
روایتی از کمک های بی دریغ خیرینی که مراقب نفس های به شماره افتاده مردمان جنوب استان هستند

مدیر کل میراث فرهنگی استان:

مرمت اشیا تاریخی قلعه منوجان

۳۵۸ فقره تصادف فوتی 
در ۹ ماهه گذشته سال جاری در استان

جازموریانی که دیگر 
تنها نیست

سیل به بیش از 3000 خانوار در استان خسارت زد
مدیرکل مدیریت بحران استانداری کرمان: بعد از سیل در مجموع سه هزار  و ۲۴۲ واحد مسکونی 

در ۱۰ شهرستان استان کرمان دچار خسارت شده اند و نیاز به بازسازی دارند

 مدیرکل نوسازی مدارس استان:

اتاق بازرگانی استان ساخت 
100 مدرسه را بر عهده گرفته است
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مدیرکل دامپزشکی جنوب: 

600 راس دام بر اثر سیل و سرما 
در جنوب کرمان تلف  شدند
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ما را در تلگرام دنبال کنید

تومــان  500 قیمــت              1398 بهمــن   8 سه شــنبه         671 پیاپــی  شــماره  ســوم           ســال 
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»آی کیو«مان خوب 

است، مردشور 

» آی کیو«مان را ببرد

فرزین پورمحبی
یادداشت مهمان

شـرائط کشـورمان در طول تاریخ دائما حساس بوده؛ 
مـا هـم کـه متعاقبـا حسـاس و مملـو از جوزدگـی و 
احسـاس! وقتـی مخالفیـم دمـار از روزگار دیگـران 
درمی آوریـم و هنـگام موافقت شـورش را درمی آوریم 
! اما چرا؟خب؛ آنها که iQ   دارند EQ  افتضاح دارند. 
حتـی در ایـن مـورد گفتـه شـده کـه باید بـه خواندن 
آثـار افراد نابغه بسـنده کـرد چون با نزدیک شـدن به 
آنهـا؛ هر تنابنـده ای رودل خواهد کرد! به همین دلیل 
ملـت سـرافراز ایـران بعنـوان باهوش تریـن  معجزات 
هـزاره سـوم قدرت هدایت موشـک به مریـخ را دارند 

امـا توانایی مدیریـت هیجانات شـان را ندارند.
کسـی چه می داند شـاید همین مسـئله بوده که در 
تاریـخ بارهـا و بارهـا کار دسـت مان داده  و امان مـان 
نـداده! واکنـش متقابـل از آن چیزهایی بوده که هیچ 
ایرانـی در هیـچ حادثه ای هیچوقت کم نیاورده! یعنی 
وقتـی کسـی باالتـر از گل گفتـه قطعا یـک ایرانی تو 
شـکمش رفتـه! اصـا می دانیـد قیصر چـرا بعد نیم 
قـرن؛ هنـوز کلـی طرفـدار دارد!؟ چـون بـرای تـو دل 
برویـی؛ فقـط یـک چاقـوی دسـته صـدف  دارد و و 
بـرای گرفتن حقـش عمرا کتاب قانون بیـاورد! ایرانی 
بـا غیـر؛ت رگ گردنـش کـه بزنـد بیـرون سـفارت 
می گیـرد امـا طـرف مقابلـش آرام می نشـیند و حق 
میزبانی را می گیرد! ایرانی به فکر کرسـی نیسـت به 
فکـر کشـتی اسـت بایـد هر طور که شـد حـال طرف 
مقابلـش را مشـت و لگـد بگیرد. حق گرفتنی اسـت 

امـا نه بـا گفتگو!           
همیـن اسـت کـه ایرانـی نمی توانـد اعتـراض سـاده 
مدنـی و یـا صنفی بکنـد! می زند و خـراب می کند که 
مثـا می خواهـد چند ریالی از قیمـت باقالی کم کند! 
مسـئول ایرانی هم نمی تواند هیچ اعتراضی را تحمل 
کنـد! چون اگـر رو دهد فردا باید آسـتری برای شـان 
جـور کنـد! خاصـه اصل ایـن اسـت: کم نیـار!  همه 
دسـت بـه تیـزی و بی اعصاب و آمـاده گرفتن انتقام 
حتی در جشـن و جشـنواره ای مثل فجر!  شعار این 

اسـت: بی شـعور مودب باش!

کهنوججیرفت

هوا
 و 

آب

مبلغ ضمانت نامه فرایند ارجاع کارشماره طرحتاریخ سررسیداعتباربرآورد اولیهپروژه

675625001400/4/211801015017338تکمیل مدرسه شهید باهنر منوجان 

4192/116001400/5/191801015009210تکمیل مدرسه عباس اباد قلعه گنج 

7503/5تکمیل ندرسه خیری خانم محترم سیرجان
1500
1500

1400/5/19
1401/4/6

1801015009376

8748/7تکمیل مدرسه نبوت ریگان 
4122
1000

نقدی
1401/4/6

101010
1801015009

438

6552/5تکمیل مدرسه ایت ا... کاشانی فهرج 
1500
1500

1400/4/21
1401/2/19

1801015017328

588123001400/9/231801015009295تکمیل مدرسه خیری 6کاسه مرحوم نخعی راور 

5596/9تکمیل مدرسه 6کاسه سورچاه رمشک قلعه گنج 
1500
1500

1400/4/21
1401/2/19

181015017280

11724/24تکمیل مدرسه اشرفی اصفهانی هور پاریگ فاریاب
3100
2000

1400/9/23
1401/4/6

1801015009587

9416/7تکمیل مدرسه 12کاسه خیری غامرضا ارش سیرجان 
1836
1664

1400/5/19
1401/4/6

1801015009471

2827/8510001400/9/231801015009142حصار کشی و محوطه سازی مدرسه خیری استقال یوسف اباد فهرج 

2758/9207799/4/231801015001138تاسیسات گرمایشی و سرمایشی مدرسه نمونه دولتی امیرکبیر کهنوج)اسپیلت(

3167/8130001400/9/231801015009159تکمیل مدرسه 3کاسه پروین اعتصامی دهنو فتح المبین جیرفت 

13781تکمیل مدرسه 6 کاسه چمران عباس اباد منوجان
4000
4000

1400/5/19
1400/9/23

1801015009690

205820001400/9/231801015009103تکمیل مدرسه 2کاسه کوهستان رودبار جنوب

4659/630001400/5/191801015009233تکمیل مدرسه 3کاسه شهید ابیار ریگان 

۱۲ تا ۱3۲3 تا ۲3

 پسر عموی عزیزم
جناب اقای دکتر حجت میرساردو

متخصص جراحی مغز واعصاب
ــه جنابعالــی وهمــکاران  اولیــن عمــل جراحــی تومــور مغــزی تدســط شــما را ب

تیــم بیهوشــی وریاســت محتــرم بیمارســتان امــام خمینــی جیرفت،جناب اقــای دکتر 
ــی ارزوی  ــرای جنابعال ــال ب ــد متع ــم .از خداون ــی گوی ــک م ــعیدی، تبری ــتمی ابوس رس
ســامتی وخدمــت بیــش از پیــش بــه مــردم جیرفــت وجنــوب اســتان کرمــان خواســتارم.

عیسی میرساردو

فراخوان-شماره 11-98 /پ
اداره كل نوسـازی مـدارس اسـتان كرمـان  در اجـرای آیین نامـه اجرایی بند ج ماده ۱۲ قانـون برگزاری مناقصات  در نظـر دارد  اجرای پروژه های به شـرح ذیل را از 

طریق مناقصه عمومی  فشـرده یک مرحله ای ،  به پیمانکاران متقاضی دارای گواهینامه معتبر  واگذار  نماید. لذا از واجدین شـرایط دعوت میشـود از تاریخ چاپ فراخوان 
بـه مـدت سـه  روز بـه  سـامانه سـتاد ایران جهت دریافت اسـناد و شـرکت در مناقصه  مراجعه نماینـد روش ارزیابی پروژه ها  طبق شـرایط مناقصه و حـد اقل امتیاز جهت 

گشـودن پاکتهای مناقصه  6۰  می باشـد.حضور شـرکتهایی که سـهامداران آن دارای سـهام یا عضو هیات مدیره مشـترک با شـرکت های دیگر می باشـند ممنوع است.

اداره كل نوسازی مدارس استان كرمانشناسه اگهی: 752389

 آقای مرتضی 
امیری دوماری

جناب آقای مهندس 
مهدی پورجمعه

ــس اداره  ــه ریی ــما را ب ــاب ش انتص
ــاده ای  ــل ج ــل ونق ــداری و حم راه
ــتان عنبرآبادتبریک میگوییم. شهرس

تقدیـر و تشـکر از افـرادی کـه سـالها با خدمـت صادقانه منشـا برکات 
و تحـوالت مثبـت بـوده انـد آسـان نیسـت و مسـلما  در چنـد جمله  
نمـی گنجـد  اما بنا بر رسـمی زیبا و دیریـن،  برخود الزم دانسـتیم از 
تمـام زحماتی که جنابعالـی در دوران مدیریت خـود در اداره راهداری 
و حمـل و نقـل جـاده ای  شهرسـتان عنبرآبـاد  داشـته ایـد تقدیـر و 
تشـکر نماییـم و توفیقـات روز افـزون جنابعالـی را از خداونـد منـان 
خواسـتاریم،همواره در پنـاه حضـرت ولیعصـر موفـق و موید باشـید .  جمعی از شهروندان

جمعی از شهروندان شهرستان عنبرآبادشهرستان عنبرآباد
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بـه گفته مدیـرکل دامپزشـکی جنوب کرمـان افزون 
ایـن  در  و سـرما  اثـر سـیل  بـر  دام  600 راس  بـر 

منطقـه تلـف شـده اسـت.
علـی احمـدی مدیـرکل دامپزشـکی جنـوب کرمـان 
روز دوشـنبه در گفـت و گـو بـا خبرنگار ایرنـا افزود: 
آمـار تلفـات را بـه وزارتخانـه ارسـال کردیـم و مردم 
جنـوب کرمـان بایـد مراقـب بیماری هـای مشـترک 

بیـن انسـان و دام باشـند.
وی بـا بیـان اینکـه 620 راس تلفات دامی داشـتیم 
آمـار  ایـن  همـه  نمی تـوان گفـت  داشـت:  اظهـار 
مربـوط بـه سـیل بـوده بلکـه دام هـای روسـتای و 
عشـایری دارای جایگاهیـی سـنتی بودنـد کـه پس 
از بارندگـی و هجـوم موج سـرما بـه منطقه جمعیت 
جـوان دام هـا بـر اثـر بیماری های ناشـی از سـردی 

هـوا تلف شـده اسـت.
وی ادامـه داد: بیشـتر ایـن تلفات مربـوط به بره ها 

و بزغاله هـا بوده اسـت.
مدیـرکل دامپزشـکی جنـوب اسـتان کرمـان گفـت: 
بیماری هایـی  بـروز  باعـث  سـیل  وقت هـا  خیلـی 
بعـد  هفتـه  یـک  نیسـت کـه  اینگونـه  و  می شـود 

بیمـاری بـروز کنـد.
وی ادامـه داد: بعضـی بیماری هـا قابـل پیشـگیری 
و مدیریتـی اسـت، از اوایـل آذرمـاه کـه بارندگی در 
منطقـه خـوب بـود تقاضای واکسـن داشـتیم که به 
دسـتمان رسـید و از ایـن نـوع واکسـن بـه وفور در 

داریم. اختیـار 
احمـدی بیـان داشـت: مسـیرهایی کـه در گذشـته 
اکیـپ کـه   15 وسـیله  بـه  بـوده  بیمـاری  کانـون 
منطقـه را سرکشـی مـی کننـد پایش می شـود و به 
دلیـل اینکـه برخـی از بیماری هـا بین انسـان و دام 
مشـترک هسـتند بـرای پیشـگیری از شـیوع ایـن 
بیمـاری هـا بـا دانشـگاه علـوم پزشـکی مکاتباتـی 
داشـتیم، واکسیناسـیون های الزم انجـام شـده کـه 
تـا ایـن لحظـه هـم مـورد خاصـی پیـش نیامـده 

ست. ا
مسـاله ای  هـر  بـا  تـا  داریـم  آمادگـی  وی گفـت: 
و  دوره کمـون  اسـت  ممکـن  زیـرا  مقابلـه کنیـم 

باشـد زیـاد  بیمـاری  نهفتگـی 

مدیــرکل نوســازی مــدارس اســتان کرمــان گفــت: اتــاق 
بازرگانــی بــرای ســاخت 100 مدرســه بــه کمــک فعــاالن 

اقتصــادی در اســتان کرمــان مــی آیــد.
ســیدمحمد واعظی نــژاد مدیــرکل نوســازی مــدارس 
اســتان کرمــان در مراســم افتتــاح مــدارس ایــران مــن 
92 در شهرســتان فهــرج و ایــران مــن 93 در شهرســتان 
ــاز  ــارکتی خیرس ــروژه مش ــن دو پ ــت: ای ــیر گف نرماش
ــاالن  ــی اســتان و مشــارکت فع ــاق بازرگان ــه همــت ات ب
اقتصــادی در دو شهرســتان کم برخــوردار شــرق اســتان 

ــید. ــرداری رس ــه بهره ب ب
او افــزود: رئیــس اتــاق بازرگانــی اســتان بــا حضــور در 
ــول  ــروژه ق ــن دو پ ــرداری از ای ــاح و بهره ب ــم افتت مراس
ــاالن اقتصــادی اســتان  ــه کمــک فع ــه ب مســاعد داد ک
کرمــان کــه دغدغــه پیشــرفت و آبادانــی دارنــد عــاوه بــر 
ــان  ــتان کرم ــر را در اس ــه دیگ ــروژه 100 مدرس ــن دو پ ای
بســازند.واعظی نژاد دربــاره مشــخصات دو پــروژه افتتــاح 
شــده گفــت: پــروژه مدرسه ســازی شهرســتان فهــرج بــه 
اســم ایــران مــن 92 نامگــذاری شــده و ایــن پــروژه بــا 
4 کاس درس، 262متــر زیربنــای آموزشــی، 1800 متــر 
محوطــه ســازی، 200 متــر حصــار کشــی و اعتبــاری بالــغ 
بــر یــک میلیــارد و 300 میلیــون تومــان شــرایط تحصیل 

200 دانــش آمــوز فهرجــی را فراهــم کــرده اســت.
مدیــرکل نوســازی مــدارس اســتان کرمــان افــزود: پروژه 
مدرسه ســازی ایــران مــن 93 شهرســتان نرماشــیر هــم 
کــه بــه همــت اتــاق بازرگانــی ســاخته شــده اســت بــا 
6 کاس درس و 433 مترمربــع زیربنــای آموزشــی، 
2200 مترمربــع محوطه ســازی، 280 متــر حصارکشــی و 
اعتبــاری بالــغ بــر یــک میلیــارد و 500 میلیــون تومــان 

ــود. ــوز نرماشــیری خواهــد ب ــرای 300 دانش آم پذی

مدیرکل نوسـازی مدارس اسـتان کرمـان از افتتاح و 
بهـره بـرداری از مدرسـه 6 کاسـه بنیـاد برکـت قلعه 
گنـج و دو مدرسـه 3 خیـری در رودبـار جنـوب خبـر 

داد.
 سـید محمـد واعظی نـژاد مدیرکل نوسـازی مدارس 
اسـتان کرمـان ظهر امروز در حاشـیه آییـن افتتاحیه 
مـدارس خیـری در حضـور علیرضـا کمرئـی معـاون 
آمـوزش متوسـطه وزارت آمـوزش وپـرورش وهیئت 
همـراه، گفـت: بـا مشـارکت بانـک اقتصـاد نویـن در 
منطقـه کـم برخـوردار جازموریـان شهرسـتان رودبـار 
جنـوب مدرسـه اسـتاندارد و ایمـن 3 کاسـه بـا 220 
مترمربـع زیـر بنـای آموزشـی، 2 هـزار متـر مربـع 
محوطـه سـازی و 400 متـر حصـار کشـی بـه بهـره 

رسـید. برداری 
مشـارکتی  پـروژه  ایـن  سـاخت  اعتبـار  افـزود:  او 
خیـری یـک میلیارد تومان می باشـد، که سـهم خیر 
30 درصد کل اعتبار سـاخت اسـت و مابقی هزینه ها 
از محـل اعتبـارت نوسـازی مدارس تخصیـص یافته 

است.
اوهمچنیـن بیـان کـرد: مدرسـه 3 کاسـه دیگـری 
بـا 220 متـر زیـر بنـای آموزشـی امـروز در روسـتای 
مهـن آبـاد ایـن شهرسـتان بـه بهـره بـرداری رسـید 
کـه ایـن پـروژه نیـز از پروژه هـای خیری بـوده وخیر 
نیکـوکار بانـو افسـانه سـعید تهرانـی بـا مشـارکت در 
سـاخت این مدرسـه شـرایط تحصیل 120 دانش آموز 

روسـتایی را فراهم سـاخته اسـت.
مدرسـه  افتتـاح  بـه  مـدارس  نوسـازی  مدیـرکل 
آبـاد  عبـاس  روسـتای  در  برکـت  بنیـاد  6 کاسـه 
ایـن  و گفـت:  اشـاره کـرد  قلعـه گنـج  شهرسـتان 
مدرسـه بـا مشـارکت بنیـاد برکـت در ایـن روسـتای 
کـم برخـوردار سـاخته شـده، کـه 480 متـر مربع زیر 
بنـای آموزشـی، 600 مترمربـع حصار کشـی و بالغ بر 
یـک میلیـارد و 500 تومـان اعتبـار صـرف ایـن پروژه 

مدرسـه سـاز شـده اسـت.
واعظـی نـژاد تصریـح کـرد: در سـال جـاری تـا کنون 
جنـوب  رودبـار  شهرسـتان  در  درس  کاس   370
نوسـازی شـده و 14 پـروژه در دسـت اجرا می باشـد 
و طبـق آمـار موجـود کمـاکان 174 کاس درس در 

رودبـار نیـاز بـه نوسـازی دارنـد.
تـا  جـاری  سـال  دد  درس  377 کاس  اوافـزود: 
کنـون نوسـازی شـده و 20 پـروژه در این شهرسـتان 
در دسـت اجـرا می باشـد و طبـق آمـار موجـود 273 
کاس درس هنـوز نیـاز بـه نوسـازی و مقاوم سـازی 

دارند.

6۰۰ راس دام بر اثر سیل 
و سرما در جنوب کرمان 

تلف شدند

اتاق بازرگانی استان 
ساخت 100 مدرسه 

را بر عهده گرفته است

افتتاح مدارس خیرساز 
در رودبار و قلعه گنج

خبر

خبر

مرمت اشیا تاریخی 
قلعه منوجان

3۵۸ فقره تصادف فوتی در ۹ ماهه گذشته 
سال جاری در استان

حضور ۵ تیم استان در مسابقات 
فوتبال مناطق کشور

بزرگترین استان معدنی کشور به زودی شاهد 
احداث بزرگترین مجتمع روی و سرب کشور

باید فرهنگسازی الزم در بخش بیمه 
کشاورزی را در استان کرمان انجام دهیم

فرهنگـی،  میـراث  کل  ایسـنا-مدیر 
گردشـگری و صنایع دسـتی اسـتان 
کرمـان از مرمـت اشـیا تاریخی قلعه 

منوجـان در ایـن اسـتان خبـر داد.
فریـدون فعالـی اظهار کرد: »بیش از 40 قطعه شـی 
فرهنگـی و تاریخـی قلعـه منوجـان کـه در نتیجـه 
کاوش های باستانشناسـی نخسـتین فصل کاوش 

در ایـن قلعـه بـه دسـت آمده بـود، مرمت شـد. «
وی افـزود: »قلعـه منوجـان از جمله قاع ارزشـمند 
تاریخـی در جنـوب کرمـان و مرکـز شـهر منوجـان 
اسـت که بر پایه کاوش های باستانشناسـی صورت 
گرفته اسـتقرارهایی از سـده های نخسـت اسامی 

تـا ادوار قاجاریـه را بـدون وقفه دربـر دارد.«
فعالـی تصریـح کـرد: »همچنیـن درکاوش هـای 
صـورت گرفته اشـیا قابل توجهی از ظروف سـفالی، 
لعابـدار و منقـوش، مهـره هـای سـنگی بـا تنـوع 
فراوان اشـیا فلزی و شیشـه به دسـت آمده اسـت 

کـه برپایـه شـواهد باستانشناسـی مـی تـوان گفت 
تولیـد محلـی بـوده و در قلعه منوجان و شـهر قدیم 

منوجـان تولیـد شـده اند. «
وی بیـان کـرد: »برپایـه متـون مورخیـن و جغرافی 
نویسـان ایرانـی و عـرب، منوجـان در سـده هـای 
بـزرگ  از شـهرهای  اسـامی  میانـی  تـا  نخسـت 
بـزرگ  راه  بـوده و در مسـیر  اقتصـادی  رونـق  بـا 
دریـای جنـوب بـه مناطق مرکزی و شـمال شـرقی 

ایران)خراسـان بـزرگ( قـرار داشـته اسـت. «
مدیـر کل میـراث فرهنگـی، گردشـگری و صنایـع 
هـای  »کاوش  افـزود:  کرمـان  اسـتان  دسـتی 
دوره  چهـارم  سـده  از  اشـیایی  باستانشناسـی 
سـلجوقی و سـده های هشـتم و نهم هجـری دوره 
صفویـه و بعـد از آن را آشـکار کـرده کـه مهر تاییدی 
اسـت بر منابع مورخین و جغرافی نویسـان اسـت. 
«وی خاطرنشـان کـرد: »در حـال حاضـر اشـیا یـاد 
شـده قابلیـت نمایـش در مـوزه را دارا هسـتند. «

ایسـنا-مدیرکل راهـداری و حمـل و 
نقـل جـاده ای اسـتان کرمـان اظهـار 
کـرد: در مجمـوع شـمال و جنـوب 
اسـتان 358 فقره تصـادف فوتی در 
9 ماهه امسـال رخ داده که نسـبت به سـال گذشته 

44 نفـر کاهـش دارد.
"علـی سـیدعلیخانی" در جلسـه کمیسـیون ایمنـی 
راه های اسـتان گفت: 16 دی ماه امسـال در مراسـم 
تشـییع پیکـر شـهید حـاج قاسـم سـلیمانی در 
مجمـوع 97 هـزار تـردد ورودی بـه شـهر کرمـان از 
دوربین هـای ثبـت تخلف، اخذ اطاع شـده که سـه 

برابـر تـردد عـادی مـا محسـوب می شـود.
وی همچنیـن بـه رتبـه دوم اسـتان کرمـان در طول 
بزرگـراه و مجمـوع مسـیرهای اصلـی و فرعـی در 
سـطح کشـور اشـاره کـرد و گفـت: امسـال 31.7 
میلیـون تـن کاال از مبـدا اسـتان کرمان حمل شـده 

است.

توسـط  شـده  حمـل  بـار  متوسـط  سـیدعلیخانی 
کامیون هـا در کشـور را 15 تـن اعـام و بیـان کـرد: 
متوسـط بار حمل شـده توسـط کامیون ها در استان 
کرمان 20 تن اسـت که به نسـبت آسـیب بیشـتری 

را بـه جاده هـا وارد می کنـد.
وی تصریـح کـرد: 98.4 میلیـون تـردد در شـمال و 
14.5 میلیـون تـردد در جاده هـای جنـوب اسـتان 
بـه ثبـت رسـیده کـه افزایـش 8 درصـدی را نشـان 

می دهـد.
مدیـرکل راهـداری و حمـل و نقـل جاده ای اسـتان 
کرمـان بـا بیـان اینکـه در مجمـوع شـمال و جنوب 
ماهـه   9 در  فوتـی  تصـادف  فقـره  اسـتان 358 
امسـال رخ داده که نسـبت به سـال گذشته 44 نفر 
کاهـش دارد عنوان کرد: در حـال حاضر 103 دوربین 
در شـمال و 8 دوربیـن در جنـوب، ثبـت تخلفـات 
جاده ای اسـتان را انجـام می دهند و 49 دوربین نیز 

در حـال نصـب داریم.

علیرضـا دادگـر، دبیـر هیئـت فوتبال 

اینکـه  اعـام  بـا  کرمـان  اسـتان 

سـنی  رده هـای  فوتبـال  مسـابقات 

مناطق کشـور از 14 بهمـن جاری آغاز 

می شـوند، از حضـور 5 تیـم دیگر اسـتان کرمـان در 

ایـن رقابت هـا خبر داد و گفـت: در رده نونهاالن آینده 

سـازان کرمـان، در زیـر 15 سـال شـهرداری بـروات، 

در رده نوجوانـان تیم هـای مس رفسـنجان و امیران 

کرمـان و در رده جوانـان آرمـان گهـر سـیرجان بـه 

سـهمیه های اسـتان کرمـان در مسـابقات رده هـای 

سـنی مناطـق کشـور افـزوده شـدند.

نماینـدگان اسـتان  این هـا در حقیقـت  افـزود:  او 

بـا  هسـتند کـه  رقابت هـای کشـوری  در  کرمـان 

رایزنی هـای قرایـی رئیـس هیئـت فوتبـال اسـتان 

کرمـان با مسـئوالن فدراسـیون، کمیته مسـابقات و 

سـازمان لیـگ فوتبـال حضـور دارند و این سـهمیه 

جـدای از آن سـهمیه قهرمـان اسـتان اسـت.

دادگـر تصریـح کـرد: مسـابقات نونهـاالن در زاهدان 

بـرای  گل گهـر،  بـر  عـاوه  کـه  می شـود  برگـزار 

سـهمیه گرفتیـم. نیـز  آینده سـازان کرمـان، 

او گفت: در مسـابقات مناطق رده سـنی زیر15 سال 

در بـم میزبـان گـروه 5 ایـن رقابت هـا هسـتیم و 

عـاوه بـر مـس کرمان کـه در این مسـابقات حضور 

دارد، بـرای شـهرداری بـروات هم سـهمیه گرفتیم.

بیـان  کرمـان  اسـتان  فوتبـال  هیئـت  دبیـر 

سـنی  رده  مناطـق  مسـابقات  در  داشـت: 

مـس  و  کرمـان  امیـران  بـرای  نوجوانـان 

رفسـنجان سـهمیه گرفتیـم و در رفسـنجان نیـز 

میزبـان گـروه 7 هسـتیم کـه مـس شـهربابک 

در مسـابقات  اسـتان  قهرمـان  عنـوان  بـه  هـم 

اسـت. حاضـر  رده  ایـن 

آرمان گهـر  بـرای  هـم  جوانـان  در  افـزود:  دادگـر 

سـیرجان سـهمیه گرفتیـم و شـهرداری بـم هـم در 

ایـن مسـابقات بـه میزبانـی قشـم حاضـر اسـت.

حسـین امیـری خامکانـی نماینده 
مـردم زرنـد و کوهبنـان در مجلـس 
شـورای اسـامی گفـت: ایـن واحد 
با ظرفیـت 300 هزار تن کنسـتانتره 
سـرب و روی، در سـه فـاز و بـا سـرمایه گـذاری 
حـدود 2 هـزار میلیـارد تومانـی احـداث خواهـد 
شـد.او بـا بیـان اینکـه تولیـد شـمش و روی در 
فاز هـای بعـدی ایـن مجتمـع در دسـتور کار قـرار 
دارد افـزود: بـرای شـروع عملیـات سـاخت ایـن 
مجتمـع از چنـد سـال قبـل مذاکـرات متعـددی 
بـا بخـش خصوصی جهت سـرمایه گـذاری طرح 

انجام شـده اسـت.
نایـب رییس کمیسـیون انـرژی مجلس شـورای 
اسـامی اظهار داشـت: کنسرسـیومی متشـکل از 
سـه شـرکت بورسـی کشـور متعهد شـدند تـا این 
ایجـاد کننـد و  را در شهرسـتان کوهبنـان  طـرح 
خوشـبختانه مسـئوالن و شـورای معـادن اسـتان 

کرمـان همـکاری خوبـی بـرای احداث ایـن طرح 
بـزرگ معدنـی انجـام دادند.

اشـتغالزایی  معدنـی  طرح هـای  کـرد:  اوتاکیـد 
فروانـی بـرای منطقـه دارنـد و احـداث بزرگترین 
مجتمـع سـرب و روی کشـور بـرای یک هـزار نفر 

بـه طـور مسـتقیم اشـتغال ایجـاد می کنـد.
طـرح  ایـن  از  اولیـه  رونمایـی  افـزود:  امیـری 
توسـط مدیـران کنسرسـیوم در ششـم بهمـن در 
محـل اتـاق بازرگانـی ایران انجام شـد و به زودی 
مراحـل نخسـتین آغـاز عملیـات احـداث مجتمع 
روی و سـرب کوهبنـان با حضور مسـئوالن در این 

شهرسـتان آغـاز می شـود.
شهرسـتان کوهبنـان دارای ذخایـر غنـی معدنـی 
از جملـه معـادن زغـال سـنگ، معـادن سـرب و 
روی اسـت کـه معـادن ذغـال سـنگ ایـن منطقه 
خـوراک کارخانه هـای فـوالد و ذب آهـن کشـور را 

تامیـن می کنـد.

ایسـنا-مدیر شعب بانک کشـاورزی 
اسـتان کرمـان گفـت: اسـتان کرمان 
بـه دلیـل میانگیـن بارندگـی کمتـر 
و دارای شـرایط خـاص تـری اسـت 
از تراکنـش کـم  و محصـوالت کشـاورزی اسـتان 
بارندگـی متاثـر هسـتند که بایـد فرهنگسـازی الزم 
را در بخـش کشـاورزی انجـام بدهیـم و از ظرفیـت 
بخـش خصوصـی نیـز در ایـن زمینـه اسـتفاده کنیـم.
"هللا داد محمـدی" صبح امروز دوشـنبه هفتم بهمن 
ماه در جلسـه سـتاد بیمه کشـاورزی اسـتان کرمان 
اظهـار کـرد: اهمیـت بیمه محصـوالت کشـاورزی به 
دلیـل ریسـک بـاالی این بخش بـر تولیدکنندگان و 
بهره برداران پوشـیده نیسـت و سـالیانه در کشور ما 
بـه دلیـل اقلیم خـاص، درگیر مخاطراتـی در بخش 
کشـاورزی هسـتیم.وی افزود: به دلیـل محدودیت 
منابع سـطح کشـور عمـا بخش عمـده ای از کمک 
هـای جبرانـی را بایـد بیمـه انجـام بدهـد و اگـر 
فرهنگسـازی الزم درخصوص بیمه صورت نگیرد، در 
مقابل تولیدکنندگان و بهره برداران شـرمنده خواهیم 

بود.محمـدی بـا اشـاره بـه اینکـه ناگزیـر هسـتیم 
فرهنگ بیمه را در کشـور ترویج کنیم، گفت: اسـتان 
کرمـان بـه دلیـل میانگیـن بارندگـی کمتـر و دارای 
شـرایط خـاص تری اسـت و محصوالت کشـاورزی 
اسـتان از تراکنـش کـم بارندگـی متاثـر هسـتند که 
باید فرهنگسـازی الزم را در بخش کشـاورزی انجام 
بدهیـم و از ظرفیـت بخـش خصوصـی نیـز در این 
زمینـه اسـتفاده کنیم.مدیر شـعب بانک کشـاورزی 
اسـتان کرمـان در ادامـه بیـان کـرد: در سـال زراعـی 
97 - 96 علـی رغـم اینکـه نتوانسـته ایـم رضایـت 
100 درصـد را بـه دسـت آوریـم، حـدود یـک سـوم 
مبلـغ غرامت پرداختی کشـور معـادل 327 میلیارد 
تومان در اسـتان کرمان)به لحاظ شـرایط محصوالت 
باغی و پسـته( پرداخت شـده اسـت.وی با اشاره به 
اینکـه در واقـع یک چهـارم بودجه عمرانی اسـتان را 
بـه بیمـه محصـوالت کشـاورزی پرداخت کـرده ایم، 
افـزود: در سـال زراعـی 98 – 97 مبلـغ 180 میلیارد 
تومـان بـرآورد شـده که اگر بیمه نباشـد، این عدد از 
تـوان دولـت و دسـتگاه هـای اجرایی خارج اسـت.

ایرنـــا - معـــاون آمـــوزش متوســـطه 
وزارت آمـــوزش و پـــرورش بـــا بیـــان 
اینکـــه 40 درصـــد اهـــداف آموزش هـــای 
شـــده،  محقـــق  کرمـــان  در  مهارتـــی 
ـــعه  ـــتان در توس ـــن اس ـــگاه ای ـــت: جای گف
آموزش هـــای مهارتـــی مطلـــوب اســـت.
گردهمایـــی  در  کمرئـــی  علیرضـــا   
آمـــوزش  ادارات  روســـای  و  مدیـــران 
مناطـــق  و  شهرســـتان ها  پـــرورش  و 
ــان  ــا بیـ ــان در جیرفـــت بـ ــتان کرمـ اسـ
اینکـــه در بحـــث آمـــوزش متوســـطه، 
وزارت آمـــوزش و پـــرورش سیاســـت ها 
ــند  ــه سـ ــوف بـ ــا، معطـ و جهت گیری هـ
تحـــول آمـــوزش و پـــرورش اســـت، 
گفـــت: امـــروز بـــه جـــز ســـند تحـــول 
ــرا  ــور اجـ ــری در کشـ ــند دیگـ ــچ سـ هیـ

. د نمی شـــو
وزارت  متوســـطه  آمـــوزش  معـــاون 
ــه  ــان اینکـ ــا بیـ ــرورش بـ ــوزش و پـ آمـ
سیســـتم  در  مـــا  درســـی  برنامـــه 
ـــراه  ـــت و هم ـــه اقلی ـــوف ب ـــی معط آموزش
بـــا تربیـــت و یادگیـــری اســـت، بیـــان 
داشـــت: هیـــچ کـــس در آمـــوزش و 
پـــرورش غیـــر از تربیـــت چیـــزی را 

نمی کنـــد. دنبـــال 
ـــک  ـــوان ی ـــه عن ـــی ب ـــوی تعال ـــر الگ وی ب
ابـــزار مدیریتـــی تاکیـــد کـــرد و گفـــت: 
ایـــن الگـــو اگـــر در اختیـــار مدرســـه 

ـــه  ـــکاتی از جمل ـــا مش ـــدارس ب ـــد م نباش
ــوند. ــرو می شـ ــی روبـ روزمرگـ

ـــی  ـــوی تعال ـــه الگ ـــان اینک ـــا بی ـــی ب کمرئ
ــم،  ــروری می بینیـ ــه ضـ ــرای مدرسـ را بـ
ــری  ــی فکـ ــوی تعالـ ــرد: الگـ ــوان کـ عنـ
ــی  ــاخص های فعلـ ــی شـ ــتر ارزیابـ بیشـ

اســـت.
ــدی  ــی را جـ ــوی تعالـ ــزود: الگـ وی افـ
بگیریـــم و روی آن کار کنیـــم، اســـتقرار 
را  پایـــه دوازدهـــم شـــرایط خاصـــی 
ـــال  ـــد س ـــی چن ـــت و ط ـــرده اس ـــاد ک ایج
ـــود  ـــه الزم ب ـــه ک ـــتیم آنچ ـــته نتوانس گذش

بـــرای ایـــن پایـــه انجـــام دهیـــم.
وزارت  متوســـطه  آمـــوزش  معـــاون 
ـــه شـــهادت ســـردار  ـــرورش ب ـــوزش و پ آم
ـــردار  ـــت: س ـــرد و گف ـــاره ک ـــلیمانی اش س
ســـلیمانی بـــه واســـطه چهـــل ســـال 
مبـــارزه بـــا دشـــمنان انقـــاب و مبـــارزه 
ـــی  ـــه خوب ـــان ب ـــلطه، در جه ـــام س ـــا نظ ب

شـــناخته شـــد.
وی تصریـــح کـــرد: کمتـــر نیروهایـــی 
داریـــم کـــه در رابطـــه بـــا نظـــام ســـلطه 
مبـــارزان  از  یکـــی  هســـتند،  روبـــرو 
ایـــن حـــوزه ســـردار ســـلیمانی بـــود 
ــا شـــورش های  ــارزه بـ ــار مبـ ــه در کنـ کـ
دموکرات هـــا، در جنـــوب لبنـــان و غیـــره 
نبـــرد می کـــرد و کـــه کمتـــر کســـی 

ــت. ــته اسـ ــه ای داشـ ــن روحیـ چنیـ

کمرئـــی اظهـــار داشـــت: خداونـــد در 
قـــرآن فرمودنـــد، در میـــان مؤمنـــان 
ــه  ــی کـ ــه در پیمانـ ــتند کـ مردانـــی هسـ
بـــا خـــدا بســـتند تـــا آخـــر ایســـتادند، 
ـــا  ـــلیمانی کام ـــردار س ـــه در س ـــن روحی ای

مشـــهود بـــود.
وی بـــا بیـــان اینکـــه شـــهید ســـلیمانی 
یـــک چهـــره ملـــی اســـت، بیـــان کـــرد: 
ســـردار ســـلیمانی هویـــت اســـتان را در 
ــد و ایـــن مهـــم  ــون کردنـ تاریـــخ دگرگـ
الهـــام  بـــرای فرزنـــدان مـــا قطعـــا 

بخـــش اســـت.
ــه  ــردار بـ ــام سـ ــت: نـ ــار داشـ وی اظهـ
ـــکا  ـــه آمری ـــت ک ـــده اس ـــه ای درج ش گون
ــه یـــک  ــوان دشـــمن درجـ ــه عنـ او را بـ
از  نشـــان  ایـــن  و  می بینـــد  خـــود 
عظمـــت و بزرگـــی ســـردار ســـلیمانی 

بـــود کـــه چنیـــن جایگاهـــی در جامعـــه 
کســـب کـــرده بـــود و ایـــن افتخـــار 

نصیـــب ایرانی هـــا شـــده اســـت.
وزارت  متوســـطه  آمـــوزش  معـــاون 
ـــار  ـــرد: آث ـــح ک ـــرورش تصری ـــوزش و پ آم
شـــهادت ســـردار ســـلیمانی را در تشـــیع 
ــث  ــردار باعـ ــهادت سـ ــم و شـ وی دیدیـ
ــناخت  ــرد شـ ــن بزرگمـ ــا از ایـ ــد مـ شـ

پیـــدا کنیـــم.
ـــلیمانی  ـــردار س ـــت: س ـــی اظهارداش کمرئ
ــد،  ــا شـ ــور مـ ــرای کشـ ــار بـ ــه اعتبـ مایـ
ـــه  ـــد توج ـــث ش ـــردار باع ـــر س ـــور پیک حض
مـــردم بـــه خادمـــان خـــود بیشـــتر 

جلـــب شـــود.
وی افـــزود: قطعـــا ثمـــره رشـــادت های 
ـــت  ـــلمانان را حرک ـــلیمانی، مس ـــردار س س

ـــد داد. خواه

ایسـنا-مدیرکل فرهنگ و ارشـاد اسامی استان 
کرمـان از برگـزاری چهاردهمین نمایشـگاه بزرگ 
قـرآن و عتـرت در کرمـان خبـر داد و گفـت: این 
نمایشـگاه از 14 لغایـت 20 بهمن مـاه در محـل 

حسـینیه ثـارهللا کرمـان برپا خواهد شـد.
"محمدرضـا علیـزاده" ظهر امـروز هفتم بهمن ماه 
برپایـی  مناسـبت  بـه  خبـری  نشسـت  در 
چهاردهمیـن نمایشـگاه قـرآن و عتـرت اسـتان 
کرمـان ضمن تسـلیت شـهادت حضـرت فاطمه 
)س( و در ادامـه بـا گرامیداشـت یـاد و خاطـره 
سـردار شهید سـپهبد حاج قاسم سلیمانی گفت: 
چهاردهمیـن نمایشـگاه بزرگ قـرآن و عترت در 
کرمـان برگزار می شـود که این رویـداد بزرگترین 

رویـداد تبلیغـی و ترویجی اسـت.
وی بـا اشـاره بـه تاش هـا و همـت افـراد برگزار 
کننـده این نمایشـگاه تصریـح کـرد: رویکرد این 
نمایشـگاه نشـاط، همدلی و پویایی در خانوداه ها 

در دهه فجر امسـال اسـت.
مدیرکل فرهنگ و ارشـاد اسـامی اسـتان کرمان 

بیـان کرد: اسـتان کرمـان با توجه به پیشـینه ای 
کـه دارد تاکنـون 13 نمایشـگاه قـرآن و عتـرت 
برگـزار کـرده اسـت و نمایشـگاه امسـال به جزء 
اهـداف اصلـی، بحـث نشـاط اجتماعـی را نیـز 
دنبال می کند و شـعار امسـال این نمایشگاه نیز 
»قـرآن معنـای زندگی« تعیین شـده اسـت.وی 
تجلیلـی از حافظان کل قرآن، حضور نابغه قرآنی 
محمدحسـین طباطبایـی، جنگ هـای شـادی و 
کـودکان، عرضـه نرم افزارهـای عفـاف و حجـاب، 
معـرق،  )مشـبک،  هنـری  اثـر   300 نمایـش 
عکـس(، کارگاه هـای متعدد با محوریـت قرآن و 
خانـواده بـا هدف تحکیـم خانـواده و ... از جمله 
برشـمرد. نمایشـگاه  ایـن  امسـال  برنامه هـای 

علیـزاده بـا بیان ایـن مطلب که نمایشـگاه قرآن 
و عتـرت در محـل حسـینیه ثـارهللا کرمـان برپـا 
می شـود، اظهـار کرد: این نمایشـگاه بـا 110 غرفه 
از 14 لغایـت 20 بهمن مـاه در محـل حسـینیه 

ثـارهللا کرمـان برپـا خواهد شـد
از  قرآنـی  ناشـر   60 اینکـه  بـه  اشـاره  بـا  وی 

اسـتان های کرمـان، تهران، قم و اصفهـان در این 
نمایشـگاه حضـور دارنـد، تصریح کـرد: از این 110 
غرفـه، 50 غرفـه بـه فـروش کتـاب، نـرم افـزار و 
قلـم قرآنـی، 15 غرفـه بـه فـروش محصـوالت 
عفـاف و حجـاب،  25 غرفـه بـه موسسـات و 
نهادهـای مختلـف، 10 غرفـه بـه بخـش ویـژه 
کـودکان و نوجـوان و 10 غرفـه نیـز بـه بخـش 

هنـری اختصـاص داده شـده اسـت.
مدیرکل فرهنگ و ارشـاد اسـامی اسـتان کرمان 
بـا بیـان اینکه در این نمایشـگاه  طـرح نذر قرآن 
کریـم را نیز اجرا خواهیم کرد، عنـوان کرد: بازدید 
از ایـن نمایشـگاه بـرای عمـوم آزاد اسـت و زمان 
بازدیـد صبح هـا از سـاعت 9 صبـح تـا 12 و 30 
دقیقـه و بعـداز ظهرهـا از سـاعت 15 و 30 دقیقه 

لغایت 21 اسـت.
وی در بخـش دیگـری از ایـن نشسـت خبـری، 
از برگـزاری همایـش ملی تئاتر خیابانی »سـردار 
آسـمانی« در کرمـان خبـر داد و گفـت: همایش 
ملـی تئاتـر خیابانی در تهـران برگزار می شـود اما 
افتتاحیـه ایـن همایـش در روز پنجشـنبه هفته 
جـاری سـاعت 12 و 30 در جـوار مـزار سـردار 
سـلیمانی با حضـور چهره های سرشـناس تئاتر، 

سـینما و تلویزیـون خواهـد بود.
آزمـون  دوره  هجدهمیـن  بیـان کـرد:  علیـزاده 
سراسـری قـرآن و عتـرت همزمـان بـا سراسـر 
کشـور در 11 بهمن مـاه در شـهر کرمـان در محـل 
دانشـگاه پیـام نـور کرمـان واقـع در انتهـای بلوار 

جهـاد برگـزار می شـود.
وی بـا بیـان ایـن مطلـب کـه آزمـون سراسـری 
قـرآن و عتـرت در همـه شهرسـتان های اسـتان 
حـدود  کـرد:  خاطرنشـان  می شـود،  برگـزار 
یـک هـزار و 500 نفـر در شـهر کرمـان در آزمـون 

سراسـری قـرآن و عتـرت شـرکت خواهنـد کرد، 
اسـت کـه شهرسـتان های رفسـنجان،  گفتنـی 
سـیرجان، بـم، بافت، زرنـد رتبه های بعـدی را از 
نظـر تعداد شـرکت کننـدگان پس از شـهر کرمان 

بـه خـود اختصـاص داده انـد.
بـه گزارش ایسـنا، فتحی زاده رییس گـروه قرآن 
و عترت اداره کل فرهنگ و ارشاد اسامی استان 
کرمـان نیـز در ایـن جلسـه بیـان کـرد: حضـور 
کانون هـای فرهنگی و هنری مسـاجد پررنگ تر 
از سـال های گذشـته در نمایشـگاه قرآن و عترت 
اسـت، همچنیـن اتحادیه مردمی قـرآن و عترت 
در ایـن نمایشـگاه حضور خواهند داشـت.رییس 
گـروه قـرآن و عتـرت اداره کل فرهنـگ و ارشـاد 
اسـامی اسـتان کرمـان ادامـه داد: ختـم قـرآن 
کریـم در محـل نمایشـگاه و هدیـه آن بـه روح 
سردار سپهبد شهید سلیمانی از دیگر برنامه های 
چهاردهمیـن نمایشـگاه قـرآن و عتـرت اسـت 
ضمـن آنکه بخش خاطره نویسـی و عکس های 
یادگاری که مردم با سـردار سـلیمانی داشـته اند 
را در این نمایشـگاه جمع آوری و سـپس توسـط 
سـپاه پاسـداران انقاب اسـامی به کتاب تبدیل 

خواهند شـد.
وی افـزود: در ایـن نمایشـگاه طرح جمـع آوری 
قرآن هـای فرسـوده را خواهیـم داشـت کـه ایـن 
قرآن هـا را بـه قم ارسـال خواهیم کرد تـا در آنجا 

دوبـاره بـه قـرآن جدید تبدیل شـوند.
فتحـی زاده خاطرنشـان کـرد: نـذر قـرآن کریـم 
برای نخسـتین بـار در کرمـان برگزار خواهد شـد 
و افـرادی کـه قرآن زیـادی در خانـه دارند در این 
نمایشـگاه مـی تواننـد کتاب هـای قرآن خـود را 
تحویـل می دهنـد تـا بتوانیـم ایـن قرآن هـا را به 

مناطق محـروم هدیـه کنیم.

۴0 درصد اهداف آموزش های 

مهارتی در کرمان محقق شده است

برگزاری چهاردهمین 

نمایشگاه قرآن و عترت

رنا
 ای

س:
عک

سنا
 ای

س:
عک

اینجـــا ایـــران اســـت ســـرزمینی کـــه مردمانـــش یـــاد 
گرفتـــه انـــد در ســـختی هـــا، هـــم دیگـــر را فرامـــوش 
نکننـــد مردمـــی کـــه از ابتـــدای تاریـــخ آموختـــه انـــد 
ـــاب  ـــم  ت ـــار ه ـــن،  کن ـــه زمی ـــا حمل ـــول ت ـــه مغ از حمل
ـــن،  ـــه زمی ـــد از آنک ـــده  بع ـــوش نش ـــوز فرام ـــد، هن بیاورن
ـــت  ـــه دس ـــت ب ـــه دس ـــه هم ـــت، چگون ـــم را گرف ـــان ب ج
هـــم دادنـــد تـــا بـــم را دوبـــاره زنـــده کننـــد، چگونـــه 
همـــه چیـــز در خانـــه هـــا تقســـیم شـــد تـــا ســـهمی 
هـــم بـــه بچـــه هـــای در ســـرما مانـــده بمـــی برســـد 
یـــا بعـــد از ســـیل گلســـتان چگونـــه همـــه ایســـتادند 
تـــا ســـتون شـــوند بـــرای ســـقف هـــای خانـــه هـــای 
ویـــران شـــده ســـیل زدگان، اینجـــا ایـــران اســـت 
مردمانـــش بـــه جـــای هـــم درد مـــی کشـــند، اینجـــا 
ـــن  ـــه از ای ـــا و همیش ـــت ه ـــرزمین محب ـــت س ـــران اس ای
ـــق  ـــوص مناط ـــه خص ـــان و ب ـــان، کرم ـــزرگ مهرب ـــب ب قل
ـــه  ـــد، البت ـــده ان ـــره نمان ـــی به ـــتان ب ـــوب اس ـــروم جن مح
ـــت در  ـــه محرومی ـــود ک ـــوش ش ـــد فرام ـــه نبای ـــن نکت ای
جنـــوب اســـتان بـــه حـــدی اســـت کـــه ایـــن دریـــای 
ـــنه  ـــای تش ـــب ه ـــردن ل ـــیراب ک ـــوان س ـــز ت ـــی نی مهربان
ـــردم،  ـــر م ـــر مه ـــای پ ـــت ه ـــار دس ـــدارد و در کن اش را ن
ـــری  ـــاید نظ ـــه ش ـــد ک ـــی طلب ـــم م ـــووالن را ه ـــگاه مس ن
ـــده  ـــای خمی ـــت ه ـــن قام ـــال ای ـــه ح ـــری ب ـــرده و فک ک
مـــردم زیـــر بـــار مشـــکات کننـــد. بـــه طـــور معمـــول 
ــد  ــی کنـ ــی داد مـ ــتان بـ ــوب اسـ ــت در جنـ محرومیـ
ـــر  ـــز  خنج ـــوی نی ـــرایط ج ـــه ش ـــی ک ـــان از وقت ـــا ام ام

ـــر  ـــی دگ ـــه را زخم ـــن منطق ـــرزان ای ـــت ل ـــته و قام برداش
بزنـــد، آن موقـــع نفـــس هـــا بـــه شـــماره مـــی افتـــد، 
ـــاران کـــه تنـــد مـــی شـــود، تپـــش قلـــب هـــای مردمـــان  ب
ـــی همـــه وجودشـــان  ـــد مـــی شـــود، نگران ـــوب هـــم تن جن
ـــا را  ـــه ه ـــرد خان ـــی ب ـــوم م ـــیل هج ـــد، س ـــی لرزان را م
ـــی  ـــود م ـــی را ناب ـــای ارتباط ـــاده ه ـــد، ج ـــی کن ـــران م وی
ـــرد و  ـــی ب ـــا م ـــه یغم ـــاورزی را ب ـــوالت کش ـــد، محص کن
نداشـــتن هـــای ایـــن مناطـــق جنوبـــی را بیشـــتر بـــه 

ـــه  ـــت ک ـــه اس ـــن لحظ ـــت در همی ـــد و درس ـــی کش رخ م
ـــای  ـــد و معن ـــی آین ـــرون م ـــتین بی ـــی از آس ـــت های دس
واقعـــی انســـانیت را صـــرف مـــی کننـــد تـــا بفهماننـــد 
کـــه زندگـــی حتـــی بـــا ســـیل، حتـــی بـــدون ســـقف، 

ـــیدن  ـــرای رس ـــی ب ـــدون راه ـــی ب ـــدون دارو، حت ـــی ب حت
ـــا  ـــد ب ـــده باش ـــدوار کنن ـــد امی ـــی توان ـــتان، م ـــه بیمارس ب
ـــا  ـــد ت ـــی چشـــم داشـــت،آمده ان ـــه ب ـــی ک حضـــور مردمان
ـــن  ـــن خیری ـــد و ای ـــم کنن ـــار ک ـــن دی ـــای ای از نداشـــته ه
ـــودن،  ـــق آن ب ـــه الی ـــدازه ای ک ـــه ان ـــم ب ـــت ه ـــچ وق هی
دیـــده نشـــدند ایـــن گـــزارش روایتـــی اســـت از چنـــد 
ـــد. ـــی کنن ـــد درو م ـــد و امی ـــی کارن ـــر م ـــه مه ـــری ک خی

نیست تنها  جازموریان 
ـــه در  ـــورد کســـانی بنویســـم ک ـــی قصـــد  کـــردم  در م وقت
ـــد،  ـــتان بودن ـــوب اس ـــردم جن ـــار م ـــخت کن ـــای س روز ه
ـــه ذهنـــم رســـید ســـروش صلواتیـــان  اولیـــن نامـــی کـــه ب
ـــه  ـــت ک ـــده اس ـــق ش ـــگار خل ـــه ان ـــی ک ـــرد جوان ـــود، م ب
دســـت هایـــش را البـــه الی ســـیمان و خـــاک فـــرو 
ــد،  ــم کنـ ــای علـ ــرای خانوادهـ ــقفی را بـ ــا سـ ــد تـ کنـ
بیمـــاری را بـــه بیمارســـتان برســـاند، حـــال همـــه ی 
ــد،  ــال کنیـ ــای او را دنبـ ــر کارهـ ــود، اگـ ــکات شـ مشـ
مـــی بینیـــد نمـــی تـــوان در مـــورد خدمتـــی کـــه بـــه 
ـــان  ـــه کرد.صلواتی ـــتی تهی ـــد، لیس ـــی ده ـــه م ـــردم ارائ م
ـــد و  ـــی ده ـــام م ـــردم انج ـــادی م ـــرای ش ـــه کاری ب هم
ـــش  ـــرف های ـــد، ح ـــی کن ـــی م ـــغ مهربان ـــی دری ـــدر ب چق
را کـــه مـــی شـــنوی انـــگار در دنیـــای دیگـــری ســـیر 
مـــی کنـــد، دنیایـــی کـــه بـــی شـــک رشـــک برانگیـــز 
ـــن بخشـــش  ـــادی را در ای ـــزرگ زی ـــای ب اســـت و آدم ه
بـــی دریـــغ شـــریک کـــرده اســـت کـــه آســـتین بـــاال 
ـــده  را  ـــران ش ـــای وی ـــه ه ـــای خان ـــوار ه ـــد، دی ـــی زنن م
ـــازند  ـــی س ـــتی م ـــرویس بهداش ـــد، س ـــی کنن ـــر م تعمی
ـــر  ـــت ت ـــروم راح ـــردم مح ـــا م ـــن ت ـــی کن ـــه کار م و هم
زندگـــی کننـــد. صلواتیـــان کمپیـــن »جازموریـــان تنهـــا 
ـــت  ـــرار اس ـــه ق ـــی ک ـــت، کمپین ـــه راه انداخ ـــت« را ب نیس
ـــی  ـــب های ـــر چس ـــد. ب ـــده کن ـــان را زن ـــه جازموری منطق
ــه  ــردم را بـ ــد، مـ ــان زده انـ ــین هایشـ ــه ماشـ ــه بـ کـ
فکـــر وامیدارنـــد کـــه بـــه ایـــن منطقـــه فکـــر کننـــد، 
ـــی  ـــام م ـــه انج ـــی ک ـــار کارهای ـــا و اخب ـــو ه ـــار ویدی انتش
ـــد.  ـــی کن ـــر م ـــد براب ـــان را چن ـــه صلوتی ـــاد ب ـــد، اعتم ده
اگـــر بخواهیـــد مـــی توانیـــد از جزییـــات کار هـــای او 
 .  s.slvtدر صفحـــه اینســـتاگرامش مطلـــع شـــوید

شادی حق کودکان است
ـــت  ـــن اس ـــر از خیری ـــی دیگ ـــوان یک ـــه رض ـــز خیری مرک

کـــه در بســـیاری از دقایـــق بـــه داد کـــودکان اســـتان 
ـــن  ـــعار ای ـــت، ش ـــیده اس ـــا رس ـــی ه ـــوص جنوب ـــه خص ب
ـــت.  ـــودکان اس ـــق ک ـــادی ح ـــه ش ـــت ک ـــن اس ـــز ای مرک
هیـــات مدیـــره ایـــن مرکـــز هـــدف خـــود را شـــادی 

ــه  ــادی ای کـ ــد، شـ ــرده انـ ــان کـ ــودکان بیـ ــاه کـ و رفـ
ـــاوه  ـــون ع ـــت و اکن ـــده اس ـــم ش ـــا گ ـــت ه ـــی وق خیل
بـــر کمـــک بـــه ســـیل زدگان در پـــی جمـــع آوری 
کمـــک بـــرای شـــب عیـــد کـــودکان محـــروم هســـت. 

ــال  ــز فعـ ــه نیـ ــاخت مدرسـ ــز حتـــی در سـ ایـــن مرکـ
ــره  ــات مدیـ ــا هیـ ــی از اعضـ ــه یکـ ــه گفتـ ــوده و بـ بـ
12 مدرســـه بـــه حمایـــت ایـــن مرکـــز ســـاخته شـــده 
ـــر  ـــک از ه ـــرای کم ـــز ب ـــه نی ـــز خیری ـــن مرک ـــت. ای اس

مســـیری وارد مـــی شـــوند. رمشـــک، چـــال المدیـــن 
روســـتاهای  قلعـــه گنـــج  شهرســـتان  در  مـــارز  و 
ُبرجـــک، میـــل فرهـــاد و طبـــق نمـــداد در شهرســـتان 
ــای  ــاهد کمـــک هـ ــه و همـــه شـ ــار جنـــوب همـ رودبـ

ــدن  ــرای دیـ ــد. بـ ــوده انـ ــز بـ ــن مرکـ ــغ ایـ ــی دریـ بـ
کار هایـــی کـــه ایـــن مرکـــز انجـــام مـــی دهـــد مـــی 
ــد  ــه کنیـ ــتاگرامش مراجعـ ــه اینسـ ــه صفحـ ــد بـ توانیـ
ـــد در مســـیر  ـــی توانی ـــد م kheirierezvan و اگربخواهی
ـــماره  ـــد. ش ـــت کنی ـــه حرک ـــز خیری ـــن مرک ـــر ای ـــر از مه پ
کارت مرکـــز خیریـــه رضـــوان 6037691980008494  

 برای شـــما، همه کار می کنیم
مهربانـــی مـــرز نـــدارد، فـــرق نمـــی کنـــد اهـــل کجـــا 
باشـــی، وقتـــی حتـــی هـــزار کیلومتـــر آن طـــرف تـــر 
ـــی  ـــرواز م ـــد، پ ـــته باش ـــو داش ـــک ت ـــه کم ـــاز ب ـــی نی کس
کنـــی. ایـــن داســـتان زن و شـــوهری خیـــری اســـت 
ــیب  ــه آسـ ــه همـ ــان بـ ــوان حواسشـ ــد تـ ــه در حـ کـ
ـــوب  ـــد از ســـیل جن ـــن ســـرزمین اســـت و بع ـــدگان ای دی
کرمـــان بـــه یـــاری مـــردم ایـــن دیـــار هـــم شـــتافتند.

حتـــی بارهـــا یـــادآور شـــدند کـــه حاضرنـــد همـــه کار 
بـــرای مـــردم آســـیب دیـــده کنند.کمـــک هـــای آنهـــا 
ـــن  ـــرم ک ـــد آبگ ـــا خری ـــه ت ـــرم گرفت ـــذای گ ـــع غ از توزی
ـــا  ـــتن ه ـــه ی نداش ـــه هم ـــن زوج ب ـــت، ای ـــترده اس گس
ـــه  ـــردن بچ ـــی ک ـــران کودک ـــی نگ ـــد، حت ـــی کنن ـــه م توج
هایـــی هســـتند کـــه اســـیر ســـیاب شـــدند و هدیـــه 
ــانی از توجـــه خـــاص ایـــن  ــازی نشـ ــباب بـ دادن اسـ
ــه  ــای لحظـ ــم هـ ــت، فیلـ ــودکان اسـ ــه کـ ــن بـ خیریـ
ـــب  ـــا نس ـــدا پوری ـــج آی ـــه در پی ـــازی ک ـــباب ب ـــدا اس اه
ــای  ــم هـ ــرق چشـ ــت، بـ ــود اسـ ــری موجـ و آزاد مطهـ
کـــودکان را در لحظـــه گرفتـــن اســـباب بـــازی نشـــان 
ـــل  ـــا قاب ـــزی در دنی ـــچ چی ـــا هی ـــه ب ـــوقی ک ـــد، ش میده
مقایســـه نیســـت، کارهـــای ایـــن زوج را مـــی توانیـــد 
 .Aizadcharityببینیـــد اینستاگرامشـــان  پیـــج  در 
اگـــر مـــی خواهیـــد هـــم قـــدم ایـــن زوج پـــر مهـــر 
ـــد.  ـــی کن ـــک م ـــما کم ـــه ش ـــماره کارت ب ـــن ش ـــوید  ای ش
مرکـــز نیکـــوکاری محـــب نیـــک 6037997950107921 
ــان در ایـــن  ــه نامشـ ــراد کـ ــر ایـــن افـ ــه غیـ ــا بـ قطعـ
اســـت بســـیار هســـتند کســـانی  آمـــده  گـــزارش 
انـــد،  نخـــورده  غصـــه  و  افســـوس   فقـــط  کـــه 
ــتین  ــدن، آسـ ــن شـ ــر غمگیـ ــاوه بـ ــه عـ ــی کـ مردمـ
ــدند  ــرا شـ ــک وارد ماجـ ــرای کمـ ــاال زده و بـ ــت بـ همـ
اینکـــه کمـــک  بـــرای  و واســـطه خیـــر هســـتند  
برســـند.  مســـتحق  دســـت  بـــه  مـــردی  هـــای 

مرکز خیریه رضوان یکی دیگر از خیرین 
است که در بسیاری از دقایق به داد 

کودکان استان به خصوص جنوبی ها 
رسیده است، شعار این مرکز این است 

که شادی حق کودکان است. هیات 
مدیره این مرکز هدف خود را شادی و 

رفاه کودکان بیان کرده اند، شادی ای که 
خیلی وقت ها گم شده است و اکنون 

عاوه بر کمک به سیل زدگان در پی 
جمع آوری کمک برای شب عید کودکان 
محروم هست. این مرکز حتی در ساخت 

مدرسه نیز فعال بوده و به گفته یکی از 
اعضا هیات مدیره ۱۲ مدرسه به حمایت 
این مرکز ساخته شده است. این مرکز 

خیریه نیز برای کمک از هر مسیری وارد 
می شوند. رمشک، چال المدین و مارز 

در شهرستان قلعه گنج روستاهای ُبرجک، 
میل فرهاد و طبق نمداد در شهرستان 

رودبار جنوب همه و همه شاهد کمک های 
بی دریغ این مرکز بوده اند. 

روایتی از کمک های بی دریغ خیرینی که مراقب نفس های به شماره افتاده مردمان جنوب استان هستند

جازموریانی که دیگر تنها نیست

اینجـا ایـران اسـت سـرزمین محبـت ها و همیشـه از این قلـب بزرگ مهربـان، کرمـان و به خصوص 
مناطـق محـروم جنـوب اسـتان بـی بهـره نمانـده انـد، البتـه ایـن نکتـه نبایـد فرامـوش شـود کـه 
محرومیـت در جنـوب اسـتان بـه حـدی اسـت که این دریـای مهربانـی نیز توان سـیراب کـردن لب 
هـای تشـنه اش را نـدارد و در کنـار دسـت هـای پـر مهر مـردم، نـگاه مسـووالن را هم مـی طلبد که 
شـاید نظـری کـرده و فکـری به حال ایـن قامت هـای خمیده مـردم زیر بار مشـکات کننـد. به طور 
معمـول محرومیـت در جنـوب اسـتان بی داد مـی کند اما امان از وقتی که شـرایط جـوی نیز  خنجر 

برداشـته و قامـت لـرزان این منطقـه را زخمی دگـر بزند.

مـردم  شـادی  بـرای  همـه کاری  صلواتیـان 
انجـام مـی دهـد و چقدر بـی دریـغ مهربانی 
مـی کنـد، حـرف هایـش را کـه مـی شـنوی 
کنـد،  مـی  سـیر  دیگـری  دنیـای  در  انـگار 
دنیایـی کـه بـی شـک رشـک برانگیز اسـت و 
آدم هـای بـزرگ زیـادی را در این بخشـش 
بـی دریـغ شـریک کـرده اسـت کـه آسـتین 
هـای  خانـه  هـای  دیـوار  زننـد،  مـی  بـاال 
ویـران شـده  را تعمیـر مـی کننـد، سـرویس 
بهداشـتی مـی سـازند و همـه کار مـی کنـن 
تـا مـردم محـروم راحـت تـر زندگـی کننـد. 
تنهـا  »جازموریـان  کمپیـن  صلواتیـان 
نیسـت« را بـه راه انداخـت، کمپینـی که قرار 

زنـده کنـد.  را  اسـت منطقـه جازموریـان 

 نجمه سعیدی
دبیر تحریریه/کاغذ  وطن

سنا
 ای

س:
عک

سانحه رانندگی در جیرفت 
یک کشته برجا گذاشت

اداره کل ثبت اسناد و اماک استان کرمان
اداره ثبت اسناد واماک حوزه ثبت ملک زرند

هیـات موضوع قانـون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 
سـاختمان های فاقد سـند رسـمی-اگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 
13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و سـاختمان 
های فاقد سـند رسـمی برابر رای شـماره 139860319008001984 هیات 
دوم موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیت ثبتی اراضی و سـاختمان 
هـای فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحد ثبتی حـوزه ثبت ملـک زرند 
تصرفـات مالکانـه بامعـارض متقاضـی آقـای محمـود برومنـد فرزنـد 
شـمس الدین بشـماره شناسـنامه 126 صادره از زرند در یک باب خانه 
بـه مسـاحت 316/72مترمربـع پـاک 32 فرعی مفروز و مجزی شـده 
از پـاک 12 فرعـی از 2430 اصلـی واقـع در زرند خیابان مصلی شـرقی 
کوچـه شـماره 2 خریـداری از مالک رسـمی آقای حسـن اکبرنژاد محرز 
گردیـده اسـت. لـذا بـه منظور اطاع عمـوم مراتـب در دو نوبت به فاصله 
15روز آگهـی مـی شـود در صورتـی که اشـخاص نسـبت به صدور سـند 
مالکیـت متقاضـی اعتراضی داشـته باشـند مـی توانند از تاریخ انتشـار 
اولیـن اگهـی بـه مـدت دو مـاه اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم 
و پـس از اخـذ رسـید ظـرف مـدت یـک مـاه از تاریخ تسـلیم اعتراض، 
دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضایی تقدیـم نمایند. بدیهی اسـت در 
صـورت انقضـای مدت مذکـور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سـند 

مالکیـت صـادر خواهد شـد. م/ الف 204
تاریخ انتشار نوبت اول: 98/10/24-تاریخ انتشار نوبت دوم: 98/11/8

حسین توحیدی نیا- رییس ثبت اسناد و اماک شهرستان زرند

اگهی اباغ اجرائیه کاسه ۱/۱3۹۸۰۴۰۱۹۰۷۰۰۰۰۴۴۸
بدینوسـیله بـه 1- سـمیه مشـایخی 2- رضـا سـاالر نیـا 3- سـارا بیگدلـی 4- 
عبـاس فـرح زاد بدهـکار آن پرونـده کاسـه 1/448 139804019070000 کـه برابـر 
گـزارش98/10/12 و 98/10/13 و98/10/14 و 98/10/16  شـناخته نگردیـده ایـد اباغ می گردد که 
برابـر قـرارداد بانکـی 15911305 بین شـما و موسسـه اعتباری ملـل مبلـغ 123/150/355  ریال 
بدهـکار می باشـید که بر اثر عدم پرداخت وجه بسـتانکار درخواسـت صـدور اجرائیه نموده پس 
از تشـریفات قانونـی اجرائیـه صـادر و بکاسـه فـوق در ایـن اجـراء مطـرح می باشـد لـذا طبق 
مـاده 18/19 آئیـن نامـه اجرائـی مفاد اسـناد رسـمی بشـما اباغ می گـردد از تاریخ انتشـار این 
آگهـی کـه تاریخ اباغ اجرائیه محسـوب اسـت فقـط یک نوبـت در روزنامه کثیراالنتشـار محلی 
چـاپ و درج ومنتشـر مـی گـردد ظـرف  مدت ده روز نسـبت به پرداخت بدهی خود اقـدام و در 
غیـر ایـن صـورت بدون انتشـار آگهـی دیگری عمليـات اجرائی طبق مقررات علیه شـما تعقیب 

خواهد شـدم.الف623
مسئول واحد اجرای اسناد رسمی  جیرفت_جواد فاریابی

اگهی اباغ اجرائیه کاسه ۱/۱3۹۸۰۴۰۱۹۰۷۰۰۰۰۴۵۱
بدینوسـیله به 1- خدیجه سـاالری 2- مسـعود مشـایخی  بدهکاران پرونده کاسـه 
1/451 139804019070000 کـه برابـر گـزارش98/10/14 شـناخته نگردیـده ایـد ابـاغ 
مـی گـردد کـه برابـر قـرارداد بانکـی 155738340 بیـن شـما و موسسـه اعتبـاری ملـل مبلـغ 
85/022/296ریـال بدهـکار مـی باشـید که بر اثر عدم پرداخت وجه بسـتانکار درخواسـت صدور 
اجرائیـه نمـوده پس از تشـریفات قانونی اجرائیه صادر و بکاسـه فوق در ایـن اجراء مطرح می 
باشـد لـذا طبـق مـاده 19 / 18 آئیـن نامـه اجرائی مفاد اسـناد رسـمی بشـما اباغ می گـردد. از 
تاریـخ انتشـار ایـن آگهـی کـه تاریخ اباغ اجرائیه محسـوب اسـت فقط یـک نوبـت در روزنامه 
کثیراالنتشـار محلـی چـاپ و درج ومنتشـر مـی گـردد ظـرف  مدت ده روز نسـبت بـه پرداخت 
بدهـی خـود اقـدام و در غیـر ایـن صـورت بـدون انتشـار آگهـی دیگـری عمليـات اجرائی طبق 

مقـررات علیه شـما تعقیـب خواهد شـد.م.الف 624
مسئول واحد اجرای اسناد رسمی  جیرفت_جواد فاریابی

اگهی اباغ اجرائیه کاسه ۱/۱3۹۸۰۴۰۱۹۰۴۰۷۰۰۰۰۴۵۲
بدینوسـیله بـه 1_منصـور وطـن خواه  2- احمد شـرفائی 3_نبات افشـاری پور 
بدهـکاران پرونـده کاسـه 1/139804019070000452 که برابر گـزارش98/10/12 
شـناخته نگردیـده ایـد ابـاغ مـی گـردد کـه برابـر قـرارداد بانکـی 15451650 بین شـما و 
موسسـه اعتبـاری ملـل مبلـغ 510/598/591 ریـال بدهـکار مـی باشـید کـه بـر اثـر عـدم 
پرداخـت وجـه بسـتانکار درخواسـت صـدور اجرائیـه نمـوده پـس از تشـریفات قانونـی 
اجرائیـه صـادر و بکاسـه فـوق در ایـن اجـراء مطـرح مـی باشـد لـذا طبـق مـاده 19 / 18 
آئیـن نامـه اجرائی مفاد اسـناد رسـمی بشـما ابـاغ می گـردد. از تاریخ انتشـار این آگهی 
کـه تاریـخ ابـاغ اجرائیه محسـوب اسـت فقط یـک نوبت در روزنامـه کثیراالنتشـار محلی 
چـاپ و درج ومنتشـر مـی گـردد ظـرف  مـدت ده روز نسـبت بـه پرداخـت بدهـی خـود 
اقـدام و در غیـر ایـن صـورت بـدون انتشـار آگهی دیگـری عمليـات اجرائی طبـق مقررات 

علیـه شـما تعقیـب خواهد شـد.م.الف.625
مسئول واحد اجرای اسناد رسمی  جیرفت_جواد فاریابی

اگهی اباغ اجرائیه کاسه ۱/۱3۹۸۰۴۰۱۹۰۴۰۷۰۰۰۰۴۵۵
بدینوسیله به 1_عمار احمدی نمچ بدهکاران پرونده کاسه 1/139804019070000455 
کـه برابـر گـزارش98/10/13 شـناخته نگردیـده ایـد اباغ مـی گردد کـه برابر قـرارداد 
بانکـی  14902752بیـن شـما و موسسـه اعتبـاری ملـل مبلـغ279/987/361 ریـال بدهـکار 
مـی باشـید کـه بـر اثـر عـدم پرداخت وجـه بسـتانکار درخواسـت صـدور اجرائیه نمـوده پس از 
تشـریفات قانونـی اجرائیـه صـادر و بکاسـه فـوق در این اجراء مطرح می باشـد لـذا طبق ماده 
19 / 18 آئیـن نامـه اجرائـی مفـاد اسـناد رسـمی بشـما ابـاغ مـی گـردد. از تاریـخ انتشـار این 
آگهـی کـه تاریخ اباغ اجرائیه محسـوب اسـت فقـط یک نوبـت در روزنامه کثیراالنتشـار محلی 
چـاپ و درج ومنتشـر مـی گـردد ظـرف  مدت ده روز نسـبت به پرداخت بدهی خود اقـدام و در 
غیـر ایـن صـورت بدون انتشـار آگهـی دیگری عمليـات اجرائی طبق مقررات علیه شـما تعقیب 

خواهد شـد.م.الف.622
مسئول واحد اجرای اسناد رسمی  جیرفت_جواد فاریابی

آگهی فقدان سند مالکیت
چـون اقای مسـلم امیـری مالک ششـدانگ پـاک 1140فرعـی از 549-
اصلـی واقـع در بخش45کرمـان بـا ارائه دو برگ شـهادت شـهود تصدیق 
شـده ادعـا واعـام نمـوده اصـل سـند مالکیـت پـاک اخیرالذکر کـه قبـا ذیل ثبت 
دفتـر139820319014002438 امـاک  الکترونیـک محلـی جیرفـت صادر وتسـلیم 
شـده اسـت بعلت جابجای مفقـود گردیـده واز این اداره تقاضای صدورسـند مالکیت 
المثنـی پـاک فـوق را نمـوده لذا بنـا به درخواسـت نامبرده وبرحسـب دسـتورتبصره 
یـک مـاده 120آییـن نامـه – قانون ثبت مراتب در یک نوبـت آگهی میگردد تا چنانچه 
شـخص یـا اشـخاصی مدعـی انجام معامله نسـبت به ملـک مرقوم ویا وجـود اصل 
سـند مالکیـت مـورد ادعـا نـزد خـود مـی باشـند از تاریـخ انتشـار آگهی )یـک نوبت 
اسـت (ظـرف مـدت 10روز مراتـب را بـا ارائـه اصل سـند مالکیت یا سـند معامله کتبا 
بـه اداره ثبـت اسـناد وامـاک شهرسـتان جیرفت اعـام نمایند بدیهی اسـت پس از 
انقضـای مهلـت مقرر در آگهی )10روز(هیچگونه ادعایی از هیچکس مسـموع نخواهد 
بـود وایـن اداره وفـق ضوابـط و مقـررات نسـبت به صدور سـند مالکیـت المثنی بنام 

مالک اقـدام خواهـد نمود /.
جواد فاریابی -رئیس ثبت اسناد اماک جیرفت-م الف :6۱۸

آگهی اباغ اجرائیه کاسه :۱3۹۸۰۴۰۱۹۰۷۰۰۰۰۵۰۲/۱   
بدهکارپرونـده  اقـای کاوه کردسـتانی   بـه  بدینوسـیله 
گـزارش  برابـر  139804019070000502/1کـه  کاسـه 
98/10/25شـناخته نگردیـده ایـد ابـاغ مـی گـردد کـه برابر قـرارداد 
مرکـزی  شـعبه  مسـکن  بانـک  و  شـما  4171-10161بیـن  شـماره 
جیرفـت  مبلـغ 199/314/628ریال بدهکارمی باشـید کـه براثرعدم 
پرداخـت وجـه بسـتانکار درخواسـت صـدور اجرائیـه نمـوده پس از 
تشـریفات قانونـی اجرائیـه صادروبکاسـه فـوق درایـن اجراءمطرح 
مـی باشـد لـذا طبـق مـاده 18/19آئیـن نامـه اجرائـی مفـاد اسـناد 
آگهـی کـه  انتشـاراین  ازتاریـخ  مـی گـردد  ابـاغ  بشـما  رسـمی 
تاریـخ ابـاغ اجرائیـه محسـوب اسـت فقـط یـک نوبـت در روزنامه 
ده  مـدت  ظـرف  گـردد  ومنتشـرمی  چـاپ  کثیراالنتشـارمحلی 
روزنسـبت بـه پرداخـت بدهـی خـود اقـدام ودرایـن صـورت بـدون 
انتشـارآگهی دیگـری عملیـات اجرائـی طبـق مقـررات علیـه شـما 

تعقیـب خواهـد شـد .
مسول واحد اجرای اسناد رسمی جیرفت جواد فاریابی –م الف :6۱۹

آگهی اباغ اجرائیه کاسه :۱3۹۸۰۴۰۱۹۰۷۰۰۰۰۴۸3/۱ 
بدینوسـیله بـه اقایـان یحیـی کمالـی پـور وامیـن محمـدی ونـادر 
شـفیعی بدهـکاران پرونـده کاسـه 139804019070000483/1کـه 
برابـر گـزارش 98/10/12شـناخته نگردیـده ایـد اباغ می گـردد که برابر قـرارداد 
شـماره 2259-10661بیـن شـما و بانـک مسـکن شـعبه مرکـزی جیرفـت  
وجـه  پرداخـت  براثرعـدم  باشـید کـه  بدهکارمـی  مبلـغ 12/436/081ریـال 
بسـتانکار درخواسـت صـدور اجرائیـه نموده پس از تشـریفات قانونـی اجرائیه 
صادروبکاسـه فـوق درایـن اجراءمطـرح می باشـد لذا طبـق مـاده 18/19آئین 
نامـه اجرائـی مفـاد اسـناد رسـمی بشـما ابـاغ مـی گـردد ازتاریخ انتشـاراین 
آگهـی کـه تاریـخ ابـاغ اجرائیه محسـوب اسـت فقـط یـک نوبـت در روزنامه 
کثیراالنتشـارمحلی چـاپ ومنتشـرمی گـردد ظـرف مـدت ده روزنسـبت بـه 
پرداخـت بدهـی خود اقـدام ودراین صورت بدون انتشـارآگهی دیگری عملیات 

اجرائـی طبـق مقـررات علیـه شـما تعقیـب خواهد شـد .
 مسول واحد اجرای اسناد رسمی جیرفت جواد فاریابی –م الف :6۲۰

حصر وراثت  
رشـید  خواهـان  تقدیمـی  دادخواسـت  خصـوص  در  احترامـا 
شـادروان  داده  توضیـح  حصروراثـت  خواسـته  بـه  جنبـش 
در   6069658914 ملـی  شـماره   اکبربـه  پورفرزنـد  جهـش  فاطمـه 
تاریخ1398/03/12درجیرفـت فـوت نمـوده ووارث حیـن فـوق عبارتنـد از 
:1- محمـد جنبـش فرزنـد هللا داد 2- نـواب جنبـش فرزنـد هللا داد3- 
علـی جنبـش فرزند هللا داد4-رشـید جنبش فرزند هللا داد)فرزندان پسـر 
متوفـی (5- شـمس خاتـون جنبـش فرزنـد هللا داد6-سـکینه جنبـش 

فرزنـد هللا داد7- زهراجنبـش فرزنـد هللا داد8- سـرورجنبش فرزنـد هللا 
داد9- بلقیـس جنبـش فرزنـد هللا داد)فرزنـدان دختـر متوفـی(10-هللا 
داد جنبـش فرزنـد ---)همسـر دائمـی متوفـی (11-هاجـر رئیسـی نیـا 
فرزنـد غامعلـی )مـادر متوفـی (لـذا مراتـب یک نوبـت در روزنامـه کثیر 
االنتشـار محلـی آگهـی میشـود چنانچـه کسـی اعتـراض دارد یـا وصیـت 
نامـه ازمتوفـی نـزد اشـخاص باشـد یـک مـاه از نشـر آگهـی بـه دادگاه 

تقدیـم دارد واال گواهـی صـادر خواهـد شـد .
رئیس شوراحل اختاف شماره دو –بهروز عربی –م الف ۸۰۴

آگهی اباغ اجرائیه کاسه :۱3۹۸۰۴۰۱۹۰۷۰۰۰۰۴۹۸/۱     
بدهکارپرونـده کاسـه  مظفـری  صدیقـه  خانـم  بـه  بدینوسـیله 
98/10/16شـناخته  گـزارش  برابـر  139804019070000498/1کـه 
نگردیـده ایـد ابـاغ می گردد کـه برابر قرارداد شـماره 467613320بین شـما و 
بانک مسـکن شـعبه مرکـزی جیرفت  مبلـغ 555/520/256ریـال بدهکارمی 
باشـید کـه براثرعـدم پرداخت وجه بسـتانکار درخواسـت صـدور اجرائیه نموده 
پـس از تشـریفات قانونـی اجرائیه صادروبکاسـه فوق درایـن اجراءمطرح می 
باشـد لـذا طبـق مـاده 18/19آئین نامه اجرائی مفاد اسـناد رسـمی بشـما اباغ 
مـی گـردد ازتاریـخ انتشـاراین آگهـی کـه تاریخ اباغ اجرائیه محسـوب اسـت 
فقـط یـک نوبـت در روزنامه کثیراالنتشـارمحلی چاپ ومنتشـرمی گـردد ظرف 
مـدت ده روزنسـبت بـه پرداخـت بدهـی خـود اقـدام ودرایـن صـورت بـدون 
انتشـارآگهی دیگـری عملیـات اجرائی طبق مقررات علیه شـما تعقیب خواهد 

. شد 
 مسول واحد اجرای اسناد رسمی جیرفت جواد فاریابی –م الف :6۲۱

آگهی مزایده پرونده اجرایی کاسه ۹۸۰۰۰۵۴
علیه متعهد: محمد ادیب-متعهدله:مهدی گوهری قرائی

بـه موجـب پرونـده اجرائـی کاسـه فـوق عليـه محمـد ادیـب ، نـام پـدر 
: غامحسـین ، شـماره شناسـنامه : 3060063443، شـماره ملـی : 3060063443 
،متولـد : 1369/01/04، بـه نشـانی : سـیرجان خیابان اصناف کوچه شـماره9 پاک17 
سـه دانـگ یـک واحد آپارتمان پـاک 22015 فرعـی 5087 اصلی بخـش 36 کرمان 
بمسـاحت 115/53 متـر مربـع کـه پاک ثبتـی آن بنام محمد ادیب میباشـد که طق 

چـک 12-9754/381676 مـورخ 1398/02/03
در قبـال مبلـغ 2500000000 ریـال کـه بعهده بانک ملی میباشـد و طبق نظر کارشـناس 
رسـمی ششـدانگ بـه مبلـغ 4240000000 ریـال ارزیابی شـده، پاک فوق از سـاعت 9 
الـی 12 روز چهارشـنبه مـورخ 1398/12/07 در اداره ثبـت اسـناد و امـاک سـیرجان 
واحـد اجـرای اسـناد رسـمی از طریـق مزایـده بـه فـروش می رسـد، مزایـده از مبلغ 
ششـدانگ 4240000000 لاير شـروع و به باالترین قیمت پیشـنهادی نقدا فروخته می 
شـود. الزم بـه ذکـر اسـت کـه ملک فاقد بیمـه , پرداخت بدهـی های مربـوط به اب، 
بـرق، گاز اعـم از حـق انشـعاب و یا حق اشـتراک و مصرف در صورتی کـه مورد مزایده 
دارای آنهـا باشـد و نیـز بدهـی هـای مالیاتـی و عـوارض شـهرداری و غیـره تـا تاریخ 
مزایده اعم از اینکه رقم قطعی آن معلوم شـده یا نشـده باشـد به عهده برنده مزایده 
اسـت و فاقـد هرگونـه بیمـه می باشـد و نیـز در صورت وجود مـازاد، وجـوه پرداختی 
بابت هزینه های فوق از محل مازاد به برنده مزایده مسـترد خواهد شـد و نیم عشـر 
و حـق مزایـده نقـدا وصول مـی گردد ضمنا چنانچـه روز مزایده تعطیل رسـمی گردد، 
مزایـده روز اداری بعـد از تحلیلـی در همـان سـاعث و مـکان مقرر برگزار خواهد شـد. 

مسـئول واحد اجرای اسـناد رسـمی سـیرجان صالح آزادی م الف: 614
مدیر اجرا واحد اجرای اسناد رسمی سیرجان صالح آزادی

افزایش 50درصدی مصرف سوخت 
CNG در استان کرمان  

مصـرف سـوخت CNG با آغاز اجـرای طرح افزایش 
قیمـت بنزیـن بـا اسـتقبال خودروهای دوگانه سـوز 
مواجـه شـد و میـزان آن نسـبت بـه قبـل از اجـرای 
مکعـب  متـر  از 6میلیـون  بیـش  ماهیانـه  طـرح، 

افزایش داشـته اسـت.
بـه گـزارش روابط عمومی شـرکت گاز اسـتان کرمان 
مهنـدس فـاح ضمـن اعـام ایـن خبـر  گفـت: بـا 
افزایـش قیمـت بنزیـن، گرایش مصرف کننـدگان به 
اسـتفاده از گاز طبیعی فشـرده، افزایش یافته است 
بـه طـوری کـه پـس از اجـرای طـرح سـهمیه بندی 
سـوخت، در سـالجاری تـا کنـون مصـرف سـوخت 

CNG در اسـتان 50 درصـد بیشـتر شـده اسـت. 
مدیـر عامل شـرکت گاز اسـتان کرمان ادامـه داد،گاز 
بـه صـورتCNG، سـوخت پـاک و ارزان تـری در 
مقایسـه با سایر سوخت ها اسـت و  استفاده از این 
سـوخت از لحـاظ اقتصـادی مقـرون به صرفـه بـوده 
 و بـه طـور قابـل ماحظـه ای سـبب کاهـش میـزان 

آلودگـی هـوا و محیـط زیسـت می شـود.
 CNG وی گفـت: در حال حاضر 77جایگاه سـوخت
به  صورت شـبانه روزی در اسـتان کرمان فعال اسـت،  

و مصرف CNG در خودروهای سـواری دوگانه سـوز 
بـه طـور میانگیـن در روز بـه 630هزار مکعب رسـیده 
اسـت کـه تا پیـش از از اجـرای طرح سـهمیه بندی 
بنزین به  طور میانگیـن روزانه350هزار مترمکعب گاز 
طبیعـی فشـرده )سـی ان جی( در جایگاه های عرضه 
اسـتان توزیع می شـد.فاح ، با اشـاره بـه اینکه باید 
امکانات و بسـترهای الزم برای اسـتفاده از CNG در 
اسـتان فراهم شـود، تصریـح کرد: گاز CNGنسـبت 
به سـایر سـوخت هـا، پـاک و ارزان اسـت و مصرف 
کننـدگان بایـد سیسـتم CNG  خودروی خـود را در 
مراکـز معتبـر و اسـتاندارد نصـب نماینـد و بـه هیچ 
  CNG گاز مایـع(، بـه جـای گاز(LPG عنـوان از گاز
اسـتفاده نکنند و در هنگام سـوخت گیری در جایگاه 
هـای CNG همـه سرنشـین هـا از خـودرو پیـاده 
شـوند. ایشـان در خاتمه افزودند: شـرکت گاز استان 
کرمـان هم اکنون در مناطق جنوبـی و کمتر برخوردار 
از جایـگاه هـای CNG باتوجه به توسـعه گازرسـانی 
و رشـد مصـرف کننـدگان از گاز طبیعـی زیر سـاخت 
هـای الزم بـه منظـور راه انـدازی جایگاه هـای جدید 

توسـط بخش خصوصـی را فراهم آورده اسـت.

جیرفـت - ایرنـا - فرمانـده قـرارگاه پلیـس راه جنـوب 
اسـتان کرمـان گفت: واژگونی خـودروی سـواری در محور 

جیرفـت بـه عنبرآبـاد یـک کشـته برجا گذاشـت.
سـرهنگ دادمـوال آبـکار روز دوشـنبه در گفـت و گـو بـا 
خبرنـگار ایرنـا افزود: گزارش یک سـانحه منجـر به فوت 
در بزرگـراه خلیـج فـارس جیرفـت - عنبرآبـاد اعـام و 
بافاصلـه یک تیـم از نیروهای قـرارگاه پلیـس راه جنوب 

کرمـان در محـل حادثـه حضـور یافت.
وی تصریـح کـرد: مامـوران پس از ارزیابی محل سـانحه، 

علـت را ناتوانایـی راننـده پژو 405 در کنترل وسـیله نقلیه 
گـزارش کردند.فرمانـده قـرارگاه پلیـس راه جنوب اسـتان 
کرمـان ادامه داد: راننده خودروی سـواری به دلیل شـدت 

جراحات در بیمارسـتان فـوت کرد.
وی اظهـار داشـت: رانندگان با رعایت نـکات ایمنی از بروز 

چنین حوادث تلخـی جلوگیری کنند.
شهرسـتان  هفـت  اسـتان کرمـان،  جنـوب  راه  پلیـس 
جیرفـت، کهنـوج، منوجـان، قلعه گنـج، رودبـار جنـوب، 

دارد. پوشـش  را تحـت  عنبرآبـاد  و  فاریـاب 
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آوای محلی           

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

ُدزون بی َوایه َاکبیر َحتی
َشهین وُشرت و َشلواُلم ُدزیشون

شاعر :  پرویزخسروی )پنجلوک(

کَبابی خَورده تیسکاتیسِک حاجی
ُپرن جوبی ُو میسکامیسِک حاجی

بسی که سرد و گرمی  مزه کرده
َسری مث َسر ُم لیسکالیسِک حاجی

شاعر :  مهدی جالی

فیلم خانه ای روی آب
-وقتی آینده ای نداری مثل اینه که خانه 

ات را روی آب بسازی … ما یاد گرفتیم که 
شناگرهای خوبی باشیم!

روستای دهکهان در مورد واژه 
دهکهان گفته می شود که ممکن است کهان به 
معنای کوچکان یا خردان باشد یا ممکن است 
به معنای جهان باشد و یا کوه ها و یا به معنی 
قدمت. مردم روستا معتقدند که ممکن است به معنای کوه ها باشد چون کوه های 

سر به فلک کشیده این روستا را احاطه کرده اند.

جاذبهدیالوگ

عکس نوشت

چه سرنوشت غم انگیزی، که کرم کوچک ابریشم
تمام عمر قفس می بافت، ولی به فکر پریدن بود

حسین منزوی

عکس: 
یاسر خدیشی

         در توییتر چه می گویند؟

صنایع

 ریسندگی 

کتاب 

مادام بوواری

کتــاب مــادام بــوواری بــا داســتان زندگــی شــارل بــوواری 
و  پیشــینه خانوادگــی، دوران کودکــی  آغــاز می شــود. 
ماجــرای ازدواج اول شــارل بــه شــکلی تنــد و ســریع بیــان 
ــری از  ــی نویســنده فقــط می خواهــد تصوی می شــود. گوی
اتفاقــات مهــم و جایــی کــه شــارل از آن آمــده اســت در 

اختیــار خواننــده قــرار دهــد.

تبدیـل الیـاف به نخ، ریسـندگی نامیده می شـود. انسـان 
از هـزاران سـال پیـش بـه ایـن موضـوع پـی برده بـود که 
اگـر دسـته ای از الیـاف را بـا کشـش دادن، مـوازی کـرده 
و آن را تـاب دهـد فشـار و اصطـکاک سـطحی بـه وجـود 
آمـده بیـن الیـاف، باعـث درگیـری آن ها به یکدیگر شـده 
و رشـته ای مقاومتـر را تشـکیل می دهنـد کـه همـان نـخ 
اسـت. ایـن عمـل اسـاس تبدیـل الیـاف به نخ اسـت که 

ریسـندگی نامیـده می شـود.

معرفی 

معرفی  سیل به بیش از 3000 خانوار در استان خسارت زد
مدیرکل مدیریت بحران استانداری کرمان: بعد از سیل در مجموع سه هزار و ۲۴۲ واحد مسکونی 

در ۱۰ شهرستان استان کرمان دچار خسارت شده اند و نیاز به بازسازی دارند

گـروه اسـتان ها: همزمـان با بروز سـیاب گسـترده در اسـتان 
سیسـتان و بلوچسـتان کـه خسـارت های فراوانـی نیـز بـه 
جـای گذاشـت اسـتان کرمـان و اسـتان هرمـزگان نیـز از این 
سـیاب متأثـر شـدند امـا شـدت خسـارت های در سیسـتان 
و بلوچسـتان و حجـم محرومیت هـا بـه حـدی بـود که سـیل 

زدگان در دو اسـتان دیگـر فرامـوش شـدند.
جنـوب اسـتان کرمـان بـه خصـوص شهرسـتان قلعـه گنج به 
شـدت از سـیاب متأثـر و هـزاران خانـه دچـار آب گرفتگـی 
شـدند همچنیـن مـزارع باغ هـا و تأسیسـات کشـاورزی نیـز 

آسـیب جـدی دیـده اسـت.

بارندگی سه برابر شد
هنـوز جمـع بنـدی مالـی خسـارت ها انجـام نشـده امـا طبـق 
آخریـن آمـار موجـود سـه هـزار و 242 خانـوار دچار خسـارت 
جـدی شـده اند ایـن در حالـی اسـت کـه بـه دلیـل بارندگـی 
روزهـای اخیـر نیـز چندین روسـتا مجـددًا در محاصره سـیل 
قـرار گرفته انـد و بـه خصـوص در شهرسـتان ریـگان، رودبـار و 
جنـوب کرمـان مشـکات مردم و سـیل زدگان تشـدید شـده 

است.

ایـن در حالی اسـت کـه طبق اعام رئیـس مرکز پیش 
بینـی هواشناسـی اسـتان کرمـان میـزان بارندگـی در 
اسـتان کرمان در سـال آبـی جدید افزایـش قابل توجه 

یافته اسـت.
حمیـده حبیبـی بـه خبرنـگار مهـر گفـت: بارندگـی در 
کرمـان سـه برابـر سـال زراعـی گذشـته بـوده اسـت و 
پیـش بینـی می کنیـم بیشـترین میـزان بارندگـی در 
روزهـای باقیمانـده بهمـن و ماه اسـفند تشـدید شـود.

6۲ درصد ظرفیت سدها پر شده است
وی تصریـح کـرد: 94.5 میلیمتـر بارندگـی در اسـتان 
کرمـان روی داده اسـت و بیشـترین بارش هـا نیـز در 
منوجـان و شهرسـتان های جنوبـی اسـتان روی داده و 
کمترین بارندگی نیز در شـرق اسـتان و به خصوص در 

نرماشـیر روی داده اسـت.
ایـن در حالـی اسـت کـه اکثر سـدهای کوچک اسـتان 
آبگیـری شـده و از مجمـوع چهـار سـد بـزرگ اسـتان 
و  شـده  پـر  سـدها  ظرفیـت  درصـد  نیـز 62  کرمـان 
ایـن در حالیسـت کـه هنـوز بـه ایـام پـر بارش اسـتان 

نرسـیده ایم.
مدیـرکل مدیریـت بحران اسـتانداری کرمـان در گفتگو 
بـا مهـر اظهارداشـت: در مجموع سـه هـزار و 242 واحد 
مسـکونی در 10 شهرسـتان اسـتان کرمان دچار خسارت 

شـده اند و نیـاز بـه بازسـازی دارند.
مجید سـعیدی افـزود: یکی از مهمترین مشـکات باال 
آمـدن سـطح آب رودخانه هـا و آبگرفتگـی جاده هـا و 
بسـته شـدن راه دسترسـی به برخـی از دهسـتان ها به 
خصـوص در جنـوب و شـرق اسـتان بـود که مشـکات 
روسـتاها  ایـن  سـاکنان  بـه  و  شـده  برطـرف  اکثـرًا 

امدادرسـانی شـده اسـت.
وی ادامـه داد: 402 روسـتا بـر اثر بارش ها از دسترسـی 

خـارج شـده بـود کـه اکثر ایـن راه ها بازگشـایی شـده 
است.

روستاها هنوز در محاصره برف هستند
در  بـرف  شـدید  بـارش  بـه  اشـاره  بـا  سـعیدی 
شهرسـتان های رابـر و بافت گفت: دسترسـی به برخی 
از روسـتاها دور افتـاده مقـدور نیسـت و تـاش بـرای 

امـداد رسـانی بـه ایـن روسـتاها ادامـه دارد.
مدیـرکل مدیریـت بحـران اسـتانداری کرمـان گفـت: 
امداد رسـانی هوایی به روسـتاهای در محاصره سـیل 
انجـام شـده و هم اکنـون هم امداد رسـانی ادامه دارد.

وی گفـت: تنهـا در بخـش کشـاورزی بیـش از 129 
میلیـارد تومان خسـارت وارد شـده و هنوز خسـارت ها 

در بخش هـای مختلـف جمـع بنـدی نشـده اسـت.

سیاب ها ادامه دارد /    لوازم مورد نیاز مردم
 – رودبـار  راه  گذشـته  روز  اسـت کـه  حالـی  در  ایـن 
زهکلوت – ایرانشـهر نیز مسدود شـد و طغیان رودخانه 
فصلـی بـرای مردم مشـکات زیادی ایجاد کرده اسـت.
همچنیـن چندیـن راه هـا فرعی در شهرسـتان قلعه گنج 
نیـز مسـدود شـده اسـت در شهرسـتان رودبـار نیز 48 

روسـتا در محاصره سـیل قـرار گرفت.
روسـتاهای  بـه  خسـارت  از  نیـز  گزارش هایـی 
شهرسـتان های کهنـوج دریافـت شـده اسـت و سـتاد 
بحران در برخی از شهرسـتان های تشـکیل شـده است.

ایـن در حالـی اسـت کـه در بسـیاری از مناطـق سـیل 
زده همچنـان مـردم محـروم ایـن مناطـق با مشـکات 
بسـیاری مواجه هسـتند و کمک رسـانی به این مناطق 

اسـت. ضروری 
بهداشـتی،  لـوازم  کفـش،  البسـه،  غذایـی،  مـواد 
شیرخشـک، لـوازم ورزشـی و لـوازم التحریـر، پوشـک 
بچـه، شیرخشـک، نایلـون و چـادر و پتـو و وسـایل 

اسـت. ضـروری  مناطـق  ایـن  در  گرمایشـی 

هشدار سرمازدگی محصوالت کشاورزی
اسـتان  جنـوب  جهادکشـاورزی  سـازمان  همچنیـن 
اطـاع  پیـرو  کـرد:  اعـام  اطاعیـه ای  در  کرمـان 

رسـانی قبلـی و بـا توجـه بـه پیش بینی های سـازمان 
اسـت  ضـروری  دمـا،  افـت  بـر  مبنـی  هواشناسـی 
کشـاورزان وضعیـت جـوی و روند کاهش محسـوس 
دمـا را مـد نظـر قرار دهند و آمادگـی الزم را با توجه به 
منطقـه و نـوع محصول در عملیات مختلف کشـاورزی 
احتمالـی  بـرای کاهـش خسـارت  و  باشـند  داشـته 
باغـات  و  مـزارع، گلخانه هـا  در  دمـا  افـت  از  ناشـی 
مرکبـات و بـه ویـژه در محصـوالت سـبزی و صیفی از 
جملـه گوجـه فرنگی سـیب زمینـی پیـاز و محصوالت 

جالیـزی تدابیـر و تمهیـدات الزم را بـه کار گیرنـد.
در ایـن اطاعیـه توصیه شـده اسـت: در مزارع سـیب 
از پوشـش های حفاظتـی فـوم  بـا اسـتفاده  زمینـی 
و آبیـاری شـبانه و در سـایر محصـوالت مـزارع نیـز 
حتـی المقـدور از مصـرف کودهـای ازتـه محرک رشـد 
تـا مرتفـع شـدن افت دما خـودداری و بـرای افزایش 
مقاومـت نسـبی محصـوالت از کودهـای پتـاس بـاال 

شـود. مصرف 
ایجـاد دود و در  بـا  باغ هـای مرکبـات  همچنیـن در 
مخـزن  گلخانـه  دریچه هـای  کنتـرل  بـا  گلخانه هـا 
هرگونـه  از  خـودداری  بـا  و  کننـد  اقـدام  سـوخت 
تغذیـه گیاهـی با کودهـای ازتـه از خسـارات احتمالی 

کننـد. پیشـگیری 
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مدیـرکل مدیریت بحران اسـتانداری کرمـان در گفتگو 
بـا مهـر اظهارداشـت: در مجموع سـه هـزار و ۲۴۲ واحد 
مسـکونی در ۱۰ شهرسـتان اسـتان کرمان دچار خسارت 

شـده اند و نیاز بـه بازسـازی دارند.
مجید سـعیدی افـزود: یکی از مهمترین مشـکات باال 
آمـدن سـطح آب رودخانه هـا و آبگرفتگـی جاده هـا و 
بسـته شـدن راه دسترسـی بـه برخـی از دهسـتان ها به 
خصـوص در جنـوب و شـرق اسـتان بود که مشـکات 
روسـتاها  ایـن  سـاکنان  بـه  و  شـده  برطـرف  اکثـرًا 

امدادرسـانی شـده اسـت.

تيـر بـرق معلـق در محله اختياراباد سـركهن كه هر لحظه امكان سـقوط آن در گسـل وجود 
دارد و نيازمند اصاح اسـت

kahnujihaاز صفحه

شورهای پیشتاز در حفاظت از محیط زیست
در سـال 2019، دانشـگاه »ییل« آمریکا فهرسـتی از 180 کشـور دنیا درباره شـاخص عملکرد 
زیسـت محیطی آنهـا منتشـر کـرد تـا مشـخص شـود کـدام کشـورها باالترین و کـدام  یک 

پایین تریـن میـزان کیفیـت در حفاظـت از محیط زیسـت را دارند

hamshahrinewsاز صفحه
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