
افزایش دما به همراه خود افزایش مصرف آب آبیاری، شرب و بهداشت و مصرف آب 
دام و طیور را نیز دامن می زند

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری جنوب:

طرح ۴۰۰ هکتاری جنگل کاری
در کوگوئیه جیرفت اجرا شد

متاسفانه برخی جامعه را به سمت 
دوقطبی شدن می برند

خطر تغییرات اقلیمی؛ 
بحران بی صدا

پنجاه شب و پنجاه روز مانده به نوروز
»جشن سده«  به رسم هر ساله در کرمان برگزار شد

با حضور رییس هیات مدیره بانک کشاورزی کشور

بابک کالنتری به عنوان مدیر ستادی شعب 

بانک کشاورزی جنوب کرمان معرفی شد
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معاون وزیر راه و شهرسازی:

تاییدشدگان مسکن ملی تا دوشنبه 
پیامک دریافت می کنند
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تومــان  500 قیمــت              1398 بهمــن   12 672        شــنبه  پیاپــی  شــماره  ســوم           ســال 

1

و2

معاملۀ قرن 
یا حماقت قرن؟

احمد زیدآبادی
یادداشت مهمان

بزرگتریـن مشـکل طـرح صلـح ترامـپ ایـن اسـت 
کـه کامـاً از "نـگاه اسـرائیل" تهیـه و تنظیـم شـده 
اسـت. سـه یهـودی ارتدکسـی کـه طـرح را تدویـن 
کرده انـد، یعنـی جـارد کوشـنر، جیسـون گرینبـات 
از  نتوانسـته اند  هیچ وجـه  بـه  فریدمـن،  دیویـد  و 
عایـق مذهبـی و قومی خـود فاصله بگیرنـد و گویی 
نـه بـه عنـوان اتبـاع آمریـکا بلکـه در جایـگاه رهبران 
احـزاب راسـتگرای اسـرائیل بـه موضـوع فلسـطین 

نگریسـته اند.
آنهـا بـه فلسـطینی ها نه بـه عنـوان مردمـان صاحب 
حقـی کـه قرن هـا در ایـن سـرزمین زیسـته اند بلکه 
بـه عنوان معضلـی جمعیت شناسـانه و امنیتی برای 
اسـرائیل نـگاه کرده انـد که به هر حال بایـد به گونه ای 

حل شـود!
از ایـن رو، حتـی "امتیازاتـی" هـم کـه بـه زعـم خـود 
بـرای فلسـطینی ها در نظر گرفته اند، یکسـره از منظر 
منافـع و نیازهـای امنیتـی اسـرائیل اسـت! بـرای 
نمونـه، کوشـنر موافقـت نتانیاهـو بـا تشـکیل کشـور 
مسـتقل فلسـطینی را بزرگتریـن امتیـاز اسـرائیل به 
فلسـطینی ها مطـرح کرده اسـت، اما اگـر دقیق تر به 
موضـوع بنگریـم، همیـن نیز کامـاً به نفع اسـرائیل 
اسـت! اگـر قـرار بـود نتانیاهو با تشـکیل یک کشـور 
فلسـطینِی ازهم  گسـیخته و بدون هرگونـه اختیارات 
امنیتـی نیـز مخالفـت کنـد، بـه قـول مـا ایرانی هـا 
پـس چـه خاکی می خواسـت به سـرش بریـزد؟ آیا 
می خواسـت از راه حـل یـک کشـوری حمایـت کند؟ 
یـا اینکه فلسـطینی ها را بـدون هرگونه حـق تابعیت 
در "گتوهـای منـزوی از هـم" بـرای ابد حبـس کند و 
روی رژیـم آپارتایـد آفریقـای جنوبـی و حتـی حزب 

نـازی را سـفید کند؟
در واقـع، نتانیاهـو جـز تـن دادن به چیزی بـه عنوان 
"کشـور مستقل فلسـطینی" که به مثابۀ شیر بی یال 
و دم و اشـکمی در طرح ترامپ تعریف شـده اسـت، 
راهـی پیـش روی خـود نداشـت کـه بتـوان از آن بـه 

عنـوان ارائـۀ امتیاز به فلسـطینی ها نـام برد!
بدتر از این، طرح در هر سـه حوزۀ مربوط به مسـائل 
و  آوارگان  مسـئلۀ  بیت المقـدس،  یعنـی  اساسـی، 
سرنوشـت شهرک نشـینان یهودی در کرانـۀ باختری، 
بـه طرز شـرم آور و مفتضحانه ای جانب جناح راسـت 
اسـرائیل را گرفتـه و نمونـه ای از وقاحتـی تاریخـی را 

رقم زده اسـت!
طبعـًا ترامـپ می توانسـت بـا ارائـۀ طرحـی متـوازن، 
انـرژی عظیمـی از میانـه روی و حس همزیسـتی در 
خاورمیانـه و دنیـای اسـام آزاد کنـد و بدین وسـیله 
بـه ثبـات و آرامـش و پیشـرفت منطقـه کمـک کند، 
او و تیـم همکارانـش ظاهـراً خودشـیفته تر و  امـا 
نادان تـر از آن هسـتند که چشـم اندازهـای بلند مدت 
و چالش هـای عمیـق را ببیننـد و خـود را در سـطح 
آلـت دسـت رهبران شـهرک های یهودی نشـین تنزل 

داده اند. رتبـه 
بحـران امـا بـه ایـن سـادگی تمـام نمی شـود. گویـا 
آمریـکا و دولـت اسـرائیل ترجیح می دهنـد که مردم 
یهودی سـاکن در اسـرائیل همواره در اضطراب ناشـی 
از ناامنی زندگی کنند و یا به عنوان نیرویی سـرکوبگر 
و بیرحـم  در سـطح جهـان شـناخته شـوند. مـن اما 
گمـان نمی کنـم کـه اکثریـت یهودیـان شـرافتمند 
جهـان کـه وارث بزرگتریـن نبوغ هـای تاریخ بشـرند، 

بـا این وضـع کنـار بیایند. 
در مـورد فلسـطینی ها امـا گفته می شـود که چـاره ای 
جـز کنـار آمدن با همیـن وضعیت ناعادالنـه را ندارند. 
بلـه، اگر فلسـطینی ها خود را برای تشـکیل کشـوری 
مسـتقل با هر کم و کیفی، بی قرار و مشـتاق نشـان 
دهنـد، مجبورنـد بـه همیـن وضـع تـن در دهنـد؛ اما 
اگر آنها یک بار و برای همیشـه از چنین خواسـته ای 
صـرف نظر کنند، آنـگاه جای "دهنـده" و "گیرنده" در 

بحـران خاورمیانه عوض خواهد شـد!
فلسـطینی  رهبـران  بـرای  نمی توانـم  مـن  طبعـًا 
بـودم،  آنهـا  بـه جـای  اگـر  امـا  بپیچـم!  نسـخه 
"معاملـۀ قـرن" را بـه صـورت ترامـپ و نتانیاهـو 
پـرت می کـردم و می گفتـم؛ مـا از همیـن امـروز 
و  نداریـم  خودگـردان  دولـت  اسـم  بـه  چیـزی 
اسـتقال هـم نمی خواهیـم! مـا فقـط می خواهیم 
در  رأی  حـق  صاحـب  شـهرونداِن  عنـوان  بـه 

بـس! و  زندگـی کنیـم  زادگاهمـان  سـرزمین 
آیـا از بروکـرات هـای بعضـٌا آلـوده به فسـادی که در 
رام هللا جـا خـوش کرده انـد چنین حرکتـی برمی آید؟ 

گمـان نکنم! 

کهنوججیرفت

هوا
 و 

آب

پنجاه شب و پنجاه روز مانده به نوروز
مـــاه بهمـــن در تقویـــم ایرانـــی بـــا زادروز 
بـــا  و  می شـــود  شـــروع  فردوســـی 
جشـــن  های متنـــوع و پرمحتـــوا ادامـــه 
ــن روز  ــن را بهمـ ــد. دوم بهمـ ــدا می کنـ پیـ
اولیـــن  بهمنـــگان  جشـــن  می گوینـــد. 
جشـــن بهمن مـــاه اســـت کـــه در دومیـــن 
ایـــن  برپـــا می شـــود.  مـــاه  ایـــن  روز 
جشـــن  بـــه مناســـبت همنـــام شـــدن روز 
و مـــاه برگـــزار مـــى گرديـــد. ايـــن عيـــدى 
بـــود كـــه در آن روز طعـــام مـــى پختنـــد و 
ـــا  ـــه ه ـــر كاس ـــن زرد ب ـــرخ و بهم ـــن س بهم
ــتایی  ــاندند. بهمـــن از واژه اوسـ مـــى افشـ
وهومـــن Vohumana گرفتـــه شـــده کـــه 
بـــا »اندیشـــه نیـــک«، »منـــش نیـــک« و 
»خـــرد ســـپندینه« ): »خـــرد مقـــدس«( 
برابـــر نهـــاده شـــده اســـت. ایرانیـــان، 
دهمیـــن مـــاه ســـال و دومیـــن روز از 
هـــر مـــاه را بـــه نـــام وهومـــن نامگـــذاری 

می گیرنـــد. جشـــن  آن را  و  کرده انـــد 
پنجـــم بهمـــن بـــا نـــام »جشـــن نوســـره« 
شـــناخته می شـــود. »جشـــن نوســـره« 
ـــده  ـــزرگ س ـــن ب ـــل از جش ـــج روز قب در پن
ـــزاری  ـــا برگ ـــان ب ـــود، ایرانی ـــی ش ـــزار م برگ
ـــر  ـــزاری ه ـــرای برگ ـــود را ب ـــن خ ـــن جش ای
ــه باشـــکوه تـــر جشـــن بـــزرگ ســـده  چـ

آمـــاده مـــی کردنـــد. از آداب برگـــزاری 
جشـــن »نوســـره« بـــر پایـــی آتـــش و 
ــق  ــا در درگاه حـ ــش و دعـ ــدن نیایـ خوانـ
اســـت، در روایـــت هـــا آمـــده کـــه بـــا 
برگـــزاری ایـــن مراســـم بـــزرگان دینـــی و 
ــزی  ــه ریـ ــا برنامـ ــئوالن بـ ــی و مسـ مذهبـ
ــده  ــن سـ ــرای جشـ ــی بـ ــاد آمادگـ و ایجـ
بـــه هـــر چـــه باشـــکوه برگـــزار شـــدن آن 
مـــی پرداختند.جشـــن َســـده، یکـــی از 
جشـــن های ایرانـــی، اســـت کـــه در آغـــاز 
ــان  ــی آبـ ــاه یعنـ ــم بهمن مـ ــامگاه دهـ شـ
روز از بهمـــن مـــاه برگـــزار می شـــود. در 
دهمیـــن روز یـــا آبـــان روز از بهمـــن مـــاه 
ــان، از  ــه مردمـ ــی کـ ــن هیزمـ ــا افروختـ بـ
ـــدی  ـــر بلن ـــا ب ـــود ی ـــه خ ـــام خان ـــر ب ـــگاه ب پ
کوهســـتان گـــرد آورده انـــد، جشـــن ســـده 
تاریخـــی  اشـــارات  در  می شـــود.  آغـــاز 
ایـــن جشـــن همیشـــه بـــه شـــکل دســـت 
جمعـــی و بـــا گردهمایـــی همـــه مردمـــان 
ــا  ــا و بـ ــتا در یکجـ ــه و روسـ ــهر و محلـ شـ
ـــده  ـــزار ش ـــزرگ برگ ـــش ب ـــک آت ـــی ی برپای

اســـت.
بـــا  هیـــزم  گـــردآوردن  در  مردمـــان   
بدیـــن  و  یکدیگـــر مشـــارکت می کننـــد 
ترتیـــب جشـــن ســـده، جشـــن همـــکاری 

و همبســـتگی مردمـــان اســـت. زرتشـــتیان 
ـــتاهای  ـــزد و روس ـــتان ی ـــرج، اس ـــران، ک ته
و  کرمـــان  اردکان،  و  میبـــد  اطـــراف 
اصفهـــان،  شـــیراز،  اهـــواز،  روســـتاها، 
اروپـــا )ســـوئد( و آمریـــکا )کالیفرنیـــا( 
و اســـترالیا بـــا گردآمـــدن در یـــک نقطـــه 
از شـــهر یـــا روســـتا در کنـــار هـــم آتشـــی 
بســـیار بـــزرگ می افروزنـــد و بـــه نیایـــش 
پایکوبـــی  و  ســـرودخوانی  و  خوانـــی 

. نـــد ز ا می پرد
ایـــن جشـــن هـــر ســـاله در کرمـــان نیـــز 
مذهبـــی  مناســـبت های  رعایـــت  بـــا 
ــزاری  ــا روز برگـ ــان بـ اســـامی کـــه همزمـ
جشـــن ســـده اســـت توســـط انجمـــن 
ــود.  ــی شـ ــزار مـ ــان برگـ ــتیان کرمـ زرتشـ
از دالیـــل نام گـــزاری ایـــن جشـــن بـــه 
وجـــود  مختلفـــی  روایت هـــای  ســـده 
روز  صدمیـــن  می گوینـــد  برخـــی  دارد. 
ـــتان )اول  ـــدای زمس ـــت. از ابت ـــتان اس زمس
ــن  ــه جشـ ــن کـ ــا 10 بهمـ ــاه( تـ ــان مـ آبـ
ســـده  اســـت صـــد روز، و از 10 بهمـــن 
تـــا نـــوروز و اول بهـــار 50 روز و 50 شـــب 
ــن  ــه از ایـ ــت اینکـ ــه علـ ــت. و بـ بوده اسـ
روز بـــه بعـــد انســـان بـــه آتـــش دســـت 
ــد روز  ــم ماننـ ــب هـ ــت شـ ــدا کرده اسـ پیـ

زنده اســـت شـــب ها  و  و گـــرم  روشـــن 
هـــم شـــمرده می شـــوند. 

یکـــی دیگـــر از دالیـــل گرامی داشـــت ایـــن 
شـــب ایـــن اســـت کـــه ایرانیـــان دو مـــاه 
ـــن را،  ـــان دی و بهم ـــتان را، هم ـــی زمس میان
ـــتن  ـــد گش ـــگام نیرومن ـــخت و هن ـــیار س بس
پایـــان  بـــرای  اهریمـــن می دانســـتند و 
ـــژه ای  ـــای وی ـــاه نیایش ه ـــن دوم ـــن ای یافت
برگـــزار می کردنـــد. از شـــب چلـــه کـــه 
ـــد و در  ـــده می ش ـــز نامی ـــزرگ« نی ـــه ب »چل
ـــاره  ـــن دوب ـــا اهریم ـــارزه ب ـــرای مب ـــر ب آن مه
ــن  ــم بهمـ ــب دهـ ــا شـ ــود تـ ــده بـ زاده شـ

مـــاه کـــه جشـــن ســـده و چلـــه کوچـــک 
ــت.  ــر ۴0 روز اسـ ــد برابـ ــده می شـ نامیـ

بـــه ســـبب اینکـــه آتـــش )مظهـــر گرمـــا و 
ـــده  ـــف ش ـــده کش ـــی( در روز س ـــور و زندگ ن
ـــا  ـــارزه ب ـــرای مب ـــری ب ـــیله دیگ ـــود و وس ب
ـــث روشـــنایی  ـــن باع ـــر آیی ـــا ب ـــن و بن اهریم
شـــب ماننـــد روز شـــد از شـــب چلـــه 
ـــب  ـــفند 20 روز و 20 ش ـــا اول اس ـــک ت کوچ
)جمعـــًا چهـــل شـــب و روز( اســـت. و 
ــه  ــمیه بـ ــن تسـ ــه ایـ ــد کـ ــی گفته انـ برخـ
مناســـبت صـــد روز پیـــش از بـــه دســـت 
آمـــدن محصـــول و ارتفـــاع غـــات اســـت.

سرپرست معاونت صنایع دستی استان کرمان:

»جشن سده«  به رسم هر ساله در کرمان برگزار شد

 آموزش قلم زنی روی مس به 100 صنعتگر کرمانی
میـراث  کل  اداره  دسـتی  صنایـع  معاونـت  سرپرسـت 
از  فرهنگی،گردشـگری و صنایـع دسـتی اسـتان کرمـان 
آمـوزش 100 هنرجـو و صنعتگر صنایع دسـتی در رشـته قلم 
زنـی روی مـس خبـر داد و گفـت:»از سـال آینـده بـا ابـاغ 
اعتبـارات جدیـد هنرمندان این رشـته تحت پوشـش بیمه 

قـرار خواهنـد گرفـت.«
کاظم حسـین زاده اظهار کرد:»در حال حاضر اسـتان کرمان 
دارای 500 هنرمنـد قلـم زن روی مـس اسـت کـه 100 نفر از 

آنها در سـال جـاری آموزش دیـده اند.«
او بـا بیـان اینکـه افـراد عاقمنـد به آمـوزش قلـم زنی می 
تواننـد از آمـوزش های الزم بهره مند شـوند، افزود:»آموزش 
هـای صنایـع دسـتی تحت نظـارت معاونت صنایع دسـتی 
اداره کل میـراث فرهنگـی اسـتان کرمان انجام مـی گیرد.«

حسـین زاده بـه حمایـت از هنرمندان صنایع دسـتی اشـاره 
کـرد و افـزود:» از سـال آینـده با ابـاغ اعتبـارات جدید می 
توانیـم تسـهیات مناسـبی را در اختیـار هنرمنـدان قلمزنی 
روی مـس قـرار دهیـم و آنهـا را از پوشـش بیمـه ای بهـره 
منـد سازیم.«سرپرسـت معاونـت صنایـع دسـتی اداره کل 
میراث فرهنگی،گردشـگری و صنایع دسـتی اسـتان کرمان 
ادامـه داد:»بیشـترین تعداد هنرمند قلـم زن روی مس در 
اسـتان کرمـان در شـهرهای رفسـنجان، شـهربابک، کرمان، 
سرچشـمه و رایـن حضـور دارند.«حسـین زاده خاطرنشـان 
کرد:»مهـران رضاپـور، ریاض برهان نژاد، مرجـان جعفر زاده، 
حمید ابراهیمی از هنرمندان و پیشکسـوتهای قلمزنی روی 
مـس در اسـتان کرمـان هسـتند که آثـار گرانبهایـی را تولید 

کـرده اند. هیئت مدیره شرکت تعاونی روستایی زرند

12 تا 1323 تا 23

آگهی مزایـده
شــرکت تعاونــی روســتایی زرنــد بــر اســاس مجــوز مدیریــت تعــاون روســتایی اســتان کرمــان در نظــر دارد تعــدادی 

تانکــر ذخیــره ســوخت را از طریــق آگهــی مزایــده عمومــی بــه فــروش مــی رســاند.

زمان ثبت نام از تاریخ 1398/11/12  به مدت یک هفته می باشد.
جهـت اطـاع از جزئیـات مزایـده به نشـانی زرنـد، خیابان توکلی، جنب کوچه شـماره مراجعه و نسـبت بـه تحویل قیمت پیشـنهادی اقدام نماینـد. متقاضیان 
بایسـتی ده درصـد مبلـغ پایـه را بـه عنـوان تضمیـن شـرکت در مزایده بـه شـماره حسـاب 116983۴22 بانک کشـاورزی شـعبه زرند بـه نام شـرکت تعاونی 
روسـتایی زرنـد واریـز نماینـد و اصـل فیـش مربوطـه را به همـراه برگ پیشـنهاد قیمت تحویـل این شـرکت نمایند. زمان بازگشـایی پـاکات روز شـنبه مورخ 
1398/11/19 راس سـاعت 1۰ صبـح در محـل اداره تعـاون روسـتایی زرنـد می باشـد. در صورت برنده شـدن متقاضی و انصراف وی سـپرده به نفع شـرکت ضبط 

خواهـد شـد.هزینه ی درج آگهـی بـه عهـده ی برنـده مزایده می باشـد. شـرکت در رد یا قبول پیشـنهادات مختار می باشـد.
آدرس دفتر: شهرستان زرند، خیابان توکلی،جنب کوچه شماره 2، دفتر شرکت تعاونی روستایی زرند، تلفن:۰3۴33۴21868 
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نماینده ولی فقیه در نماز جمعه ۱۱ بهمن کرمان اعالم کرد
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مهنــدس محمــد رضــا مهدلــو : 73/500/000/000 ریــال 
بــرای ایــن پــروژه هــا در نظرگرفتــه شــده اســت. 

ــن  ــهردار زرندضم ــو ش ــا مهدل ــد رض ــدس محم مهن
تبریــک چهــل و یکمیــن ســالگرد پیــروزی  انقــاب 
اســامی ،دهــه فجــر را فرصتــی مناســب بــرای 
دولتمــردان جهــت معرفــی پــروژه هــا و نشــان دادن 
عملکــرد بــه مــردم عنــوان کــردو گفــت:8 طــرح 
عمرانــی ،خدماتــی و رفاهــی در دهــه فجــر امســال از 
ســوی شــهرداری زرنــد کلنــگ زنــی و بــه بهره بــرداری 

ــید . ــد رس خواه
مهنــدس محمــد رضــا مهدلــو توزیــع عادالنــه خدمــات 
ــار  ــت و اظه ــهروندان دانس ــه ش ــق هم ــهری را ح ش
ــر  ــا ه ــی از ســوی شــهرداری و ی ــر اقدام داشــت: ه
ــع  ــن مناف ــر گرفت ــدون درنظ ــری ب ــر دیگ ــادی اگ نه
شــهروندان باشــد قطعــًا شکســت خواهــد خــورد 
ــاه  ــن رف ــر گرفت ــا در نظ ــد ب ــی بای ــئوالن اجرای و مس

ــد. ــی کنن ــود را اجرای ــات خ ــهروندان اقدام ش
منتخــب شــورای شــهر زرنــد تصریــح کــرد: طــی دو 
ــا همــت پرســنل خــدوم  ســال گذشــته توانســتیم ب
شــهرداری برخــی از پــروژه هایــی کــه بصــورت نیمــه 
تمــام رهــا شــده بــود را بــه اتمــام و پــروژه جدیــدی را 

بــرای شــهرداری و شــهر تعریــف نمائیــم .
مهنــدس مهدلــو ضمــن گرامیداشــت چهــل و یکمیــن 
ســالگرد انقــاب شــکوهمند اســامی گفــت:در دهــه 
مبــارک فجــر امســال چهــار طــرح عمرانــی بــا اعتبــار 
ــی  ــرح عمران ــرداری و ۴ط ــره ب ــال به ــارد ری 39میلی
دیگــر بــا اعتبــار 3۴ میلیــاردو پانصــد میلیــون ریــال 

کلنــگ زنــی خواهــد شــد .
ــل پارســیان، جــدول  ــد دوم پ ــاح بان ــت: افتت وی گف
گــذاری معابــر شــهری ،اجــرا و زیــر ســازی آســفالت 
معابــر بافــت فرســودهپارک شــهرک والیــت1 افتتاح و 
طــرح لندفیــل زبالــه شــهر زرند،اصــاح نقــاط حادثــه 
خیــز بلــوار دانــش ،جنت،یــادگار امــام ،پــارک شــهرک 
امــام خمینــی و لولــه گــذاری شــرق بــه غــرب زرنــد 

طــی ســه فــاز کلنــگ زنــی خواهــد شــد .
وی اظهــار امیــدواری کــرد بــا اجــرای ایــن طــرح هــا 

شــاهد رشــد و توســعه بیشــتر شــهر زرنــد باشــیم.

8طرح عمرانی در دهه 
مبارک فجر کلنگ زنی و به 

بهره برداری خواهد رسید

خبر

امـــا بـــارش بـــاران بـــه تنهایـــی نمی توانـــد نشـــان 
ـــور  ـــد. همانط ـــی باش ـــرات اقلیم ـــزان تغیی ـــده می دهن
کـــه ســـازمان هواشناســـی جهانـــی می گوید:تغییـــر 
اقلیـــم بـــه تغییـــر جهـــت دار افزایشـــی و یـــا 
ــک  ــی در یـ ــر اقلیمـ ــن عناصـ ــی در میانگیـ کاهشـ
دوره طوالنـــی بیـــش از 30 ســـال گفتـــه می شـــود.
ـــارش از  ـــا و ب ـــه دم ـــت اینک ـــلم اس ـــه مس ـــا آنچ ام
جملـــه اصلی تریـــن عناصـــر اقلیمـــی محســـوب 
می خواهیـــم  گـــزارش  ایـــن  در  می شـــوند.حال 
ـــی،  ـــرات اقلیم ـــر تغیی ـــر اث ـــا ب ـــه آی ـــم ک ـــی کنی بررس
ـــرده؟ ـــری ک ـــان تغیی ـــوا در کرم ـــای ه ـــت دم وضعی

پیش بینی موسســـه ماکس پانک
ســـه ســـال پیـــش بـــود کـــه محققـــان موسســـه 
ـــک آلمـــان نتیجـــه تحقیقـــات 30 ســـاله  ماکـــس پان
ــر  ــه را منتشـ ــور خاورمیانـ ــر روی 29 کشـ ــود بـ خـ
ـــود: ـــر ب ـــرح زی ـــه ش ـــج ب ـــن نتای ـــه ای ـــد. خاص کردن

ـــه ایـــران و  ـــه از جمل •در نیمـــه قـــرن 21، در خاورمیان
ـــرعتی  ـــا س ـــوا ب ـــای ه ـــا، دم ـــمال آفریق ـــن ش همچنی
ـــت. ـــد یاف ـــش خواه ـــی افزای ـــر متوســـط جهان دو براب

ــتان  ــوا در تابسـ ــای هـ ــرن 21 دمـ ــه قـ ــا نیمـ •تـ
و  دو  تـــا  زمســـتان  در  و  درجـــه  پنـــج  تـــا 
یافـــت. خواهـــد  افزایـــش  درجـــه  نیـــم 

از ســـال  روزهـــای گـــرم ســـال کـــه  •تعـــداد 

 30 تـــا  شـــده،  برابـــر  دو  تاکنـــون   1970
ســـال دیگـــر بـــه پنـــج برابـــر روزهـــای گـــرم 
رســـید. خواهـــد  حاضـــر  حـــال  در  ســـال 

•دمـــای هـــوا در تابســـتان در شـــب هـــم کمتـــر از 30 
ـــور  ـــه ط ـــم ب ـــول روز ه ـــد و در ط ـــد ش ـــه نخواه درج
متوســـط ۴6 درجـــه ســـانتی گـــراد خواهـــد شـــد.

•تـــا پایـــان قـــرن 21، متوســـط دمـــای هـــوا 

بـــه 50 درجـــه ســـانتی گـــراد خواهـــد رســـید.
پـــس از انتشـــار ایـــن تحقیـــق، رییـــس موسســـه 
ماکـــس پانـــک در زمینـــه شـــیمی در رابطـــه بـــا 
ـــاره وضعیـــت  ـــه طـــور مشـــخص درب ایـــن تحقیـــق و ب
ــت  ــان گفـ ــی زبـ ــانه فارسـ ــک رسـ ــه یـ ــران بـ ایـ
کـــه در شـــمال ایـــران هـــوا معتدل تـــر اســـت 
و اگرچـــه دمـــا زیادتـــر می شـــود امـــا دریـــای 

را تعدیـــل می کنـــد. در جنوب شـــرقی  خـــزر آن 
ایـــران امـــا هـــوا بـــه نســـبت االن خیلـــی گرم تـــر 
خواهـــد شـــد.حاال ســـه ســـال از انتشـــار ایـــن 
ــان  ــود نشـ ــای موجـ ــته و گزارش هـ ــق گذشـ تحقیـ
جنوب شـــرق  اســـتان های  در  دمـــا  می دهـــد 
ایـــران مثـــل کرمـــان رونـــدی افزایشـــی دارد.

گرم و گرم تر
آخریـــن گـــزارش ســـازمان هواشناســـی از دمـــای هـــوا 
ـــر امســـال اســـت. ـــه مه ـــوط ب ـــان مرب در اســـتان کرم

براســـاس ایـــن گـــزارش میانگیـــن دمـــای هـــوای 
ـــته  ـــال گذش ـــر س ـــه مه ـــبت ب ـــه نس ـــتان دو درج اس
ـــا  ـــدت دم ـــن بلندم ـــه میانگی ـــبت ب ـــه نس و 1.5 درج
در ایـــن مـــاه افزایـــش داشـــته اســـت.البته یـــک 
مـــاه نمی توانـــد بـــه تنهایـــی بیانگـــر افزایـــش 
دمـــای اســـتان کرمـــان باشـــد، امـــا گزارش هـــای 
96 و  بـــه دمـــای هـــوا در ســـال های  مربـــوط 
97 هـــم نشـــان از افزایـــش دمـــای هـــوا دارد.
در  دمـــا  حداقـــل  میانگیـــن   96 ســـال  در 
دوره  بـــا  مقایســـه  در  ایســـتگاه ها  تمامـــی 
ایـــن  داشـــته.  افزایـــش  بلندمـــدت  مشـــابه 
ــز  ــه جـ ــم بـ ــال 95 هـ ــه سـ ــبت بـ ــاخص نسـ شـ
در کهنـــوج و اللـــه زار، افزایشـــی بـــوده اســـت.
ـــم در  ـــان ه ـــتان کرم ـــای اس ـــر دم ـــن حداکث میانگی
ــه  ــبت بـ ــتگاه ها نسـ ــی ایسـ ــال در تمامـ ــن سـ ایـ
ــبت  ــته و نسـ ــش داشـ ــدت افزایـ ــن بلندمـ میانگیـ
بـــه ســـال 95 هـــم تنهـــا در بـــم، ســـیرجان، 
اســـت. نداشـــته  افزایـــش  انـــار  و  رفســـنجان 

ــن  ــه همیـ ــا بـ ــاع تقریبـ ــم اوضـ ــال 97 هـ در سـ
منـــوال بـــوده بـــه جـــز اینکـــه میانگیـــن حداکثـــر 
دمـــا نســـبت بـــه ســـال 96 کاهـــش داشـــته. 
افزایشـــی  دمـــا  رونـــد  مـــوارد  دیگـــر  در  امـــا 
بـــوده.در همیـــن حـــال ســـالنامه 97 ســـازمان 
درجـــه ای   0.5 افزایـــش  از  هواشناســـی کشـــور 
در  اســـتان کرمـــان  هـــوای  دمـــای  میانگیـــن 
ــدت  ــد مـ ــن بلنـ ــه میانگیـ ــبت بـ ــال نسـ ــن سـ ایـ
خبـــر داده اســـت.این آمارهـــا نشـــان می دهـــد 
دمـــا در اســـتان کرمـــان ســـال بـــه ســـال بیشـــتر 
افزایـــش می یابـــد. امـــا آیـــا دورنمایـــی از دمـــای 

ــود دارد؟ ــال های آتـــی وجـ ــان در سـ ــتان کرمـ اسـ

چه بر ســـر دمای هوا می آید؟
کنگـــره  چهاردهمیـــن  در  امســـال  اردیبهشـــت 

انجمـــن جغرافیایـــی ایـــران، چهـــار پژوهشـــگر 
ــا  بـــه بررســـی رونـــد و پیش بینـــی تغییـــرات دمـ
در مناطـــق خشـــک و نیمـــه خشـــک )مطالعـــه 

مـــوردی: اســـتان کرمـــان( پرداختنـــد. قبـــل از 
اینکـــه بـــه نتایـــج ایـــن پژوهـــش اشـــاره کنیـــم، 
ــم  ــر اقلیـ ــدول تغییـ ــات بین الـ ــم هیـ ــد بدانیـ بایـ

چهـــار ســـناریو بـــرای انتشـــار گازهـــای گلخانـــه ای 
جهانـــی  گرمـــای  افزایـــش  بـــه  منجـــر  کـــه 
رونـــد  گرفته اند.بررســـی  نظـــر  در  می شـــود، 

تغییـــرات دمـــای اســـتان کرمـــان هـــم براســـاس 
ـــت.محققان در  ـــده اس ـــام ش ـــناریوها انج ـــن س همی
ــی  ــازه زمانـ ــا را در بـ ــرات دمـ ــد تغییـ ــت رونـ نهایـ
2019 تـــا 20۴8 بررســـی کردنـــد و نتایـــج ایـــن 
مطالعـــه در مقیـــاس ســـاالنه نشـــان می دهـــد کـــه 
مقادیـــر درجـــه حـــرارت در تمامـــی ایســـتگاه های 
اســـتان کرمـــان افزایـــش پیـــدا خواهـــد کـــرد.

چرا باید نگران افزایش دما باشـــیم؟
پژوهشـــگران تحقیـــق بـــاال اینگونـــه بـــه ایـــن 
ـــراه  ـــه هم ـــا ب ـــش دم ـــد: افزای ـــخ داده ان ـــوال پاس س
خـــود افزایـــش مصـــرف آب آبیـــاری، شـــرب و 
ـــن  ـــز دام ـــور را نی ـــرف آب دام و طی ـــت و مص بهداش
می زنـــد. وقتـــی افزایـــش دمـــا موجـــب افزایـــش 
تبخیـــر روزانـــه دو میلیمتـــر رطوبـــت از ســـطح 
ــب آب  ــر 20 مترمکعـ ــود برابـ ــا آب شـ ــاک و یـ خـ
ــاحت  ــه مسـ ــه بـ ــا توجـ ــه بـ ــت کـ ــار اسـ در هکتـ
ـــه حـــدود 2.3  ـــن روزان ـــادل از دســـت رفت کشـــور مع
ــگران  ــت.این پژوهشـ ــب آب اسـ ــارد مترمکعـ میلیـ
همچنیـــن دربـــاره اســـتان کرمـــان نوشـــته اند کـــه:
•در تمامـــی ایســـتگاه ها شـــاهد افزایـــش دمـــا 
در فصـــول زمســـتان هســـتیم، ایـــن عامـــل ســـبب 
ذوب شـــدن بـــرف بهـــاره در فصـــل زمســـتان و 
خـــروج آب از دامنه هـــا و ایجـــاد ســـیل می شـــود.
ــزش  ــده لغـ ــه پدیـ ــاس بـ ــه حسـ ــی کـ •در مناطقـ
ـــده  ـــروز پدی ـــبب ب ـــا س ـــش دم ـــن افزای ـــتند، ای هس
لغـــزش بـــه خصـــوص در شهرســـتان بافـــت می شـــود.

ــاهد  ــنجان شـ ــار و رفسـ ــوج، انـ ــتگاه کهنـ •در ایسـ
فصـــل  اواخـــر  و  اواســـط  در  دمـــا  کاهـــش 
ایـــن عامـــل بـــه دلیـــل  بهـــار هســـتیم کـــه 
ســـبب  زمســـتان  فصـــل  در  دمـــا  افزایـــش 
شـــد. خواهـــد  درختـــان  ســـریع  گل دهـــی 
در  دمـــا  کاهـــش  ایســـتگاه ها  همیـــن  •در 
اوســـط و اواخـــر فصـــل بهـــار ســـبب خســـارت 
می شـــود. کشـــاورزی  محصـــوالت  بـــه 
مجموعـــه آنچـــه کـــه در بـــاال نوشـــته شـــد در 
کنـــار ســـیل هایی کـــه اخیـــرا بیشـــتر بـــه راه 
از  بیـــش  بایـــد  می دهـــد  نشـــان  می افتنـــد، 
ــرد. ــه کـ ــم توجـ ــر اقلیـ ــث تغییـ ــه بحـ ــش بـ پیـ

 در تمامی ایستگاه ها شاهد افزایش دما در 
فصول زمستان هستیم، این عامل سبب 

ذوب شدن برف بهاره در فصل زمستان 
و خروج آب از دامنه ها و ایجاد سیل 

می شود.در مناطقی که حساس به پدیده 
لغزش هستند، این افزایش دما سبب بروز 

پدیده لغزش به خصوص در شهرستان 
بافت می شود.در ایستگاه کهنوج، انار و 
رفسنجان شاهد کاهش دما در اواسط 

و اواخر فصل بهار هستیم که این عامل 
به دلیل افزایش دما در فصل زمستان 
سبب گل دهی سریع درختان خواهد 

شد.در همین ایستگاه ها کاهش دما در 
اوسط و اواخر فصل بهار سبب خسارت به 

محصوالت کشاورزی می شود.

افزایش دما به همراه خود افزایش مصرف آب آبیاری، شرب و بهداشت و مصرف آب دام و طیور را نیز دامن می زند

خطر تغییرات اقلیمی؛ بحران بی صدا 

اثـرات تغییـرات اقلیمـی روز بـه روز بیـش از پیش نمایـان می شـود. از بارش های 
زیـاد در بـازه زمانـی کـم گرفته تـا افزایش دما.

در هفتـه پایانـی دی مـاه امسـال، بارش هـای شـدید در جنـوب کرمـان، سـیل به 
راه انداخت.سـیلی کـه بـه اعتقـاد بسـیاری از کارشناسـان نتیجه تغییـرات اقلیمی 
اسـت. آمارهـا هم البته همیـن را می گویند. پس از سـیل دی ماه، میـزان بارندگی 

در اسـتان کرمـان نسـبت بـه میانگیـن بلند مدت 12۰ درصد رشـد داشـت.

در سـال 96 میانگیـن حداقـل دمـا 
مقایسـه  در  ایسـتگاه ها  تمامـی  در 
بـا دوره مشـابه بلندمـدت افزایـش 
بـه  نسـبت  شـاخص  ایـن  داشـته. 
سـال 9۵ هـم بـه جـز در کهنـوج و 

اللـه زار، افزایشـی بـوده اسـت.

عبادی زاده 
خبرنگار/کاغذ  وطن

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

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

اگهـی موضـوع مـاده 3 قانـون و مـاده 13 آئیـن نامـه قانـون تعییـن تکلیـف 
وضعیت ثبتی و اراضی و سـاختمان های فاقد سـند رسـمی برابر رای شـماره 
139860319062000711هیـات اول موضـوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و سـاختمان های فاقد سـند رسـمی مسـتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت 
ملـک گلبـاف تصرفـات مالکانـه بامعـارض متقاضی اقـای محمدعبدالـه زاده 
گوکی فرزند اصغر بشـماره شناسـنامه 6575صادره از گلباف در یک باب خانه 
بـه مسـاحت ۴52 متـر مربـع پـاک10 فرعـی از 88-اصلـی مفـروز و مجزی 
شـده از پـاک 1 فرعـی 88-اصلـی واقـع در گلباف خیابان مالک اشـتر کوچه 
شـهید حـاج غنـی نبش فرعی دوم خریداری از مالک رسـمی حسـین عبدهللا 
زاده و زهـرا پـور اکبـری محـرز گردیده اسـت. لذا به منظور اطـاع عموم مراتب 
در دو نوبـت بـه فاصلـه 15روز آگهـی می شـود در صورتی که اشـخاص نسـبت 
بـه صـدور سـند مالکیت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند می تواننـد از تاریخ 
انتشـار اولیـن اگهـی بـه مدت دو مـاه اعتـراض خود را بـه این اداره تسـلیم و 
پس از اخذ رسـید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسـلیم اعتراض، دادخواسـت 
خـود را بـه مراجـع قضایـی تقدیـم نماینـد. بدیهـی اسـت در صـورت انقضای 
مـدت مذکـور و عـدم وصول اعتراض طبق مقررات سـند مالکیـت صادر خواهد 

شـد. م/ الف 15۴0
تاریخ انتشار نوبت اول:98/11/12

تاریخ انتشار نوبت دوم: 98/11/27
محمد مقصودی - رئیس ثبت اسناد و اماک 

آگهی مزایده اموال غیر منقول
بـه موجـب دسـتور دادیـار محترم اجـرای احـکام کیفری دادسـرای 
زرنـد یـک قطعه باغ مشـجر پسـته ای دارای 16 ردیف درخـت از نوع 
فندقی با میانگین 30 سـال معادل 225 قصب واقع در روسـتای چاه غامعلی 
کـه سـابقا متعلـق به آقای محمد نخعی نژاد فرزند حسـین )صاحـب باغ( بوده 
و بعنـوان مـال معرفـی کـه در اجـرای مقـررات مزایده برگـزار می شـود . مطابق 
نظر کارشـناس رسمی دادگسـتری ارزش ملک موصوف382/500/000ریال براورد 
گردیده اسـت. مقرر گردیده اسـت ملک موصوف در روز 27 بهمن ماه از سـاعت 
8 الـی 10 از طریـق مزایـده در دفتر اجرای احکام کیفری دادسـرای زرند واقع در 
بلوار امام حسـین نرسـیده به راهنمایی و رانندگی به فروش برسـد. قیمت پایه 
از بهـای ارزیابـی شـده شـروع و به کسـی که باالتریـن قیمت را پیشـنهاد نماید 
فروختـه خواهـد شـد ده درصد مبلغ پیشـنهادی فـی المجلس از برنـده مزایده 
دریافـت و نامبـرده مکلف اسـت حداکثر تا یکماه نسـبت بـه پرداخت باقیمانده 
ثمـن معاملـه اقـدام نمایـد در غیـر این صـورت ده درصـد اولیه به نفـع صندوق 
دولـت ضبـط و مزایـده تجدیـد می گـردد. طالبین در صـورت تمایل مـی توانند 
پنـج روز قبـل از موعـد مزایده به این اجرا مراجعه تا ترتیـب بازدید از ملک مورد 

مزایـده داده شـود.م الف 3۴3
دفتر اجرای احکام کیفری دادسرای زرند - مسعود محمدی

حصر وراثت 
علـی  خواهـان  تقدیمـی  دادخواسـت  خصـوص  در  احترامـا 
شـادروان  داده  توضیـح  حصروراثـت  خواسـته  بـه  سـهرابی 
5360078170در  ملـی  شـماره   بـه  علـی  فرزنـد  سـهرابی  حسـین 
تاریخ1398/03/29درکرمـان فـوت نموده ووارث حین فـوق عبارتند از :1- 
فاطمـه سـهرابیان پـور فرزنـد عیسـی )مـادر متوفـی ( 2- علـی سـهرابی 
فرزنـد دادشـاه )پـدر متوفـی ( لـذا مراتـب یـک نوبـت در روزنامـه کثیـر 
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 8۰۵

گواهی انحصار وراثت
خانـم ربابـه دواری بشـماره شناسـنامه 38 باسـتناد شـهادتنامه و گواهـی فـوت 
و فتوکپـی شناسـنامه ورثـه درخواسـتی بشـماره ۴/97  128 تقدیـم ایـن دادگاه 
نمـوده چنیـن اشـعار داشـته اسـت کـه مرحـوم علـی دواری بـه شـماره شناسـنامه 37۴ در 
تاریـخ1397/6/26 در اقامتـگاه دائمـی خـود درگذشـته و ورثـه حیـن الفـوت وی عبارتنـد از:

1. خانـم ربابـه دواری فرزنـد قنبـر بشـماره شناسـنامه 38 محـل صـدور حوزه 2 زرند همسـر 
فی متو

2. خانـم زینـب دواری فرزنـد علـی بشـماره شناسـنامه 971 محل صـدور حـوزه 2 زرند فرزند 
متوفی

3. خانم زهرا دواری فرزند علی بشماره ملی 357 محل صدور  حوزه 2 زرند فرزند متوفی
۴. خانـم نرجـس دواری فرزنـد علـی بشـماره شناسـنامه 30800۴۴339 محـل صـدور حوزه 

زرنـد فرزنـد متوفی
5. خانـم حمیـده دواری فرزنـد علی به شـماره ملـی 3080090۴89 محل صـدور حوزه مرکزی 

2 زرنـد فرزند متوفی
6. خانـم تابنـده دواری فرزنـد علـی بـه شـماره ملـی 3080167926 محل صدور حـوزه 2 زرند 

فرزنـد متوفی
7. خانـم نجمـه دواری فرزنـد علـی به شـماره ملـی 308025۴309 محل صدور حـوزه مرکزی 

2 زرنـد فرزند متوفی
8. خانـم زهـره دواری فرزنـد علـی بـه شـماره ملـی 781 محـل صـدور حـوزه مرکـزی 2 زرند 

فرزنـد متوفی
9. آقای عباس دواری فرزند علی به شماره ملی 2 محل صدور حوزه 5 زرند فرزند متوفی

10. آقـای حاجـی دواری فرزنـد علـی به شـماره ملـی 970 محل صـدور حوزه دشـتخاک زرند 
فرزنـد متوفی

11. آقـای اکبـر دواری فرزنـد علـی بـه شـماره ملـی 1120 محـل صـدور حـوزه دشـتخاک زرند 
فرزنـد متوفی

12. آقـای حسـن دواری فرزنـد علـی بـه شـماره ملـی 105 محـل صـدور حـوزه 2 زرنـد فرزند 
متوفی.

بشـماره  ارث  بـر  مالیـات  گواهینامـه  ماحظـه  و  قانونـی  تشـریفات  از  پـس 
پرونـده177/۴/98 مورخـه97/11/7 در وقـت فـوق العاده شـعبه ۴ شـورای حل اختاف 
کیانشـهر و طغرالجـرد بـه تصـدی امضـا کننـدگان زیر تشـکیل و پس از ماحظـه پرونده 
کار و باسـتناد مـاده 907_ 9۴6 و 9۴5 قانـون آییـن دادرسـی مدنـی گواهـی مـی نماید 
کـه ورثـه درگذشـته منحصـر بـه اشـخاص یـاد شـده در بـاال بـوده و وارث دیگـری ندارد 
و دارایـی ان شـادروان پـس از پرداخـت و انجـام حقـوق و دیونیکـه بـر ترکـه تعلـق می 

گیـرد.م الـف 3۴2
)از کل ماترک منقول و غیرمنقول متوفی یک هشـتم سـهم همسـر و بقیه به هر پسـر دوبرابر 

هـر دختـر ارث تعلق می گیرد.(
)این گواهینامه برای مبلغ باالتر  از سی میلیون ریال دارای ارزش قانونی است.(

قاضی دادگاه عمومی/ شورای حل اختاف کیانشهر

آگهی اباغ اجرائیه پرونده کاسه 98۰18۵7
ــای  ــه آق ــی بدینوســیله ب ــه اصاحــی اجرائ ــن نام ــواد 18 و 19 آئی ــق م طب
ــاغ  ــی 2992۴2311۴ اب ــه شــماره مل ــر ب ــد اکب حشــمت مقیمــی زاده فرزن
ــغ  ــوی مبل ــر موس ــای صاب ــه آق ــماره 33/09/675617 ب ــک ش ــت چ ــود باب ــی ش م
ــتانکار  ــه بس ــدم پرداخــت وج ــر ع ــر اث ــه ب ــید ک ــی باش ــکار م ــال بده 500/000/000ری
درخواســت صــدور اجرائیــه نمــوده پــس از تشــریفات قانونــی اجرائیــه صــادر و 
بکاســه فــوق در ایــن اجــراء مطــرح مــی باشــد لــذا طبــق مــاده 18/19 آئیــن نامــه 
اجرائــی مفــاد اســناد رســمی بشــما ابلــغ مــی گــردد از تاریــخ انتشــار ایــن آگهــی کــه 
تاریــخ ابــاغ اجرائیــه محســوب اســت فقــط یــک نوبــت در روزنامــه درج و منتشــر 
ــر  ــه پرداخــت بدهــی خــود اقــدام و در غی مــی گــردد ظــرف مــدت ده روز نســبت ب
اســنصورت بــدون انتشــار آگهــی دیگــری عملیــات اجرائــی وفــق مقــررات علیــه شــما 

ــف:156۴ تعقیــب خواهــد شــد. م ال

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

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

اگهـی موضـوع مـاده 3 قانون و مـاده 13 آئیـن نامه قانـون تعیین تکلیف 
وضعیـت ثبتـی و اراضـی و سـاختمان هـای فاقـد سـند رسـمی برابـر رای 
شـماره 139860319012002516هیـات دوم موضـوع قانـون تعییـن تکلیف 
وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمان هـای فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در 
واحـد ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک سـیرجان تصرفـات مالکانـه بامعـارض 
متقاضـی اقـای سـید محمـد حسـینی نسـب فرزند سـیدمحمود بشـماره 
شناسـنامه 10370 صـادره از سـیرجان در ششـدانگ یـک بـاب خانـه بـه 
مسـاحت 76/26متـر مربع پـاک 939 اصلی واقع در بخـش 36کرمان به 
ادرس سـیرجان خیابـان بـدر شـمالی کوچـه 10 خریـداری از مالک رسـمی 
اقـای غامعبـاس مسـلمی زاده محـرز گردیـده اسـت. لذا به منظـور اطاع 
عمـوم مراتـب در دو نوبـت بـه فاصلـه 15روز آگهـی می شـود در صورتی که 
اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند 
مـی تواننـد از تاریـخ انتشـار اولیـن اگهی به مـدت دو ماه اعتـراض خود را 
بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید ظرف مـدت یک مـاه از تاریخ 
تسـلیم اعتـراض، دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضایـی تقدیـم نمایند. 
بدیهـی اسـت در صـورت انقضای مـدت مذکور و عدم وصـول اعتراض طبق 

مقـررات سـند مالکیـت صـادر خواهـد شـد. م/ الف 613
تاریخ انتشار نوبت اول:  98/11/12
تاریخ انتشار نوبت دوم: 98/11/27

محمدآرمانپور -رئیس ثبت اسناد و اماک

آگهی فقدان سند مالکیت
آقـای علـی درگاهـی زرنـدی مالـک ششـدانگ پـاک 289 
فرعـی از 2390 اصلـی واقـع در زرنـد بخـش 13 کرمـان کـه 
سـند مالکیـت آن در دفتـر 135 صفحـه 319 بـه شـماره ثبـت 19919 و 
شـماره چاپـی 339981 صـادر و تسـلیم گردیـده، ضمـن ارائـه دو بـرگ 
استشـهادیه تصدیـق شـده مدعـی اسـت کـه سـند مالکیـت فـوق بعلـت 
نامعلـوم مفقـود گردیـده و درخواسـت سـند مالکیـت المثنـی نمـوده لـذا 
باسـتناد تبصـره یـک مـاده 120 اصاحـی آییـن نامـه قانـون ثبـت مراتب 
یـک نوبـت در تاریـخ منـدرج در ذیـل آگهـی می شـود تـا چنانچه کسـی 
مدعـی انجـام معاملـه نسـبت بـه ملـک فـوق الذکر می باشـد کـه در این 
اگهـی ذکـر نگردیـده و یـا مدعـی وجـود سـند مالکیـت نـزد خـود مـی 
باشـد ظـرف مـدت ده روز از تاریـخ انتشـار اگهـی بـه اداره ثبـت اسـناد 
و امـاک شهرسـتان زرنـد مراجعـه و اعتـراض خـود را ضمـن ارائـه اصل 
سـند مالکیـت و یـا سـند معاملـه تسـلیم نمایـد در غیر این صـورت پس 
از اتمـام مـدت مذکـور نسـبت بـه صـدور سـند مالکیـت المثنـی اقـدام 

خواهـد شـد. م الـف 213
تاریخ انتشار:شنبه1398/11/12

حسین توحیدی نیا-رییس اداره ثبت اسناد واماک شهرستان زرند

حصر وراثت 
تقدیمـی خواهـان حسـین  دادخواسـت  در خصـوص  احترامـا 
توحیـدی پـور  بـه خواسـته حصروراثـت توضیـح داده شـادروان 
فاطمـه توحیـدی پورفرزنـد حسـین بـه شـماره  ملـی 5360378379 در 
تاریخ1393/06/7درشـهرک سـلمانیه  فـوت نمـوده ووارث حیـن فـوق عبارتند 
از :1- زهـرا راهـی فرزنـد عبـاس )مـادر متوفـی ( 2- حسـین توحیـدی پـور 
فرزنـد دروش )پـدر متوفـی (لـذا مراتب یـک نوبـت در روزنامه کثیر االنتشـار 
محلـی آگهـی میشـود چنانچـه کسـی اعتـراض دارد یـا وصیت نامـه ازمتوفی 
نـزد اشـخاص باشـد یـک ماه از نشـر آگهـی بـه دادگاه تقدیـم دارد واال گواهی 

صـادر خواهـد شـد .
رئیس شوراحل اختاف شماره دو –بهروز عربی –م الف 778

در نمایشگاه صنعت آب و برق کشور؛سه طرح 
ابتکاری آبفای استان کرمان رونمایی شد

تاییدشدگان مسکن ملی تا دوشنبه 
پیامک دریافت می کنند

مدیـر دفتـر تحقیقـات و بهبـود بهـره وری شـرکت آب 
و فاضـاب اسـتان کرمـان گفـت: سـه طـرح ابتـکاری 
شـن گیر  فیلتـر  مخـازن،  سـرقت  ضـد  دریچه هـای 
سـرچاهی و پـروژه کانکـس تاشـو از سـوی شـرکت 
ّآبفـای اسـتان کرمـان در نمایشـگاه صنعـت آب و برق 

کشـور رونمایـی شـد. 
محمدعلـی حیـات ابـدی با بیـان اینکه اطاعـات الزم 
درخصـوص ایـن پروژه هـا در اختیـار عاقمنـدان قـرار 
گرفـت در ایـن بـاره توضیـح داد: پروژه فیلتر شـن گیر 
سـرچاهی توسـط همکاران بهره برداری و پروژه کانکس 
تاشـو با حمایت این شـرکت توسـط جهاد دانشـگاهی 

اسـتان طراحی و اجرا شـده اسـت. 
وی افزود: همچنین درغرفه این شـرکت دسـتاوردهای 
بیـش از 12 پژوهـش کاربـردی کـه در سـال های اخیر 

انجام شـده ارائه شـد. 
حیات ابـدی بـا اشـاره بـه حضـور فعـال شـرکت آب و 
فاضاب اسـتان کرمان در نمایشـگاه صنعت آب و برق 
اظهارداشـت: بـا هماهنگی های صورت گرفتـه نوآوری و 
ابتـکارات صنعتـی در سـطح امورات آب و شـرکت های 

تابعـه و دفتر
نمایشـگاه تحقیقـات و پژوهـش صنعـت آب و بـرق 
کشـور 2۴ آذرمـاه امسـال بـه مـدت دو روز در محـل 

پژوهشـگاه وزارت نیـرو برگـزار شـد. 

مدیرعامل و معاونین شـرکت مهندسـی آب و فاضاب 
کشـور، نماینـدگان ویـژه دفتـر تحقیقـات وزارت نیرو، 
از مدیـران و  نیـرو و جمعـی  محققیـن پژوهشـگاه 
و  آب  غرفـه شـرکت  از  ارشـد کشـوری  کارشناسـان 
فاضاب اسـتان کرمان در این نمایشـگاه بازدید کردند.
افزایـش تعداد مقـاالت کارکنان آب و فاضاب اسـتان 

کرمان
مدیـر دفتـر تحقیقات و بهبـود بهره وری شـرکت آب و 
فاضـاب اسـتان کرمـان از افزایـش قابل توجـه تعداد 
مقـاالت کارکنـان آب و فاضاب اسـتان کرمان خبر داد.
بـه گـزارش روابـط عمومـی شـرکت آب و فاضـاب 
اسـتان کرمـان، محمـد علـی حیات ابـدی با اشـاره به  
مشـارکت  کارکنـان در فرایند انتقال اطاعـات و دانش 
علمـی و تجربـی گفـت: با تشـویق گسـترده همـکاران 
بـرای مشـارکت در فرایند انتقال دانـش، تعداد مقاالت 
ارائـه شـده از سـوی همـکاران افزایـش قابـل توجهـی 

یافته اسـت.
وی افـزود:  تعـداد 19 عـدد مقالـه از بیـن مسـتندات 
دریافت شـده؛ انتخاب و در سـال 98 در شرکت منتشر 

 . شد
شـایان ذکـر اسـت، مقـاالت یـاد شـده در حـوزه هـای 
مختلف از جمله انفورماتیک ،سامت اداری و سیستم 

مالی بهره برداری منتشـر شـده اسـت. 

اینکـه  بیـان  بـا  و شهرسـازی  راه  وزیـر  معـاون 
حداکثـر تـا روز دوشـنبه 1۴ بهمـن مـاه بـه افـراد 
واجـد شـرایط طـرح اقـدام ملی مسـکن پیامک 
ارسـال می شـود گفـت: تاییـد شـدگان بایـد بـه 
سـایت مراجعه کنند و از مـکان ارایه مدارک مطلع 

شوند.
محمـود محمـودزاده افـزود: سـپس ایـن افـراد 
بایـد وارد وبسـایت شـوند و بـا درج کـد رهگیری، 
از مکانـی کـه باید بـرای ارایه مـدارک مراجعه کنند 
مطلـع شـوند. فعـا فقـط بـه کسـانی کـه واجـد  
شـرایط هسـتند پیامک ارسـال می کنیم اما برای 
کسـانی کـه حـذف شـده اند نیـز شـرایطی فراهم 
می کنیـم کـه بتواننـد در روزهـای آینـده بـا کـد 
رهگیـری از  وضعیـت و علـت حـذف خـود اطاع 

پیـدا کنند.
وی افـزود: متقاضیانـی کـه تاییـد می شـوند در 

هـر منطقـه از کشـور بـه اداره کل راه و شهرسـازی 
مربوطـه مراجعه و پرونده خود را تکمیل  می کنند 
و سـپس مراحل معرفی به بانک، افتتاح حسـاب 
و مقدمـات معرفـی بـه پروژه هـا انجام می شـود.

معـاون وزیـر راه و  شهرسـازی بـا بیـان این کـه 
در مـکان مراجعـه، مـدارک اعامی راسـتی آزمایی 
می شـود گفت: در این مرحلـه فقط بخش مربوط 
بـه پنج سـال سـکونت در شـهر مـورد تقاضـا باید 

ارایـه شـود که بایـد آن را حضـوری ارایـه کنند.
محمـودزاده دربـاره مبلغـی کـه واجـدان  شـرایط  
بایـد در مرحلـه اول  طـرح اقـدام ملـی مسـکن 
پرداخـت  کننـد اظهـار کـرد: افـراد در مرحلـه  اول 
بیـن  30 تـا ۴0 میلیون تومـان پرداخت می کنند. 
ویژگی هـای  بـه  توجـه  بـا  اسـت  البتـه ممکـن 
پـروژه از جملـه ارتفـاع و زیربنـا نیاز باشـد که پول 
بیشـتری بپردازند. قیمت ها هـم فعا  متری 2.5 
تـا 3.5 میلیـون تومـان اسـت. البته مـا قیمت را 
علی الحسـاب در نظر گرفته ایـم و در زمان تحویل، 
ارایـه  تمـام شـده  قیمـت  اسـاس  بـر  مسـکن 

می شـود.
وی تصریـح کرد: اقداماتی مثل فروش اقسـاطی 
مصالح با تخفیف را در دسـتور کار قرار داده ایم که 
قطعا قیمت تمام شـده این سـاختمان ها ارزان تر 
از بـازار خواهـد بـود. بـه هـر حـال دولـت، مجری 
نیسـت و مجـری، بخـش خصوصـی اسـت ولی 
مـا از صرفـه در مقیـاس و موارد مختلف اسـتفاده 
می کنیـم تـا بتوانیـم قیمـت تمـام شـده را بـه 

حداقل برسـانیم.
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مدیـــرکل راه و شهرســـازی جنـــوب اســـتان کرمـــان 
ـــی  ـــروژه مل ـــی 12 پ ـــات اجرای گفـــت: 26 طـــرح و عملی
و اســـتانی حـــوزه راه ســـازی بـــا اعتبـــاری بیـــش از یـــک 
ـــاح و  ـــه فجرافتت ـــام هللا ده ـــال در ای ـــارد ری ـــزار میلی ه

ـــود. ـــی ش ـــاز م آغ
ـــوب  ـــازی جن ـــرکل راه و شهرس ـــاردویی مدی ـــد س محم
ــاح  ــل افتتـ ــای قابـ ــت: طرح هـ ــان گفـ ــتان کرمـ اسـ
ـــامل  ـــاری ش ـــال ج ـــان در س ـــوب کرم ـــر جن ـــه فج ده
راه هـــای  دولتـــی،  ســـاختمان های  بزرگراه هـــا، 
روســـتایی و حـــوزه مســـکن اســـت کـــه در مجمـــوع 
ـــاح  ـــال افتت ـــارد ری ـــزار و 211 میلی ـــک ه ـــار ی ـــا اعتب ب
و کلنـــگ زنـــی می شـــود.او افـــزود: اعتبارطرح هـــای 
ـــان  ـــوب کرم ـــازی جن ـــر اداره کل راه و شهرس ـــه فج ده
ـــده  ـــن ش ـــتانی تامی ـــی و اس ـــای مل ـــل طرح ه از مح
اســـت.مدیرکل راه و شهرســـازی جنـــوب کرمـــان 
تصریـــح کـــرد: ســـه طـــرح بزرگراهـــی بـــه طـــول 9 
کیلومتـــر و اعتبـــار 155 میلیـــارد ریـــال طـــی دهـــه فجـــر 
ـــت:  ـــد. اوگف ـــرداری می رس ـــره ب ـــه به ـــاری ب ـــال ج س
ــاختمان های  ــوزه سـ ــرح در حـ ــار طـ ــن چهـ همچنیـ
ــوب  ــال در جنـ ــارد ریـ ــار 36 میلیـ ــا اعتبـ ــی بـ دولتـ
ـــار داشـــت:  کرمـــان آمـــاده افتتـــاح است.ســـاردویی اظه
ـــه طـــول  ـــز 13 طـــرح ب ـــای روســـتایی نی در حـــوزه راه ه
ـــن  ـــال در ای ـــارد ری ـــار 20۴ میلی ـــا اعتب ـــر ب ۴3 کیلومت
ـــای  ـــت: طرح ه ـــان داش ـــود.او بی ـــاح می ش ـــام افتت ای
ـــد  ـــزار و 800 واح ـــامل یکه ـــش ش ـــن بخ ـــی ای افتتاح
آپارتمـــان در قالـــب 6 طـــرح مســـکن مهـــر اســـت و 
مبلـــغ 61 میلیـــارد ریـــال از طریـــق دریافـــت تســـهیات 
بانکـــی در ایـــن طرح هـــا هزینـــه شـــده اســـت.

مدیـــرکل راه و شهرســـازی جنـــوب کرمـــان همچنیـــن از 
ـــه  ـــام هللا ده ـــروژه در ای ـــی 12 پ ـــات اجرای ـــاز عملی آغ
ـــا  ـــن طرح ه ـــت: ای ـــر داد و گف ـــاری خب ـــال ج ـــر س فج
شـــامل یـــک ُپـــل بـــا اعتبـــار 130 میلیـــارد ریـــال و 
ـــال  ـــارد ری ـــار 625 میلی ـــا اعتب ـــج طـــرح بزرگراهـــی ب پن

ـــت. ـــی اس ـــگ زن ـــاده کلن آم
ـــز  ـــکن نی ـــی مس ـــدام مل ـــرح اق ـــوزه ط ـــزود: در ح اواف
ـــا  ـــکن ب ـــداث مس ـــرح اح ـــت ط ـــی هف ـــات اجرای عملی
ـــرف  ـــامی در ش ـــاب اس ـــکن انق ـــاد مس ـــکاری بنی هم
ــا  ــار ایـــن طرح هـ ــن اعتبـ ــه تامیـ ــام اســـت کـ انجـ
از طریـــق تســـهیات بانکـــی و آورده متقاضیـــان 

امکان پذیـــر اســـت.
یـــک میلیـــون نفـــر جمعیـــت تحـــت پوشـــش اداره کل 

راه و شهرســـازی جنـــوب کرمـــان هســـتند.

ـــه شـــورای  ـــر مجموع ـــه تخصصـــی زی جلســـه کمیت
ـــی  ـــه میزبان ـــه ب ـــان ب مناســـب ســـازی اســـتان کرم
اداره راه آهـــن بـــا حضـــور اعضـــاء - مدیـــران و 
ـــی ایســـتگاه و کارشناســـان مناســـب  مســـئولین فن
ـــد . ـــزار ش ـــان برگ ـــتان کرم ـــتی اس ـــازی بهزیس س
ـــتان  ـــتی اس ـــی بهزیس ـــط عموم ـــزارش رواب ـــه گ ب
کرمـــان در پـــی برگـــزاری جلســـه شـــورای مناســـب 
ســـازی اســـتان و ارائـــه پیـــش نویـــس طـــرح 
مناســـب ســـازی ایســـتگاههای راه آهـــن ، افســـون 
ـــی اداره  ـــر فن ـــئول دفت ـــراح و مس ـــادات آزاد ط الس
ـــات  ـــد اقدام ـــا تشـــریح رون ـــتان ب ـــن اس کل راه آه
ـــه منظـــور اصـــاح فضـــای  ـــت : ب انجـــام شـــده ؛گف
هـــای موجـــود ، ورودی و خروجـــی ایســـتگاه 
هـــای مختلـــف در اســـتان و فضاهـــای رفاهـــی 
مناســـب ســـازی مـــی شـــود .مجیـــد دشـــتکی 
ـــا  ـــان ب ـــتان کرم ـــن اس ـــرکل راه آه ـــین مدی جانش
ـــازی  ـــب س ـــورای مناس ـــاء ش ـــی از اعض ـــا قدردان ب
ـــار  ـــده ، اظه ـــام ش ـــای انج ـــری ه ـــتان در پیگی اس
داشـــت : بـــه منظـــور ســـهولت در رفـــت و آمـــد 
ــراد  ــاز افـ ــا نیـ ــب بـ ــات مناسـ ــت خدمـ و دریافـ
ـــای  ـــرو ه ـــت و ســـالمندان و ســـایر گ دارای معلولی
ــازی در  ــب سـ ــرح مناسـ ــت ، طـ دارای محدودیـ
ایســـتگاهها بعـــد از تاییـــد کارشناســـان مناســـب 
ـــود .در  ـــی ش ـــی م ـــار و اجرای ـــن اعتب ـــازی تامی س
ـــای  ـــا حضـــور در بخـــش ه ـــه ب ـــا کمیت ـــان اعض پای
ـــف ایســـتگاه کرمـــان اقدامـــات انجـــام شـــده  مختل

ـــد . ـــرار دادن ـــد ق ـــورد بازدی را م

افتتاح و کلنگ زنی
38 طرح راه سازی

 در جنوب کرمان

ایستگاههای راه آهن 
در استان کرمان 

مناسب سازی می شوند

خبر

دام های شهرستان شهربابک 
ویزیت رایگان می شود

طرح ۴۰۰ هکتاری جنگل کاری 
در کوگوئیه جیرفت اجرا شد

سایت دائمی نمایشگاه های بین المللی 
جنوب کرمان راه اندازی می شود

جدیت بحث پیشگیری از وقوع جرم 
در حوزه امنیت حمل و نقل هوایی

دهه فجر بیش از ۵ هزار میلیارد ریال 
پروژه آبخیزداری در کشور افتتاح می شود

مجیــد اســدی رئیــس شــبکه 
دامپزشــکی شهرســتان شــهربابک 
گفــت: یکــی از اهــداف بــزرگ 
از  حمایــت  اســامی  انقــاب 
ــه  ــانی ب ــات رس ــترش خدم ــن و گس محرومی
مناطــق محــروم اســت لــذا بــه مناســبت ایــام 
ــتان  ــداران شهرس ــر، دام ــارک فج ــه مب هللا ده
منــد  بهــره  رایــگان  خدمــات  از  شــهربابک 
ــگان  ــت رای ــر ویزی ــزود: عــاوه ب می شــوند.او اف
ــی  ــبکه ط ــن ش ــان ای ــط کارشناس ــا توس دام ه
روز هــای 15 و 17 بهمــن، واکسیناســیون رایــگان 
ــف  ــای مختل ــه بیماری ه ــه علی ــای منطق دام ه
ــه گوســفندی  ــب برفکــی، آبل ــه ت دامــی از جمل
انجــام می گیــرد  و نیوکاســل طیــور بومــی 
و همچنیــن ســم پاشــی رایــگان جایــگاه و 
دام هــای مناطــق مســینان نیــز به مناســبت دهه 

ــتان  ــامی در شهرس ــاب اس ــر انق ــارک فج مب
بــا  صــورت می گیرد.اســدی تصریــح کــرد: 
ــان  ــر درم ــدم ب ــگیری مق ــل پیش ــت اص رعای
ــا اکیپ هــای دامپزشــکی همــکاری  دامــداران ب
ــای  ــه بیماری ه ــود را علی ــای خ ــرده و دام ه ک
ــا  ــد.او در ادامــه ب مختلــف دامــی واکســینه کنن
اشــاره بــه اینکــه دامپزشــکی یکــی از مهمتریــن 
تشــکیات حرفــه ای اســت کــه بــا ارائــه خدمات 
ــی در  ــش مهم ــی نق ــی و فن ــی و نظارت اجرای
تضمیــن ســامت غذایــی جامعــه ایفــا می کنــد.

اســدی عنــوان کــرد: بــه مناســبت دهــه مبــارک 
ــات  ــد از کارخانج ــامی بازدی ــاب اس ــر انق فج
ــای خــام  ــز عرضــه فرآورده ه خــوراک دام، مراک
ــا،  ــه شــیر، رســتوران ها و کبابی ه ــی، کارخان دام
داروخانــه و مراکــز درمانــی و مایــه کوبــی 

دامپزشــکی تشــدید می یابــد.

بـــه گفتـــه مدیـــرکل منابـــع طبیعـــی 
و آبخیـــزداری جنـــوب کرمـــان، 
هکتـــاری  طـــرح ۴00  امســـال 
ـــارد  ـــار 2 میلی ـــا اعتب ـــگل کاری ب جن
و 500 میلیـــون تومـــان در منطقـــه کوگوئیـــه 
جیرفـــت اجـــرا شـــد.حمزه احمـــدی روز پنجشـــنبه 
در بازدیـــد از طـــرح جنـــگل کاری کوگوئیـــه 
ـــا حضـــور سرپرســـت ســـازمان جنـــگل  جیرفـــت ب
ـــروژه  ـــار داشـــت: پ ـــزداری اظه ـــع و آبخی ـــا، مرات ه
ـــا  ـــت دار م ـــای اولوی ـــرح ه ـــی از ط ـــه یک کوگوئی
ـــش  ـــم پوش ـــا ک ـــش و ی ـــدون پوش ـــق ب در مناط
گیاهـــی ایـــن شهرســـتان اســـت چراکـــه ایـــن 
ـــد  ـــه و تولی ـــت ذرات ماس ـــاء برداش ـــق منش مناط
ـــد.وی هـــدف از  ـــی رون ـــه شـــمار م ـــار ب ـــرد و غب گ
ـــادی  ـــرل فرســـایش ب ـــروژه را کنت ـــن پ اجـــرای ای
ـــی  ـــش گیاه ـــرانه پوش ـــش س ـــا، افزای و ریزگرده
مناطـــق بیابانـــی، تولیـــد اکســـیژن، تلطیـــف هـــوا، 

ـــان  ـــت گیاه ـــتی و بازگش ـــوع زیس ـــه تن ـــک ب کم
ـــرد و  ـــوان ک ـــتم عن ـــه اکوسیس ـــه ب ـــی منطق بوم
ـــر در راســـتای  ـــی موث ـــن مســـئله اقدام ـــزود: ای اف
کنتـــرل ریزگردهـــا اســـت.مدیرکل منابـــع طبیعـــی 
ـــن  ـــرد: ای ـــه ک ـــان اضاف ـــوب کرم ـــزداری جن و آبخی
ـــر ۴00  ـــاحتی براب ـــاری در مس ـــال ج ـــرح در س ط
ـــارات  ـــه و از محـــل اعتب ـــه کوگوئی ـــار در منطق هکت
ـــا 100 درصـــد  ـــی ســـال 98 ب ـــدوق توســـعه مل صن
پیشـــرفت فیزیکـــی اجـــرا شـــده اســـت.وی ضمـــن 
ـــگل  ـــازمان جن ـــت س ـــور سرپرس ـــی از حض قدردان
ــور و مدیـــرکل  ــزداری کشـ ــع و آبخیـ ــا، مراتـ هـ
ــن  ــل ایـ ــن الملـ ــور بیـ ــی و امـ ــط عمومـ روابـ
ـــن  ـــت: ای ـــان گف ـــوب کرم ـــه جن ســـازمان در منطق
ـــاحت  ـــا مس ـــتان ب ـــت شهرس ـــه دارای هف منطق
ســـه میلیـــون 858 هـــزار هکتـــار اســـت کـــه 
95 درصـــد آن را عرصـــه هـــای منابـــع طبیعـــی 

ـــد. ـــی ده ـــکل م تش

نمایشـگاه  سـایت  مقـام  قائـم 
هـای بیـن المللـی بهـاران جنـوب 
کرمـان از اخذ مجوز سـایت دائمی 
نمایشـگاهی برای این منطقه خبر 
داد و گفـت: ایـن مجـوز پـس از هشـت سـال 
پیگیـری صادر شـد.امیر ناصری روز پنجشـنبه با 
بیـان اینکه مجوز سـایت نمایشـگاهی فقط برای 
مراکز اسـتان ها صادر می شـود، اظهار داشـت: با 
پیگیـری های انجام شـده، نام جنـوب کرمان در 
کنار اسـتان های تهران، اصفهان، مشـهد و شیراز 
قـرار گرفـت.وی ادامـه داد: بـا رایزنی و جلسـات 
ارائـه  و  تجـارت  توسـعه  سـازمان  بـا  مختلـف 
طـرح توجیهـی باالخـره بعـد از گذشـت چندین 
سـال موفـق به اخـذ مجوز سـایت نمایشـگاهی 
شـدیم لذا این موضوع موجب رشـد و شکوفایی 
اقتصـادی منطقـه در بحـث صنعت نمایشـگاهی 
مـی شـود.وی بـا بیـان اینکـه اخذ مجوز سـایت 

نمایشـگاهی بـا هـدف ارائـه خدمـات بیشـتر به 
مـردم هفـت شهرسـتان جنوبـی اسـتان و رفـاه 
بیشـتر مـردم مـردم پیگیری شـده، گفـت: طبق 
برنامه ریزی ها، سـال آینده شـاهد آغاز عملیات 
اجرایـی سـایت نمایشـگاهی جنـوب کرمـان در 
مقـام  بود.قائـم  خواهیـم  جیرفـت  شهرسـتان 
سـایت نمایشـگاه های بین المللی بهاران جنوب 
اسـتان کرمـان افـزود: راه انـدازی این سـایت در 
چنـد فـاز برنامـه ریـزی شـده لـذا امیدواریـم بـا 
حمایـت هـای مسـووالن، ایـن مجموعـه هر چه 
سـریعتر راه اندازی شـود.وی تصریـح کرد: مجوز 
سـایت نمایشـگاهی و برپایـی نمایشـگاه هـای 
جنوب کرمان، از سـازمان توسـعه تجارت ایران به 
عنـوان متولـی این بخش اخذ شـده لـذا تمامی 
نمایشـگاه در بخـش هـای مختلـف باید توسـط 
سـایت نمایشـگاه های بین المللی جنوب کرمان 

در ایـن منطقـه برگزار شـوند.

رئیـس  شـکوهی  حسـین 
جیرفـت  شهرسـتان  دادگسـتری 
گفـت: در راسـتای حفـظ حقـوق 
سـرزده  صـورت  بـه  شـهروندی 
شهرسـتان  فـرودگاه  مختلـف  بخش هـای  از 

کردیـم. بازدیـد  جیرفـت 
او در پایـان ایـن بازدیـد در جمـع یگان حفاظت 
فـرودگاه افـزود: موضـوع پیشـگیری از وقـوع 
جـرم در حـوزه امنیت حمـل و نقل هوایی بحث 
جـدی اسـت و بایسـتی همیشـه بـرای مقابلـه 
بـا ایـن جرایم آمـاده بود.شـکوهی تصریح کرد: 
یـگان حفاظـت  و  انتظامـی  مامـوران  رسـالت 
فرودگاه هـا سـنگین اسـت و این یـگان وظیفه 
حسـاس و خطیـری در زمینـه تامیـن امنیـت 
پرواز هـا و مسـافران صنعت حمـل ونقل هوایی 
در کشـور برعهـده دارد.او بیـان داشـت: ماموران 
حفاظـت فرودگاه هـا بایسـتی در نحو و حسـن 

برخـورد بـا مسـافران، کرامـت و شـان آنـان را 
رعایـت نماینـد تـا رضایت عمومی کسـب شـود 
و امیـد اسـت ماننـد گذشـته الزامـات اخاقـی 
بـرای ارتقـاء کرامـت مـردم بیـش از گذشـته 
مـورد توجـه قـرار گیرد.شـکوهی بـر برگـزاری 
نشسـت های مشـترک و دوره هـای آموزشـی از 
سـوی قضـات بـرای پرسـنل حفاظت فـرودگاه 
تاکیـد کـرد و گفت:موضـوع آشـنایی بـا قوانین 
و تجزیـه و تحلیـل دقیـق ارکان و عناصـر ایـن 
نـوع جرائـم مـورد تاکید اسـت.او بیان داشـت: 
اگر چه امنیت، محدودیت آور اسـت، ولی شـما 
بایـد وظیفـه کنترلـی خـود را بـه نحـو احسـن 
انجـام دهیـد تا امنیـت افزایش یابد و مسـافر 

نیـز آرامش داشـته باشـد.
او گفـت: یکـی از گذرگاه هـای فرهنگـی در هـر 
شـهر فرودگاه ها هسـتند و شـما در کنار وظیفه 

امنیتـی، وظیفـه فرهنگی نیـز دارید.

بــه گفتــه رییــس ســازمان جنگل هــا، 
مراتــع و آبخیــزداری همزمــان بــا 
ــزار و 220  ــج ه ــر، پن ــه فج ــاز ده آغ
میلیــارد ریــال طــرح منابــع طبیعــی 
و آبخیــزداری در ســطح کشــور بــه بهره بــرداری 
ســازمان  رییــس  شــهبازی  می رسد.خســرو 
ــزداری شــامگاه پنجشــنبه  ــع و آبخی ــا، مرات جنگل ه
در آییــن افتتــاح طــرح آبخیــزداری پخــش ســیاب 
در فاریــاب کرمــان اظهــار داشــت: بــه مناســبت 
چهــل و یکمیــن ســالگرد پیــروزی انقــاب اســامی، 
۴99 پــروژه در بخــش منابــع طبیعــی و آبخیــزداری 
بهره بــرداری  بــه  کشــور  سراســر  اســتان های 
می رســد. مدیــرکل منابــع طبیعــی و آبخیــزداری 
ــان داشــت:  ــن مراســم بی ــز در ای ــان نی ــوب کرم جن
پــروژه آبخیــزداری و آبخوانــداری حوزه آبخیز شــهری 
ــه  ــات پخــش ســیاب ب ــه شــامل عملی ــاب ک فاری
ــا ســرریز ســنگی  ــر مکعــب ب حجــم 2۴5 هــزار مت

ــه حجــم هفــت هــزار متــر مکعــب اســت  ماتــی ب
ــاال دســت  ــزود: در ب ــدی اف ــاح شــد.حمزه احم افتت
عملیــات پخــش ســیاب نیز عملیــات هالــی آبگیر 
بــه حجــم 550 هکتار و در پایین دســت آن 50 هکتار 
جنــگل کاری بــا نهــال اجــرا شــده اســت.وی گفــت: 
اعتبــار مصــوب ایــن طــرح هشــت میلیــارد تومــان، 
از محــل اعتبــارات صنــدوق توســعه ملــی ســال 97 
ــات  ــام عملی ــرای انج ــه داد: ب ــت.وی ادام و 98 اس
آبخیــزداری در ســطح حوزه هــای آبخیــز شهرســتان 
ــاب مشــارکت مــردم و درخواســت های جوامــع  فاری
ــع  محلــی در نظــر گرفتــه شــده اســت.مدیرکل مناب
طبیعــی و آبخیــزداری جنــوب کرمــان افــزود: هــدف 
ــش  ــرل ســیاب، افزای ــا کنت ــن پروژه ه از اجــرای ای
و تقویــت ســفره های آب زیرزمینــی، پیشــگیری 
و کاهــش اثــرات خشکســالی، کنتــرل رســوبات 
رودخانــه ای، تثبیــت خــاک و افزایــش آبدهــی 

ــت. ــوات اس ــا و قن چاه ه

حسـن  والمسـلمین  حجت االسـام 
نمـاز  خطبه هـای  در  علیدادی سـلیمانی 
بـزرگ  جمعـه شـهر کرمـان کـه در مصلـی 
توصیـه  بـا  شـد  برگـزار  علـی)ع(  امـام 
نمازگـزاران بـه رعایـت تقـوای الهـی اظهـار 
داشـت: امـام علـی)ع( فرمـود "هـر کـس 
قلـب،  حکومـت کنـد،  تقـوا  او  دل  بـر  کـه 
اختیـار خـدا قـرار  را در  روح و روان خـود 
دهـد و هـر کـس کـه به دنبال جلـب رضایت 
باشـد، کارهـای نیکـش در چشـم  خداونـد 
مـردم برمـا شـده و در کار و هدفش پیروز 

" . د می شـو
امـام جمعـه کرمـان در نماز جمعـه 11 بهمن 
بـا بیـان اینکـه شـاهد خیانت قـرن درجهان 
هسـتیم کـه توسـط رئیـس  جمهـور احمـق 
آمریـکا و سـران بعضـی کشـورهای به ظاهر 
اسـامی انجـام شـد اظهـار داشـت: جریـان 
مقاومـت بـا خـون سیدالشـهدای مقاومـت 
سـپهبد شـهید سـلیمانی بـه جـوش آمـده 
اخـراج  اینکـه  بـه  اشـاره  بـا  اسـت.وی 
رژیـم  نابـودی  و  منطقـه  از  آمریکائی هـا 
مقاومـت  جبهـه  هـدف  اسـرائیل  غاصـب 
امـام)ره(  ورود  سـالروز  در  گفـت:  اسـت 
بـه میهـن اسـامی قـرار داریـم و امـام)ره( 
خلـوص  بـا  را  اسـامی  انقـاب شـکوهمند 
نیـت بـه پیـروزی رساند.علیدادی سـلیمانی 
بـا تبییـن ویژگی هـای شـخصیتی امام)ره( 

بـه وحـدت  توجـه  بـا  راحـل  امـام  افـزود: 
جبهـه مخالفـان اسـام در دنیا با پشـتیبانی 
بـه  را  انقـاب  خـدا  بـه  ایمـان  و  مـردم 
پیروزی رسـاند.وی بـا بیان اینکـه امام)ره( 
بـرای تکلیـف حرکـت می کـرد و در مسـیر 
تکلیـف الهـی از چیـزی نمی ترسـید گفـت: 
امـام)ره( بارهـا فرمـود "هیـچ ترسـی من را 
تهدیـد نکـرد" و در تمـام صحنه هـا فقـط بـه 
تکلیـف نـگاه می کـرد و روشـنگری عالمانـه 
و شـجاعانه بـا توجه بـه رعایت حـدود الهی 
یـادآوری  بـا  کرمـان  جمعـه  داشـت.امام 
خـواب  در  جامعـه ای کـه  امـام)ره(  اینکـه 
جامعـه  ایـن  خـود  روشـنگری  بـا  را  بـود 
آنقـدر  امـام)ره(  روشـنگری  و  کـرد  بیـدار 
خـوب و زیـاد بـود کـه توانسـت بـا دسـت 
خالـی انقـاب را بـه پیروزی برسـاند افزود: 
امـام)ره( نفوذناپذیـر بـود و در تاریـخ، نفوذ 
یـک مصیبـت بـزرگ بود کـه انقابی هـا را از 

صحنـه خـارج کـرد.
را  نفـوذ  راه  امـام)ره(  اینکـه  بیـان  بـا  وی 
بسـته بـود و کسـانی کـه امـروز در صحنـه 
مراقـب  بایـد  دارنـد  مسـئولیتی  و  هسـتند 
نفوذی هـا باشـند گفـت: متاسـفانه بعضی ها 
حرف هایـی در جوامـع بین المللـی می زننـد 
شـدن  دوقطبـی  سـمت  بـه  را  جامعـه  تـا 
ببرند.علیدادی سـلیمانی بـا تاکیـد بـر اینکه 
بایـد در برابـر دشـمن بـا اقتـدار بایسـتید و 

بدانیـد کـه بـا آدم قلـدر و غاصب نمی شـود 
بایـد  زورگـو  فـرد  بـا  افـزود:  مذاکـره کـرد 
بـا قاطعیـت حـرف زده و بـه او تـو دهنـی 
بزنیـم.وی بیـان کـرد: وحدتـی کـه بعـد از 
شـهادت سـپهبد شـهید سـلیمانی در جامعه 
ایجـاد شـده اسـت را نبایـد دچـار مشـکل 
کـرده و عـده ای بـا حرف هایشـان دل مردم 

را خـون نکننـد.
امـام جمعـه کرمـان بـا اشـاره بـه اینکـه در 
آسـتانه انتخابـات هسـتیم و کاندیداهـا بـا 
خـود خلـوت کننـد و اگـر می بیننـد فـردی 
لزومـی  چـه  دارد  وجـود  آنهـا  از  اصلح تـر 
گفـت:  شـوند  انتخابـات  صحنـه  وارد  دارد 
بایـد  می آیـد  صحنـه  بـه  کـه  کاندیدایـی 
حقـوق همـه افـراد را رعایـت کنـد، تخریـب 
را کنـار بگـذارد، اجـازه دهند مردم خودشـان 
ظرفیـت  و  تـوان  از  فقـط  و  انتخـاب کننـد 

بگویـد. خـودش 
انتخابـات  در  نظـارت  اینکـه  بیـان  بـا  وی 
مجریـان  و  ناظـران  و  دارد  اهمیـت  بسـیار 
کننـد،  فعالیـت  بی طرفانـه  بایـد  انتخابـات 
حـق تبلیـغ ندارنـد و نمی تواننـد بـه مـردم 
توصیـه انتخاباتی داشـته باشـند چـرا که در 
جایـگاه نظارتـی و اجرایی انتخابات هسـتند 
گفـت: همـه بایـد تـاش کنیـم تـا حضـور 
حداکثـری مـردم در پـای صندوق هـای رای 

را داشـته باشـیم.
اینکـه  بـه  توصیـه  بـا  علیدادی سـلیمانی 
هـواداران کاندیداهـا مراقبـت کننـد کـه دنیـا 
و آخـرت خـود را بـرای فرد دیگـری به خطر 
نیاندازنـد، طـرف حـق را بگیرنـد و از فـردی 
حمایـت کننـد که قدرت طلبی نداشـته باشـد 
گفـت: مجلـس در تـراز انقـاب اسـامی را 

بایـد در انتخابـات آینـده رقـم بزنیـم.

دادگسـتری  کل  رئیـس  موحـد  یـدهللا 
ویدئـو  نشسـت  در  کرمـان  اسـتان 
قضائـی  و  حقوقـی  کمیتـه  کنفرانـس 
بـا مـواد مخـدر اسـتان  شـورای مبـارزه 
توقیفـی  خودرو هـای  گفـت:  کرمـان  
در صورتـی کـه  مخـدر  مـواد  بـا  مرتبـط 
تعییـن تکلیـف نشـوند، در راسـتای ماده 
215 قانـون بـه فـروش رسـانده خواهـد 

شـد.
و  دادسـتان ها  ویـژه  حساسـیت  بـر  او 
بـرای  اسـتان  دادگسـتری های  روسـای 
توقیفـی  خودرو هـای  تکلیـف  تعییـن 
و  کـرد  تاکیـد  مخـدر  مـواد  بـا  مرتبـط 
افـزود: پـس از اعـام شـورای هماهنگی 
سـوابق  دربـاره  مخـدر  مـواد  بـا  مبـارزه 
و  دادسـتان ها  توقیفـی،  خودرو هـای 
بایـد ظـرف مـدت  روسـای دادگسـتری 

تعییـن  بـرای  الزم  بررسـی های  روز   10
تکلیـف ایـن خودرو هـا را انجـام داده و 
در صـورت لـزوم از ظرفیت هـای قانونـی 
قانـون   215 مـاده   2 تبصـره  جملـه  از 

کننـد. اسـتفاده  اسـامی  مجـازات 
اسـتان کرمـان  دادگسـتری  رئیـس کل 
کاشـف  سـازمان های  کـرد:  تصریـح 
بایـد سـعی کننـد کـه اطاعـات روشـنی 
خودرو هـا  جملـه  از  توقیفـی  امـوال  از 
در پرونـده قضائـی درج کننـد تـا رونـد 
و  امـوال تسـهیل شـده  تکلیـف  تعییـن 
جلوی هرگونه سـوء اسـتفاده سـد شود.
موحـد اظهـار داشـت: دادسـتان ها بایـد 
ضابطـان  عملکـرد  بـر  دقیقـی  نظـارت 
و  اعمـال کننـد  مـوارد  ایـن  در  قضایـی 
بـا اصـاح فرایند هـا تـاش می کننـد کـه 
ایجـاد  منفذ هـای  و  انحرافـات  جلـوی 

فسـاد بسـته شـود و ایـن موضـوع بایـد 
خودرو هـای  تکلیـف  تعییـن  حـوزه  در 
توقیفـی مرتبـط بـا حمـل و قاچـاق مواد 
دنبـال  تـری  ویـژه  صـورت  بـه  مخـدر 

شـود.
او بـر تعییـن تکلیـف فـوری خودرو های 
قاچـاق  و  حمـل  بـا  مرتبـط  توقیفـی 
مـواد مخـدر تاکیـد کـرد و گفـت: رونـد 
ابـاغ احـکام قطعـی مربـوط بـه شـورای 
در  مخـدر  مـواد  بـا  مبـارزه  هماهنگـی 
خودرو هـای  تکلیـف  تعییـن  بـا  رابطـه 
توقیفـی بایـد بررسـی و در صـورت نیـاز 

شـود. اصـاح 
رئیـس شـورای قضایـی اسـتان کرمـان 
بـاالی خودرو هـای  بـه حجـم  بـا اشـاره 
توقیفـی در پارکینـگ شـورای هماهنگـی 
بـا مـواد مخـدر اسـتان کرمـان،  مبـارزه 
انجـام  اقدامـات  بیـان کـرد: علـی رغـم 
تعییـن  و  فـروش  راسـتای  در  شـده 
در  توقیفـی  خودرو هـای  تکلیـف 
پارکینـگ شـورای مبـارزه با مـواد مخدر، 
مشـکل حجـم بـاالی خودرو هـا همچنان 
وجـود دارد و بـا توجـه بـه ایـن موضـوع 
بایـد بـرای اصـاح رونـد تعییـن تکلیـف 

شـود. اقـدام  خودرو هـا  ایـن 
دبیـر شـورای هماهنگـی مبـارزه بـا مواد 
مخـدر اسـتان کرمان نیز در این نشسـت 
هـزار  امسـال  مـاه  هشـت  در  گفـت: 
مـواد  بـا  رابطـه  در  نقلیـه  56 وسـیله  و 

ایـن  از  مخـدر توقیـف شـده اسـت کـه 
تعـداد 868 دسـتگاه خـودروی سـبک، 
 56 و  سـنگین  خـودروی  دسـتگاه   132

اسـت. بـوده  موتورسـیکلت  دسـتگاه 
اشـاره  بـا  محمـدی  انارکـی  محمدرضـا 
بـه صـدور حکـم رفـع توقیف بـرای 502 
دسـتگاه وسـائل نقلیـه توقیفی در سـال 
جـاری، خاطرنشـان کـرد: در هشـت ماه 
رفـع  حکـم  مـورد   582 گذشـته  سـال 
صـادر  توقیفـی  خودرو هـای  توقیـف 

شـده بـود.
حکـم  جـاری  سـال  در  اظهارداشـت:  او 
 25 سـبک،  خـودروی   223 مصـادره 
دسـتگاه خودروی سـنگین و 7 دسـتگاه 
موتورسـیکلت صـادر شـده و ایـن مـوارد 

انـد. تعییـن تکلیـف شـده 
دبیـر شـورای هماهنگـی مبـارزه بـا مواد 
مخـدر اسـتان کرمـان عنوان کـرد: صدور 
توقیفـی در  حکـم مصـادره خودرو هـای 
هشـت مـاه امسـال 52 درصد نسـبت به 
مـدت مشـابه سـال قبـل کاهش داشـته 

ست. ا
انارکـی محمـدی تصریـح کـرد: در سـال 
جـاری 559 دسـتگاه خـودروی توقیفـی 
مرتبـط بـا حمـل و قاچـاق مـواد مخـدر 
پایـان  تـا  و  اسـت  رسـیده  فـروش  بـه 
سـال جـاری نیـز دو مزایده فـروش این 

می شـود. برگـزار  خودرو هـا 

نماینده ولی فقیه در نماز جمعه 11 بهمن کرمان اعام کرد

متاسفانه برخی جامعه را به سمت 
دوقطبی شدن می برند

ورود دستگاه قضایی برای تعیین 
تکلیف خودرو های توقیفی مواد مخدر
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جمعــه و فرمانــده ســپاه کرمــان بــه مراســم بزرگداشــت جانباختــگان مراســم تشــییع کرمــان 

اشــاره داشــته اســت.

  در اینستاگرام چه خبر

فیلم جوکر 
آرتور فلک )جوکر( : بدترین قسمت ابتا به یک 

بیماری روانی این است که مردم توقع دارند 
طوری رفتار کنید انگار که این بیماری را ندارید

تنگه سد جیرفت
تنگه سد جیرفت در ۴0 کیلومتری شمال 

غربی شهرستان جیرفت در محل تنگ نراب 
قرار دارد.

چیزی شبیه ساندویچ ولی از نوع خرمایی. مردم 

محلی بهش می گن »مستوک«. زینب خانم 
تهل منطقه مارز هست در ضلع غربی تاالب جازموریان 

صبح ها می ره توی نخلستان و برگ های تازه درخت خرما 
راجمع می کنه و با خمیر خرمای مضافتی با زیره و پونه این ساندویچ را آماده می کنه. شما 

هم می  تونین سفارش بدین: 091350108۴۴

سوغاتجاذبهدیالوگ

عکس نوشت

معرفی

 تو می روی دیده من مانده به راهت

ای ماه سفر کرده خدا پشت و پناهت

ای روشنی دیده سفر کردی و دارم

از اشک روان آینه ای بر سر راهت

باز آی که بخشودم اگر چند فزون بود

شفیعی کدکنی

عکس: 
علی خضری مقدم

         در توییتر چه می گویند؟

 با حضور رییس هیات مدیره بانک کشاورزی کشور
بابک کالنتری به عنوان مدیر ستادی شعب بانک کشاورزی جنوب کرمان معرفی شد

آییــن معارفــه و تکریــم مدیــر ســتادی شــعب 
ــان باحضــور رییــس  ــوب کرم ــک کشــاورزی جن بان
هیــات مدیــره بانــک کشــاورزی ،ریاســت ســازمان 
جهــاد کشــاورزی جنــوب کرمــان ،ریاســت ســازمان 
صنعــت معــدن و تجــارت جنــوب کرمــان ،مســووالن 
اســتانی ، روســای شــعب ایــن بانــک در منطقــه و 
ــس  ــالن کنفران ــل س ــاورزان ، درمح ــی از کش جمع
ــزار  ــان برگ ــوب کرم ــک کشــاورزی جن ــت بان مدیری

شــد.
ــام  ــلیت ای ــن تس ــن آیین،ضم ــی کار درای داورماه
نظــام  خادمــان  بــه  توفیــق  وآرزوی  فاطمیــه 
سردارشهیدقاســم   یــاد  اســامی،  جمهــوری 
ســلیمانی وتمامــی شــهدای وطــن را گرامــی و 
ــک  ــران تبری ــه حاض ــررا ب ــام فج ــیدن ای ــرا رس ف

وتهنیــت گفــت.
نقــش  اهمیــت  بــه  خــود   ســخنان  در  وی   
ارتقــا   وافزایــش  امنیــت غذایــی  کشــاورزی در 
بانــک کشــاورزی  توســط  شــاخص  ایــن  تــراز 
اشــاره و عنــوان کــرد : توســعه کشــاورزی ،اهدافــی 
همچــون، تامیــن امنیــت غذایــی، ایجــاد اشــتغال، 
بخــش کشــاورزی،  شــاغلین  درآمــد  افزایــش 
حفاظــت از محیــط زیســت و منابــع طبیعــی را بــه 
ــا محقــق شــدن ایــن  دنبــال خواهــد داشــت کــه ب
اهــداف، توســعه اقتصــادی و توســعه ملــی محقــق 
ــه  ــادی را ب ــتقال اقتص ــه اس ــود ودر ادام ــی ش م

دنبــال دارد.
ماهــی کار افــزود :بانــک کشــاورزی در ایــن مســیر 
قــدم هــای بزرگــی را برداشــته اســت کــه افزایــش 
ــن  ــون ت ــن بخــش از حــدود 26 میلی ــدات ای تولی
ــان  ــن در پای ــون ت ــه 122 میلی ــاب  ب ــل انق دراوای
ــک در  ــن بان ســال 97 نشــان از اهمیــت نقــش ای
ــاب  ــد از انق ــران بع ــاورزی ای ــودی کش ــد صع رش

دارد .
ــان  ــا بی ــاورزی ب ــک کش ــره بان ــات مدی ــو هی  عض

ــای ــش ه ــر بخ ــی زی ــه درتمام اینک
ــاری تحــت  ــش ســطح آبی ــد افزای کشــاورزی مانن

ای،مکانیزاســیون  گلخانــه  هــای  فشار،ســازه 
انقــاب  برکــت  بــه  مــوراد  دیگــر  و  کشــاورزی 

اســامی  ضریــب رشــد.
قابــل ماحظــه ایــی داشــته ایــم  گفــت : بررســی 
هــای کارشناســي نشــان مــی دهــد، اعتبــارات چــه 
ــورت  ــه بص ــد و چ ــذاری جدی ــرمایه گ ــورت س بص
ــد  ــش  تولی ــه افزای ــر ب ــردش ، منج ــرمایه در گ س
شــده و فرصــت هــای شــغلی جدیــدی را در بخــش 

کشــاورزی ایجــاد کــرده اســت.
وی از تعییــن  مقــدار 520 هــزار میلیــارد ریــال 
تســهیات تزریــق شــده در ســال جــاری خبــرداد و 
ــف  ــای مختل ــن  تســهیات در بخــش ه ــزود ای اف
ــوالت  ــت از محص ــا در حمای ــه عمدت ــاورزی ک کش
ــتایی  ــدار روس ــتغال پای ــعه اش ــتراتژیک ، توس اس
و عشــایری ، مکانیزاســیون، پــرورش ماهــی در 
دریــا، توســعه کشــت گلخانــه ای و حفاظــت از آب 

ــه شــده اســت . ــر گرفت و خــاک در نظ
ماهــی کاردر ادامــه درد بخــش کشــاورزی را درد 
ــه عوامــل  ــا اشــاره ب ــوان و ب جامعــه کشــاورزی عن
گفــت  کشــاورزی  بخــش  توســعه  تســریعی 
:اساســی تریــن عامــل ســرعت بخــش در توســعه 
کشــاورزی ،اعتبــارات اســت و بانــک کشــاورزی در 

ــترده ای دارد. ــات گس ــیر توفیق ــن مس ای
وی  افزایــش تولیــد و درآمــد بــه همــراه اشــتغال 
و رفــاه را از اهــداف توســعه ایــی کشــور ذکــر کــرد و 
گفــت : هرســازمانی کــه در ایــن مســیر قــدم بــردارد 
در مســیر توســعه مــی رود و بانــک کشــاورزی بــر 
ــاری  ــال ج ــی در س ــای ارزیاب ــاخص ه ــای ش مبن
رتبــه اول کشــوررا بــه خــود اختصــاص داده اســت .

عضــو هیــات مدیــره بانــک کشــاورزی بابیــان 
اول  بــه گام  مربــوط  دســتاوردها  ایــن  اینکــه  
انقــاب شــکوهمند اســامی اســت و شــبکه بانکــی 
ــک کشــاورزی بصــورت اخــص در  بطــور اعــم و بان
ــاب  ــه گام دوم انق ــداف بیانی ــق اه ــتای تحق راس
اســامی وظیفــه بــس ســنگینی دارد ،افــزود : 
طبــق فرمایشــات مقــام معظــم رهبــری همــه 

ــی در مســیر  ــاق و همدل ــا وف ــد ب ــا بای ســازمان ه
قــدم  انقــاب  دوم  بیانیــه گام  اهــداف  تحقــق 
بردارنــد وهمزمــان بــا تــاش  و پیشــروی درمســیر 
جنــگ اقتصــادی ،اســتقال اقتصــادی کشــوررا 

ــم . ــت کنی تقوی
ــی  ریســک  ــن الملل ــتاندارد بی ــی کار  اس داور ماه
ــوان  ــد  عن ــج درص ــی پن ــه ال ــن س ــاری  را بی اعتب
ــوب  ــه  جن ــب در  منطق ــن ضری ــت ای ــرد و گف ک

ــت . ــد اس ــش درص ــی و ش ــان س کرم
وی ادامــه داد بانــک کشــاورزی تنهــا بانکــی اســت 
کــه بــر اســاس وظیفــه ذاتــی خــود بــه حمایــت از 
فعالیــن بخــش کشــاورزی  مــی پــردازد  .شــصت 
و پنــج درصــد از نیازهــای بخــش کشــاورزی را 
ــب  ــش ضری ــه افزای ــه الزم ــی دهد،ک ــش م پوش
ــش  ــن بخ ــی ای ــه مال ــت بنی ــش  تقوی ــن پوش ای
اســت، تــا بتــوان بــا افزایــش ســرمایه بانــک 
ــش  ــز افزای ــش نی ــن پوش ــب ای ــاورزی ضری کش

ــد . ــدا کن پی
ــا  ــاره ب ــا اش ــود ب ــخنان خ ــه س ــی کار در ادام ماه
بخشــی از برنامــه هــای بانــک در ســالجاری گفــت:

ــری از  ــور جلوگی ــه منظ ــا ب ــردن کاره ــتمی ک سیس
فســاد اداری، اجــرای بانکــداری دیجیتال و توســعه 

ــا در راســتای کاهــش حضــور مشــتریان  ــال ه کان
حمایــت  رجــوع،  اربــاب  تکریــم  و  شــعب  در 
از اســتارت اپ هــا و کســب و کارهــای نــوآور و 
دانــش بنیــان در مســیر خلــق ارزش  افــزوده 
بــرای مشــتریان ، فعــال نمــودن واحدهــای راکــد، 
ســاده ســازی روش هــا و تقویــت بنیــه مالــی 
ــش ســرمایه و  ــرای افزای ــاش ب ــک بواســطه ت بان
کاهــش مطالبــات غیــر جــاری در دســتور کار ایــن 

ــود. ــی ش ــال م ــت دنب ــا جدی ــوده و ب ــک ب بان
در  بانــک  کشــاورزی  مدیــره  هیئــت  رییــس 
ــاس  ــات  عب ــی از زحم ــا قدردان ــی ب ــخنان پایان س
ــان  ــدت زم ــدری در م ــاس حی ــدی زاده و  عب قای
بانــک  شــعب  ســتادی  درمدیریــت  خدمــت 
کشــاورزی جنــوب کرمــان و موفقیــت آنهــا در 
ــدر  ــک ق ــردی بان ــای عملک ــاخص ه ــش ش افزای
دانــی و تشــکر کــرد  و بــا معرفــی بابــک  کانتــری 
ــوب  ــک در جن ــد شــعب بان ــر جدی ــوان مدی ــه عن ب
ــکاری  ــا هم ــه ب ــرد ک ــدواری ک ــار امی ــان  اظه کرم
و تــاش صمیمانــه و صادقانــه کارکنــان بانــک 
ــد مســیر  ــک کشــاورزی بتوان ــن اســتان ، بان در ای
ــه  ــر چ ــه ه ــن منطق ــود را در ای ــته خ ــق گذش موف

ــد . ــه ده ــر ادام ــر و پویات بهت

اطاع رسانی

آوای محلی           

یک حس پر از َوهم و غزل گوی تو بودن
در مهلکه ی   واقعه    رهجوی تو بودن
طوفانِی   موها  و پریشانِی     حالت
در اوجِ  تاُطم  به  تکاپوی  تو بودن

ابروی َخم آلود و پر از حس  نه گفتن
من هم به هوای خم ابروی  تو بودن
پس میزنی و فاصله از کم شده کمتر

رویای من این شیوه ی جادوی توبودن
روباه ترین مکری و چشمان تو از گرگ
سخت است به این قاعده آهوی توبودن
من حس مامت زدگی دارم ازین عشق
یک آیه ی ُمنَزل شده با روی تو بودن

شاعر :  مهدی جالی


