی سـوخت قاچـاق و 
تولیـد ارز دیجیتـال در شـهرک صنعتـی شـماره 
یـک شهرسـتان جیرفـت کشـف شـد.او افـزود: 
در بازرسـی های میدانـی از محـل دپوی سـوخت 
و حوضچـه تخلیـه و بارگیـری بـه میـزان بیـش 
از ۴0هـزار لیتـر سـوخت گازوئیـل شناسـایی و با 
توجـه بـه تاریکـی هـوا حوضچـه به عمـق 5متر 
و تانکـر زمینـی 18هـزار لیتـری با روشـن شـدن 
هـوا توسـط عوامل شـرکت پخـش فرآورده های 
نفتـی تخلیـه تـا میزان نهایی سـوخت دپو شـده 

مشـخص شـود.او بـرآورد اولیه سـوخت موجود 
را ۴0هـزار لیتـر اعـام کـرد و عنوان کـرد: یک نفر 
متهـم در محـل دسـتگیر و هـم اکنـون در اختیار 
پلیـس آگاهـی قـرار دارد.رئیـس اداره تعزیـرات 
حکومتـی جیرفت با اشـاره به کشـف اتـاق تولید 
ارز دیجیتـال هم در ایـن محل گفت: قاچاقچیان 
ارز  تولیـد  قاچـاق کار  دپـوی سـوخت  کنـار  در 
دیجیتـال را هـم بـا نصب 3۲دسـتگاه کـه ارزش 
ریالـی آن 300میلیـون تومان برآورد شـده اسـت 
انجـام می دادنـد که بـا حضـور کارشناسـان اداره 
بـرق جیرفـت فعـال بودن ایـن دسـتگاه ها تائید 
شـد. مشـایخی با بیـان اینکه این اتـاق در قالب 
واحـد بسـته بنـدی و بـه صـورت پوششـی برای 
تولیـد ارز دیجیتـال اسـتفاده می شـده اسـت بـا 
صـورت جلسـه در اختیـار نیرو هـای اطاعاتـی، 
تعزیـرات حکومتـی و پلیـس آگاهی قـرار گرفته 

ست. ا

ــاون  ــی مع ــدی طباطبای ــد احم ــید وحی س
بهداشــتی دانشــگاه علــوم پزشــکی کرمــان  
گفــت: ســرطان بــه مجموعــه بیماری هایــی 
از  یکــی  آن  در  کــه  می شــود  گفتــه 
ــف،  ــر عوامــل مختل ــدن، در اث ســلول های ب
دچــار رشــد یــا تکثیــر غیرطبیعــی و بیــش 
ــی از  ــاح برخ ــا اص ــه ب ــود ک ــد می ش از ح
الگو هــای زندگــی خــود می تــوان آمــار 

ــش داد. ــه آن را کاه ــا ب ابت
ــی در  ــر طبیع ــر غی ــد و تکثی ــزود: رش او اف
ــود  ــور می ش ــد توم ــه تولی ــر ب ــت منج نهای
ــف  ــون و لن ــد خ ــف مانن ــرق مختل و از ط
ــز ســرایت  ــدن نی ــر ب ــه قســمت های دیگ ب
ــا ایــن پدیــده متاســتاز مــی  می کنــد کــه ب

ــد. گوین
ــاری  ــن بیم ــد ای ــر چن ــت: ه ــان داش او بی
ــد،  ــاق می افت ــر اتف ــنین باالت ــتر در س بیش
همــه  در  ســرطان  بــروز  احتمــال  امــا 
برخــی  و  دارد  وجــود  ســنی  گروه هــای 
ــده می شــود. ــز دی ــال نی ســرطان ها در اطف

کــرد:  تصریــح  طباطبایــی  احمــدی 
ســرطان ها بــه صــورت اختصاصــی بــه 
وســیله پاتولوژیســت در بخش هــای بافــت 
شناســی و پــس از رنــگ آمیــزی تشــخیص 

می شــود. داده 
او گفــت: پنــج ســرطان شــایع مــردان 
پوســت،  معــده،  ترتیــب  بــه  ایرانــی 

ــه  ــزرگ و مثان ــرطان روده ب ــتات، س پروس
ــی ســرطان پســتان،  ــان ایران اســت و در زن
ــرطان  ــد و س ــت، تیروئی ــزرگ، پوس روده ب
معــده شــایع ترین ها هســتند و بــر اســاس 
ــال  ــور در ح ــر کش ــرگ و می ــت م ــام ثب نظ
ــرگ و  ــل م ــومین عام ــرطان س ــر س حاض

میــر در کشــور محســوب می شــود.
معــاون بهداشــتی دانشــگاه علــوم پزشــکی 
کرمــان در خصــوص ســرطان های شــایع 
اســتان کرمــان بیــان داشــت: طبــق آخریــن 
آمــار ایــن دانشــگاه ســرطان های شــایع 
ــتان،  ــرطان پس ــان، س ــن زن ــتان در بی اس
ــن  ــزرگ و در بی ــد و روده ب ــت، تیروئی پوس
مــردان ســرطان های مثانــه، پوســت، ریــه و 

ــتند. ــا هس ــایع ترین آن ه ــره ش حنج
احمــدی طباطبایــی افــزود: بســیاری از 
عوامــل محیطــی و همچنیــن اســتعداد 
زنتیکــی در ایجــاد ســرطان نیــز نقــش 

دارنــد.
او در تشــریح ایــن عوامــل گفــت: مهمتریــن 
عوامــل خطــر مســتعد کننــده و بوجــود 
ــیگار،  ــتفاده از س ــا؛ اس ــرطان ه ــده س آورن
الــکل، عوامــل بیولوژیــک و عفونت هــای 
ــی  ــیوه زندگ ــین، ش ــل افاتوکس ــن مث مزم
)تغذیــه، چاقــی، و عــدم فعالیــت فیزیکی(، 
ــواد  ــاب، م ــعه آفت ــزان و اش ــای یونی پرتو ه
پیچیــده شــیمیایی و مواجهــات شــغلی 

مثــل آزبســت و ســیلیس و کادمیــوم و 
ــتند. ــی هس ــوارد ژنیتک م

معــاون بهداشــتی دانشــگاه علــوم پزشــکی 
کرمــان بــا بیــان راه هــای پیشــگیری از 
ســرطان تصریــح کــرد: بــا توجــه بــه اینکــه 
ــی بهداشــت از  ــق اســناد ســازمان جهان طب
۴0 درصــد ســرطان ها قابــل پیشــگیری 
هســتند، بــه نظــر می رســد بــا اصــاح 
الگــوی زندگــی و پرهیــز از مصــرف دخانیات 
و الــکل و افزایــش فعالیــت بدنــی و مصرف 
مــواد غذایــی ســالم بــه ویــژه مصــرف 
ســبزیجات و میوه هــا و اســتفاده از لبنیــات 
کــم چــرب و کــم نمــک و روغن هــای 
ــا  ــادی از ابت ــد زی ــا ح ــوان ت ــی می ت گیاه

ــرد. ــری ک ــرطان جلوگی ــه س ب
ــاران  ــای بیم ــود بق ــل بهب ــن دلی او مهمتری
امــروزی،  موثــر  درمان هــای  بــر  عــاوه 

و  غربالگــری  مــردم،  آگاهــی  افزایــش 
تشــخیص زودهنــگام ایــن بیماری دانســت 
و گفــت: غربالگــری بــه معنــای تشــخیص 
بیمــاری خــاص در افــرادی که هیــچ عامت 
هشــداردهنده ای بــرای ســرطان ندارنــد، امــا 
ــه دلیــل شــرایط جنســی )مثــا ســرطان  ب
ــن  ــل س ــاص )مث ــنی خ ــا س ــتان( ی پس
ــه ســرطان  ــاال( بالقــوه در معــرض ابتــا ب ب
هســتند اســت. احمــدی طباطبایــی افــزود: 
در ایــن راســتا در حــال حاضــر طبــق ابــاغ 
دفتــر اداره ســرطان وزارت بهداشــت، درمــان 
و آمــوزش پزشــکی در طــرح ملــی مبــارزه با 
ســرطان؛ ســه ســرطان پســتان، دهانــه رحم 
و روده بــزرگ کــه جــزء باالتریــن مــوارد ابتا 
و مهم تــر از آن جــزء قابــل پیشــگیری ترین 
و  مــورد غربالگــری  ســرطان ها هســتند 

ــد. ــرار می گیرن ــگام ق ــخیص زودهن تش

جهـاد  سـازمان  رئیـس  برخـوری  سـعید 
کشـاورزی جنـوب کرمـان گفت: در این جلسـه 
بـه بررسـی عملکـرد قـرارگاه مهـارت آمـوزی 
سـربازان وظیفه جنوب اسـتان کرمـان با هدف 
برنامـه  و  وظیفـه  عملکـرد سـربازان  تشـریح 
ریـزی بـرای سـال آینـده بـا حضـور رییـس و 
اعضـاء کارگـروه قـرارگاه جنـوب کرمـان، برگزار 

. شد
جهادکشـاورزی  سـازمان  رئیـس  برخـوری 
آمـوزی  مهـارت  قـرارگاه  کارگـروه  رئیـس  و 
در  جنوبـی کرمـان  عمومـی  وظیفـه  کارکنـان 
پتانسـیل ها  بـه  اشـاره  بـا  حـوزه کشـاورزی 
زمینـه  در  کرمـان  جنـوب  توانمندی هـای  و 
جنـوب  اقتصـاد  داشـت:  اظهـار  کشـاورزی 
کرمـان بـر پایـه کشـاورزی می باشـد و اکثـر 
سـربازان بومـی و عاقمند به مهـارت آموزی در 

هسـتند. کشـاورزی  رشـته های 

و  سـن  میانگیـن  بـه  توجـه  بـا  افـزود:  او 
تحصیـات فعلـی بهره بـرداران منطقه، مسـئله 
سـربازان،  آمـوزی  مهـارت  و  سـازی  جـوان 
جوانـان  و  بهره بـرداران  فرزنـدان  باالخـص 
عاقمنـد، یکـی از نیاز هـای بخـش کشـاورزی 

می باشـد. کرمـان  جنـوب 
رییـس کارگروه قـرارگاه مهارت آمـوزی کارکنان 
وظیفـه عمومـی در حـوزه کشـاورزی جنـوب 
یـک فرصـت  دوره مقـدس سـربازی  گفـت: 
مناسـب بـرای جوانـان می باشـد کـه با کسـب 
خـود  توانمندی هـای  افزایـش  و  مهارت هـا 
می تواننـد آمادگـی الزم بـرای ورود بـه عرصـه 
تولیـد و کشـاورزی حرفـه ای را کسـب نماینـد.
سـازمان  همـکاری  ازآمادگـی  برخـوری 
جهادکشـاورزی جنوب کرمـان در زمینه آموزش 
سـربازان منطقه افـزود: مهارت آموزی سـربازان 
یـک سـرمایه گذاری سـود بخـش و بلندمـدت 

کرمـان  جنـوب  کشـاورزی  بخـش  بـرای 
می باشـد کـه امید داریم شـرایطی فراهم شـود 
کـه سـربازان پـس از کسـب مهارت هـای الزم 
بتواننـد در حوزه هـای مختلـف کشـاورزی بـه 

تولیـد و اشـتغال دسـت پیـدا کننـد.
حسـین اسـدی مسـئول کیفیت قرارگاه مهارت 
ایـن  نیرو هـای مسـلح در  آمـوزی سـتاد کل 
آمـوزی  مهـارت  فراینـد  تشـریح  بـا  نشسـت 
کارکنـان وظیفه گفـت: این فرایند پیرو دسـتور 
فرماندهـی کل قـوا در قالـب قـرارگاه مهـارت 
آمـوزی کارکنـان وظیفـه سـتاد کل نیرو هـای 
مسـلح تشـکیل و هـم اکنـون بـا اسـتفاده از 
جهـاد  نظیـر  دولتـی  دسـتگاه های  ظرفیـت 
کشـاورزی، فنی و حرفه ای، ورزش و جوانان و 
فنـاوری اطاعـات و ارتباطات در کشـور در حال 

اسـت. اجرا 
او از ضـرورت کیفـی سـازی دوره های آموزشـی 
سـربازان، بـه موضـوع ابـاغ منشـور کیفیـت 
سـتادکل  و حمایت هـای  آموزشـی  دوره هـای 
نیرو هـای مسـلح در زمینـه افزایـش کیفیـت 
مهـارت آمـوزی سـربازان در آینـده ای نزدیـک 
اشـاره و افزود:منطقـه جنـوب کرمـان بـا توجه 
بخـش  در  منطقـه  اسـتعداد  و  پتانسـیل  بـه 
کشـاورزی ازجایـگاه ویـژه و خاصـی در کشـور 
عنـوان  بـه  زودی  بـه  برخـوردار می باشـد کـه 
آموزشـی سـربازان  پایلـوت کشـوری کیفیـت 
انتخـاب می گـرد. ابوالقاسـم ورداسـبی رئیس 
جهـاد  وزارت  اداری  تحـول  و  نوسـازی  مرکـز 
کشـاورزی در این جلسـه بیـان داشـت: وزارت 

افزایـی  مهـارت  زمینـه  در  کشـاورزی  جهـاد 
پیش بینـی  برنامه هـای  از  وظیفـه  سـربازان 
شـده جلوتـر می باشـد و تاکنـون 36 هـزار نفر 
سـرباز موفق به گذرانـدن دوره مهارت آموزی در 

بخـش کشـاورزی شـده انـد.
رییـس مرکـز نوسـازی و تحـول اداری وزارت 
جهـاد کشـاورزی افـزود: در صـدد هسـتیم بـا 
تشـکیل کمیته هـای مختلـف، ضمـن کیفـی 
سـازی دوره هـا در زمینه اشـتغال سـربازانی که 
دوره هـای مهـارت آمـوزی را کسـب کـرده انـد، 

کنیم. اقـدام 
احمـد آیین رئیـس مرکز تحقیقات کشـاورزی 
جنـوب کرمـان اظهارداشـت:در سـال جـاری 5 
هـزار و 130 نفـر روز سـرباز در جنـوب کرمـان 
دوره هـای مهارتـی در حـوزه کشـاورزی آموزش 
دیـده انـد که بـا توجه بـه برنامه ریزی بـرای 100 
نفـر سـرباز سـپاه و نیروی انتظامی حـدود 300 
نفـر از سـربازان در دوره هـای آموزشـی شـرکت 
کردنـد و در ایـن زمینـه از برنامـه اباغی جلوتر 

. هستیم
در ادامـه ایـن نشسـت هـادی افشـین نماینده 
قـرارگاه مهـارت افزایـی جنـوب کرمـان و کردی 
معـاون تربیـت آمـوزش فرماندهـی انتظامـی 
جیرفـت و دیگـر اعضـاء کارگـروه ضمـن ارائـه 
گـزارش عملکـرد پیرامـون برنامه هـای آتـی و 
چالش هـا و راهکار هـا بـه بحـث و تبـادل نظـر 
پرداختنـد و بـرای رفـع مشـکات و پیگیـری 
اجـرای مصوبات و پیشـنهادات مطرح شـده از 
طریق سـتاد کل نیرو های مسـلح اقدام شـود.

 شایع ترین سرطان های 

استان کرمان کدام اند؟

آموزش مهارت های کشاورزی 
به سربازان جنوب استان
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آن،  در  اسـت کـه  خونـی  ارثـی  بیمـاری  یـک  تاالسـمی 
بـدن میـزان هموگلوبیـن کمتـر و یـا هموگلوبیـن هـای غیـر 
طبیعـی تولیـد مـی کنـد. هموگلوبیـن در اکسـیژن رسـانی 
قرمـز  هـای  بـه گلبـول  بـدن  مختلـف  هـای  بخـش  بـه 
خـون کمـک مـی کنـد. کـم بـودن سـطح هموگلوبیـن خون 
ممکـن اسـت منجـر بـه بیمـاری کـم خونـی شـود. بیماری 
کـم خونـی بیمـاری ای اسـت کـه باعث می شـود شـخص 
مبتـا احسـاس ضعـف و خسـتگی کنـد. کـم خونی شـدید 
مـی توانـد بـه اعضای بـدن صدمـه زده و در نهایـت منجر به 
مـرگ فـرد مبتـا شـود. متأسـفانه در حـال حاضـر بيمـاران 
تاالسـمي بـا مشـكات زيـادي ماننـد كمبـود دارو، هزينـه 
بيـكاري  بيمه هـا،  همـكاري  عـدم  بيمـاري،  آور  سرسـام 
عـدم  صـورت  در  تاالسـمي  بيمـاران  هسـتند.  روبـرو  و... 
دسترسـي بـه دارو بايـد درد هـاي طاقـت فرسـايي را تحمل 
كنند.كارشناسـان معتقدند،تشـخيص بيمـاري تاالسـمي بر 
اسـاس انجـام يـک آزمايـش خـون سـاده بـا هزينـه اندک 
امـکان پذيراسـت در حالـي کـه هزينـه نگهـداري بيمـاران 
تاالسـمي بسـيار زیـاد اسـت.  تاالسـمي يـک واژه يونانـي و 
مرکـب از ۲ واژه تاالسـا بـه معنـي دريـا و اميـا بـه معنـي 
خـون اسـت. اوليـن بـار در سـال 13۲5 ميادي ۲دانشـمند 
بنام هـاي کولـي و لـي نوعـي کـم خونـي گـزارش کردنـد کـه 
بـا بزرگـي طحـال و تغييـرات اسـتخواني همـراه بـود و بـه 
دليـل شـيوع زياد اين بيمـاري در اطراف مديترانه تاالسـمي 
نامگـذاري شـد. ايـن بيمـاري در سراسـر جهـان و در همـه 
نژادهـا ديـده مي شـود، ولـي شـيوع آن در نواحـي مديترانـه 

خاورميانـه  سيسـيل(  جزيـره  و  قبـرس  يونـان،  )ايتاليـا، 
)ايـران، ترکيه و سـوريه( آسـيا )هندوسـتان و پاکسـتان( و 
ناحيـه جنـوب غربـي اروپـا تـا خـاور دور امتـداد و در نواحي 
وسـيعي از آفريقـاي مرکـزي نيـز ديـده مي شـود. پراکندگي 
اين بيماري در تمام نقاط کشـور ما يکسـان نيسـت، شـيوع 
تاالسـمي در ايـران بـر حسـب منطقـه جغرافيايـي متفـاوت 
اسـت. در نواحـي حاشـيه دريـاي خـزر )اسـتان هاي گيان، 
و  خليج فـارس  حاشـيه  نواحـي  گلسـتان(  و  مازنـدران 
دريـاي عمـان )بوشـهر، هرمزگان، سيسـتان و بلوچسـتان( 
خوزسـتان، فـارس و جنـوب کرمـان از سـاير نقـاط کشـور 

شـايعتر اسـت.  تاالسـمی دو نـوع اصلـی دارد: آلفـا و بتا که 
تاالسـمی بتا نسـبت به تاالسـمی آلفا بسـیار شـایعتر است.

 بیماری تاالسمی 100درصد قابل کنترل است
پزشـکی  علـوم  دانشـگاه  درمـان  معـاون  سـاالری   دکتـر 

جیرفـت درمـورد میزان شـیوع این بیماری در جنوب اسـتان 
بـه کاغـذ وطـن گفت: ایـن بیماری در جنوب اسـتان شـیوع 
بیشـتری دارد و در مناطقـی مثـل رودبارجنـوب و کهنـوج 
بیـش ز 100 بیمارتاالسـمی وجـود دارد.سـاالری بـا تـا کیـد 
بـر اینکـه بـا انجـام آزمایـش پیـش از ازدواج میـزان خطـر 
بـه دنیـا آمـدن فرزنـد مبتـا مشـخص می شـود، گفـت: تا 
کیـد بایـد بـر پیشـگیری باشـد  و بایـد دفاتـر ازدواج هـم 
حسـاس شـوند که قبـل از عقد حتمـا زوج ها ایـن آزمایش 
هـا را انجـام دهنـد و در صـورت رعایـت کـردن ایـن موضوع 
ایـن بیمـاری بـه صـورت 100 درصـد قابـل کنتـرل اسـت. به 
گفتـه سـاالری در مراکـز بیمـاری های خاص جنوب اسـتان 
تمـام خدمـات مخصوص بیمـاران تاالسـمی ارائه می شـود 
و جدیـدا  یک مرکـز جدید بیماران تاالسـمی دررودبارجنوب 
و کهنـوج هـم  راه انـدازی  شـده اسـت. سـاالری  بـا تاکیـد 
برایـن کـه امکانـات بـرای بیمـاران خـاص در جنوب اسـتان 
در سـطح مطلـوب اسـت گفت:حتی بیمارسـتان هـا و مراکز 
بیمـاران خـاص جنـوب مجهـز بـه دسـتگاه دیالیز هسـتند. 
بـه طـور مثـال قبـا بیمـاران دیالیـزی از رودبـار و قلعه گنج 
بایـد بـه جیرفـت مـی آمدنـد، امـا االن مراکـز مختلـف این 
دسـتگاه را دارنـد. سـاالری مشـکل اصلی بیماران تاالسـمی 
دارو  بیـان کـرد:  کمبـود  ایـن گونـه  را  اسـتان  جنـوب  در 
مشـکل اصلـی ایـن بیمـاران اسـت کـه آن، هـم بـه خاطـر 
تحریـم هـا بـه وجـود آمـده و هـم بـه دلیـل بعـد مسـافت 
مراکـز مـا بـا تهـران کـه اگـر دارویی کم شـود  تا درخواسـت 
بـه مرکـز برسـد مدتـی طـول می کشـد. سـاالری یـادآوری 
کـرد: البتـه  بـه دلیـل تحریم هـا کمبـود دارو بیمـاری های 
خـاص  در کل کشـور وجـود دارد.سـاالری تـا کیـد کـرد مـا 
در بیمارسـتان هـای جنـوب اسـتان تمـام تاشـمان را مـی 
کنیـم  کـه کمبـود دارو بـرای بیمـاران خـاص اتفـاق نیافتـد.

سه مرکز مخصوص بیماران تاالسمی 
در جنوب کرمان وجود دارد

سـاردویی کارشـناس مسـئول بیماری های خاص دانشـگاه 
بیمـاران  مخصـوص  مراکـز  تعـداد   مـورد  در  جیرفـت  
تاالسـمی در جنـوب اسـتان بـه کاغـذ وطن گفت:اکنون سـه 
مرکـز جیرفـت ، رودبـار جنـوب و کهنـوج  در جنـوب اسـتان 
فعـال هسـتند.  سـاردویی در مـورد تعـداد بیمـاران مبتـا به 
تاالسـمی در جنوب اسـتان گفت: در حال حاضر  ۲۲۷  بیمار 
تاالسـمی در مرکز تاالسـمی جیرفت، ۲19 نفر در مرکزکهنوج 

و ۲8 نفـر هـم در مرکـز رودبـار جنـوب خونگیـری را انجـام 
مـی دهند.سـاردویی یادآور شـد: تـا ۲۲ بهمن مرکـز بیماران 
تاالسـمی در عنبرآبـاد  هـم راه انـدازی مـی شـود و مشـکل 

بیمارانـی کـه به دلیـل بعد فاصله با مشـکل مواجـه بودند تا 
حـدودی زیـادی حل می شـود و حـدود ۷0 بیمار تاالسـمی 
از مرکـز جیرفـت کـم و بـه مرکز عنبرآبـاد منتقل می شـوند.

کرمان یک قطب درمانی است
 پیــش از ایــن مدیــرکل بیمــه ســامت اســتان کرمــان در 
ــه  ــتان  ب ــان در اس ــن دارو  و درم ــکات  تامی ــورد مش م

گفتــار نــو گفتــه بــود: اســتان کرمــان جــزء 5 اســتان گــران 
نســخه های دارویــی و جــزء ســه اســتان پرهزینــه درمانــی 
اســت، امــا رییــس انجمــن داروســازان اســتان کرمــان ایــن 

گفته هــا را بــه لحــاظ علمــی و آمــاری کامــا خــام می دانــد 
ــای  ــوع و پارامتر ه ــاد موض ــد ابع ــدا بای ــد: در ابت و می گوی
ــه در  ــی ک ــز اقام ــود و ری ــال ش ــی و اعم ــف بررس مختل
ــه  ــپس نتیج ــود س ــت داده ش ــم مطابق ــت باه ــخ اس نس
گیــری و تحلیــل کــرد. مدیــر دارو دانشــگاه علــوم پزشــکی، 
ــان  ــد: کرم ــد و می گوی ــد می کن ــا را تایی ــن گفته ه ــا ای ام
ــگاه  ــاران دانش ــرریز بیم ــت و س ــی اس ــب درمان ــک قط ی
علــوم پزشــکی بــم، جیرفــت، ســیرجان، رفســنجان و کرمان 
ــزگان  ــتان و هرم ــتان و بلوچس ــتان سیس ــه اس ــه اضاف ب
ــورد  ــیبی در م ــد حس ــوند. محم ــان می ش ــان درم در کرم
ــمی  ــاران تاالس ــداد بیم ــد: تع ــمی می افزای ــاران تاالس بیم
ــوص در  ــن خص ــا در ای ــت، ام ــاال اس ــتان ب ــوب اس در جن
الگو هــای کشــوری مقــام اول را نداریم.بنــا بــه آنچــه مدیــر 
دارو دانشــگاه علــوم پزشــکی می گویــد: برخــی از بیمــاران 
خــاص حتــی از تهــران بــرای درمــان بــه کرمــان می آینــد، 
ــت. ــر اس ــهل و الوصول ت ــان س ــه دارو در کرم ــه تهی چراک

هشت درصد بیماران تاالسمی کشور 
در کرمان هستند

 یکــی دیگــر از مشــکات بیمــاران تاالســمی مصــرف 
ــه  ــه ب ــا توج ــه ب ــت ک ــی اس ــای خون ــرآورده ه ــاالی ف ب
کاهــش اهــدا خــون در فصــول ســرد صــورت جــدی تــری 
بــه خــود مــی گیرد،آمــار بــاالی تصادفــات جــاده ای و نیــز 
ــه یکــی از  پیونــد ســلول های بنیادیــن، اســتان کرمــان را ب
ــرده  ــل ک ــی تبدی ــای خون ــرف فرآورده ه ــتان های پرمص اس
اســت. از ســوی دیگــر حــدود هشــت درصــد بیمــاران 
ــا ۴0 درصــد  تاالســمی کشــور در کرمــان هســتند کــه 30 ت
ــاال  ــا ح ــود. ام ــاران می ش ــن بیم ــرف ای ــی ص ــون اهدای خ
بــرای  مراجعه کننده هــا  تعــداد  هــوا ســرد شــده  کــه 
اهــدای خــون کاهــش یافتــه و ایــن مســاله ســبب شــده 
ــل  ــن دلی ــه همی ــد. ب ــش یاب ــتان کاه ــی اس ــر خون ذخای
ــردم خواســته  ــان از م ــال خــون اســتان کرم ــرکل انتق مدی
بــرای اهــدای خــون بــه پایگاه هــای ایــن ســازمان مراجعــه 
ــتان  ــون اس ــال خ ــرکل انتق ــی مدی ــد.روح هللا میرزای کنن
ــار کــرد: »اســتان کرمــان یکــی از اســتان های  کرمــان اظه
ــاد  ــی ی ــت.« میرزای ــی اس ــای خون ــرف در فرآورده ه پرمص
آوری کــرد: »در اســتان کرمــان پنــج پایــگاه انتقــال خــون 
شــامل شــهر های کرمــان، ســیرجان، رفســنجان، جیرفــت و 
بــم آمــاده ی ارائــه ی خدمــت بــه مــردم اســتان هســتند«.

دکتر ساالری  معاون درمان دانشگاه علوم 
پزشکی جیرفت درمورد میزان شیوع این بیماری 

در جنوب استان به کاغذ وطن گفت: این 
بیماری در جنوب استان شیوع بیشتری دارد و 
در مناطقی مثل رودبارجنوب و کهنوج بیش ز 
1۰۰ بیمارتاالسمی وجود دارد.ساالری با تا کید 

بر اینکه با انجام آزمایش پیش از ازدواج میزان 
خطر به دنیا آمدن فرزند مبتال مشخص می 

شود، گفت: تا کید باید بر پیشگیری باشد  و باید 
دفاتر ازدواج هم حساس شوند که قبل از عقد 
حتما زوج ها این آزمایش ها را انجام دهند و 

در صورت رعایت کردن این موضوع این بیماری 
به صورت 1۰۰ درصد قابل کنترل است. به گفته 

ساالری در مراکز بیماری های خاص جنوب 
استان تمام خدمات مخصوص بیماران تاالسمی 

ارائه می شود و جدیدا  یک مرکز جدید بیماران 
تاالسمی دررودبارجنوب و کهنوج هم  راه اندازی  

شده است. ساالری  با تاکید براین که امکانات 
برای بیماران خاص در جنوب استان در سطح 

مطلوب است گفت:حتی بیمارستان ها و مراکز 
بیماران خاص جنوب مجهز به دستگاه دیالیز 

هستند. 

به گفته کارشناس مسئول بیماری های خاص دانشگاه علوم پزشکی جیرفت، مرکز بیماران تاالسمی شهرستان عنبرآباد 
تا 22 بهمن ماه افتتاح می شود 

وعده افتتاح مرکز تاالسمی عنبرآباد 

تاالسـمی یـک بیمـاری ارثی خونی اسـت کـه در آن، بدن میـزان هموگلوبیـن کمتر و یـا هموگلوبین 
هـای غیـر طبیعـی تولید مـی کنـد. هموگلوبین در اکسـیژن رسـانی به بخـش های مختلـف بدن به 
گلبـول هـای قرمـز خون کمـک می کنـد. کم بـودن سـطح هموگلوبین خـون ممکن اسـت منجر به 
بیمـاری کـم خونـی شـود. بیمـاری کـم خونـی بیماری ای اسـت کـه باعث می شـود شـخص مبتال 
احسـاس ضعـف و خسـتگی کنـد. کم خونی شـدید مـی تواند به اعضای بـدن صدمـه زده و در نهایت 
منجـر بـه مـرگ فـرد مبتـال شـود. متأسـفانه در حـال حاضـر بیماران تاالسـمی بـا مشـكالت زیادی 
ماننـد كمبـود دارو، هزینـه سرسـام آور بیمـاری، عدم همـكاری بیمه ها، بیـكاری و... روبرو هسـتند. 

سـاردویی کارشـناس مسـئول بیمـاری های 
تعـداد   دانشـگاه جیرفـت  در مـورد  خـاص 
در  تاالسـمی  بیمـاران  مخصـوص  مراکـز 
جنـوب اسـتان بـه کاغـذ وطـن گفت:اکنـون 
سـه مرکـز جیرفـت ، رودبـار جنـوب و کهنوج  
در جنـوب اسـتان فعال هسـتند.  سـاردویی 
در مـورد تعـداد بیمـاران مبتـال به تاالسـمی 
حاضـر   حـال  در  گفـت:  اسـتان  جنـوب  در 
تاالسـمی  مرکـز  در  تاالسـمی  بیمـار    227
جیرفـت، 219 نفـر در مرکزکهنـوج و 28 نفـر 
را  خونگیـری  جنـوب  رودبـار  مرکـز  در  هـم 

انجـام مـی دهنـد.

 نجمه سعیدی
دبیر تحریریه/کاغذ  وطن

سنا
 ای

س:
عک

اگهی حصر وراثت 
احتـر امـا در خصـوص دادخواسـت تقدیمـی خواهـان 
ارزو ملـک بامـری نیا به خواسـته حصـر وراثت توضیح 
داده شـادروان سـیدی بامـری نیـا فرزنـد صفـر  بـه ش ملـي 
53695۷۷۴63در تاریـخ ۲۲-6-98در چـاه علـی فـوت نمـوده و 
ورثـه  حيـن فـوت  وي عبـار تنـد از 1-علی مـراد بامری نیـا فرزند 
سید۲-مسـعود بامـری نیـا فرزنـد سـیدی 3-مهدی بامـری نیا 
فرزنـد سـیدی )فرزنـدان پسـر متوفـی(۴-ارزو ملک بامـری نیا 
فرزنـد سـیدی 5-زینب بامری نیا فرزند سـیدی 6-بهنـاز بامری 
نیـا فرزند سـیدی  )فرزندان دختر متوفی (۷-مـل خاتون بامری 
نیـا فرزنـد بهـرام 8-جمیلـه علیمـرادی جرجنـدی فرزنـد تیمـور   
)همسـران  متوفـی ( لـذا مراتب یـک نوبت در روزنامـه های کثیر 
اال انتشـار محلـی ا گهـی میشـود تاچنانچه کسـي اعتراضـي داردیا

وصیـت نامـه از متوفی نزد اشـخاصي باشـد یک ماه از نشـر آگهي 
بـه دادگاه تقديـم دارد واال گواهي صادر خواهد شـد.م الف80۲

شورای حل اختالف رودبار جنوب شماره دو -بهروز عربی 

اگهی حصر وراثت 
فرزنـد  سـابقی نژاد  رسـول  دادخواسـت  بـه  توجـه  بـا  احترامـا 
علـی خواهشـمند اسـت ورثـه مرحـوم علـی سـابقی نـژاد فرزند 
ولـی بـه شـماره ملـی 536969801در روزنامـه کثیـر االنتشـار درج مـی گردد 
.1-زهـرا سـابقی نـژاد بـه شـماره ملـی 5360۴5۷1فرزنـد متوفـی ۲-خیـر 
بـی بـی سـابقی نـژاد  بـه ش م 60598۴۲0۴6فرزنـد متوفـی 3-کریـم 
سـابقی نـژاد بـه ش م 53611668۴فرزنـد متوفـی ۴-زر خاتـون سـابقی 
نـژاد  متوفـی 5-حسـین سـابقی  بـه ش م 5369695۷33فرزنـد  نـژاد 
بـه ش م 5369699۷98فرزنـد متوفـی 6-مهـر بـی بـی سـابقی نـژاد بـه 
بـه ش م  نـژاد  ش م 5369698503فرزنـد متوفـی ۷-ابراهیـم سـابقی 

536969۲16فرزند متوفی 8-کمال سابقی نژاد به ش م 5369699۷۷1فرزند 
نـژاد بـه ش م 5369699۷81فرزنـد متوفـی  متوفـی 9-فاطمـه سـابقی 
-11 متوفـی  5360۲03۴98فرزنـد  م  ش  بـه  نـژاد  سـابقی  10-کلثـوم 

1۲-النـاز  متوفـی  5366009۴۲81فرزنـد  م  ش  ب  نـژاد  سـابقی  رسـول 
سـابقی نـژاد بـه ش م 536031۷396فرزنـد متوفـی 13-کوهـی سـابقی 
نـژاد  سـابقی  1۴-مریـم  متوفـی  5369699۷63فرزنـد  م  ش  بـه  نـژاد 
بـه  نـژاد  سـابقی  15-نسـیبه  متوفـی  5360561531فرزنـد  م  ش  بـه 
بـه ش م  نـژاد  ش م 5360۲8۲۲15فرزنـد متوفـی 16-سـکینه سـابقی 

مرحـوم - محمـد همسـر  دوسـت  5369۷0۲۴03فرزنـد 
شورای حل اختالف شماره یک بخش جازموریان م الف:8۰3

آگهی فقدان سند مالکیت 
آقـای مهـدی قربانـی بموجـب وکالتنامـه رسـمی نسـبت بـه ۲/5دانـگ از 
ششـدانگ )وکالـت نامـه شـماره 3۷331 -9۴/۴/۲1( وکالتـا از طـرف آقـای 
حسـین قربانـی مالـک ملـک پـاک ۴50 اصلی واقـع در زرنـد بخش 15 کرمان که سـند 
مالکیـت آن بـا شـماره چاپـی 8185۲3 ذیـل ثبـت ۴319 صفحـه 1۴۴ دفتـر 18 صـادر و 
تسـلیم گردیده، ضمن تسـلیم دو برگ استشـهادیه محلی تصدیق شـده مدعی اسـت که 
سـند مالکیـت پاک مزبور که در یـد وی بوده بعلت جابجایی مفقود گردیده و درخواسـت 
سـند مالکیـت المثنـی نسـبت بـه دو دانـگ را نمـوده لـذا باسـتناد تبصـره یک مـاده 1۲0 
اصاحـی آییـن نامـه قانون ثبت مراتب یـک نوبت در تاریخ مندرج در ذیل آگهی می شـود 
تـا چنانچـه کسـی مدعـی انجام معامله نسـبت به ملـک فوق الذکر می باشـد کـه در این 
اگهـی ذکـر نگردیده و یا مدعی وجود سـند مالکیت نزد خود می باشـد ظـرف مدت ده روز 
از تاریخ انتشـار اگهی به اداره ثبت اسـناد و اماک شهرسـتان زرند مراجعه و اعتراض خود 
را ضمن ارائه اصل سـند مالکیت و یا سـند معامله تسـلیم نماید واال پس از مدت مذکور 

نسـبت بـه صدور سـند مالکیت المثنـی اقـدام خواهد شـد. م الف ۲1۲
تاریخ انتشار:شنبه 1398/11/5

حسین توحیدی نیا-رییس اداره ثبت اسناد وامالک شهرستان زرند

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

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

اگهـی موضـوع مـاده 3 قانـون و مـاده 13 آئیـن نامـه قانـون تعییـن تکلیـف 
وضعیت ثبتی و اراضی و سـاختمان های فاقد سـند رسـمی برابر رای شـماره 
139860319008001995 هیـات دوم موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیت 
ثبتی اراضی و سـاختمان های فاقد سـند رسـمی مسـتقر در واحد ثبتی حوزه 
ثبـت ملـک زرنـد تصرفـات مالکانـه بامعـارض متقاضـی آقـای محمدصالح 
شـریفی اسـمعیل آبـادی فرزند رضـا بشـماره شناسـنامه 30801۴01۴1 صادره 
از زرنـد در یـک بـاب خانه به مسـاحت ۲۴۷/50 مترمربع پـاک 995 فرعی از 
۷561 اصلـی واقـع در زرنـد بلوار آیت ا... هاشـمی کوچه 3 خریـداری از مالک 
رسـمی آقـای غامعبـاس نظریـان محـرز گردیده اسـت. لـذا به منظـور اطاع 
عمـوم مراتـب در دو نوبـت بـه فاصلـه 15روز آگهـی مـی شـود در صورتـی کـه 
اشـخاص نسـبت بـه صدور سـند مالکیـت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند 
مـی تواننـد از تاریـخ انتشـار اولیـن اگهی به مـدت دو مـاه اعتراض خـود را به 
ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید ظـرف مدت یـک ماه از تاریخ تسـلیم 
اعتـراض، دادخواسـت خـود را بـه مراجع قضایـی تقدیم نمایند. بدیهی اسـت 
در صـورت انقضـای مـدت مذکـور و عـدم وصول اعتـراض طبق مقررات سـند 

مالکیـت صـادر خواهـد شـد. م/ الف ۲00
تاریخ انتشار نوبت اول: 98/10/۲1
تاریخ انتشار نوبت دوم: 98/11/5

حسین توحیدی نیا-رییس ثبت اسناد و امالک شهرستان زرند

  باسمه تعالی
آگهی ابالغ اجرائیه کالسه: 98۰۰9۰5 

عليـه آقـای عزیـز خواجوئـی نـژاد،، نـام پـدر :ابراهیـم 
، شـماره ملـی : ۲۲9۷58۷600، متولـد : 53/05/01، بـه نشـانی 
گـزارش  برابـر  کـه  فـوق  پرونـده کاسـه  بدهـکار  سـیرجان   :
9800۷9۷5مـورخ 98/10/30 شـناخته نگردیده ایـد اباغ می گردد 
که برابر سـند ازدواج شـماره 1860 مورخه 138۷/10/03 بین شـما 
و خانـم صدیقـه خواجوئی مبلـغ 9/۷80/000/000 ریـال بدهکار می 
باشـید کـه بر اثر عـدم پرداخـت وجه بسـتانکار درخواسـت صدور 
اجرائیه نموده پس از تشـریفات قانونی اجرائیه صادر و به کاسـه 
فـوق در ایـن اجـراء مطـرح می باشـد لذا طبـق مـاده 18/19 آئین 
نامـه اجرائـی مفاد اسـناد رسـمی بشـما اباغ مـی گـردد از تاریخ 
انتشـار ایـن آگهـی کـه تاریخ ابـاغ اجرائیه محسـوب اسـت فقط 
یـک نوبـت در روزنامه درج ومنتشـر می گردد ظرف مدت بیسـت 
روز نسـبت بـه پرداخـت بدهـی خـود اقـدام و در غیر ایـن صورت 
بـدون انتشـار آگهی دیگـری عملیـات اجرائی طبق مقـررات علیه 

شـما تعقیب خواهد شـد. 
مسئول واحد اجرای اسناد رسمی سیرجان - صالح آزادی
 /م الف: 6۰7

آگهی تحدید حدود اختصاصی
 چـون ششـدانگ یـک بـاب مغـازه پـاک 3 فرعـی از 638۲ اصلـی 
واقـع در اراضـی شـاهرخ آبـاد زرند بخـش 13 کرمان )خیابان اسـتاد 
جعفـری( بـه مسـاحت 55/۲0 مترمربـع مـورد تقاضـای خانـم سـمیه قلیـزاده 
ابراهیـم آبـادی بشـماره شناسـنامه 580 صـادره از زرنـد فرزنـد یـدهللا به اسـتناد 
رای شـماره 139860319008001566 – 1398/8/13 هیـات حـل اختـاف ثبـت 
شهرسـتان زرنـد در مالکیـت نامبرده قرار گرفتـه و آگهی موضوع مـاده 3 قانون و 
مـاده 13 آئیـن نامـه قانون تعیین تکلیف منتشـر و در موعد مقرر مـورد واخواهی 
قـرار نگرفتـه اسـت و نیـاز بـه تحدیـد حـدود دارد لـذا حسـب درخواسـت مورخه 
98/10/۲9 مالـک بدین وسـیله آگهی تحدید حدود آنها باسـتناد تبصـره 5 قانون 
مزبـور منتشـر و عملیـات تحدیدحـدود از سـاعت 8 صبـح روز دوشـنبه مورخـه 
98/11/۲8 در محـل شـروع و بعمـل خواهـد آمـد لـذا بدینوسـیله بـه مالـک یـا 
مالکیـن امـاک مجـاور رقبه مذکور اخطـار می گـردد در موعد مقـرر در این آگهی 
در محـل وقوع ملـک حاضر و در صورت عدم مراجعه مجاورین عملیات تحدیدی 
بـا معرفـی مالـک انجام و چنانچه کس یا کسـانی بـر حدود و حقـوق ارتفاقی آن 
اعتراض داشـته باشـند طبق ماده ۲0 قانون ثبت حداکثر ظرف مدت 30 روز پس 
از تنظیـم صورتمجلـس تحدیـدی اعتـراض خود را کتبا بـه این اداره تسـلیم تا به 
دادگاه صالحـه ارسـال گـردد ضمنـا معتـرض بایسـتی به اسـتناد مـاده 86 آیین 
نامـه قانـون ثبـت حداکثـر ظـرف مدت یکمـاه پس از تسـلیم اعتـراض بـه اداره 
ثبت دادخواسـت الزم جهت طرح دعوی به دادگسـتری ارائه نمایند بدیهی اسـت 
پـس از مضـی مهلـت یاد شـده هیچگونـه ادعایی مسـموع نخواهد بـود.م الف ۲09
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حسین توحیدی نیا-رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان زرند

 بدینوسـیله اگهـی تحدید حدود عمومی یک قسـمت دیگـر از امالک تقاضای 
ثبـت شـده موضـوع مـاده 12 قانون ثبت اسـناد وامـالک واقع در حـوزه ثبتی 
اداره ثبـت اسـناد وامالک منطقـه یک کرمان مربوط به بخـش 1و4 و8 کرمان 
کـه بموجـب مـاده 14 قانـون ثبـت اسـناد وامـالک کشـور منتشـر وعملیات 
تحدیـد حـدود هریک در تاریخ تعیین شـده کـه ذیال درج گردیده اسـت راس 
سـاعت 8 صبـح همان روز در محل شـروع وبعمـل خواهد امد لذا بدینوسـیله 
بـه کلیـه مجاوریـن امـالک تقاضای ثبـت شـده وهمچنین اشـخاص حقیقی 
وحقوقـی کـه بر حدود وحقـوق ارتفاقی رقبـات مورد تقاضای ثبـت مندرج در 
ایـن اگهـی اعتـراض داشـته باشـند طبق مـاده 20قانـون ثبت اسـناد وامالک 
اخطـار مـی گـردد حداکثر ظـرف مـدت 30روز از تاریخ تنظیـم صورتمجلس 
تحدیـد حـدود اعتـراض خـود را کتبـا به ایـن اداره تسـلیم نمایند تـا با توجه 
بـه مـاده 86 آئیـن امه قانون ثبت نسـبت بـه واخواهی ) اعتـراض ( معترض با 
عنایـت بـه مـواد اخیر الذکر رسـیدگی شـود ضمنـا معترض بایسـتی حداکثر 
ظـرف مـدت یـک مـاه از تاریـخ تسـلیم اعتـراض بـه دادگاه صالحـه مراجعـه 
ونسـبت به تقدیم دادخواسـت مبنی بر طـرح دعوی اقدام نمایـد وگواهی الزم 
مشـعر بـر طـرح دعـوی را از مرجع ذیصالح قانونـی اخذ وبانضمـام تصویری از 
دادخواسـت مصـدق را بـه ایـن اداره ثبـت تسـلیم نماید بدیهی اسـت که پس 
از انقضـاء مهلـت یـاد شـده هیچگونـه ادعایـی مسـموع نخواهد بـود وچنانچه 
متقاضی ثبت گواهی عدم تقدیم دادخواسـت از سـوی معترض بـه دادگاه را از 
مرجـع قضائـی صالحه اخذ وبه این اداره تسـلیم نماید عملیـات ثبتی بنام وی 
ادامـه خواهـد یافت وسـند مالکیـت صادر وتسـلیم خواهد شـد هرچند صدور 
وتسـلیم سـند مالکیت مطابـق قانون مذکـور فوق مانـع از مراجعـه متضرر به 

دادگاه نخواهـد بود

امالک تقاضای ثبت شده واقع در بخش یک کرمان  
4 فرعـی از4651  اصلـی آقـای علـی اکبر شـفیعی نـژاد کرمانی  بشـماره ملی 
2992014788  ششـدانگ دوبـاب مغـازه بمسـاحت 94 /141 مترمربع واقع در 

خیابـان  ابوحامـد نبـش کوچه شـماره 5 مغازه چهـارم وپنجم  
5 فرعـی از 4651 اصلـی آقـای علـی اکبر شـفیعی نـژاد کرمانی  بشـماره ملی 
2992014788  ششـدانگ یکبابخانـه بمسـاحت 80 /300 مترمربـع واقـع در 

خیابـان  ابوحامـد نبـش کوچه شـماره 5 سـمت چـپ درب دوم  
 شنبه 26 /11 /98 

امالک تقاضای ثبت شده واقع در بخش 4 کرمان 
56 فرعی از 118 اصلی 1 -آقای هادی زنگی آبادی نسـبت به 32 سـهم مشـاع 
2 -محمد زنگی آبادی نسـبت به 48 سـهم مشـاع 3 -حمید زنگی آبادی نسـبت 
به 32 سـهم مشـاع از 112 سـهم ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی  بمساحت 
65000مترمربـع با حق الشـرب مورد ثبت از قنات فتح آبـاد کریم آباد گاوخانی 
در دهنـه کـود مرنـگ واقـع درجـاده زنگی آبـاد جنب شـرکت فـوالد در دامنه 

کوههـای کریم آباد 
یکشنبه 27 /11 /98 

امالک تقاضای ثبت شده واقع در بخش 8 کرمان 
16فرعـی از 161 اصلـی خانـم پرویـن روحـی احـد از ورثه مرحـوم محمدعلی  
ارجمنـد ششـدانگ یک قطعه زمیـن فاقد مسـاحت واقع در کوهپایه روسـتای 

سرآسـیاب باال قطعه 2 نسـبت به مسـتثنیات 
دوشنبه وسه شنبه 28و29 /11 /98 - تاریخ انتشار : شنبه 5 /11 /98

 عيسي حافظي فر
رئيس ثبت اسناد و امالک منطقه 1 کرمان/ م الف:1456

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

 هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیت ثبتـی اراضی و 
سـاختمانهای فاقد سـند رسمی

آگهـی موضـوع مـاده3 قانـون و مـاده 13آئیـن نامـه قانـون تعییـن تکلیـف 
برابـررای  رسـمی  فاقدسـند  سـاختمانهای  و  واراضـی  ثبتـی  وضعیـت 
شـماره139806031901۲00۲10۷-هیات دوم موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف 
وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی مسـتقردرواحد 
ثبتـی حـوزه ثبت ملک سـیرجان تصرفات مالکانه بامعـارض متقاضی خانم 
کبـری شمسـی گوشـکی فرزنـد غامرضا بشـماره شناسـنامه 11۷ صـادره از 
بافـت در ششـدانگ یـک بـاب خانه بـه مسـاحت ۲۲1/۴۲ متـر مربع پاک 
991 اصلـی واقـع در بخـش 36 کرمـان به آدرس سـیرجان جـاده حجت آباد 
پشـت بـاغ سـید حسـینی خریـداری از مالـک رسـمی آقـای محم حسـین 
حسـینی  محرزگردیـده اسـت.لذا به منظور اطاع عموم مراتـب دردو نوبت به 
فاصلـه 15روزآگهـی می شـود در صورتی که اشـخاص نسـبت به صدور سـند 
مالکیـت متقاضـی اعتراضی داشـته باشـند می تواننـد از تاریخ انتشـاراولین 
آگهـی بـه مـدت دومـاه اعتـراض خـود را به ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخذ 
رسـید، ظـرف مـدت یـک مـاه از تاریخ تسـلیم اعتراض،دادخواسـت خـود را 
بـه مراجـع قضایـی تقدیـم نماینـد . بدیهی اسـت در صـورت انقضـای مدت 
مذکوروعـدم وصـول اعتـراض طبـق مقررا ت سـند مالکیت صادر خواهدشـد 
./م الـف:605-  تاریـخ انتشـار نوبـت اول:1398/11/05 – تاریخ انتشـارنوبت 

1398/11/۲0: دوم 
محمدآرمان پور - رئیس ثبت اسناد امالک

آگهی تحدید حدود اختصاصی
 چون ششـدانگ یک بابخانه پاک ۴18 فرعی مجزی شـده از 
96 اصلـی بخـش 8کرمان بـه مسـاحت 66۲0/۲0مترمربع مورد 
واقـع در کرمـان چتـرود معزاباد مـورد تقاضای آقای حمید محمـودزاده زرندی 
و نیـاز بـه تحدیـد حـدود دارد و اعمـال تبصـره ذیـل مـاده 15 قانـون ثبت هم 
میسـر نمی باشـد لـذا حسـب درخواسـت مالـک وارده بشـماره 1101/۲011۴-

98/10/30 بدیـن وسـیله آگهـی تحدیـد حـدود آنهـا باسـتناد تبصـره 5 قانون 
مزبـور منتشـر و عملیـات تحدیدحـدود از سـاعت 8 صبـح روز 98/11/۲۷ در 
محـل شـروع و بعمـل خواهـد آمـد لذا بـه مالـک )مالکیـن اماک مجـاور(

رقبـه مذبـور اخطـار می گـردد در موعد مقـرر در این اعان در محـل وقوع ملک 
حاضـر و در صـورت عدم مراجعه مجاورین عملیـات تحدیدی با معرفی مالک 
انجام و چنانچه کسـی بر حدود و حقوق ارتقاقی آن اعتراض داشـته باشـند بر 
طبـق مـاده ۲0 قانـون حداکثر ظـرف مدت 30 روز پـس از تنظیم صورتمجلس 
تحدیـدی اعتـراض خـود را کتبـا به ایـن اداره اعـام نمایند و ظـرف مدت یک 
مـاه از تاریـخ اعـام اعتراض مهلت دارند تا بـه دادگاه صالحه مراجعـه و اقدام 
بـه تقدیـم دادخواسـت نمـوده و رسـید تقدیـم دادخواسـت را از دادگاه اخـذ و 
بـه ایـن اداره تسـلیم نماینـد بدیهـی اسـت پـس از گذشـت مهلـت یاد شـده 
و ارائـه گواهـی عـدم تقدیـم دادخواسـت از سـوی معتـرض توسـط متقاضـی 
ثبـت عملیات ثبتـی بنام وی ادامـه خواهد یافت و هیچگونه ادعایی مسـموع 

نخواهـد بـود./پ. م الف 15۲۷
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عیسی حافظی فر- رئیس ثبت اسناد و امالک منطقه1کرمان
از طرف،مصیب افشارمنش

خطیب جمعه کرمان: 
جای خالی سردار سلیمانی  را  پر کنیم

کسب مقام نایب قهرمانی توسط ورزشکا رکرمانی 
در مسابقات دو اتلون قهرمانی بانوان کشور 

مهر-حجـت االسـام محمـد صباحـی ظهـر امـروز در 
خطبه هـای نمـاز جمعـه کرمـان ضمـن توصیـه خـود و 
نمازگـزاران بـه رعایـت تقـوای الهـی گفـت: زاد و توشـه 
همـه مـا در آخـرت، تقوایـی اسـت کـه در دنیـا حاصـل 
می شـود کـه تقوا همان عمل به دسـتورات الهی اسـت.

وی بـا بیـان ایـن مطلـب کـه یکـی از ابعاد تقـوا مربوط 
بـه امـوال اسـت، اظهـار داشـت: در ایـن زمینـه کتـب و 
احادیـث مختلفـی وجـود دارد که نشـان از اهمیت این 
مسـئله اسـت که یکی از مصادیق آن مربوط به کسـانی 
اسـت کـه دارای امـوال هسـتند. از طرف دیگـر عاوه بر 
وظایفی همچـون زکات و فطریـه دارای وظایف دیگری 
هم هسـتیم همچنین کسـانی که زکات نمی دهند رفت 
و آمـد بـا آنهـا اشـکال نـدارد امـا نمـاز ایـن افـراد قبول 
نمی شـود چـرا کـه قبولـی اعمـال مربـوط بـه متقیـن 

است.
خطیـب جمعـه کرمـان اظهـار کـرد: امـام صـادق )ع( 
می فرمایـد »غیـر از زکات در خصـوص اموال حقوقی بر 
گردن شـما هسـت« آن حضرت در ادامـه فرمودند »در 
خصـوص پرداخت مال بـه افراد نیازمند توسـط افرادی 
کـه وضـع مالی خوبی دارند، مقدار و زمـان آن در اختیار 
آنـان اسـت اما ایـن عمل باید ثابت باشـد بـه این معنا 
کـه مقـدار پول یـا اموال و زمان آن در اختیار افراد اسـت 

امـا بایـد ایـن عمـل ثابت و مسـتمر باشـد« لـذا عاوه 
بـر حقـوق واجـب مالـی، حقوقی دیگـر نیز بر گـردن ما 
اسـت.حجت االسـام صباحی افزود: زمانـه و وضعیت 

معیشـتی برای برخی ها بسـیار سـخت شـده است.
وی در ادامـه ضمـن تسـلیت شـهادت حضـرت زهـرا 
)س(، افـزود: اگـر حضـرت زهـرا )س( نبـود فهم دین 
بـرای بسـیاری از افـراد مشـکل می شـد.خطیب جمعه 
کرمـان با اشـاره به اینکه ما سـرداری را از دسـت دادیم 
کـه خسـتگی ناپذیـر بـود کـه 63 سـال داشـت کـه ۴0 
سـال مجاهـدت کـرد، تصریـح کـرد: ما ایـن حقیقت را 
کتمـان نمی کنیـم کـه آمریـکا ضربـه سـختی را بـه ما 
زد مـن شـنیدیم وقتـی رهبـری وارد منـزل این شـهید 
می شـوند و شـروع بـه گریـه کردنـد و گفتنـد کـه مـن 
نیامـدم به شـما تسـلیت بگویم بلکه شـما بایـد به من 
تسـلیت بگوییـد.وی بـا بیـان ایـن مطلـب که پـس از 
شـهادت ایـن سـردار چـه بایـد بکنیـم که تسـلی دل ها 
بشـود، اظهـار داشـت: در این زمینه همه مـا باید تاش 
و کار کننـد کـه ایـن جـای خالـی پر شـود چرا کـه حاج 
قاسـم در همه زمینه ها فعالیت داشـتند.حجت االسام 
صباحـی گفـت: وظیفـه دیگـر کـه بیشـتر مربـوط بـه 
نوجوانـان و جوانـان اسـت تربیت حاج قاسـم ها اسـت 

کـه موجب تسـّلی می شـود.

مسـابقات دو اتلـون قهرمانـی بانـوان کشـور بـه میزبانـی 
اصفهان در شـهرک مسـکونی هوانیـروز برگزار شـد.در این 
مسـابقات ۴۷ ورزشـکار از 13 اسـتان، در دو رده سـنی 16 
سـال به باال و زیر 16 سـال و در مسـافت اسپرینت شامل 
۲.5 کیلومتـر دو، ۲0 کیلومتـر دوچرخـه و 1۲50 متـر دو به 
رقابـت پرداختنـد که در قسـمت انفرادی اسـماء بیگ زاده 

از تیـم تـری اتلـون اسـتان کرمـان پـس از ورزشـکاری از 
اصفهـان در جایگاه دوم قرار گرفت.مراسـم اهدای جوایز و 
اختتامیـه این مسـابقات بـا حضور دکتر گـودرزی رئیس، 
دکتـر حمیـدی دبیـر، خانم دکتـر فتح الهـی نایب رئیس 
فدراسـیون، امیر سـرتیپ قاسـمی فرمانده پایـگاه چهارم 
هوانیـروز و آقـای شـرفا رئیس هیئت اسـتان برگزار شـد.

اگهی تحدید حدود عمومی نوبت چهارم سال 1398 
اداره ثبت اسناد وامالک منطقه یک کرمان

پروانــه اشــتغال بــه کار کاردانــی بــه شــماره 
۰۰۰۰1-6۰۰-18-1 در رشــته پایــه 2 نقشــه 
بــرداری صــادره از کرمــان متعلــق بــه آقــای 
محمــد اســالمی مفقــود گردیــده و از درجــه 

اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

مفقـودی
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مجمـع جهانـی اقتصـاد 5 خطـر بـزرگ جهانـی در سـال ۲0۲0 را معرفـی کـرد و 
همـه آنهـا بـه محیط زیسـت مربوط اسـت.

از صفحه ایرنا

غرق شدن خودرو ها در برف در مرز حاجی عمران.
از صفحه تابناک

آوای محلی           

دُلم بی راهه کاچاکی  ِک  و رو
اسير  ُبشِک  تریاکی  ِک  و  رو
ُمنی هشتِه خمارِ ِچشِم مستی

همه ء بار و بَنش ساکی ِک و رو

شاعر : محمد پای بست

ُموُن یاد تو هُمشو غرصه دارین
به مث ابر سیاهی، هی ابارین
گریواُدم بیادت ای َتِک سر

برین بی یارم ای کهنو بیارین

شاعر : منصور رئیسی

  در اینستاگرام چه خبر

  در اینستاگرام چه خبر

کاغذ بی خط
-این دنیایی که ما توشیم به درد کار نمیخوره. 

قبل از من و تو همه چیزش اختراع شده.

کتاب ناتور دشت 
با عنوان اصلی The Catcher in the Rye اثر بسیار 

مشهور و برجسته جروم دیوید سلینجر است که در سال 
1951 منتشر شد و طبق آخرین آمارها تاکنون بیشتر از 

65 میلیون نسخه از آن در سراسر جهان به فروش رفته 
است. این رمان کتابی شاخص در ادبیات آمریکا محسوب 

می شود و به بیش از 35 زبان نیز ترجمه شده است.

کتابدیالوگ

عکس نوشت

و از میان تمام رفتن ها
بی رحم ترینش

رفتن
در بی خبری ست.....

امیر محمد مصطفی زاده 

عکس: 
 پگاه قدیری

صنایع

سفالگری 

جاذبه 
کاروانسرای وکیل

یکـی از هنرهـای مانـدگار انسـان از دوره هـای باسـتان تـا بـه 
امـروز اسـت.

و هیچ یک از مصنوعات و سـاخته های فکر و اندیشـه انسـان 
از نظـر زیبایـی و همچنین از نظر ارزانـی و فراوانی مواد اولیه در 

طبیعت به پای سـفال نمی رسـد.
استحکام سفال

در حاشـیه خیابـان شـریعتی و سـه راهـی شـمال جنوبـی شـهر 
کرمـان واقـع گردیده و جـزو کاروانسـراهای بزرگ جهان محسـوب 
می شـود. ایـن محـل بـا برخـورداری از 1۲0 حجـره در دو طبقـه بـه 
فرمـان محمد اسـماعیل خـان وکیل الملـک والی کرمـان در حدود 
سـالهای 1۲8۴–1۲۷۷ هـ .ق شـروع بـه سـاخت گردیـد و در زمـان 
مرتضـی قلـی خان نـوری وکیل الملک ثانی فرزند ایشـان به سـال 

1۲8۷ پایـان یافت.

معرفی 

معرفی  تهیه نقشه سیل هفته گذشته 
در جنوب شرق کشور 

آنطـور کـه ایرنا گـزارش داده پس از سـیلی که دی ماه 
امسـال در اسـتان های کرمان، سیسـتان و بلوچسـتان 
رخ داد، وزارت امور خارجه از اپدیم خواسـت تا نسـبت 

به تهیه نقشـه های سـیل ایـن مناطق اقـدام کند.
مدیریـت  توسـعه  بـرای  اقیانوسـیه  و  آسـیا  مرکـز 
تحـت  مناطـق  نقشـه های  )اپدیـم(،  بایـا  اطاعـات 
تأثیـر سـیل اخیـر را بـا اسـتفاده از تصاویـر پـردازش 
سـنتینل   ،MODIS مودیـس  ماهواره هـای  شـده 
SENTINEL و لندسـت LANDSAT 8 تهیـه کـرده 

اسـت.
مصطفـی محقـق هماهنگ کننده ارشـد اپدیـم، در این 
بـاره گفتـه پـردازش اولیـه تصاویـر به دسـت آمـده از 
مناطـق سـاحلی کنـارک و چابهـار، از تاثیـرات بالقـوه 
در ایـن مناطـق خبـر می دهـد و بخش هایـی از ایـن 

مناطـق پتانسـیل ایجـاد سـیاب را دارنـد.
به گفته وی، نقشـه های تهیه شـده از مقایسـه تصاویر 
ماهـواره ای پـردازش شـده قبـل و بعـد از سـیل بـه 
دسـت آمده انـد و بـر همیـن اسـاس پهنـه و وسـعت 
اسـتان های کرمـان و  تاثیـر سـیل در  مناطـق تحـت 
سیسـتان و بلوچسـتان مشـخص شده اسـت، آخرین 
اطاعـات به دسـت آمـده از ایسـتگاه های ماهـواره ای 
در تاریـخ 1۷ ژانویـه مصادف بـا ۲۷ دی ماه و چند روز 
پس از وقوع سـیل در جنوب کشـور اخذ شـده اسـت.

محقـق تاکیـد کـرد: مانیتورینـگ تصاویـر ماهـواره ای 
مناطـق سـیل زده همچنـان توسـط اپدیـم ادامـه دارد.

وی افـزود: بـر اسـاس تصاویـر پـردازش شـده، قلعـه 
گنـج در منطقـه گلمورتی جنوب اسـتان کرمـان، بیش 
از سـایر مناطـق ایـن اسـتان دچـار سـیل زدگی شـده 
منطقـه  ایـن  رودخانه هـای  از  بعضـی  البتـه  اسـت. 

حجـم آبـی بیشـتری داشـتند ولـی در بـازه سـاحلی 
خـود باقـی مانده انـد.

آسیب گسترده سیل
بـه گفتـه محقـق، در نتایج به دسـت آمـده از تصاویر 
سـاختمان های  ارتباطـی،  ماهـواره ای،  راه هـای 
اسـتان های  در  نقـل  و  حمـل  شـبکه  و  مسـکونی 
سیسـتان و بلوچسـتان و کرمـان بـه شـدت تحـت 

دیده انـد. آسـیب  و  گرفتـه  قـرار  تأثیـر سـیل 
هماهنـگ کننـده ارشـد مرکـز سـازمان ملـل متحـد 
بـرای مدیریـت اطاعـات بایا در آسـیا و اقیانوسـیه، 
همچنیـن اعـام کـرد کـه تصاویـر ماهـواره ای بـرای 
از  اطاعـات  برداشـت  حاصـل  نقشـه ها  ایـن  تهیـه 
بـا  و  منطقـه  کشـورهای  ماهـواره ای  ایسـتگاه های 
مشـارکت کشـورهای عضـو اپدیـم بـه انجـام رسـیده 

اسـت.
آسـیا و اقیانوسـیه بـا وسـعت بـاال و جمعیـت زیـاد، 

قـاره ای با بیشـترین بایای طبیعی به شـمار می رود و 
هرسـاله بایای طبیعی، خسـارات جانی و مالی بسیار 

زیـادی را متحمل شـده اسـت، ایران نیـز از این قاعده 
مسـتثنی نیسـت و از ۴0 بـای طبیعی شـناخته  شـده 
در دنیـا، 31 مـورد آن در این کشـور اتفاق افتاده اسـت.

گزارش
ایرنا

         در توییتر چه می گویند؟

رنا
 ای

س:
عک

مصطفـی محقق هماهنگ کننده ارشـد اپدیـم، در این 
بـاره گفتـه پـردازش اولیـه تصاویـر به دسـت آمـده از 
مناطـق سـاحلی کنارک و چابهـار، از تاثیـرات بالقوه در 
ایـن مناطق خبـر می دهد و بخش هایـی از این مناطق 

پتانسـیل ایجاد سـیالب را دارند.
بـه گفته وی، نقشـه های تهیه شـده از مقایسـه تصاویر 
ماهواره ای پردازش شـده قبل و بعد از سـیل به دسـت 
آمده انـد و بـر همیـن اسـاس پهنـه و وسـعت مناطق 
تحـت تاثیر سـیل در اسـتان های کرمان و سیسـتان و 
بلوچسـتان مشخص شـده اسـت، آخرین اطالعات به 
دسـت آمـده از ایسـتگاه های ماهـواره ای در تاریـخ 17 
ژانویـه مصادف بـا 27 دی ماه و چنـد روز پس از وقوع 

سـیل در جنوب کشـور اخذ شـده است.

برگزاری جشنواره خیرین مدرسه ساز در استان کرمان
نوســازی  مدیــرکل  نــژاد  واعظــی  محمــد  ســید 
ــتاد  ــکیل س ــه تش ــان در جلس ــتان کرم ــدارس اس م
بیســت و دومیــن جشــنواره تکریــم و تجلیــل از 
ــزاری  ــر برگ ــاوه ب ــت: ع ــاز گف ــه س ــن مدرس خیری
ــن  ــال دومی ــتانی امس ــت و دوم اس ــنواره بیس جش
ــود  ــزار می ش ــز برگ ــه ای نی ــنواره های مدرس دوره جش
و از خیریــن مدرســه ســاز در مدارســی کــه خودشــان 
ســاخته انــد بــا حضــور دانــش آمــوزان و فرهنگیــان 
و اولیــای دانــش آمــوزان تکریــم و تجلیــل بــه عمــل 

می آیــد.
او بــا اشــاره بــه اینکــه اســتفاده از ظرفیت هــای جدید 
ــب  ــک گفتمان غال ــه ی ــازی ب ــه س ــه مدرس در عرص
ــاور همگانــی تبدیــل شــده اســت، افــزود: عــاوه  و ب

ــا  ــدارس ب ــازی م ــه نوس ــتر مجموع ــل بیش ــر تعام ب
ــرورش و  ــوزش و پ ــن، ادارات کل آم ــع خیری مجام
دســتگاه های عضــو ســتاد جشــنواره، بــر حفــظ ایــن 
تعامــل و همدلــی بــه عنــوان یــک ســرمایه ارزشــمند 

اجتماعــی تاکیــد شــده اســت.
ــر اســتفاده از ظرفیت هــای فرهنگــی  ــژاد ب واعظــی ن
و رســانه ای در راســتای گســترش مشــارکت خیریــن 
ــرد  ــد ک ــای آموزشــی تاکی مدرســاز در توســعه فضا ه
و گفــت: از ایــن رو بیســت و دومیــن جشــنواره 
محوریــت  بــا  اســتانی  ســاز  مدرســه  خیریــن 
موضوعــات "فرهنگــی و رســانه ای" در دســتور کار 

ــت. ــه اس ــرار گرفت ــدارس ق ــازی م نوس
او هــدف گــذاری بــر رویکــرد جشــنواره بیســت و دوم 

ــگ  ــوزه فرهن ــای گســترده ح و اســتفاده از ظرفیت ه
ــگ  ــترش فرهن ــر گس ــری ب ــل موث ــانه را عام و رس
ــای مدرســه ســاز  ــی در عرصه ه مشــارکت های مردم
دانســت و گفــت: از طریــق نــوآوری، روز آمــدی و 
ظرفیت هــای  شناســایی  بــا  محــوری  پژوهــش 
جدیــد ســرعت توســعه فضا هــای آموزشــی افزایــش 

ــت. خواهــد یاف
ــزاری  ــوص برگ ــدارس در خص ــازی م ــرکل نوس مدی
ســاز  مدرســه  خیریــن  جشــنواره  دوره  دومیــن 
ــت و  ــه رضای ــه ب ــا توج ــرد: ب ــح ک ــه ای تصری مدرس
مدرســه ای،  جشــنواره های  از  خیریــن  اســتقبال 
ــرا  ــتر اج ــت بیش ــا جدی ــز ب ــق نی ــوی موف ــن الگ ای

. د می شــو


