
به گفته مدیر کل حفاظت از محیط زیست، به دلیل وجود رودخانه دائمی 
در استان، پرورش ماهی تیالپیا در کرمان ممنوع است

۲۱۸ میلیاردتومان؛ خسارت سیل 
هفته گذشته در جنوب

یارانه معیشت سال آینده به همه 
یارانه بگیران به طور مساوی تعلق می گیرد

عنبرآباد ماهی تیالپیا 
تکثیر می کند

سرمای بازار خیار در زمستان قیمت ها
رییس سازمان جهادکشاورزی جنوب کرمان: برای برطرف شدن مشکل کشاورزان جنوب استان پیگیر 

صادرات خیار  به کشور قزاقستان و کشورهای اروپایی هستیم اما این مشکل سریع حل نمی شود

 استاندار در معارفه رییس نمایندگی وزارت خارجه در کرمان:

 به دنبال اشتغال 
فرامرزی هستیم
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ما را در تلگرام دنبال کنید

تومــان  500 قیمــت              1398 بهمــن   7 دوشــنبه         670 پیاپــی  شــماره  ســوم           ســال 
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ما ویروس کرونا 
می گیریم و می میریم؟

مستوره برادران نصیری
یادداشت مهمان

دو روز مانــده بــه آغــاز جشــن های ســال نــو،  مــردم 
ــوز و کشــنده  ــک بیمــاری مرم یــک شــهر دچــار ی
ــه  ــان کار را ب ــان و مبتالی ــداد قربانی ــوند، تع می ش
جایــی می رســاند کــه مســئوالن کل شــهر را قرنطینه 
می کننــد تــا کســی اجــازه ورود و خــروج بــه ایــن 
شــهر را نداشــته باشــد. شــهر 11 میلیــون جمعیــت 
ــه همیــن جــا ختــم نمی شــود،  دارد، امــا ماجــرا ب
ــاز  ــان ب ــان و مبتالی ــداد قربانی ــد تع ــد روز بع چن
ــرض  ــراد درمع ــداد اف ــد،  تع ــش می یاب ــم افزای ه
ــند ،  ــر می رس ــون نف ــش از ۴0 میلی ــه بی ــر ب خط
ــا  ــال در آن ســوی دنی ــدادی مبت ــن تع ــر ای ــالوه ب ع
یعنــی آمریــکا هــم شناســایی شــده اند، وضعیــت 
قرمــز اســت. فیلم هایــی منتشــر شــده کــه نشــان 
می دهــد مبتالیــان ناگهــان کنترل شــان را از دســت 

می دهنــد و روی زمیــن می افتنــد...
ایــن چنــد ســطر جــان می دهــد بــرای یــک 
ــه  ــی ک ــه این های ــا هم ــی ام ــه آخرالزمان فیلم نام
ــر  ــای اخی ــا طــی روزه ــه شــد ســرخط خبره گفت
ــا  ــن ت ــور چی ــه در کش ــی ک ــت. ویروس ــوده اس ب
ــه امــروز بیــش از ۴0 قربانــی و ۲80 هــزار مبتــال  ب
داشــته و بــه مرزهــای آمریــکا هــم رســیده اســت.
امــا این ویــروس مرموز چینی چیســت؟ براســاس 
تحقیقــات انجــام شــده در آزمایشــگاه های کشــور 
ــن  ــت ای ــی بهداش ــازمان جهان ــد س ــن و تایی چی
ویــروس از خانــواده ویــروس کرونــا اســت.این 
نــوع ویــروس کــه بــا مــورد اخیــر 7 نمونه آن کشــف 
ــت  ــی از ویروس هاس ــواده بزرگ ــزو خان ــده، ج ش
کــه از ویــروس ســرماخوردگی معمولــی تــا عامــل 

ــود. ــامل می ش ــارس را ش ــاری س بیم
ســارس همــان کلمــه کلیــدی ایــن یادداشــت 
اســت. شــاید همــه به خاطــر نداشــته باشــند، امــا 
ــاری  ــن بیم ــه ای ــال ب ــن ابت ــال ۲00۲ در چی در س
ویروســی دقیقــا همیــن تصویــر آخرالزمانــی را بــه 
همــراه داشــت،  امــا در نهایــت مرگ هــای ناشــی از 
ایــن بیمــاری در آن گســترده زمانــی و مکانــی بــه 

ــان رســید. ــر در جه ــار 77۴ نف آم
ــا در  ــم کوچکــی نیســت ام ــدد رق ــن ع ــد ای هرچن
مقایســه بــا شــدت نگرانی هــا، جمعیــت میلیــاردی 
ــودن  ــنده ب ــری و کش ــزان مس ــن و می ــور چی کش
ــت  ــر گرف ــاله را در نظ ــن مس ــوان ای ــاری می ت بیم
ــناک تر  ــر و ترس ــا بحرانی ت ــوع در خبره ــه موض ک
ــرض  ــه در مع ــرای کشــورهایی ک ــه ب ــه ن ــود. البت ب
ایــن ویــروس بودنــد، بلکــه بــرای میلیون هــا 
میلیــون نفــری کــه هرگــز در معــرض ابتــال بــه ایــن 
بیمــاری نبودنــد امــا کرونــا تــرس را بــه جان شــان 

ــود. انداختــه ب
الرس اسوندســن، فیلســوف نــروژی در کتــاب 
»فلســفه تــرس« بــه همیــن مــورد ســارس اشــاره 
ــد اســت:»من نمی خواهــم خطــر  ــد و معتق می کن
بالقــوه ســارس را ناچیــز جلــوه دهــم امــا ایــن همه 
ســخن گفتــن از ســارس در رســانه های جمعــی کــه 
ــوال  ــای س ــا ج ــرد واقع ــدیدتر می ک ــران را ش بح

دارد.«
او در بخــش دیگــری از کتابــش مــی نویســد: 
»تخمیــن زده می شــود کــه پــس از حادثــه 11 
ســپتامبر ۲001 حــدود 1۲00 امریکایــی بــه ایــن 
دلیــل کــه از ســفر هوایــی ترســیده  و بــه جایــش 
ــد، جانشــان را  ــا اتومبیــل خودشــان ســفر کرده ان ب

ــد.« ــت داده ان از دس
اسوندســن دربــاره ایــن نــوع ترس هــا کــه حاصــل 
تکــرار و بزرگنمایــی رسانه هاســت مفصــل توضیــح 
ــه  ــا ب ــید قطع ــاب باش ــده کت ــر خوانن ــد،  اگ می ده
ایــن نتیجــه می رســید کــه برخــی از ایــن ترس هــا 
چــه انــدازه بیهــوده بــوده، دربــاره ویــروس کرونــای 
ــن  ــت، بله در چی ــن اس ــوع همی ــم موض ــد ه جدی
ــم  ــکا ه ــت، به آمری ــاد اس ــدت ح ــه ش ــاله ب مس
ــر  ــم درگی ــری را ه ــای دیگ ــاال جاه رســیده، احتم

کنــد.
ــع کار  ــم به طب ــی ه ــانه های ایران ــارش در رس اخب
ــرده   ــم ک ــران ه ــا را نگ ــی بعضی ه ــود و حت می ش
ــوان یــک  ــه عن ــا شــما ب اســت امــا اینکــه بنــده ی
شــهروند ایرانــی چقــدر در معرضــش هســتیم 
ــر  ــی ه ــم وقت ــد بگوی ــد بترســیم، بای ــدر بای و چق
نیم ســاعت یــک ایرانــی بــر اثــر حــوادث ترافیکــی 
ــوان  ــه عن ــا ب ــه کرون ــر اســت ب ــد، بهت ــوت می کن ف
آخریــن دلیــل مردنمــان فکــر کنیــم. کرونــا تــرس 
دارد، ولــی فقــط وقتــی کــه ورودش در ایــران تاییــد 

شــود.
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بهره برداری از 32 پروژه اداره
 منابع طبیعی جنوب کرمان

مدیـر کل منابـع طبیعـی و آبخیـزداری جنـوب 
از  بیـش  اعتبـار  بـا  پـروژه   3۲ کرمـان گفـت: 
77۴ میلیـارد ریـال در اداره کل منابـع طبیعـی و 
آبخیـزداری جنـوب کرمـان بـه مناسـبت چهـل و 
یکمیـن سـالگرد پیـروزی انقـالب اسـالمی مورد 

بهـره بـرداری قـرار می گیـرد.
پنـج  از  بیـش  داشـت:  اظهـار  احمـدی  حمـزه 
اسـتان  جنوبـی  شهرسـتان  درهفـت  هزارخانـوار 
کرمـان از مزایـای ایـن طـرح هـا بهـره منـد مـی 
شـوند. همچنیـن زمینـه اشـتغال 63۲ نفـر نیـز 

اسـت. فراهـم 
فجـر  دهـه  افتتاحـی  هـای  طـرح  افـزود:  وی 
در راسـتای تدبیـر و عنایـت ویـژه مقـام معظـم 
رهبـری بـه مجموعـه منابـع طبیعـی کشـور، بـا 
عنـوان طـرح هـای آبخیـزداری و آبخوانـداری از 
محـل اعتبـارات صنـدوق توسـعه ملـی اسـت.

احمـدی تصریـح کـرد: طـرح هـای آبخیـزداری 
بـا اعتبـار مصـوب ۲63 میلیـارد و 635 میلیـون 
ریـال شـامل عملیـات مکانیکـی نظیـر بندهـای 
سـنگی مالتـی، خاکـی و طرح هـای بیومکانیکی 
همچـون احـداث هاللـی آبگیر توأم با بـذرکاری و 
نهـال کاری بـا آبیـاری و مراقبت بوده کـه با هدف 
کنترل سـیالب هـای مخرب، باعث تغذیه سـفره 
هـای آب  زیـر زمینـی، آبدهـی چـاه ها، قنـوات و 

احیـای عرصـه هـای منابـع طبیعی می شـود.
هـای  طـرح  داد:  ادامـه  مسـئول  مقـام  ایـن 
گیاهپزشـکی بـه منظـور کنتـرل آفـات و بیمـاری 
هـای جنگلـی، تغییـر الگـوی مصـرف سـوخت و 
همچنیـن کمربنـد حفاظتـی بـا هدف تشـخیص 
اراضـی ملـی از مسـتثنیات قانونـی مـردم نیز در 
راسـتای حفاظـت و حمایـت از عرصه هـای منابع 

طبیعـی، بـه بهـره بـرداری مـی رسـد.
مدیـر کل منابـع طبیعـی و آبخیـزداری جنـوب 
عملیـات  اجـرای  بـه  اشـاره  ضمـن  کرمـان 
جنگلـکاری در سـطح 883 هکتـار از عرصـه های 
فجـر  مبـارک  دهـه  در  افـزود:  منطقـه  طبیعـی 
امسـال سـه پروژه جنگلـکاری شـامل جنگلکاری 
بـا نهـال و بـذرکاری از انواع گونه هـای بومی کنار، 
کهـور، بـادام کوهـی و گـز روغنـی بـا اعتبـار ۲71 
میلیـاردو 3۲0 میلیـون ریـال اجرایـی می شـود.
حمـزه احمـدی همچنیـن به لـزوم اجـرای طرح 
هـای مبـارزه بـا بیابـان زایـی اشـاره کـرد و گفت: 
پـروژه  اجـرای  بـا  وغبـار  بـا گـرد  مبـارزه  طـرح 
نهالـکاری در سـطح 3730 هکتار بـا اعتباری بالغ 
بـر ۲30 میلیـارد ریـال بـه بهـره بـرداری خواهـد 

. رسید
انقـالب  ابتـدای  از  دولت هـا  داشـت:  اظهـار  وی 
اسـالمی تاکنون طـی ادوار مختلف در بخش های 
مختلـف خدمـات فراوانـی به مردم ارائـه کرده اند 
که پیشـرفت و توسـعه نظام جمهوری اسـالمی را 

در برداشـته است.
احمـدی خواسـتار همـکاری و تعامـل بیـش از 
پیـش مردم و مسـئوالن هفت شهرسـتان جنوبی 
بـا مجموعـه منابـع طبیعـی و آبخیـزداری جهـت 
حفاظـت بهتر از این منابع خدادادی شـد و گفت: 
امیدواریـم بـا اجـرای این طـرح  ها بتوانیـم، گام 
بلنـدی در راسـتای ارتقـا سـطح منابـع طبیعـی و 
آبخیـزداری منطقـه برداریـم تـا بـه اهـداف مـورد 

نظـر دسـت یابیم.
جنـوب  آبخیـزداری  و  طبیعـی  منابـع  اداره کل 
کرمان مسـتقل از مرکز اسـتان، هفت شهرسـتان 

را تحـت پوشـش دارد صداقت، انصاف، بی طرفی

k e r m a n e n o . i r
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روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی کرمان

نوبت دوم
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مدیریت روابط عمومی و آموزش همگانی
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نوب

-آخرین  مهلت  تسلیم  پاکات  ساعت: ۱5  روز یکشنبه   مورخ 9۸.۱۱.۲0
- تاریخ افتتاح پاکت های الف ،ب و ج ساعت : ۸:30  روز دو شنبه   مورخ: 9۸.۱۱.۲۱

- الزم به ذکر است در زمان بازگشایی پاکتهای "الف، ب و ج"،  یک نفر نماینده از هر کدام از شرکت کنندگان  می  تواند در جلسه بازگشایی پاکات حضور داشته باشد.
آدرس: کرمان-بلوار ۲۲ بهمن- شرکت آب و فاضالب شهری استان کرمان-دفتر قراردادها و تلفن 03433۲۲۲۲۸۲

آگهی مناقصه شماره : 75/الف/11-98م
شـرکت آب وفاضـالب اسـتان کرمـان در نظـردارد مناقصات مشـروحه به شـرح جدول زیـر را به صورت جداگانـه از محل اعتبـارات داخلی با برگـزاری مناقصه عمومی  به 

پیمانـکاران واجـد شـرایط واگـذار نماید. لذا از کلیه شـركت هـای خدماتی کـه دارای گواهی صالحیت معتبر در رشـته خدماتی مربوطه ومجـوز از اداره کار و رفـاه و امور اجتماعی 
مـی باشـند،  دعـوت می شـود جهـت دریافت اسـنادمناقصه  تا پایان وقـت اداری روز پنج شـنبه  مـورخ: 9۸.۱۱.۱0  به  دفتر قراردادهای شـرکت مراجعه نمایند. مشـخصات 

این مناقصه درسـایت شـرکت مهندسـی آب و فاضالب اسـتان کرمان  به آدرس www.abfakerman.ir موجود میباشـد.

مبلغ ضمانت شرکت در فرایند ارجاع کار )ریال(مبلغ برآورد )ریال(شرح کار ردیف

1
  قرائت کنتور ، توزیع قبوض ، وصول مطالبات ، کشف و جمع آوری انشعابات غیرمجاز، ارزیابی 

امالک ، گزارشات  و اپراتوری و.... شهرستان های جیرفت و عنبرآباد       
1۲.369.۴67.871618.۴80.000

یزدان پناه- شهردار جوپار

آگهی مزایـده
شــهرداری جوپــار بــا توجه بــه مجــوزات شــماره 9۸/۲5۲ مــورخ 9۸/9/۲6 و 9۸/۲56 مورخ 9۸/۱0/3 شــورای اســالمی 

شــهر در نظــر دارد نســبت بــه فــروش تعــدادی قطعــه زمیــن مســکونی واقــع در ســطح شــهر جوپــار از طریــق مزایــده کتبی 
اقــدام نمایــد. لــذا متقاضیــان شــرکت در مزایــده مــی تواننــد بــا درنظــر گرفتــن مراتــب ذیــل ، جهــت دریافــت اســناد 
مزایــده از تاریــخ 9۸/۱۱/۱0 تــا تاریــخ 9۸/۱۱/30وجهــت تســلیم پیشــنهادات بــه همــراه تضمیــن شــرکت در مزایده تــا تاریخ 
9۸/۱۲/۱ ســاعت ۱3 بــه شــهرداری جوپــار بــه آدرس جوپــار خیابــان شــریعتی کوچــه شــماره یــک ، امــور مالــی شــهرداری 

مراجعــه نماینــد . ضمنــا بازگشــایی پیشــنهادات در تاریــخ9۸/۱۲/3 ســاعت ۱0 صبــح صــورت مــی پذیــرد.

۱-قیمــت پایــه اراضــی و ســایر اطالعــات و جزئیــات مربــوط در اســناد مزایــده منــدرج و در امــور مالــی یــا دایــره امــالک 
و در ســایت شــهرداری بــه آدرس Www . jouparesabz . ir موجــود مــی باشــد . 

۲-سپرده نفرات اول ، دوم و سوم در صورت انصراف از خرید به نفع شهرداری ضبط خواهد شد. 
3-شهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است. 

4- هزینه درج آگهی و کارشناسی برعهده خریداران خواهد بود. 
ــا واریــز بحســاب ســپرده شــهرداری )منــدرج در اســناد (  5- تضمیــن شــرکت در مزایــده بصــورت ضمانتنامــه بانکــی ی

معــادل 5% قیمــت کل هــر قطعــه مــورد مزایــده مــی باشــد.
ش شناسه: 7۴665۴

آگهی مزایده عمومی 
یک مرحله ای 

ت اول
نوب
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از کشـته  راه جیرفـت و عنبرآبـاد  فرمانـده پلیـس 
پـژو  خـودرو  واژگونـی  اثـر  بـر  نفـر  یـک  شـدن 
روسـتای  حـوزه  در  فـارس  خلیـج  بزرگـراه  در 
خبرنـگار  بـه گـزارش  داد.  خبـر  عنبرآبـاد  تلشـیراز 
از  جـوان  خبرنـگاران  باشـگاه  هـای  اسـتان  گـروه 
پلیـس  فرمانـده  زاده  حسـین  سـرگرد  کرمـان، 
خبـری  گذشـته  روز  وعنبرآبـاد گفـت:  جیرفـت  راه 
در  رانندگـی  حادثـه  فقـره  یـک  وقـوع  بـر  مبنـی 
حـوزه شهرسـتان عنبرآبـاد بـه پلیـس اعـالم شـد.

مشـخص  محـل  در  مامـوران  گفت:باحضـور  او 
شـد یـک دسـتگاه خـودرو ۴05 بـه دلیـل تخطـی 
کنتـرل  توانایـی  عـدم  و  مطمئنـه  سـرعت  از 
حـوزه  در  فـارس  خلیـج  بزرگـراه  در  خـودرو 
اسـت. شـده  واژگـون  عنبرآبـاد  تلشـیراز  روسـتای 
سـرگرد حسـین زاده بیـان داشت:متاسـفانه پـس 
بدلیـل  بیمارسـتان  بـه  خـودرو  راننـده  اعـزام  از 
شـد. فـوت  بیمارسـتان  در  وارده  جراحـت  شـدت 
آرامـش  بـا  همـواره  خواسـت  شـهروندان  از  او 
فرصـت  نخواهنـد  گاه  وهیـچ  رانندگـی 
کننـد. جبـران  مجـاز  غیـر  سـرعت  بـا  را  کـم 

اول  دسـته  لیـگ  مسـابقات  قرعـه کشـی  جلسـه 
نماینـدگان  بـا حضـور  فوتبـال شهرسـتان جیرفـت 
شـش تیم حاضر در این مسـابقات برگزار شـد و در 

پایـان تیم هـا حریفـان خـود را شـناختند.
تیم هـای  حضـور  بـا  اسـت،  قـرار  رقابت هـا  ایـن 
اسـتعداد های جنـوب، شـهید  باغباغوئیـه،  شـهدای 
چمـران، شـادروان پالشـی، شـهید سـدید دهنو فتح 
المبیـن و کشـاورز نویـن از پایـان هفتـه جـاری آغاز 

. د شو
برتـر  لیـگ  راهـی  رقابت هـا  ایـن  برتـر  تیـم  چهـار 

شـد. خواهنـد  شهرسـتان  فوتبـال 

دامــی  تولیــدات  بهبــود  معــاون   - ایرنــا 
ســازمان جهــاد کشــاورزی جنــوب کرمــان از 
طــی  اســب  راس   360 تعــداد  هویت بخشــی 
6 مــاه گذشــته در هفــت شهرســتان جنوبــی 

داد. خبــر  اســتان 
گفــت  در  یکشــنبه  روز  قائدی فــر  محمدرضــا 
ــداد  ــن تع ــزود: ای ــا اف ــگار ایرن ــا خبرن ــو ب و گ
ــژاد دام  اســب توســط اکیپــی از مرکــز اصــالح ن
و مرکــز تحقیقــات علــوم دامــی کشــور بــا نصــب 
میکروچیــپ در ناحیــه گــردن اســب هویــت 
ــد. ــادر ش ــنامه ص ــا شناس ــرای آنه ــی و ب بخش

ــل  ــه مای ــی ک ــه مندان ــت: عالق ــار داش  وی اظه
بــه درصــد خلــوص ژنتیکــی اســب خــود بودنــد 
ــه DNA آزمایشــات الزم را انجــام  ــه نمون ــا ارائ ب

ــد. دادن
ــوان ارزشــمندی همچــون  وی تصریــح کــرد: حی

اســب، بایــد هویــت داشــته باشــد.
ــاد  ــازمان جه ــی س ــدات دام ــود تولی ــاون بهب مع
کشــاورزی جنــوب کرمــان از اســب دارانی کــه 
اســب آنهــا بــه هــر دلیلــی هویــت بخشــی 
ــی  ــرای نام نویس ــا ب ــرد ت ــت ک ــده، درخواس نش
بــه مدیریــت جهــاد کشــاورزی شهرســتان ها 
مراجعــه تــا در مرحلــه بعــدی، اســب آن هــا نیــز 

ــود. ــی ش ــت  بخش هوی
قائدی فــر گفــت: امــورات مربــوط بــه اســب 
از فدارســیون ســوار کاری ســلب و بــه وزارت 
ــی آن  ــه در پ ــده ک ــذار ش ــاورزی واگ ــاد کش جه
هویت  گــذاری تمامــی اســب ها در دســتور کار 

ــت. ــرار گرف ق
وجــود  بــه  توجــه  بــا  داشــت:  بیــان  وی 
در  اصیــل  اســب  های  تعــداد  و  عالقمنــدان 
منطقــه و همچنیــن افــرادی کــه درخواســت 
باشــگاه  و  پــرورش اســب  راه  انــدازی  مجــوز 
ــاهد  ــک ش ــده نزدی ــد، در آین ــوارکاری کرده ان س
جنــوب  در  اســب  پــرورش  صنعــت  توســعه 

بــود. کرمــان خواهیــم 
ــمیان  ــک ُس ــزار و 53 رأس از ت ــداد  16 ه  تع
ــدان در  ــداران و عالقه من ــاورزان، دام ــط کش توس
ــود  ــرورش داده می ش ــان پ ــوب کرم ــه جن منطق
را اســب ها  آنهــا  تقریبــًا هشــت درصــد  کــه 

ــد. ــی دهن ــکیل م تش
و  ورزش  همــکاری  بــا  ســوارکاری  هیــات   ۲
ــه تشــکیل شــده اســت. ــن منطق ــان در ای جوان

واژگونی خودرو راننده 
را به کام مرگ فرستاد

آغاز مسابقات لیگ 
دسته اول فوتبال 

جیرفت از اواخر هفته

360 راس اسب 
در جنوب کرمان 

شناسنامه دار شدند

خبر

۲۱۸ میلیاردتومان؛ خسارت سیل 
هفته گذشته در جنوب

انجمن سیب زمینی جنوب کرمان 
راه اندازی شد

 به دنبال اشتغال 
فرامرزی هستیم

یارانه معیشت سال آینده به همه 
یارانه بگیران به طور مساوی تعلق می گیرد

فیشینگ در کمین 
کاربران تلفن همراه

مدیـرکل مدیریـت بحـران اسـتان 
اخیـر ۲18  سـیل  کرمـان گفـت: 
میلیـارد تومان خسـارت به جنوب 

ایـن اسـتان وارد کـرد.
مجیـد سـعیدی، بـا اشـاره بـه میـزان خسـارت 
سـیل به زیرسـاخت های مناطق جنوب اسـتان 
کرمـان گفـت: این مناطق هم اکنـون از وضعیت 
اضطـرار خـارج شـده و آب و بـرق و راه هـای 

روسـتایی برقرار شـده اسـت.
وی در ادامه افزود: بیشـترین آسـیب و خسارت 
سـیل اخیـر بـه بخـش راه و مسـکن شـهری و 

روسـتایی اسـتان کرمان وارد شـده اسـت.
سـعیدی گفـت: خسـارت های سـیل بـه لحـاظ 
اولویت بنـدی ریالـی را می تـوان بـه بخـش راه، 
روسـتایی  و  شـهری  واحدهـای  کشـاورزی، 

کـرد. تقسـیم بندی 

بـه گـزارش جمـاران ، مدیـرکل مدیریـت بحران 
اسـتان کرمـان عنوان کـرد: میزان خسـارت های 
سـیل در اسـتان کرمان به جز واحدهای شـهری 
که چند هزار منزل مسـکونی را شـامل می شـود 
کـه نیـاز به بازسـازی و یـا تعمیر اساسـی دارند، 

حـدود ۲18 میلیارد تومان اسـت.
سـعیدی ادامه داد: هنوز برخی مناطق سـیل زده 
بـه دلیـل از دسـت دادن منبـع درآمد و کسـب و 
کارشـان از جملـه مناطق روسـتایی قلعـه گنج و 

منوجان نیـاز به امدادرسـانی دارند.
وی در پایـان ادامـه داد: بـا توجـه بـه سـامانه 
بارشـی کـه از امشـب وارد اسـتان مـی شـود بـه 
تمامـی فرمانـداری هـا دسـتور آماده بـاش داده 
ایـم که بتواننـد اقدامات پیشـگیرانه ای در وقوع 
بارشـی  ایـن سـامانه  در  را  احتمالـی  حـوادث 

باشند. داشـته 

کشـاورزی  جهـاد  سـازمان  رییـس 
اعضـای  انتخـاب  از  کرمـان  جنـوب 
هیـات مدیره انجمن سـیب زمینی این 
منطقـه خبـر داد و گفـت: امسـال 175 
هـزار تـن سـیب زمینی طرح اسـتمرار 
از مـزارع هفـت شهرسـتان جنوبـی اسـتان برداشـت 
می شود.سـعید برخـوری روز یکشـنبه در گفـت و گـو 
بـا خبرنـگار ایرنا از تشـکیل انجمن سـیب زمینی این 
منطقـه خبـر داد و گفت: برای نخسـتین بـار در تاریخ 
نماینده هـای کشـاورزان  جنـوب کرمـان،  کشـاورزی 
بـرای مدیریت تولیـد و فروش سـیب زمینی در هفت 
بـه  انتخـاب شـدند.وی  شهرسـتان جنوبـی اسـتان 
ضـرورت وجـود تشـکل ها و انجمن هـای خصوصـی 
پویـا و فعـال در منطقـه جنـوب کرمـان تاکیـد کـرد و 
گفـت: بخـش خصوصـی می توانـد بـازوی توانمندی 
بـرای مرتفـع کـردن مشـکالت صـادرات، تهیـه بـذر 
مناسـب و تنظیـم بـازار داخلـی را بـر عهـده داشـته و 
بـا فعالیـت این تشـکل ها و انجمن هـای خصوصی و 
نظـام صنفی کشـاورزی، پیگیری مطالبات کشـاورزان 

سـریع تر می شـود.برخوری بـه چهارمیـن گردهمایـی 
و هم اندیشـی انجمـن ملـی سـیب زمینی در جنـوب 
کرمـان اشـاره کـرد و گفـت: ایـن نشسـت بـا حضـور 
هیات مدیـره انجمن ملی سـیب زمینی ایـران، معاون 
اتـاق  سـازمان صنعـت، معـدن و تجـارت، نماینـده 
بازرگانی، کشاورزان پیشـرو و سیب زمینی کاران، امروز 
در محل سـازمان جهاد کشاورزی جنوب استان کرمان 
برگزار شـد.وی از کاشـت سیب زمینی طرح استمرار در 
هفت شهرسـتان جنوبی این اسـتان خبـر داد و گفت: 
طـی اجـرای ایـن طـرح، در سـال زراعی جـاری چهار 
هـزار و 380 هکتـار از اراضـی ایـن منطقـه بـه کشـت 
سـیب زمینی اختصـاص یافت.رییـس سـازمان جهاد 
کشـاورزی جنوب کرمان از هدف گذاری کشـت سیب 
زمینـی طـرح اسـتمرار در هفـت شهرسـتان جنوبـی 
اسـتان کرمـان خبـر داد و اظهـار داشـت: وزارت جهـاد 
کشـاورزی در راستای سیاسـت های اقتصاد مقاومتی 
و بـه منظـور افزایـش و سـاماندهی تولیـد محصوالت 
اساسـی در سـال زراعـی جـاری، ایـن میـزان تولید را 

برنامـه ریـزی کرده اسـت.

محمدجواد فدائی شـامگاه شـنبه در 
نشسـت معارفـه رئیـس نمایندگـی 
وزارت امـور خارجـه در اسـتان کرمان 
بـا حضور مشـاور معـاون اداری مالی 
وزیـر امـور خارجـه و مسـئول نمایندگی هـای وزارت 
خارجـه در داخل کشـور به مباحث توسـعه  تعامالت 
خارجی اسـتان پرداخت و عنوان کرد:این اسـتان از 
سـال گذشـته تاکنون  بـه خوبی به مباحث توسـعه 

تعامـالت خارجـی ورود کرده اسـت .
وی  بـه سـفر چندیـن نفـر از سـفرای جمهـوری 
اسـالمی و کشـورهای مختلـف بـه اسـتان کرمـان 
گفـت:  و  داشـت  اشـاره  گذشـته  ماه هـای  طـی 
جلسـات متعـددی نیـز بـا اتاق های مشـترک ایران 
بـا روسـیه، عـراق، افغانسـتان و غیره داشـته ایم که 
بـه گسـترش تبـادالت و فعالیت هـا کمـک مـی کنـد.
فدائـی بـه مبحـث دیپلماسـی اقتصادی اشـاره کرد 
و افـزود: اسـتان کرمـان هم در زمینه هـای صادرات، 
کاالهـای قابـل مالحظـه ای دارد و هـم بـه لحـاظ 
سـرمایه گذاری های خارجـی از جملـه حـوزه صنایع 

و معـادن جذابیـت الزم را دارد.
اسـتاندار کرمـان ادامـه داد: همـکاری و تعامـل بـا 
جـزو  اسـتان  در  خارجـه  امـور  وزارت  نمایندگـی 
برنامه هـای مـورد تاکیـد اسـتان اسـت و بـا توجـه 
بـه ظرفیتـی هـم کـه در اسـتان وجـود دارد، انتظـار 
مـی رود دفتـر نمایندگـی نیـز بـه صـورت جـدی در 
حوزه هـای مختلـف وارد شـود و پیشـنهادات خـود 

را ارائـه دهنـد.
فدائـی بـا بیـان اینکـه انگیـزه باالیـی بـرای ارتبـاط 
قـوی در حـوزه وزارت خارجـه وجـود دارد، تصریـح 
کـرد: اشـتغال فرامـرزی از جمله مباحثی اسـت که 
در حـال پیگیـری داریـم تـا واردات کاالهـای الزم را 
نیـز از طریـق تولیدکننده هـای ایرانـی انجـام دهیـم.
 محمـد رحیمی گرجـی مشـاور معـاون اداری مالـی 
وزیـر امـور خارجـه نیـز در ایـن نشسـت بـا معرفی 
رسـمی آسـیه عباسـی به عنـوان مسـئول نمایندگی 
وزارت خارجـه در اسـتان کرمـان بیـان داشـت: در 
نمایندگـی در اسـتان ها و  حـال حاضـر ۲8 دفتـر 
مناطـق آزاد تجـاری کشـور راه انـدازی شـده اسـت.

ســخنگوی  ایرنــا-  تهــران- 
بودجــه  تلفیــق  کمیســیون 
ــا نظــر اعضــای ایــن  گفــت: ب
کمیســیون، یارانــه معیشــت 
همــه  بــه  آینــده  ســال  در  بنزیــن 
ــق  ــاوی تعل ــور مس ــه ط ــران ب ــه بگی یاران

. می گیــرد
هــادی قوامــی در تشــریح نشســت امــروز 
ــه  ــا اشــاره ب یکشــنبه کمیســیون تلفیــق ب
بررســی تبصــره 1۴ الیحــه بودجــه ســال 
ــه  ــق بودج ــیون تلفی ــه کمیس 99 در جلس

ایــن خبــر را اعــالم کــرد.
مجلــس  در  اســفراین  مــردم  نماینــده 
ــا تصویــب  شــورای اســالمی ادامــه داد: ب
یارانــه  مجلــس،  تلفیــق  کمیســیون 
معیشــت بنزیــن در ســال آینــده بــه همــه 

ــق  ــاوی تعل ــور مس ــه ط ــران ب ــه بگی یاران
می گیــرد و بــه افــراد تحــت پوشــش 
کمیتــه و بهزیســتی ۲0 درصــد بیشــتر 

تعلــق خواهــد گرفــت.
ــاه  ــان م ــن در آب ــت بنزی ــالح قیم ــا اص ب
دولــت تصمیــم گرفــت منابــع حاصــل 
از آن را بــه شــکل نقــدی و بــا عنــوان 
دولــت«  معیشــتی  حمایــت  »طــرح 

توزیــع کنــد.
ــواده  ــرای خان ــرح ب ــن ط ــاس ای ــر اس ب
یــک نفــره 55 هــزار تومــان، خانــواده 
خانــواده  تومــان،  هــزار   103 نفــره  دو 
ســه نفــره 138 هــزار تومــان، خانــواده ۴ 
ــج  ــواده پن ــان و خان ــزار توم ــره 17۲ ه نف
ــز  ــان واری ــزار توم ــتر ۲05 ه ــره و بیش نف

. د می شــو

کرمـان  اسـتان  فتـا  پلیـس  رئیـس 
درخصـوص کالهبرداری با ارسـال پیامک 
انبـوه بـا عنـوان قطع شـدن تلفـن همراه 
گـروه  خبرنـگار  داد.بـه گـزارش  هشـدار 
اسـتان هـای باشـگاه خبرنـگاران جـوان 
از کرمـان، سـرهنگ امیـن یادگارنـژاد، رییـس پلیـس 
فتـا اسـتان کرمـان گفت: اخیـرا پیامکـی بـرای برخی از 
شـهروندان بـا متـن، "مشـترک گرامـی دسـتگاه شـما 
قانونـی اسـت، ولی فعال نشـده بـرای جلوگیـری از قطع 
شـدن شـبکه موبایـل تـا ۲۴ سـاعت جهت فعال سـازی 
ارسـال می شـود کـه در آن   "  hamta.cc اقـدام کنیـد
سـایت مذکور با نام سـامانه همتا شبیه سـازی شده و در 
هنـگام وارد کـردن اطالعات مربوطه ابتدا مبلغی به منظور 
کارمـزد دریافـت، کـه اطالعـات کارت بانکی شـهروندان را 
دریافـت می کننـد.او افـزود: کاربر از طریـق لینک موجود 
در این پیامک ها به صفحه ای شـبیه به سـامانه اینترنتی 
گمـرک همتا و سـپس به صفحه ای هدایت می شـود که 
ظاهـر آن شـبیه درگاه های پرداخت اسـت و مشـخصات 
کارت بانکـی از کاربـر دریافـت و نهایتـا در دام فیشـینگ 
مراجعـه  صـورت  در  می شـود.یادگارنژاد گفـت:  گرفتـار 
بـه لینـک جعلـی ارسـالی و درج اطالعـات کارت بانکـی 

هرچـه سـریعتر به بانـک و یا اپلیکیشـن بانـک مربوطه 
مراجعه و نسـبت به تغییر رمز دوم حسـاب و یا مسـدود 
سـازی اقـدام کنیـد، همچنیـن بهتریـن و مطمئن تریـن 
راه بـرای جلوگیـری از گرفتـار شـدن در دام ایـن نـوع 
کالهبـرداران، مراجعـه بـه بانـک و فعـال کـردن رمـز پویا 

بـرای حسـاب های بانکـی اسـت.
ایـن مقـام انتظامی با اشـاره به سـرقت اطالعـات بانکی 
شـهروندان هشـدار داد: به هیچ عنوان فریب پیامک های 
دروغیـن را نخوریـد و در صورتـی کـه به هر علـت، با ورود 
بـه سـایت های جعلی اطالعـات کارت بانکی خـود را درج 
کردیـد بالفاصلـه رمـز دوم اینترنتی خـود را تغییر دهید.
یادگارنـژاد بـه شـهروندان توصیـه کـرد: از سـه روش زیر 
می تـوان بـا سـامانه همتـا ارتبـاط برقـرار کـرده و فرآینـد 
فعـال سـازی دسـتگاه و یا انتقـال مالکیت را انجـام داد:

www.hamta.ntsw.ir 1. سایت اینترنتی به آدرس
۲. کد دستوری #7777*3. اپلیکشین همتا

ایـن مقـام مسـئول بیـان داشـت : سـایت پلیـس فتـا 
آمـاده   www.cyberpolice.ir الکترونیکـی  آدرس  بـه 
دریافـت گزارش هـای مردمـی بـوده و همچنیـن کاربـران 
گرامـی می تواننـد آخریـن اخبـار حـوادث و رویداد هـای 

سـایبری را از ایـن سـایت دریافـت کننـد.

و  آمــوزش  مدیــرکل   - ایرنــا   - کرمــان 
پــرورش اســتان کرمــان بــا اشــاره بــه وجــود 
ــتان  ــن اس ــر در ای ــر 10 نف ــه زی 710 مدرس
ــر از  ــا کمت گفــت: ۲51 مدرســه در کرمــان ب

ــد. ــت می کنن ــوز فعالی ــش آم ــج دان پن
بــه گــزارش ایرنــا، احمــد اســکندری نســب 
و  معاونــان  گردهمایــی  در  یکشــنبه  روز 
ــا  ــان ب ــطه کرم ــوزش متوس ــان آم کارشناس
ــرورش  ــوزش و پ ــر آم ــاون وزی ــور مع حض
هــای  مجاهــدت  بــه  اشــاره  ضمــن 
ــراز  ــلیمانی اب ــم س ــاج قاس ــهید ح سپهدش
ــهید  ــن ش ــش ای ــرد، راه و من ــدواری ک امی
ــوی  ــک الگ ــوان ی ــه عن ــواره ب ــوار هم بزرگ
موثــر در ایــران اســالمی و آحــاد جامعــه بــه 
ویــژه حــوزه تعیــم و تربیــت جــاری باشــد.

وی اضافــه کــرد: تعــداد دانــش آمــوزان 
دوره  مــدارس  از  درصــد   30 از  بیــش 
ــد  ــر از ح ــز کمت ــتان نی ــن اس ــطه ای متوس
نرمــال اســت امــا بــه دلیــل بعــد مســافت، 
امــکان تجمیــع ایــن مــدارس وجــود نــدارد.

اســکندری نســب بــا اشــاره بــه اینکــه 
ــوت و  ــی پیشکس ــزار فرهنگ ــدود 35 ه ح
بازنشســته در کرمــان وجــود دارد و بیشــتر 
ــوزش و  ــا ام ــس ب ــر تدری ــراد در ام ــن اف ای
پــرورش همــکاری دارنــد تصریــح کــرد: در 
برخــی نقــاط اســتان فرهنگیان پیشکســوت 
بخصــوص مــردان را فراخــوان کــرده و بــرای 
جبــران کمبــود معلــم از وجــود آنهــا اســتفاده 

مــی کنیــم.

وی ادامــه داد: در اســتان کرمــان 3۲ منطقــه 
آموزشــی، 7700 مدرســه، 31 هــزار کالس 
درس و 65۴ هــزار دانــش آمــوز داریــم 
ــم  ــی کار تعلی ــکار فرهنگ ــزار هم ــه ۴۴ ه ک
و تربیــت ایــن دانــش آمــوزان را بــه عهــده 

ــد. دارن
اســکندری نســب بــا اشــاره بــه اینکــه 
ــه 35 هــزار فرهنگــی پیشکســوت  قریــب ب
ــا در امــر  ــر آنه ــم کــه اکث و بازنشســته داری
ــح  ــد، تصری ــا همــکاری دارن ــا م تدریــس ب
کــرد: در برخــی نقــاط اســتان بــه ویــژه 
را فراخــوان  مــردان، همــه پیشکســوتان 
کــرده و بــرای جبــران کمبــود معلــم از وجــود 

ــم. ــی کنی ــتفاده م ــا اس آنه
مدیــرکل آمــوزش و پــرورش اســتان کرمــان 
بیــان کــرد: بــه دلیــل محدودیــت هایــی کــه 
داشــتیم، امســال در حــوزه ابتدایــی نیــز از 

پیشکســوتان کمــک گرفتــه ایــم.
ــن اینکــه از 653  ــا بیــن ای وی در ادامــه ب
هــزار دانــش آمــوز اســتان کرمــان بیــش از 
ــغول  ــطه مش ــر در دوره متوس ــزار نف ۲50 ه
ــه  ــزود: 16 منطق ــتند اف ــل هس ــه تحصی ب
کمتــر توســعه یافتــه در اســتان کرمــان 
داریــم کــه در شــرق و جنــوب اســتان واقــع 
ــز تعــدادی از  ــر نی هســتند و در ســیل اخی
مــدارس مــا در جنــوب و شــرق اســتان 

ــده اســت. آســیب دی
اســکندری نســب تصریــح کــرد: کرمــان 
ــبانه  ــدارس ش ــور را در م ــت کش ــه نخس رتب

ــت  ــه در راســتای توســعه عدال روزی دارد ک
آموزشــی در اکثــر نقــاط ایــن اســتان بــرای 
پوشــش تحصیلــی دانــش آمــوزان عشــایر 
و روســتایی )۲۲0( مدرســه شــبانه روزی 
ــزار و 700  ــش از 3۲ ه ــده و بی ــداث ش اح
دانــش آمــوز مشــغول بــه تحصیــل هســتند.

ــم  ــت: تکری ــار داش ــب اظه ــکندری نس اس
معلــم، مدیریــت منابــع و مدرســه پویــا بــر 
اســاس بیانیــه گام دوم انقــالب در آمــوزش 
و پــرورش اســتان کرمــان را در دســتور کار 
ــورد  ــز م ــان نی ــت کارکن ــرار دارد و معیش ق

توجــه اســت.
وی بــا اشــاره بــه مشــارکت خیــران مدرســه 
یــار در اســتان کرمــان  ســاز و مدرســه 
 ۴00 از  بیــش  بیــن  در  ســاالنه  افــزود: 
ــب  ــر، کت ــوازم التحری ــوز ل ــش آم ــزار دان ه
ــای مناســب و  درســی، پوشــاک، بســته ه

ــار  ــه ی ــران مدرس ــکاری خی ــا هم ــه ب تغذی
ــود. ــی ش ــع م توزی

اســتان  پــرورش  و  آمــوزش  مدیــرکل 
 500 و  هــزار   ۲ از  بیــش  کرمــان گفــت: 
و  تدبیــر  ابتــدای دولــت  از  کالس درس 
امیــد توســط خیــران مدرســه ســاز در ایــن 
اســتان ســاخته شــده و طــی هفتــه اخیــر 
و در قالــب پویــش ایــران مــن خّیــران، 
ــل  ــان را متقب ــه در کرم ــاخت 100 مدرس س
شــده انــد کــه اکثــر آنهــا در جنــوب و شــرق 

ــت. ــان اس ــهر کرم و ش
اســتان  پــرورش  و  آمــوزش  مدیــرکل 
فضــای  بــه کمبــود  اشــاره  بــا  کرمــان 
ــا  آموزشــی گفــت: هــزار 171 کالس درس ب
ــژه  ــه وی ــوز ب ــش آم ــر دان ــش از 35 نف بی
در شــهر کرمــان داریــم و حتــی کالس ۴8 

ــم. ــز داری ــره نی نف

 ایرنـا - کشـاورز جیرفتـی پـس از ارزیابی هـای 
الزم توسـط کمیته هـای تخصصی در سـطح ملی، 
بـه عنـوان تولیدکننـده نمونه پیاز کشـور انتخاب و 
مـدال طـالی پیاز ایـران را به خود اختصـاص داد.
عبـاس محمـدی  فـرد تولید کننـده نمونه پیـاز در 
سـال زراعـی 97-98 در گفـت و گـو بـا خبرنـگار 
ایرنـا بـا بیـان اینکـه کشـاورز زاده هسـتم، اظهـار 
داشـت: شـغل پـدرم کشـاورزی بـوده و از ابتدای 
دوران نوجوانـی و جوانـی در کنـار پـدر و بـرادران 

مشـغول بـه کشـاورزی بـودم.
از  را  ورزش  بـه  عالقـه  کشـاورزی  کنـار  در  وی 
و  برشـمرد  خـود  جوانـی  دوران  مثبـت  نـکات 
گفـت: در دوران جوانـی عالقـه زیـادی بـه ورزش 
هندبـال داشـتم و در کنـار درس و کمـک در زمینه 
کشـاورزی بـه خانـواده، ایـن مقولـه را بـه صورت 
حرفـه ای دنبـال کـردم تـا جایـی کـه بـه عنـوان 
بازیکن تیم اسـتان کرمان انتخاب و در مسـابقات 

می کـردم. شـرکت 
دوران  فراغـت  از  پـس  افـزود:  فـرد  محمـدی 
متوسـطه مدرسـه بـه خدمـت مقـدس سـربازی 

رفتم و پس از اتمام این دوران بالفاصله مشـغول 
بـه تحصیل در دانشـگاه جیرفت شـدم و همزمان 
با تحصیل اولین کشـاورزی مسـتقل خود را کلید 

زدم.
سـلطان پیـاز ایران بـا بیان اینکه رشـته تحصیلی 
دانشـگاهی ام کشـاورزی بود، ادامـه داد: همزمانی 
تحصیل در رشـته کشـاورزی و فعالیت کشاورزی، 
درس هـای بزرگـی بـه مـن آموخـت کـه در هیـچ 

دانشـگاهی قابل یادگیـری نبود.
وی بـا بیـان اینکـه نخسـتین تجربـه کشـاورزی 
مسـتقل خـود را بـا کشـت یـک هکتـاری آغـاز 
کـردم، تصریـح کـرد: سـال 1378 نیـم هکتـار 
پیـاز و نیـم هکتـار سـیب زمینی کشـت کـردم تا 
اگـر شـرایط بـازار پیاز خـوب نبود در زمینه کشـت 

سـیب زمینـی سـود کنـم.
 محمـدی ادامـه داد: متاسـفانه نخسـتین تجربه 
کشـاورزی مسـتقل مـن بـا بـارش تگـرک کامـال 
نابـود شـد ولی نا امید نشـدم و دوبـاره تصمیم به 

کشـت پیاز و سـیب زمینـی کردم.
ابتـدای اولیـن کشـاورزی  از  وی اظهـار داشـت: 

مسـتقل در سـال 1378 تـا کنـون شکسـت ها و 
تجـارب زیادی کسـب کردم و موفقیـت امروز من 
نتیجـه همـان شکسـت ها و کسـب تجربه هـای 
دیـروز اسـت.پیازکار نمونـه کشـور تصریـح کـرد: 
دیـروز از یـک هکتـار شـروع به کشـاورزی کردم و 
امـروز به 100 هکتار رسـیدم لـذا این لطف خداوند، 
تـالش و پشـتکار شـبانه روزی، دعـای خیـر پـدر 
و مـادر و راهنمایی هـای دوسـتان بـود چـرا کـه 
نابـرده رنـج، گنـج میسـر نمی شـود.وی بـه دوران 
طالیـی جوانـی خـود  اشـاره کـرد و گفـت: در این 
دوران ورزش، درس و کار را در کنـار یکدیگـر انجام 
مـی دادم و بـه لطـف خداونـد متعـال در تمامـی 
زمینه هـا موفق بودم.محمدی با بیـان اینکه دارای 
مدرک کارشناسـی ارشـد کشـاورزی هستم، گفت: 
عـالوه بـر کشـاورزی، ورزش و کسـب تحصیـالت 
عالیه از سـال 1383 به عنوان کارشـناس صندوق 
بیمه محصوالت کشـاورزی جنـوب کرمان فعالیت 
مـی کـرده ام و هـم اکنـون بـه عنـوان کارشـناس 
صنـدوق بیمـه محصـوالت کشـاورزی شهرسـتان 
هـای جیرفـت و کهنـوج هسـتم لـذا همـه ایـن 
موفقیـت هـا با لطف خداونـد و دعای خیـر پدر و 
مـادر بـرای من رقم خـورد.وی با بیـان اینکه هنوز 
مجرد هسـتم، اظهار داشـت: بزرگترین آرزوی من 
تاسـیس پارک لجسـتیک محصوالت کشـاورزی 
ایـن مجموعـه دسـت  انـدازی  بـا راه  اسـت تـا 
واسـطه ها و دالالن خریـد محصـوالت کشـاورزی 

را کوتـاه کنم.
محمـدی فـرد بـا بیـان اینکـه پـارک لجسـتیک 
بـر  کـه  اسـت  لجسـتیکی  مرکـز  کشـاورزی، 
داری،  انبـار  تجمیـع،  حـوزه  در  فعالیت هایـی 
افـزوده  ارزش  خدمـات  و  توزیـع  نگهـداری، 
بـا  افـزود:  دارد،  تمرکـز  محصـوالت کشـاورزی 
اشـتغال زایی،  بـر  عـالوه  پـارک   ایـن  راه انـدازی 
بـازار محصـوالت کشـاورزی منطقه سـرو سـامان 

می گیـرد کـه این خود باعـث توسـعه اقتصادی و 
اجتماعـی منطقـه جنـوب کرمـان خواهـد شـد.
داشـتم  دوسـت  همیشـه  داد:  ادامـه  وی 
مجموعـه ای را ایجـاد کنـم کـه از تولیـد در مزرعـه 
تـا بسـته بندی و صـادرات محصـول را بـه صـورت 
متمرکـز انجـام دهـد لـذا پیگیـر راه انـدازی پارک 

هسـتم. لجسـتیک کشـاورزی 
کشـاورز نمونه کشـوری، تلخ ترین خاطـرات دوران 
کشـاورزی خـود را ضـرر و زیان هـای مالـی که در 
اثر شـرایط جـوی و نواسـان بازار متحمل می شـد 
برشـمرد و تصریـح کـرد: بـه طـور شـاخص تلـخ 
ترین تجربه دوران کشـاورزی من در سـال 138۲ 
رقـم خـورد ولـی من این شکسـت ها را بـا نگاهی 
مثبـت بـه عنوان تجربـه و راهی نو اسـتفاده کردم 
و امـروز شـاهد نتیجـه تجربیـات خـود با کسـب 

عنـوان برتـر تولید کننده پیاز کشـور هسـتم.
وی شـیرین تریـن تجربـه دوران کشـاورزی خود 
را طـی سـال گذشـته عنـوان کـرد و گفـت: سـال 
گذشـته بیشـترین میـزان قیمـت پیـاز در تاریـخ 
عمـر کشـاورزی جنـوب کرمـان رقـم خـورد کـه به 

عنـوان سـال طالیـی پیـازکاران، ماندگار شـد.
محمـدی راز موفقیـت خـود را امیـد بـه خداوند 
متعـال و پشـتکار و تـالش عنـوان کـرد و گفت: 
افـراد موفـق نـه تنهـا از شکسـت و اشـتباهات 
نمی ترسـند،  مسـیر  طـول  در  غیرقابل اجتنـاب 
بلکـه بـه سـوی آن هـا نیـز می رونـد،  در حالـی  
کـه بیشـتر افـراد از شکسـت و خجالـت ناشـی 
از آن و همچنیـن متحمـل شـدن هزینه  زیاد در 
راه موفقیـت می ترسـند و سـعی می کننـد که از 
آن جلوگیـری کننـد، افـراد موفـق می داننـد کـه 
اشـتباهات بـه مـا کمـک می کننـد تـا بفهمیـم 
کـه چـه کاری را نبایـد انجام بدهیم و در مسـیر 
نیـاز  تجاربـی  چـه  بـه  موفقیـت  بـه  رسـیدن 

داریم.

۷۱۰ مدرسه زیر ۱۰دانش آموز 
در کرمان فعال است

مدال طالی پیاز ایران
بر گردن کشاورز جیرفتی
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ــای  ــی از ماهی ه ــه ی خاص ــق به گون ــا متعل ــی تیالپی ماه
خانــواده  اعضــای  از  و  اســت  شــیرین  آب هــای 
»ســیکلیدماهیان« به شــمار مــی رود. بــا وجــود اینکــه 
ــی اســت،  ــی کشــورهای آفریقای ــا، بوم ــه ی آزاد تیالپی گون
ــت  ــده اس ــناخته ش ــا ش ــق دنی ــام مناط ــال درتم بااین ح
ــود. ــرورش داده می ش ــور پ ــر در 135 کش ــال حاض و درح

تیال پیــا یــک ماهــی پرورشــی بســیار ایــده آل اســت، 
زیــرا بــه مراقبــت زیــاد نیــاز نــدارد، ســریع رشــد می کنــد 
تأمیــن  ارزان قیمــت  ســبزیجات  از  آن  رژیم غذایــی  و 
شــده  ســبب  تیال پیــا  ویژگی هــای  همیــن  می شــود. 
اســت، ایــن محصــول غذایــی کامــال مقرون به صرفــه 
ســایر  بــا  به راحتــی  می توانــد  به طوری کــه  باشــد، 
ــی  ــد و مضــرات ماه ــد. فوای ــت کن ــی رقاب ــای دریای غذاه
تیالپیــا تاحــد زیــادی وابســته بــه محــل پــرورش آن 
ــا  ــده ی ماهــی تیالپی اســت. چیــن بزرگتریــن پرورش دهن
در دنیاســت. ایــن کشــور ســاالنه 1.6 میلیــون تــن ماهــی 
ــودن قیمــت، مــی  ــد. همیــن ارزان ب ــا تولیــد می کن تیالپی
توانــد دلیــل کافــی ای بــرای محبوبیــت ایــن ماهــی باشــد 
ــواده هــا هــر روز  درشــرایطی کــه وضعیــت اقتصــادی خان
بدتــر مــی شــود و نگرانــی کمبــود هــای مختلــف غذایــی 
در مرحلــه هشــدار رســیده اســت و در ایــن شــرایطی 

ــی از  ــی خیل ــا اســت از ســفره غذای ــدت ه ــی م ــه ماه ک
اعضــای خانواده هــا حــذف شــده اســت. وجــود ماهــی ای 
کــه تفــاوت قیمــت بســیار چشــم گیــری بــا بقیــه آبزیــان 
ــه در  ــت ک ــی اس ــا ماه ــود. تیالپی ــی ش ــت م دارد، غنیم
مــورد پــرورش آن در اســتان کرمــان اخبــار متفاوتــی 
ــورد  ــوز در م ــت مج ــاری از دریاف ــدا اخب ــود دارد. جدی وج

ایــن ماهــی در جنــوب اســتان منتشــر شــده اســت. 
محمــود آییــن، مدیــر امــور شــیالت ســازمان جهــاد 
کشــاورزی جنــوب کرمــان بــا اعــالم ایــن خبــر کــه شــیالت 
ــه  ــا را گرفت ــال پی ــر ماهــی تی ــاز تکثی ــوب اســتان امتی جن

اســت  بــه کاغــذ وطــن گفت:فعــال چهــار اســتان ســمنان ، 
یــزد ، قــم و خراســان جنوبــی مجــوز پــرورش ایــن ماهی را 
دارنــد، ولــی مــا اکنــون مجــوز تکثیــر ایــن ماهــی را گرفتــه 
ایــم ولــی بــه دنبــال اخــد مجــوز پــرورش ایــن ماهــی نیــز 
هســتیم. بــه گفتــه آییــن ایــن مجــوز تکثیــر توســط محیط 
زیســت تاییــد شــده اســت.مدیر شــیالت جنــوب بــا بیــان 
ــی  ــش خصوص ــه بخ ــروژه را ب ــن پ ــت ای ــرار اس ــه ق اینک
واگــذار کننــد گفــت: براســاس اینکــه ایــن طــرح  توســط 
چــه کســی و چگونــه انجــام شــود، ظرفیــت اجــرا مشــخص 
ــه  ــوط ب ــه مرب ــده ک ــرا ش ــی اج ــرح قبل ــود.در ط ــی ش م
ماهیــان آب گــرم بــود تقریبــا بــا یــک میلیــون و پونصــد 
تــا ۲ میلیــون قطعــه ماهــی،  کار شــروع شــد.آیین در مــورد 
ــد،  ــرورش   ایــن ماهــی ایجــاد مــی کن مشــکالتی کــه  پ
گفــت:  مشــکالت ایــن ماهــی فقــط در بحــث تکثیــرش  
ــای  ــد در ج ــد  بای ــی کن ــد م ــاد زاد و ول ــرا زی ــت زی اس
ــن مشــکل در آب هــای آزاد  مخصوصــی باشــد و فقــط ای
ایجــاد مــی شــود، در جنــوب اســتان کــه ایــن مــوارد وجــود 
نــدارد. در همــان نقــاط هــم اگــر ایــن ماهــی اقیــم شــود 
ــوب در  ــر شــیالت جن ــی آید.مدی ــش نم ــن مشــکل پی ای
مــورد جزییــات فعالیتــی کــه در مــورد ماهــی تیالپیــا قــرار 
اســت در جنــوب اســتان انجــام شــود، گفــت: مــا از ماهی ها 
تخــم مــی گیریــم، تخــم کــه تبدیــل  بــه بچــه ماهــی شــد، 
وقتــی بچــه ماهــی هــا  ۲ یــا 3  گــرم  شــدند بــه ۴ اســتان 
ــی شــوند.  ــد، فرســتاده م ــرورش دارن ــه مجــوز پ ــر ک دیگ
آییــن یــادآوری کــرد: ایــن طــرح تــا پایــان ســال شــروع 
مــی شــود و اکنــون هــم ماهــی هــای والــد را آورده ایــم.

پرورش ماهی تیالپیا در استان کرمان 
ممنوع است

ــان در  ــت کرم ــط زیس ــت محی ــر کل حفاظ ــاکری مدی ش
مــورد مجــوزی کــه شــیالت جنــوب در بحــث ماهــی 
ــیالت  ــت: ش ــن گف ــذ وط ــه کاغ ــت ب ــه اس ــا  گرفت تیالپی
جنــوب تنهــا مجــوز تولیــد بچــه ماهــی را گرفتــه اســت  و 
بــرای پــرورش بایــد بچــه  ماهــی هــای تولیــد شــده را بــه 
اســتان هــای هــدف بــرای پــرورش بفرســتند و در اســتان 
کرمــان مجــوز پــرورش ایــن ماهــی صــادر نشــده اســت. 
ــر  ــث تکثی ــی در بح ــد: حت ــادآور ش ــه ی ــاکری در ادام ش
نمــی توانیــم بگوییــم کــه تکثیــر ماهــی مولــد را انجــام می 
ــر هســتند و قابلیــت  ــن بچــه ماهــی هــا ن ــرا ای ــد زی دهن

تولیــد مثــل ندارنــد وتنهــا بــه عنــوان ماهــی اولیــه بــرای 
ــل اینکــه در  ــرورش اســتفاده مــی شــوند. شــاکری دلی پ
اســتان کرمــان مجــوز پــرورش ماهــی تیالپیــا صــادر نمــی 
شــود گفــت: اســتان کرمــان رودخانــه هــای دائمــی دارد اگر 

ایــن ماهــی وارد رودخانــه دائمــی اســتان شــوند بــه دلیــل 
اینکــه گونــه مهاجــم هســتند بقیــه گونــه هــای بومــی را از 
بیــن مــی برند.حساســیت ســازمان محیــط زیســت هــم به  
همیــن دلیــل اســت.مثال اســتانی مثــل یــزد یــا خراســان 

جنوبــی رودخانــه دائمــی ندارنــد  و ایــن خطــر وجــود نــدارد 
ولــی  اســتان کرمــان کــه هلیــل رود دارد.مرجــان شــاکری 
یــادآور شــد:  ایــن ماهــی  بــا همــه جــور آبــی سازگاراســت 
و بازدهــی اقتصــادی خوبــی هــم دارد بــه همیــن دلیــل در 

بحــث ســرمایه گــذاری مــورد اســتقبال قــرار مــی گیرد.امــا 
ــد  ــان ارزشــی ندارد.شــاکری تاکی ــی آن چن از لحــاظ غذای
کــرد تنهــا یــک مزرعــه در عنبرآبــاد آن هــم بــه درخواســت 
ــد  ــه ان ــد بچــه هــای را گرفت شــیالت کشــوری مجــوز تولی

و پــرورش ایــن ماهــی در کل اســتان هــم چنــان ممنــوع 
اســت و در جنــوب اســتان هــم بــه دلیــل وجــود رودخانــه 
هلیــل رود بــدون شــک پــرورش ایــن ماهــی ممنوع اســت.

ماهی تیالپیا ارزش غذایی کافی دارد
عیســی  حضــور  از  پــس  زیســت  محیــط  ســازمان   
کالنتــری در رأس آن،  به شــدت حامــی تولیــد ماهــی 
ــه  ــی ک ــا جای ــا در داخــل کشــورمان شــده اســت ت تیالپی
کالنتــری پیــش از ایــن در اظهارنظــری قابــل تأمــل 
ــا شــیالت احمــق اســت و نمی فهمــد کــه  ــود: "آی گفتــه ب
ــی را داده اســت . برخــی  ــا نظــر مثبت ــا تیالپی در رابطــه ب
ــد  ــه بای ــدارد ک ــی ن ــا ارزش غذای ــد تیالپی ــراد می گوین اف
ــت؛  ــی الزم اس ــا دارای ارزش غذای ــه تیالپی ــخ داد ک پاس
ــی دارد؟  ــچ تفاوت ــی ســفید هی ــا ماه ــی ب ــن ماه ــا ای آی
ــه  ــه گفت ــدارد)!(". ب ــی ن ــا منع ــد تیالپی ــا تولی ــر م از نظ
یــک کارشــناس شــیالت، تحقيقــات ماهــي تيالپيــا 
ــت و  ــام اس ــال انج ــور در ح ــه در کش ــت  ک ــال اس 10س
ــرمايه  ــي س ــش خصوص ــات، بخ ــن تحقيق ــج اي ــا نتاي ب
ــريع  ــه اي س ــا گون ــي تيالپي ــت. ماه ــرده اس ــذاري ک گ
الرشــد اســت و تاکنــون گوشــت فيلــه آن از خــارج کشــور 
ــوي  ــوان جل ــي ت ــی، م ــن ماه ــد ای ــا تولی ــد ب وارد ميش
ــتغال  ــاد اش ــن ايج ــت و ضم ــور را گرف ــروج ارز در کش خ
ــره برد.حــرف و حدیــث هــای  ــز به از آب شــور منطقــه ني
زیــادی در مــورد ایــن ماهــی وجــود دارد، کــه هیــچ کــدام 
از آنهــا قاطعانــه تاییــد یــا  رد نشــده انــد، ایــن ماهــی بــا 
اســتقبال خوبــی از طــرف فروشــندگان و خریــداران مواجــه 
شــده ســت. براســاس برخــی نظــرات ایــن ماهــی برخالف 
ســایر گونه هــای آبــزی خاصیــت چندانــی بــرای ســالمتی 
ــران  ــه محیــط زیســِت ای ــرآن ورودش ب ــدارد و عــالوه ب ن
منشــاء گرفتاری هــای جــدی شــده اســت.حتی گروهــی 
ــتن  ــرژی، داش ــی و آل ــم، قلب ــای آس ــدید بیماری ه تش
ــد  ــد فس ــالمی مانن ــای ناس ــد غذا ه ــی در ح ارزش غذای
ــی   ــه تهدیدات ــرب را از جمل ــودن آب ش ــده ب ــود و آالین ف
مــی داننــد کــه بــا اســتمرار حضــور تیالپیــا در ایــران بــرای 
جامعــه و محیــط زیســت بــه وجــود مــی آید.حتــی طیبــه 
سیاوشــی، نماینــده مجلــس بــه تازگــی بــرای ممنوعیــت 
ــازمان  ــاالزده و از س ــتین ب ــا، آس ــی تیالپی ــرورش ماه پ
محیــط زیســت خواســته اســت تــا مجوز هــای مربــوط بــه 
پــرورش ایــن آبــزی غیــر بومــی را هرچــه زودتــر لغــو کنــد.

محمود آیین، مدیر امور شیالت سازمان جهاد 
کشاورزی جنوب کرمان با اعالم این خبر که شیالت 

جنوب استان امتیاز تکثیر ماهی تیال پیا را گرفته 
است  به کاغذ وطن گفت:فعال چهار استان سمنان ، 
یزد ، قم و خراسان جنوبی مجوز پرورش این ماهی 

را دارند، ولی ما اکنون مجوز تکثیر این ماهی را گرفته 
ایم ولی به دنبال اخد مجوز پرورش این ماهی نیز 

هستیم. به گفته آیین این مجوز تکثیر توسط محیط 
زیست تایید شده است.مدیر شیالت جنوب با بیان 

اینکه قرار است این پروژه را به بخش خصوصی واگذار 
کنند گفت: براساس اینکه این طرح  توسط چه کسی 
و چگونه انجام شود، ظرفیت اجرا مشخص می شود.

در طرح قبلی اجرا شده که مربوط به ماهیان آب گرم 
بود تقریبا با یک میلیون و پونصد تا ۲ میلیون قطعه 

ماهی،  کار شروع شد.آیین در مورد مشکالتی که  
پرورش   این ماهی ایجاد می کند، گفت:  مشکالت 

این ماهی فقط در بحث تکثیرش  است زیرا زیاد 
زاد و ولد می کند  باید در جای مخصوصی باشد و 

فقط این مشکل در آب های آزاد ایجاد می شود، در 
جنوب استان که این موارد وجود ندارد. 

به گفته مدیر کل حفاظت از محیط زیست، به دلیل وجود رودخانه دائمی در استان، پرورش ماهی تیالپیا در کرمان ممنوع است

عنبرآباد ماهی تیالپیا تکثیر می کند

محمـود آییـن، مدیـر امـور شـیالت سـازمان جهـاد کشـاورزی جنـوب کرمان بـا اعـالم این خبر که شـیالت 
جنـوب اسـتان امتیـاز تکثیـر ماهی تیال پیا را گرفته اسـت  به کاغذ وطن گفت:فعال چهار اسـتان سـمنان ، یزد 
، قـم و خراسـان جنوبـی مجـوز پـرورش ایـن ماهی را دارنـد، ولی مـا اکنون مجوز تکثیـر این ماهـی را گرفته 
ایـم ولـی بـه دنبـال اخد مجوز پـرورش این ماهی نیز هسـتیم. به گفته آییـن این مجوز تکثیر توسـط محیط 
زیسـت تاییـد شـده اسـت.مدیر شـیالت جنـوب با بیـان اینکه قرار اسـت ایـن پـروژه را به بخـش خصوصی 
واگـذار کننـد گفـت: براسـاس اینکه این طرح  توسـط چه کسـی و چگونه انجام شـود، ظرفیت اجرا مشـخص 
مـی شـود.در طـرح قبلی اجرا شـده کـه مربوط بـه ماهیان آب گـرم بود تقریبا بـا یک میلیـون و پونصد تا ۲ 
میلیـون قطعه ماهی،  کار شـروع شـد.آیین در مورد مشـکالتی کـه  پرورش   این ماهی ایجـاد می کند، گفت:  
مشـکالت ایـن ماهـی فقـط در بحث تکثیرش  اسـت زیـرا زیـاد زاد و ولد می کنـد  باید در جـای مخصوصی 

باشـد و فقـط ایـن مشـکل در آب هـای آزاد ایجاد می شـود، در جنوب اسـتان که ایـن موارد وجـود ندارد. 

شـاکری مدیر کل حفاظت محیط زیسـت کرمان در 
مـورد مجـوزی که شـیالت جنـوب در بحـث ماهی 
تیالپیـا  گرفتـه اسـت به کاغـذ وطن گفت: شـیالت 
جنـوب تنها مجـوز تولید بچـه ماهی را گرفته اسـت  
و بـرای پـرورش بایـد بچـه  ماهی های تولید شـده 
را به اسـتان های هدف برای پرورش بفرسـتند و در 
اسـتان کرمان مجوز پرورش این ماهی صادر نشـده 
اسـت. شـاکری در ادامه یادآور شـد: حتـی در بحث 
تکثیـر نمـی توانیم بگوییـم که تکثیر ماهـی مولد را 
انجـام می دهند زیـرا این بچه ماهی ها نر هسـتند 
و قابلیـت تولیـد مثـل ندارند وتنها به عنـوان ماهی 

اولیـه برای پرورش اسـتفاده می شـوند. 

نجمه سعیدی
دبیر تحریریه/کاغذ  وطن

انا
 ای

س:
عک

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

هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و 
سـاختمانهای 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

 برابـر رای شـماره 13986031901۲00۲515 هیـات اول موضـوع قانـون تعییـن 
تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی مسـتقر در 
واحـد ثبتـی حـوزه ثبت ملک سـیرجان تصرفات مالکانه بالمعـارض متقاضی 
آقای ابوالقاسـم قرائی خضری فرزند اسـحق بشماره شناسـنامه ۴755 صادره 
از سـیرجان در ششـدانگ یک باب خانه به مسـاحت ۲1۲/50 مترمربع پالک 
6۲9 اصلـی واقـع در بخـش 36 کرمـان آدرس سـیرجان آبـاده خیابـان تخت 
جمشـید آخـر خیابـان درب سـمت راسـت خریـداری از مالـک رسـمی آقـای 
صـادق رفعتـی محـرز گردیده اسـت. لذا بـه منظور اطـالع عموم مراتـب در دو 
نوبـت بـه فاصلـه 15 روز آگهـی مـی شـود در صورتـی که اشـخاص نسـبت به 
صـدور سـند مالکیـت متقاضـی اعتراضی داشـته باشـند مـی تواننـد از تاریخ 
انتشـار اولیـن آگهـی بـه مـدت دو مـاه اعتـراض خـود را بـه این اداره تسـلیم 
و پـس از اخـذ رسـید، ظـرف مـدت یـک مـاه از تاریـخ تسـلیم اعتـراض، 
دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضایی تقدیـم نمایند. بدیهی اسـت در صورت 
انقضـای مـدت مذکـور و عـدم وصـول اعتـراض طبـق مقـررات سـند مالکیت 

صـادر خواهد شـد./م الـف 581
تاریخ انتشار نوبت اول : 98/10/۲۲-  تاریخ انتشار  نوبت دوم : 98/11/07

محمد آرمان پور - رئیس ثبت اسناد و امالک 

آگهی تحدید حدود اختصاصی  
از  فرعــی   ۴03 پــالک  خانــه  یکبــاب  ششــدانگ  چــون 
در  واقــع  109۴/۲5مترمربــع  بمســاحت  اصلــی   -556
بخش3۴کرمــان و آدرس :واقــع دراراضــی ســنگ ســفید ســاردوئیه 
بــا  بهرآســمان   عســکری  علــی  اقــای  تقاضــای  مــورد  جیرفــت 
ســتناد رای هیــات محتــرم حــل اختــالف ثبــت جیرفــت بشــماره 
قرارگرفتــه  نامبــرده  درمالکیــت   98/08/۲6-13986031901۴003۴95
وآگهــی موضــوع مــاده 3قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی 
وســاختمانهای فاقــد ســند رســمی و مــاده13- آییــن نامــه قانــون ثبــت 
منتشــر ودر موعــد مقــرر مــورد واخواهــی قــرار نگرفتــه ونیــاز بــه تحدیــد 
ــک  ــه 166۲5-98/10/۲1مال ــت مورخ ــب درخواس ــذا حس ــدود دارد ل ح
بدینوســیله آگهــی تحدیــد حــدود آن بــا ســتناد تبصــره مــاده 13قانــون 
مزبورمنتشــر و عملیــات تحدیــد ی آن از ســاعت 8صبــح روزچهارشــنبه 
مــورخ 98/1۲/07شــروع وبعمــل خواهــد آمــد لــذا بــه مالــک یــا 
ــد  ــه در موع ــردد ک ــار میگ ــور اخط ــه مزب ــاور رقب ــالک مج ــن ام مالکی
مقــرر در ایــن اعــالن بــه محــل وقــوع ملــک حاضــر و در صــورت عــدم 
ــام و  ــک انج ــی مال ــا معرف ــد ی ب ــات تحدی ــن عملی ــه مجاوری مراجع
ــراض  ــی آن اعت ــوق ارتفاق ــر حــدود وحق ــن ب چنانچــه کســی از مجاوری
ــی  ــاده 86- اصالح ــت و م ــون ثب ــاده ۲0قان ــق م ــر طب ــد ب ــته باش داش
ــرف  ــا ظ ــراض خــود را کتب ــدی اعت ــس تحدی ــم صورتمجل ــس از تنظی پ
ــالح  ــع ذیص ــه مراج ــت ب ــالم ودادخواس ــن اداره اع ــه ای ــدت 30روز ب م
قضائــی تقدیــم و گواهــی دادخواســت بــه ایــن اداره ارائــه نمایــد وپــس 
از گذشــت مهلــت یــاد شــده هیچگونــه ادعایــی مســموع نخواهــد بــود./. 

م الــف:590- تاریــخ انتشــار :98/11/07-روز : دو شــنبه 
جواد فاریابی - رئیس اداره ثبت اسناد وامالک جیرفت

آگهی تحدید حدود اختصاصی  
چون ششــدانگ یکبــاب ســاختمان خانــه بهداشــت میانــده  
پــالک ۲86فرعــی از 18- اصلــی بمســاحت 1۲1/3مترمربــع 
واقــع در بخش۴5کرمــان و آدرس :واقــع دراراضــی میانــده جیرفــت مــورد 
تقاضــای دولــت جمهــوری اســالمی بــه نمایندگــی دانشــگاه علــوم پزشــکی 
جیرفــت  بــا ســتناد رای هیــات محتــرم حــل اختــالف ثبــت جیرفــت بــش

قرارگرفتــه  نامبــرده  درمالکیــت  مــاره98/06/09-13986031901۴00۲۴۲1 
ــی اراضــی  ــت ثبت ــف وضعی ــن تکلی ــون تعیی ــاده 3قان ــی موضــوع م وآگه
ــت  ــون ثب ــه قان ــن نام ــاده13- آیی ــد ســند رســمی و م وســاختمانهای فاق
ــد  ــه تحدی ــاز ب ــه ونی ــرار نگرفت ــرر مــورد واخواهــی ق منتشــر ودر موعــد مق
حــدود دارد لــذا حســب درخواســت مورخــه 168۴5-98/10/۲3مالــک 
ــون  ــاده 13قان ــتناد تبصــره م ــا س ــدود آن ب ــد ح ــی تحدی ــیله آگه بدینوس
مزبورمنتشــر و عملیــات تحدیــد ی آن از ســاعت 8صبــح روزدوشــنبه مــورخ 
98/1۲/1۲شــروع وبعمــل خواهــد آمــد لــذا بــه مالــک یــا مالکیــن امــالک 
مجــاور رقبــه مزبــور اخطــار میگــردد کــه در موعــد مقــرر در ایــن اعــالن بــه 
محــل وقــوع ملــک حاضــر و در صــورت عــدم مراجعــه مجاوریــن عملیــات 
ــر  ــن ب ــی از مجاوری ــه کس ــام و چنانچ ــک انج ــی مال ــا معرف ــد ی ب تحدی
حــدود وحقــوق ارتفاقــی آن اعتــراض داشــته باشــد بــر طبــق مــاده ۲0قانــون 
ثبــت و مــاده 86- اصالحــی پــس از تنظیــم صورتمجلــس تحدیــدی 
اعتــراض خــود را کتبــا ظــرف مــدت 30روز بــه ایــن اداره اعــالم ودادخواســت 
بــه مراجــع ذیصــالح قضائــی تقدیــم و گواهــی دادخواســت بــه ایــن اداره 
ارائــه نمایــد وپــس از گذشــت مهلــت یــاد شــده هیچگونــه ادعایــی مســموع 
ــخ انتشــار :98/11/07-روز : دو شــنبه  ــف:609- تاری ــود./. م ال ــد ب نخواه

جواد فاریابی - رئیس اداره ثبت اسناد وامالک جیرفت

آگهی تحدید حدود اختصاصی  
 -5۴6 از  فرعـی   1۴9 پـالک  خانـه  یکبـاب  چـون ششـدانگ 
بخش۴5کرمـان  در  واقـع  368مترمربـع  بمسـاحت  اصلـی 
خانـم  تقاضـای  مـورد  جیرفـت  لـر  پشـت  دراراضـی  :واقـع  آدرس  و 
سـحرکریمدادی بـا سـتناد رای هیـات محتـرم حـل اختالف ثبـت جیرفت 
بشـماره13986031901۴0030۴۲-98/07/۲3 درمالکیـت نامبرده قرارگرفته 
وآگهـی موضـوع مـاده 3قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی 
وسـاختمانهای فاقد سـند رسـمی و ماده13- آیین نامه قانون ثبت منتشر 
ودر موعـد مقـرر مـورد واخواهـی قـرار نگرفتـه ونیاز بـه تحدید حـدود دارد 
لذا حسـب درخواسـت مورخـه 1677۴-98/10/۲3مالک بدینوسـیله آگهی 
تحدیـد حـدود آن با سـتناد تبصـره ماده 13قانـون مزبورمنتشـر و عملیات 
تحدیـد ی آن از سـاعت 8صبـح روزچهارشـنبه مـورخ 98/1۲/07شـروع 
وبعمـل خواهـد آمـد لـذا بـه مالـک یـا مالکین امـالک مجـاور رقبـه مزبور 
اخطـار میگـردد کـه در موعـد مقـرر در ایـن اعـالن بـه محـل وقـوع ملـک 
حاضـر و در صـورت عـدم مراجعـه مجاوریـن عملیات تحدیـد ی با معرفی 
مالـک انجـام و چنانچـه کسـی از مجاوریـن بر حـدود وحقـوق ارتفاقی آن 
اعتـراض داشـته باشـد بـر طبق مـاده ۲0قانون ثبـت و مـاده 86- اصالحی 
پـس از تنظیـم صورتمجلـس تحدیـدی اعتـراض خـود را کتبا ظـرف مدت 
30روز بـه ایـن اداره اعالم ودادخواسـت بـه مراجع ذیصـالح قضائی تقدیم 
و گواهـی دادخواسـت بـه ایـن اداره ارائـه نمایـد وپـس از گذشـت مهلـت 
یـاد شـده هیچگونـه ادعایـی مسـموع نخواهد بـود./. م الـف:59۲- تاریخ 

انتشـار :98/11/07-روز : دوشـنبه 
جواد فاریابی - رئیس اداره ثبت اسناد وامالک جیرفت

آگهی فقدان سند مالکیت  
چـون اقـای محمد پور بهزاد مالک ششـدانگ پـالک 0 فرعی از 
706-اصلـی واقـع در بخش۴5کرمـان با ارائه دو برگ شـهادت 
شـهود تصدیـق شـده ادعـا واعـالم نمـوده اصـل سـند مالکیت 
پـالک اخیرالذکـر کـه قبال ذیـل ثبت 87۴9صفحـه 367دفتـر58 امالک 
محلـی جیرفت صادر وتسـلیم شـده اسـت بعلت جابجای مفقـود گردیده 
واز ایـن اداره تقاضـای صدورسـند مالکیـت المثنـی پـالک فـوق را نمـوده 
لـذا بنا به درخواسـت نامبرده وبرحسـب دسـتورتبصره یک مـاده 1۲0آیین 
نامـه – قانـون ثبـت مراتـب در یـک نوبـت آگهـی میگـردد تـا چنانچـه 

شـخص یـا اشـخاصی مدعـی انجـام معامله نسـبت بـه ملک مرقـوم ویا 
وجـود اصـل سـند مالکیت مورد ادعا نزد خود می باشـند از تاریخ انتشـار 
آگهـی )یـک نوبـت اسـت (ظرف مـدت 10روز مراتـب را با ارائه اصل سـند 
مالکیـت یـا سـند معاملـه کتبـا بـه اداره ثبـت اسـناد وامـالک شهرسـتان 
جیرفـت اعـالم نماینـد بدیهـی اسـت پـس از انقضـای مهلـت مقـرر در 
آگهـی )10روز(هیچگونـه ادعایـی از هیچکـس مسـموع نخواهـد بود واین 
اداره وفـق ضوابـط و مقـررات نسـبت به صدور سـند مالکیـت المثنی بنام 

مالـک اقـدام خواهـد نمود /.
جواد فاریابی -رئیس ثبت اسناد امالک جیرفت-م الف :6۱4

اجرائیه  
مشـخصات محکوم له: مسـلم سـلطانی چاکینی فرزند غالمحسـین به نشـانی اسـتان 

کرمـان_ شهرسـتان زرند-زرنـد مسـکن مهر قطعـه 1 بلوک ۲
مشخصات محکوم علیه:

1- محمدمهـدی کـردی کریم آبادی فرزند محمود به نشـانی اسـتان کرمان_ شهرسـتان زرند_ شـهر 
زرند- خیابـان معلم ک 5

۲- حسـن حبیبی سـربنانی فرزند محمد به نشـانی اسـتان کرمان - شهرسـتان زرند- شهر زرند- خ 
شـهید فرهادزاده- بلـوک یک پالک 1،

3- ملیحه ترک زاده مجهول المکان
محموم به:

بسمه تعالی
به موجب درخواسـت اجرای حکم مربوطه به شـماره و شـماره دادنامه مربوطه 9809973860600۴56 
محکـوم علیـه محکـوم اسـت به محکومیـت خوانده گان ردیـف دوم و سـوم به حضـور در راهنمایی و 
رانندگـی و مراکـز تعویـض پـالک و دفاتر اسـناد رسـمی و سـایر مراجـع ذیصالح جهت فـک پالک و 
تنظیـم و انتقـال و تحویـل سـند خودرو سـمند ال ایکس به شـماره انتظامـی 171 ط 8۴ ایـران 65 و 
پرداخـت مبلـغ هشـتصد هـزار ریـال هزینـه دادرسـی در حق خواهـان صادر و اعـالم مـی دارد و راجع 
بـه خوانـده ردیـف اول نظـر بـه عدم توجـه دعوی وفق مـاده 8۴ قانـون آیین دادرسـی مدنی قـرار رد 
دعـوی صـادر مـی گـردد و ضمنـا پرداخت نیم عشـر دولت به مبلغ بیسـت و پنج هزار تومـان بر عهده 

محکـوم علیه می باشـد.
مسئول دفتر شعبه شورای حل اختالف شماره 6 شهرستان زرند- نغمه سادات سرداری زرندی

قاضی شورای حل اختالف شماره 6 شهرستان زرند_ سیدمهدی قویدل
محکوم علیه مکلف است از تاریخ ابالغ اجرائیه:

1_ ظـرف ده روز مفـاد آنـرا بموقـع اجرا گذارد )مـاده 3۴ قانون اجرای احکام مدنـی( ۲_ ترتیبی برای 
پرداخـت محکـوم بـه بدهـد. 3_ مالـی معرفی کنـد که اجـرا حکم و اسـتیفا محکوم به از آن میسـر 
باشـد. چنانچـه خـود را قـادر بـه اجـرای مفـاد اجرائیـه ندانـد باید ظرف سـی روز کلیـه اموال خـود را 
شـامل تعـداد یـا مقـدار و قیمـت همه امـوال منقول و غیرمنقول ، به طور مشـروح مشـتمل بر میزان 
وجـوه نقـدی کـه بـه هر عنـوان نزد بانـک ها و موسسـات مالی و اعتبـاری ایرانـی یا خارجـی دارد به 
همـراه مشـخصات دقیـق حسـاب هـای مذکـور و کلیـه اموالی کـه او به هر نحـو نزد اشـخاص ثالث 
دارد و کلیـه مطالبـات او از اشـخاص ثالـث و نیـز فهرسـت نقـل و انتقـاالت و هـر نوع تغییـر دیگر در 
امـوال مذکـور از زمـان یـک سـال قبـل از طرح دعوای اعسـار بـه ضمیمه دادخواسـت اعسـار به مقام 
قضایـی ارائـه نماید واال به درخواسـت محکوم له بازداشـت می شـود )مـواد 8 و 3 قانون نحوه اجرای 
محکومیـت مالـی 139۴(. ۴_ خـودداری محکـوم علیـه از اعالم کامل صـورت اموال به منظـور فرار از 
اجـرای حکـم ، حبـس تعزیـری درجـه هفـت را در پـی دارد. )مـاده 3۴ قانون اجرای احـکام مدنی و 
مـاده ۲0 ق.م.ا و مـاده 16 قانـون نحـوه اجـرای محکومیت مالی 139۴( 5_ انتقـال مال به دیگری به 
هـر نحـو بـا انگیـزه فـرار از ادای دین به نحـوی که باقیمانـده اموال بـرای پرداخت دیون کافی نباشـد 
موجـب مجـازات تعزیـری درجـه شـش یا جـزای نقدی معـادل نصف محکوم بـه یا هـر دو مجازات 
مـی شـود. )مـاده ۲1 قانون نحـوه اجرای محکومیت مالـی 139۴(. 6_ چنانچه صـورت اموال پس از 
مهلـت سـی روز ارائـه شـود آزادی محکـوم علیه از زنـدان منوط به موافقت محکوم لـه یا تودیع وثیقه 

یـا معرفی کفیل توسـط محکـوم علیه خواهـد بود. 
)تبصره ۱ ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی ۱394(. م الف 34۱

آگهی فقدان سند مالکیت  
چـون اقـای رضـا فاطمـی مالـک ششـدانگ پـالک 59فرعـی از 578-اصلـی واقـع در 
بخش۴5کرمـان بـا ارائـه دو برگ شـهادت شـهود تصدیق شـده ادعـا واعالم نمـوده اصل 
سـند مالکیـت پـالک اخیرالذکر که قبال ذیل ثبـت 163۴9صفحه ۴90دفتـر97 امالک محلی جیرفت 
صـادر وتسـلیم شـده اسـت بعلت جابجـای مفقود گردیـده واز ایـن اداره تقاضای صدورسـند مالکیت 
المثنـی پـالک فوق را نموده لذا بنا به درخواسـت نامبرده وبرحسـب دسـتورتبصره یک مـاده 1۲0آیین 
نامـه – قانـون ثبـت مراتـب در یـک نوبـت آگهـی میگـردد تـا چنانچه شـخص یـا اشـخاصی مدعی 
انجـام معاملـه نسـبت بـه ملـک مرقوم ویا وجـود اصل سـند مالکیت مـورد ادعا نزد خود می باشـند 
از تاریـخ انتشـار آگهـی )یـک نوبت اسـت (ظـرف مـدت 10روز مراتب را بـا ارائه اصل سـند مالکیت یا 
سـند معاملـه کتبـا بـه اداره ثبـت اسـناد وامالک شهرسـتان جیرفت اعـالم نمایند بدیهی اسـت پس 
از انقضـای مهلـت مقـرر در آگهـی )10روز(هیچگونـه ادعایـی از هیچکس مسـموع نخواهد بـود واین 
اداره وفـق ضوابـط و مقـررات نسـبت بـه صـدور سـند مالکیت المثنـی بنام مالـک اقدام خواهـد نمود /.
جواد فاریابی -رئیس ثبت اسناد امالک جیرفت-م الف :6۱7

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

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

آگهـی موضـوع مـاده3 قانـون و مـاده 13آئیـن نامـه قانـون تعییـن تکلیـف 
برابـررای  رسـمی  فاقدسـند  سـاختمانهای  و  واراضـی  ثبتـی  وضعیـت 
شـماره13986031901۴003۴69-98/08/۲3هیات 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 ۲5صادره 
ازجیرفـت در ششـدانگ یک بـاب خانه  به مسـاحت ۲3۲/05متر مربع پالک 
- فرعـی از57۴- اصلـی مفـروز و مجزی شـده از پالک 1178فرعـی از 57۴-

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:573  تاریخ انتشـار نوبت اول:98/10/۲3 – 

تاریـخ انتشـارنوبت دوم :98/11/07
جواد فاریابی  - رئیس ثبت اسناد امالک

آگهی تحدید حدود اختصاصی
 -5۴6 از  فرعـی   150 پـالک  خانـه  یکبـاب  چـون ششـدانگ 
بخش۴5کرمـان  در  واقـع  366مترمربـع  بمسـاحت  اصلـی 
اقـای  تقاضـای  مـورد  جیرفـت  لـر  پشـت  دراراضـی  :واقـع  آدرس  و 
امیرکریمـدادی بـا سـتناد رای هیـات محتـرم حـل اختـالف ثبـت جیرفت 
بشـماره13986031901۴00۲9۴7-98/07/۲0 درمالکیـت نامبـرده قرارگرفته 
وآگهـی موضـوع مـاده 3قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی 
وسـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی و مـاده13- آییـن نامـه قانـون ثبـت 
منتشـر ودر موعـد مقـرر مـورد واخواهـی قـرار نگرفتـه ونیـاز بـه تحدیـد 
16773-98/10/۲3مالـک  مورخـه  درخواسـت  حسـب  لـذا  دارد  حـدود 
بدینوسـیله آگهـی تحدیـد حـدود آن بـا سـتناد تبصـره مـاده 13قانـون 
مزبورمنتشـر و عملیات تحدید ی آن از سـاعت 8صبح روزچهارشـنبه مورخ 
98/1۲/07شـروع وبعمـل خواهـد آمـد لـذا بـه مالـک یـا مالکیـن امـالک 
مجـاور رقبـه مزبـور اخطـار میگردد کـه در موعد مقرر در ایـن اعالن به محل 
وقـوع ملـک حاضـر و در صـورت عـدم مراجعـه مجاورین عملیـات تحدید 
ی بـا معرفـی مالـک انجـام و چنانچه کسـی از مجاورین بر حـدود وحقوق 
ارتفاقـی آن اعتـراض داشـته باشـد بـر طبـق مـاده ۲0قانـون ثبـت و مـاده 
86- اصالحـی پـس از تنظیـم صورتمجلس تحدیدی اعتـراض خود را کتبا 
ظـرف مـدت 30روز بـه ایـن اداره اعـالم ودادخواسـت بـه مراجـع ذیصالح 
قضائـی تقدیـم و گواهـی دادخواسـت بـه ایـن اداره ارائـه نمایـد وپـس از 
گذشـت مهلـت یـاد شـده هیچگونـه ادعایـی مسـموع نخواهـد بـود./. م 

الـف:591- تاریـخ انتشـار :98/11/07-روز : دوشـنبه 
جواد فاریابی - رئیس اداره ثبت اسناد وامالک جیرفت

5۰۰ زندانی استان کرمان
 در انتظار عفو

ایسـنا-رییس کل دادگستری استان کرمان با تاکید 
بـر اینکه شـرایط مددجویان زندانها برای اسـتفاده از 
عفـو بایـد به صورت مسـتمر بررسـی شـود، تصریح 
کرد: کمیسـیون عفو در اسـتان کرمان فعال تر شـده 
و در حـال حاضـر حدود 500 مورد پیشـنهاد عفو را در 
کمسـیون عفو مرکز داریم که امیدواریم در مناسـبت 
آزاد شـوند."یدهللا موحـد" صبـح  رو،  هـای پیـش 
امـروز ششـم بهمن مـاه در جلسـه ویدئـو کنفرانس 
بـا دادسـتان ها، مسـئوالن قضائـی و مدیـران زندان 
هـای سراسـر اسـتان کرمـان افـزود: تاکید ریاسـت 
قـوه قضائیـه بر این اسـت که حداکثر بهـره گیری از 
نهادهـای ارفاقی قانونـی بـرای آزادی زندانیان انجام 
شـود و بـه گونـه ای نباشـد کـه مددجویـی در زندان 
شـرایط اسـتفاده از ایـن نهادهـای ارفاقـی را داشـته 
باشـد و محـروم بمانـد.وی بـا بیـان ایـن مطلب که 
شـورای حـل اختـالف زندان های اسـتان کرمـان در 
سـال گذشـته رتبه بسیار خوبی داشـته اند و در سال 
جاری نیز کارهای خوبی از سـوی این شـوراها انجام 
شـده اسـت، ادامه داد: الزم اسـت در ماه های پایانی 
سـال جاری نیز فعالیت های سازشـی شـورای حل 

اختـالف زندان افزایـش یابد.
رییـس شـورای قضایـی اسـتان کرمـان با اشـاره به 
ایـن مطلـب کـه هیاتـی بـرای بازرسـی از وضعیـت 
زندان های اسـتان کرمان تشـکیل شـده و خروجی 
بسـیار مناسـبی داشـته اسـت، تاکید کرد: الزم است 
کـه دادگسـتری و زندان های اسـتان کرمـان همواره 
بـه شـکلی اقدام کنند کـه در هر لحظه بـرای ارزیابی 

عملکرد دسـتگاه قضایی اسـتان آماده باشـند.
موحـد خاطرنشـان کرد: الزم اسـت که دسـتورالعمل 
هـای ریاسـت قـوه قضائیـه بـه ویـژه دسـتورالعمل 
تعییـن تکلیف پرونده های معوقه، کاهش جمعیت 
کیفری، سـاماندهی وضعیـت زندان ها، اسـتفاده از 
ظرفیت شـوراهای حل اختالف و دسـتورالعمل حفظ 
کرامـت انسـانی در حـوزه هـای مختلـف بـه صورت 

ویـژه مـورد توجه قـرار گیرد.
وی گفـت: در راسـتای کاهـش جمعیـت کیفـری 
از  بایـد  زندانیـان  امـور  سـاماندهی  و  هـا  زنـدان 
تحقیـق،  تعقیـب،  مرحلـه  در  ارفاقـی  نهادهـای 
دادرسـی و اجـرای حکـم از جملـه تعویـق صـدور 
آزادی مشـروط،  اجـرای مجـازات،  تعلیـق  حکـم، 
مرخصـی هـای پایـان حبـس، اعمـال مـاده ۴۴۲، 
عفـو، اسـتفاده از مجـازات هـای جایگزیـن و پابنـد 
الکترونیـک اسـتفاده کرد.رییـس کل دادگسـتری 
اسـتان کرمـان ضمـن بیان این مطلب که مناسـبت 
هـای مختلفی درپیش رو اسـت و می تـوان از این 
فرصـت ها بـرای عفو مددجویان زندان ها اسـتفاده 
کـرد، گفت: باید زمینه اسـتفاده از عفـو برای تمامی 
مشـموالن آن فراهـم شـود.موحد با تاکیـد بر اینکه 
شـرایط مددجویـان زندانهـا بـرای اسـتفاده از عفـو 
بایـد به صورت مسـتمر بررسـی شـود، خاطرنشـان 
کـرد: کمیسـیون عفـو در اسـتان کرمـان فعـال تـر 
شـده و در حـال حاضـر حـدود 500 مـورد پیشـنهاد 
عفـو را در کمسـیون عفو مرکـز داریم کـه امیدواریم 

در مناسـبت هـای پیـش رو، آزاد شـوند.

سنا
 ای

س:
عک

کسب مقام قهرمانی توسط کارکنان شرکت آبفا استان 
کرمان در جشنواره فرهنگی و ورزشی کارکنان دولت

کارکنـان شـرکت آبفا اسـتان کرمان در جشـنواره 
فرهنگـی و ورزشـی کارکنان دولـت صاحب مقام 

قهرمانی شـدند.
و  فرهنگـی  جشـنواره  مسـابقات ششـمین  در 
ورزشـی )کارکنان دولت( یادواره شـهید واال مقام 
سـپهبد حـاج قاسـم سـلیمانی در رشـته تنیس 
روی میـز تیـم شـرکت آبفا اسـتان کرمـان مقام 
اول را بـه دسـت آورد.همچنیـن در ایـن سـری 
آبفـا  مدیریـت  از  مریـم سـیاری  از مسـابقات 
شهرسـتان کرمان در جایگاه نخسـت قرار گرفت.

همچنیـن تیـم تنیـس روی میـز صنعـت آب و 
بـرق اسـتان کرمان )آقایان ( نیـز در بین3۲ تیم 
در جایـگاه نخسـت قـرار گرفت که جـالل اکبری 
از همکاران شـرکت آبفا اسـتان کرمان نیز در این 

تیم حضور داشـت.
در رشـته آمادگی جسـمانی )بانوان ( نیز سیمین 
شـجاعی، معصومـه آذریـان و فرشـته عارفـی در 
رده هـای سـنی مختلـف درجایگاه نخسـت قرار 
گرفتنـد و مریـم شـفیعی نیـز مقـام دوم را از آن 

خـود کرد.



روزنامه اجتماعی، فرهنگی، سیاسی، اقتصادی استان کرمان
صاحب امتیاز: موسسه مطبوعاتی پیام آوران

مدیر مسئول:روح هللا خدیشی
زیر نظر شورای نویسندگان

نشانی کرمان: خیابان شهید بهشتی، کوچه شماره 10، نبش شرقی ۲
نشانی جیرفت: خیابان مسجد جامع کوچه بن بست نرسیده بیمه مرکزی ایران

اولین ساختمان، سمت چپ طبقه اول

جیرفت: 09131۴8868۴     ۴3۲1368۴-85- 03۴
تلفنخانه کرمان: 03۴-3۲۴87۴77

ایمیل تحریریه: 
kaghazevatan@gmail.com

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

مدیر اجرایی: حمید باقری 
مدیر داخلی: سمیه خدیشی

تحریریه: نجمه سعیدی
گرافیک: فاطمه خواجویی

صفحه آرایی: ندا صفاریان  

روابط عمومی: شکوفه نبی زاده
عکس: یاسر خدیشی

جامعه:  راضیه زنگی آبادی
توزیع: اصغر صانعی

نظرات نویسندگان دیدگاه شخصی آنان بوده و لزوما دیدگاه روزنامه نیست . 

670 پیاپــی  شــماره  ســوم     ســال       1398 بهمــن   7 دوشــنبه   

پیش چاپ و چاپ: مهدوی)03432134838(

سامانه ی پیامکی: 10003432117834  نمابر: 021-89776547

آوای محلی           

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

َعَجب ُبشخاب وَچنگاُلم ُدزیشون

شاعر :  اسماعیل جالئی

ِدُلم ای نو ُخَوَشر حاُلم ُدزیشون
ِکریُزم ِنشِتن   ُو   فاُلم  ُدزیشون
ُم ِاستالوم َتِک  َهفت     آِسموَنر

َب خیشکی َبخت واکباُلم ُدزیشون

شاعر :  مهدی جاللی

عکس نوشت

من به تو دلباختم
زیرا که زخم های تو

شبیه زخم های من بود
ِاجه آیهان

عکس: 
سید سیاوش حسینی

روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی کرمان

نوبت دوم
آگهی مزایده عمومی یک مرحله ای 

واگذاری محل داروخانه سرپایی بیمارستان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کرمان

شماره مزایده دانشگاه علوم پزشکی کرماندستگاه مزایده گزار
۸9/۲۱/۱۱/9۸

دریافت اسناد: واگذاری محل داروخانه سرپایی بیمارستانموضوع مزایده
الف(سامانه ستاد ایران
 www.setadiran.ir

ب( پایگاه ملی 
مناقصات 

http://iets.mporg.ir

900/000/000  ریالبراورد یکساله )ریال(

45/000/000 ریالتضمین شرکت در مزایده )ریال(
از تاریخ درج فراخوان لغایت ساعت ۸روزیک شنبه مورخ 9۸/۱۱/۲0دریافت اسناد 

تا ساعت ۱4:30 روز دوشنبه مورخ 9۸/۱۱/۲0آخرین مهلت بارگزاری اسناد و پیشنهادها در سامانه ستاد ایران

از ساعت ۱4:30 روز دوشنبه مورخ 9۸/۱۱/۲۱بازگشایی پیشنهادها

ضمنا جلسه توجیهی در ساعت ۱۱:00 روز دوشنبه مورخ 9۸/۱۱/۱3 در محل بیمارستان بردسیر  برگزار خواهد شد.

محل تسلیم فقط پاکت الف)تضمین شرکت در مزایده(: کرمان- ابتدای جاده هفت باغ علوی، معاونت غذا و دارو، اداره حراست 

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

 شناسه آگهی74۸697

توفان گرد و غبار در استرالیا
در دوران کار در ایـران بـه همـراه همـکاران تـالش کردیـم توجـه مجامـع جهانـی را بـه خطر 
#گرد_و_غبـار بـه عنـوان یکـی از مشـکالت جـدی محیـط زیسـتی در قرن بیسـت و یکم 
جلـب کنیـم. حتـی آخریـن جلسـه کاری مـن قبـل از اسـتعفا جلسـه ای در #بانگکوک با 
کمیسـیون اقتصادی و اجتماعی سـازمان ملل متحد برای آسـیا و اقیانوسـیه در مورد گرد 

kmadanil و غبـار بـود.    از صفحـه

  در اینستاگرام چه خبر

         در توییتر چه می گویند؟

صنایع

جاجیم یا جاِجم 

جاذبه 

گنبد جبلیه

ــتان  ــی دو قبرس ــان در نزدیک ــرقی کرم ــه ش در منتهی الی
صاحــب الزمــان و ســید حســین گنبــد بــزرگ و عجیبــی 
از ســنگ و گــچ بنــا گردیــده کــه دســت تطــاول روزگار در 
تخریــب آن کوتــاه آمده اســت. ایــن گنبــد هشــت ضلعــی 
ــنگ  ــًا از س ــهرت دارد تمام ــز ش ــری نی ــد گب ــه گنب ــه ب ک
ــر می رســد. ــه 3 مت ــه ب ــز در پای ــی آن نی اســت و عــرض پ

جاجیـم  اسـت.  دورویـه  زیرانـداز  گونـه ای  جاِجـم  یـا  جاجیـم 
دسـت بافی اسـت از پارچـٔه کلفـت شـبیه بـه ِپـالس کـه از پـالس 
نازک تـر اسـت و آن را از نخ هـای رنگیـن و ظریـف پشـمی یـا 
پنبـه ای یـا آمیـزه ای از ایـن دو می بافنـد. جاجیم هـا پـرز ندازند و 
می تـوان از هـر دو روی آن اسـتفاده کـرد. کوچ گـردان از آن بهـرٔه 
زیـادی می گیرنـد و کاربـرد آن بـه عنـوان روانـداز و محافـظ سـرما 

ست. ا

معرفی 

معرفی  سرمای بازار خیار در زمستان قیمت ها 
 رییس سازمان جهادکشاورزی جنوب کرمان: برای برطرف شدن مشکل کشاورزان جنوب استان پیگیر صادرات 

خیار به کشور قزاقستان و کشورهای اروپایی هستیم اما این مشکل سریع حل نمی شود

سـردی بـازار خیـار سـبز در جنـوب کرمان ایـن روزهـا از تحمل 
هوای سـرد زمسـتان هم برای کشـاورزان سـخت تر شـده چرا 
کـه ایـن کشـاورزان با افزایـش هزینه هـای چند برابـری اقدام 
بـه تولیـد کـرده ولـی بـا بی رونقـی بـازار دچـار ورشکسـتگی 

شـده اند .
 بـه گفته مدیر زراعت سـازمان جهاد کشـاورزی جنـوب کرمان، 
ایـن منطقـه رتبـه نخسـت تولیـد محصـول خیـار سـبز را در 
کشـور به خـود اختصاص داده لذا نوسـانات امروز بـازار موجب 
کاهـش تولیـد خیار سـبز در فصل هـای بعدی می شـود از این 
رو می طلبد مسـووالن وزارت جهاد کشـاورزی و صنعت، معدن 
و تجـارت بـه این مسـاله ورود کنند تا از ضرر و زیان بیشـتر به 

خیـاراکاران جنـوب کرمان جلوگیری شـود.
رایزنی برای حل مشکل خیارکاران جنوب کرمان

رییـس سـازمان جهادکشـاورزی جنـوب کرمـان بـا اشـاره بـه 
کاهـش شـدید قیمـت محصول خیارسـبز گفـت: تنظیـم بازار 
داخلـی  بـه وزارت صنعـت، معـدن و تجارت محـول و صادرات 
محصـوالت کشـاورزی تحـت نظـارت ایـن وزارتخانـه بـوده اما 
وزارت جهـاد کشـاورزی بـه عنـوان متولـی بخش کشـاورزی و 
حامـی کشـاورزان، در حـال پیگیری و رایزنی برای رفع مشـکل 

خیارکاران اسـت.
سـعید برخـوری بـه عوامـل موثر بـر کاهش قیمت خیار سـبز 
در جنوب کرمان اشـاره کرد و اظهار داشـت: واردات 17 محصول 
زراعـی و باغـی بـه کشـور عراق ممنـوع شـده و از طرفی قیمت 
مناسـب خیار سـبز در سـال گذشـته و همچنین مسـاعد بودن 
شـرایط جوی در سـال جاری، موجب افزایش سـطح زیرکشت 
گلخانه هـا شـده لـذا امـروز با فراوانـی تولیـد و عرضه محصول 

بیـش از تقاضا مواجه هسـتیم.
محصـول  هزینه هـای کشـت  افزایـش  کـرد:  تصریـح  وی 
خیـار باعـث شـده تـا با وجـود فراهـم بودن شـرایط، صـادرات 

محصـوالت کشـاورزی توجیـه اقتصـادی نداشـته باشـد.
رییـس سـازمان جهادکشـاورزی جنـوب کرمـان از رایزنی های 
متعـدد پیرامـون پیگیـری موضـوع صـادرات خیـار بـه کشـور 
قزاقسـتان و کشـورهای اروپایی و همچنین کاهش هزینه های 
حمـل و نقـل خبـر داد و گفـت: ایـن موضوع در حـال پیگیری 

بـوده ولـی به شـکل آنـی حل نمی شـود.
برخـوری بـا بیـان اینکـه تنظیـم بـازار و قیمـت محصـوالت و 
صـادرات و واردات محصـوالت کشـاورزی  بـه وزارت صنعـت، 
معدن و تجارت محول شـده اسـت، اظهار داشـت: تنظیم بازار 
و صـادرات محصـوالت کشـاورزی  در حیطـه اختیـارات قانونی 
وزارت جهادکشـاورزی نیسـت ولـی پیگیـر رفـع ایـن مسـاله 

. هستیم
وی با بیان اینکه تنها مصرف کننده خیار خاردار کشـور روسـیه 
اسـت، بیـان کرد: با توجـه به عرضه زیاد ایـن محصول، قیمت 

آن در بازار روسـیه هم کاهش یافته اسـت.
خرید تضمینی و ایجاد بازارهای جدید راه حل نجات خیارکاران 

نماینـده مـردم جیرفت و عنبرآباد در مجلس شـورای اسـالمی 
نیـز گفـت: بـا توجـه به شـرایط فعلـی قیمـت خیار سـبز باید 
زمینـه خریـد تضمینـی و رایزنی بـرای ایجـاد بازارهـای جدید 
جهـاد  تجـارت،  و  معـدن  صنعـت،  وزارتخانه هـای  توسـط 

کشـاورزی و سـازمان تعـاون روسـتایی ایجـاد شـود.
یحیـی کمالـی پـور اظهار داشـت: تمـام توان خـود را بـرای رفع 
مشـکل کشـاورزان منطقـه جنـوب کرمـان بـه کار می گیـرم و  
دولـت هـم از طریـق دیپلماسـی اقتصـادی می توانـد بازارهای 
جدیـدی را بـرای محصـوالت تولیـدی داخل کشـور ایجـاد کند 
تا کشـاورزان با مشـکل ُافت قیمت محصوالت مواجه نشـوند.

وی بـا بیـان اینکه کاهش قیمت محصوالت کشـاورزی باعث 
نارضایتـی کشـاورزان هفـت شهرسـتان جنوبی اسـتان کرمان 
شـده، اظهـار داشـت: از تمامـی اهرم هـای قانونـی بـرای رفع 
ایـن مشـکل اسـتفاده می کنیم.کمالی پـور با بیـان اینکه چند 
مـاه پیـش در مجلـس شـورای اسـالمی بـرای برنامه ریـزی 
بـازار فـروش محصـوالت کشـاورزی منطقه جنـوب کرمان به  
وزارت جهـاد کشـاورزی و سـازمان صنعـت، معـدن و تجـارت 
تذکـر دادم، گفـت: متاسـفانه امـروز شـاهد کاهـش قیمت و 
نارضایتـی کشـاورزان هسـتیم کـه ایـن مسـاله نتیجـه توجه 

نکـردن برخـی مدیـران بـه این بخش اسـت.
امـروز محصـول خیـار سـبز کشـاورزان هفـت  وی گفـت: 
شهرسـتان جنوبـی بـا بی برنامگـی دچـار مشـکل شـده و 
روزهـای آینـده هم نوبت محصول پیاز و سـیب زمینی اسـت 
از ایـن رو مدیـران، تدابیر الزم را بـرای فروش این محصوالت 
اتخـاذ کننـد تـا کشـاورزان دچار ضرر مالی بیشـتری نشـوند.

راهی برای جبران ضرر
صادرکننـده محصوالت گلخانه ای گفت: کاهش قیمت محصول 
خیـار گلخانـه ای باعث انصراف کشـاورزان بـرای ادامه نگهداری 
ایـن محصـول در گلخانه هـای خود شـد لـذا کشـاورزان به فکر 
کشـت محصولی دیگر هسـتند تا ایـن ضررها را جبـران کنند.

اکبر اسـفندیاری تصریح کرد: در شـرایطی که کشـاورز محصول 
خیـار خـود را بـا قیمـت سـه هـزار تومـان بـه فـروش برسـاند 
ضـرری نکـرده ولی سـود هم نکـرده و اگر قیمت بیش از سـه 

هزار تومان باشـد کشـاورز سـود کرده اسـت.
وی ادامـه داد: در حـال حاضر قیمت خیار سـبز از 700 تومان تا 
یکهـزار و 500 تومـان بوده که این قیمت یعنی ضرر 100 درصدی 
کشـاورز و همچنیـن در زمینه خیار خـاردار قیمت این محصول 
به ازای هر کیلو 500 تومان اسـت که شـرایط بدتری نسـبت به 
خیـار معمولـی دارد.وی با بیان اینکه 15 سـال سـابقه صادرات 
خیـار سـبز دارم، اظهـار داشـت: امسـال بدتریـن سـال تجربـه 
صـادرات خیـار سـبز اسـت چرا کـه سـال گذشـته 800 کامیون 
بـه کشـور عـراق صـادر کـردم ولـی امسـال فقـط 100 کامیـون 
صادرات داشـتم.صادرکننده محصوالت گلخانـه ای با بیان اینکه 
هزینـه هـر روز یـک کارگر برای برداشـت خیـار 1۲0 هـزار تومان 
اسـت، گفـت: با شـرایط فعلـی بازار حتـی چیدن خیـار توجیه 

اقتصـادی نـدارد چـون هزینه کارگر خـود را تامیـن نمی کند.
وی افـزود: سـال گذشـته کرایـه بـار یـک کامیـون 10 ُتـن، پنج 
میلیـون تومـان بـود ولـی االن ایـن قیمـت بـه هفـت میلیون 
تومـان رسـیده و درواقـع بـا رشـد بیـش از ۲0 درصـدی مواجه 

است. شـده 
قیمت فعلی خیار مساوی با نابودی کشاورزان

کشـاورز جیرفتـی گفـت: هزینه های کشـت خیار سـبز نسـبت 

بـه مدت مشـابه سـال قبـل حداقل ۲ برابر شـده لـذا با قیمت 
فعلـی هیـچ توجیـه اقتصادی بـرای فـروش خیار سـبز وجود 

ندارد.
قیمت مناسب خیارسبز در سال گذشته افزایش

 تولید امسال را رقم زد
و  زیسـتی کاربـردی کشـاورزی  علـوم  تخصصـی  دکتـرای 
مدیریـت بیماری های گیاهی از دانشـگاه گنـت بلژیک نیز در 
ایـن خصـوص گفـت: قیمت خـوب محصول خیار طی سـال 
گذشـته موجب افزایـش تولید این محصـول در فصل زراعی 
جـاری شـد.ذبیح هللا اعظمـی افـزود: بـا توجـه بـه مبحـث 
اقتصـاد کشـاورزی و منحنی هـای تارعنکبوتی، قیمت بسـیار 
مطلـوب خیـار در سـال قبـل باعث شـد که کشـاورزان سـطح 
زیـر کشـت را هـم در کشـت های تونلـی و هـم گلخانـه ای 
افزایـش دهنـد در صورتی کـه بعضـی از گلخانه هـای منطقـه 
در سـال قبـل زیـر کشـت نرفتند لـذا افزایش تولید در سـال 
ایـن  افزایـش عرضـه، قیمـت  نتیجـه  در  و  زراعـی جـاری 
محصول به شـدت کاهش یافت.عضو هیات علمی دانشـگاه 
جیرفـت با بیـان اینکه یکـی از دغدغه های کشـاورزان قیمت 
محصـول اسـت، اظهـار داشـت: متأسـفانه این روزهـا قیمت 
درآمـد  طوری کـه  بـه   نیسـت  مناسـب  خیارسـبز  محصـول 
حاصـل فقـط هزینه هـای کارگـری، برداشـت و بسـته بندی را 

پوشـش می دهـد.
پیش بینی تولید 450 هزار ُتن خیار سبز در جنوب کرمان

مدیـر زراعـت سـازمان جهـاد کشـاورزی جنـوب کرمـان نیـز از 
پیش بینی تولید ۴50 هزار تنی خیار سـبز در هفت شهرسـتان 
جنوبـی کرمان خبـر داد و گفت: این میزان محصول خیار سـبز 

از سـطح 1۲ هزار هکتار برداشـت می شـود.
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یحیـی کمالی پور اظهار داشـت: تمام توان خـود را برای 
رفـع مشـکل کشـاورزان منطقـه جنـوب کرمان بـه کار 
می گیـرم و  دولـت هـم از طریق دیپلماسـی اقتصادی 
می توانـد بازارهـای جدیدی را برای محصـوالت تولیدی 
داخـل کشـور ایجـاد کند تـا کشـاورزان با مشـکل ُافت 
قیمـت محصـوالت مواجـه نشـوند.وی بـا بیـان اینکه 
کاهـش قیمت محصوالت کشـاورزی باعـث نارضایتی 
کشـاورزان هفت شهرستان جنوبی اسـتان کرمان شده، 
اظهـار داشـت: از تمامـی اهرم هـای قانونـی بـرای رفع 

این مشـکل اسـتفاده می کنیم.

 فیلم دیگران
- بهترین راه برای آگاهی از گناهکار بودن یک 

شخص سوال کردنه تا زمانی که همه چیز رو 

بپذیره

دیالوگ


