
به گفته مدیرکل حفاظت محیط زیست استان در شرایط کنونی شهرستان های بافت، رابر 
و برخی مناطق جیرفت و سیرجان نیاز بیشتری برای تامین غذا حیات وحش دارند

مرگ یک معدنچی در معدن 
زغالسنگ کوهبنان

درخشش تکواندوکاران
جیرفتی در کشور

چالش تامین غذای 
حیات وحش

عبور از کشاورزی زیان ده با توسعه آبیاری نوین
رییس سازمان جهاد کشاورزی جنوب کرمان : با ادامه روند مصرف فعلی آب  تا ۲۰ سال آینده با افت کمی 

و کیفی ذخیره آب های زیر زمینی دشت های جنوب کرمان مواجه می شویم

دکتر فدایی از اولویت استانداری برای جنوب کرمان خبر داد

راه اندازی شرکت مدیریت 
صادرات محصوالت جنوب
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ما را در تلگرام دنبال کنید
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کرونا و کری ما !

سیدجالل فیاضی
یادداشت مهمان

ســازمان بهداشــت جهانــی اعــالم وضعیــت 
اضطــراری کــرده اســت؛ آمــار مبتالیــان بــه 
ــر  ــزار نف ــرز 10 ه ــا از م ــار کرون ــروس مرگب وی
ــده  ــا ســرعتی نگران کنن هــم گذشــته اســت و ب
قربانیــان ایــن ویــروس افزایــش می یابــد.

ــه منشــاء  ــن_ ک ــی ووهــان چی شــهر 11 میلیون
ــل  ــهر ارواح تبدی ــه ش ــود _ب ــروس ب ــن وی ای
شــده و تمــام ســاکنان آن قرنطینــه شــده انــد. 
ــا را  ــروس کرون ــی وی ــت جهان ــازمان بهداش س
یــک اپیدمــی جهانــی نامیــده اســت و خواســتار 
آن  مهــار  آن  بــرای  بین المللــی  تالش هــای 

شــده اســت.
ــدات  ــف تمهی ــان کشــورهای مختل ــن می  در ای
خــود را بــرای پیشــگیری از ورودایــن  ویــروس 
مرگباربــه کشــور خــود افزایــش داده انــد. 17 
ــد  ــه مقص ــود را ب ــای خ ــان پروازه ــور جه کش
ــه از  ــری ک ــداد دیگ ــد و تع ــو کرده ان ــن لغ چی
انگلیــس  آمریکا،کانــادا،  از جملــه؛  کشــورها 
،فرانســه ،هلنــد ،نیوزلنــد، فنالند،اســترالیا، آلمــان 
ــه  ــد ب ــته ان ــود خواس ــهروندان خ ــن از ش و ژاپ
ــن  ــه چی ــوارد بســیار ضــروری از ســفر ب جــز م

ــد. ــاب کنن اجتن
ــازی  ــای مج ــورمان در فض ــت کش ــر بهداش وزی
ــاون  ــه مع ــه در نامــه ای ب اعــالم کــرده اســت ک
اســت  از وی خواســته  رئیــس جمهــور  اول 
تــا از طریــق وزارت امــور خارجــه و وزارت راه 
ــه  ــن ب ــافر از چی ــع ورود مس ــازی مان و شهرس
ایران)هوایی،دریایــی وزمینــی ( شــوند. امــا 
ــران  ــن _ای ــو پروازهــای چی ــری از لغ ــوز خب هن
نیســت و مســافران و گردشــگران چینــی در 
ــتانی  ــنواره زمس ــدان جش ــی در هم ــد! حت راهن
»ایــران بــا شــکوه«با هــدف جــذب گردشــگران 
چینــی در ایــام تعطیــالت آغــاز ســال نــو چیــن 
در جریــان اســت و گفتــه مــی شــود تــا ۲0 

ــه دارد. ــن ادام بهم
خبرهــای ضــد و نقیضــی از مشــاهده افــراد 
ــی  ــران و برخ ــای ای ــا در مرزه ــه کرون ــال ب مبت
ــه در  ــه البت ــت ک ــده اس ــر ش ــهرها منتش از ش
بســیاری از مــوارد هــم تکذیــب شــده اســت امــا 
برخــورد تــوأم بــا آرامــش مســئوالن عالــی رتبــه 
ــده  ــران کنن ــی نگ ــوع حیات ــن موض ــوربا ای کش
ــران و  ــن ای ــای چی ــو پروازه ــدم لغ ــت .ع اس
ــن  ــای ای ــان هواپیماه ــری همزم ــی  بکارگی حت
مســیرکه امــکان آلودگــی آنهــا زیــاد اســت _ در 
ــا  پروازهــای داخلــی موجــب شــگفتی همــراه ب

ــردم اســت . ــی م نگران
 آیــا »کرونــا« موجــب »کــری مــا «شــده 

اســت؟

کهنوججیرفت

هوا
 و 

آب

نمایشگاهبهارهکرماناز۱۶اسفندماهبرگزارمیشود

سـال  اسـفندماه   16 از  بهـاره کرمـان  نمایشـگاه 
غذایـی،  مـواد   ، روز  هشـت  مـدت  بـه  جـاری 
 15 بـا  را  بهداشـتی  مـواد  و  پوشـاک  خشـکبار، 

می کنـد. عرضـه  تخفیـف  درصـد 
معـاون امـور بازرگانی و توسـعه تجارت سـازمان 
صنعـت، معـدن و تجـارت اسـتان کرمـان گفـت: 
گـروه مـواد غذایـی و مـواد پروتئینـی از جملـه 

گوشـت قرمـز، مـرغ، حبوبـات، برنـج، ماکارونی 
و روغـن، گـروه خشـکبار شـامل شـیرینی، آجیل 
و شـکالت، پوشـاک، کیـف و کفش و گـروه مواد 
شـوینده و بهداشـتی در نمایشـگاه بهـاره کرمـان 
عرضـه  شـهروندان  بـه  تخفیـف  درصـد   15 بـا 

می شـود.
سـینا خسـروی اظهار داشـت: تمهیدات بسـیاری 

از جملـه مسـائل امنیتی، اورژانس، آتش نشـانی 
و بیمـه غرفـه داران در کمیتـه نمایشـگاهی بـرای 
برگـزاری نمایشـگاه بهـاره کرمـان در نظـر گرفتـه 

شـده است.
معـاون امـور بازرگانـی و توسـعه تجارت سـازمان 
صنعـت، معـدن و تجـارت اسـتان کرمـان گفـت: 
بهداشـت بـه همـراه اسـتاندارد بـا نظارت بـر تمام 
مراحـل نمایشـگاه بهـاره کرمـان، کاالهای مشـکل 
دار را از نمایشـگاه جمـع آوری مـی کنـد، ضمـن 
اینکـه اتحادیـه ها نیـز پیش از آغاز نمایشـگاه بر 

کاالهـای عرضـه شـده نظـارت دارند.
وی تصریـح کـرد: ابتـدا بنـا بـود نمایشـگاه بهـاره 
در پنـج نقطـه از کرمـان اجـرا شـود و با پیشـنهاد 
اتـاق اصنـاف بـه عنـوان متولـی کمیته نمایشـگاه 
تصمیـم گرفـت کـه در یـک محـل برگـزار شـود و 
فعـال مـکان آن مصلـی امـام علـی )ع( کرمان در 

نظـر گرفته شـده اسـت.
بـه گـزارش ایرنـا خسـروی ادامـه داد: از شـورای 
در  گرفتیـم  اسـتعالم  کرمـان  اسـتان  ترافیـک 
باشـد،  نداشـته  وجـود  مشـکلی  کـه  صورتـی 
نمایشـگاه بهـاره در منطقـه مصلی امـام علی )ع( 

کرمـان برگـزار مـی شـود.

آتشسوزیدرریگان/۱۰۰اصله
درختخرماسوخت

کشاورزانجنوباستاندرآستانهورشکستگی

در  سـوزی  آتـش  گسـترش  از  ریـگان  فرمانـدار 
ایـن  گنبکـی  بخـش  روسـتا های  نخلسـتان های 
شهرسـتان بـه علـت طوفـان شـدید شـن خبـر داد.

باشـگاه خبرنـگاران جـوان گـزارش داده؛ امیـن باقـری 
گفـت: براثـر شـدت وزش باد تـا کنـون 100اصله درخت 

خرمـا در آتش سـوخته اسـت.
وی افـزود اسـت کـه به دلیل شـدت شـعله های آتش 
وطوفـان آتش نشـانان قـادر به مهار آتش نیسـتند اما 

تـالش برای مهـار آتش سـوزی نخلسـتان های ریگان 
ادامـه دارد.فرمانـدار ریـگان بیـان کـرد: با شـدت وزش 
بـاد احتمـال افزایش آتش سـوزی در نخلسـتان های 

روسـتای حاجی آباد وجـود دارد.
او از اعزام ماشـین های آتش نشـانی شـهرداری ریگان 
وگنبکـی جهـت مهـار آتـش خبـر داد و از کشـاورزان 
در  زدن  آتـش  از  طوفـان  بـروز  زمـان  در  خواسـت 

نماینـد. خـوداری  نخلسـتان ها 

افزایـش هزینه هـای تولیـد، کاهـش قیمـت، نبـود 
بـازار مناسـب و افزایـش سـطح زیـر کشـت خیاردر 
رونـق  از  را  محصـول  ایـن  بـازار  کرمـان،  جنـوب 
انداختـه و کشـاورزان را متضـرر کـرده اسـت. مدیـر 
زراعـت سـازمان جهـاد کشـاورزی جنوب کرمـان نیز 
از پیش بینـی تولیـد ۴50 هـزار تنـی خیـار سـبز در 
هفـت شهرسـتان جنوبـی کرمـان خبـر داد و گفـت: 
ایـن میـزان محصـول خیـار سـبز از سـطح 1۲ هـزار 
هکتـار برداشـت می شـود.فرامرز رسـتگاری افـزود: 
برداشـت خیـار در هفـت شهرسـتان جنوبـی اسـتان 
فروردین مـاه  پایـان  تـا  و  آغـاز  آذر  اول  از  کرمـان 
ادامـه دارد. آنقـدر ایـن بـازار خیـار در جنوب اسـتان 
سـرد و بـی رونـق اسـت کـه بیـم ایـن وجـود دارد 
کـه خیـار هـای کاشـته شـده، مصـرف دام شـود و 
خطـر ورشکسـتگی کشـاورزان جنـوب را تهدیـد مـی 
کنـد و البتـه ایـن موضـوع در مـورد اکثـر محصوالت 
کشـاورزی جنـوب صـدق مـی کند.افزایـش صادرات 
طـی سـال گذشـته موجـب شـد، کشـاورزان جنـوب 
کرمـان بـه کشـت ایـن محصـول ترغیـب شـوند اما 
در سـال جـاری بـی توجهی بـه بازاریابـی و صادرات 
موجـب شـده تقاضـا بـرای خریـد به شـدت کاهش 
یابـد. وعـده هـای متعـدد مسـووالن هـم انـگار در 
حـد وعـده بـوده و دردی از مـردم دوا نمـی کنـد، 

رییـس سـازمان جهادکشـاورزی جنـوب کرمـان بـا 
اشـاره بـه کاهش شـدید قیمـت محصول خیارسـبز 
گفـت: تنظیم بـازار داخلی بـه وزارت صنعـت، معدن 
و تجـارت محـول و صـادرات محصـوالت کشـاورزی 
تحـت نظـارت ایـن وزارتخانـه بـوده امـا وزارت جهاد 
کشـاورزی  بخـش  متولـی  عنـوان  بـه  کشـاورزی 
رایزنـی  و  پیگیـری  حـال  در  حامـی کشـاورزان،  و 
بـرای رفـع مشـکل خیـارکاران است.سـعید برخوری 
بـه عوامـل موثـر بـر کاهـش قیمـت خیـار سـبز در 
جنـوب کرمـان اشـاره کـرد و اظهـار داشـت: واردات 
17 محصـول زراعـی و باغـی بـه کشـور عـراق ممنوع 
شـده و از طرفی قیمت مناسـب خیار سـبز در سـال 
گذشـته و همچنیـن مسـاعد بـودن شـرایط جـوی 
در سـال جـاری، موجـب افزایـش سـطح زیرکشـت 
گلخانه هـا شـده لـذا امروز بـا فراوانی تولیـد و عرضه 
محصـول بیـش از تقاضـا مواجـه هسـتیم.در حالـی 
کـه طـی سـال های گذشـته کشـاورزان بـه سـمت 
تولیـد محصـول خیـار بـا توجـه بازاریابـی در عـراق 
و روسـیه ترغیـب می شـدند و سـود قابـل توجهـی 
هـم بـه جیـب زدنـد امـا در سـال جـاری اقـدام و 
برنامـه ریـزی مناسـبی بـرای صـادرات بـه خـارج 
از کشـور انجـام نشـده اسـت و عـدم واردات خیـار 
بـه عـراق موجـب شـده ایـن محصـول روی دسـت 

کشـاورزان کرمانـی بمانـد. خیار کاران جنوب اسـتان 
رییـس سـازمان جهادکشـاورزی جنـوب کرمـان بـا 
اشـاره بـه کاهش شـدید قیمـت محصول خیارسـبز 
گفـت: تنظیم بـازار داخلی بـه وزارت صنعـت، معدن 
و تجـارت محـول و صـادرات محصـوالت کشـاورزی 
تحـت نظـارت ایـن وزارتخانـه بـوده امـا وزارت جهاد 
کشـاورزی  بخـش  متولـی  عنـوان  بـه  کشـاورزی 
رایزنـی  و  پیگیـری  حـال  در  حامـی کشـاورزان،  و 
بـرای رفـع مشـکل خیـارکاران است.سـعید برخوری 
بـه عوامـل موثـر بـر کاهـش قیمـت خیـار سـبز در 
جنـوب کرمـان اشـاره کـرد و اظهـار داشـت: واردات 
17 محصـول زراعـی و باغـی بـه کشـور عـراق ممنوع 
شـده و از طرفی قیمت مناسـب خیار سـبز در سـال 
گذشـته و همچنیـن مسـاعد بـودن شـرایط جـوی 
در سـال جـاری، موجـب افزایـش سـطح زیرکشـت 
گلخانه هـا شـده لـذا امروز بـا فراوانی تولیـد و عرضه 
محصـول بیـش از تقاضـا مواجـه هسـتیم. رییـس 
سـازمان جهادکشـاورزی جنوب کرمان از رایزنی های 
متعـدد پیرامـون پیگیـری موضوع صـادرات خیار به 
کشـور قزاقسـتان و کشـورهای اروپایـی و همچنیـن 
کاهـش هزینه هـای حمـل و نقـل خبـر داد و گفـت: 
ایـن موضـوع در حـال پیگیـری بـوده ولی به شـکل 

آنـی حـل نمی شـود.

1۲ تا 13۲3 تا ۲3

فراخوانمناقصاتعمومی
دومیکمرحلهای

نوبت 

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

۲098000۲8۲0000۲5
احداث 3 دستگاه پل عابر پیاده در حوزه 

استحفاظی اداره کل راهداری و حمل ونقل جاده 
ای جنوب کرمان)همراه با ارزیابی کیفی(

15،8۲3،۲9۲،71۴
ضمانت نامه 

بانکی) مطابق با 
فرمت ارایه شده 
در اسناد( _ اصل 

فیش واریز نقد

791,16۴,636
راه ،باند فرودگاه و 
زیرسازی راه آهن 

1398

۲098000۲8۲0000۲6
خرید یک دستگاه بیل مکانیکی چرخ زنجیری 

تا ۲۴ تن با پیکور اضافه
مقطوع16،000،000،000800،000،000

اداره كل راهـداری و حمـل و نقـل جـاده ای جنوب اسـتان کرمان در نظر دارد مناقصات عمومی ذیل را از طریق سـامانه تـدارکات الکترونیکی دولت برگزار 
نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصات از دریافت اسـناد مناقصات تا ارائه پیشـنهاد مناقصه گران و بازگشـایی پاکت ها از طریق درگاه سـامانه تدارکات الکترونیکی 
دولـت )سـتاد( بـه آدرس “ www.setadiran.ir “  انجام خواهد شـد و الزم اسـت مناقصـه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سـایت مذکور 

و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شـرکت در مناقصات محقق سـازند. تاریخ انتشـار مناقصات در سـامانه تاریخ 11/14/ 1398 می باشـد.

اداره كل راهداری و حمل و نقل جاده ای جنوب

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصات از سایت : تا ساعت 13 روز چهار شنبه مورخ 16/ 11/ 1398
مهلت زمانی ارائه پیشنهاد : تا ساعت 13 روز پنجشنبه مورخ 1۲/۰1/ 1398

زمان بازگشایی پاکت ها : ساعت 8 صبح روز شنبه مورخ 1۲/۰3/ 1398
اطالعــات تمــاس دســتگاه مناقصــه گــزار جهــت دریافــت اطالعــات بیشــتر در خصــوص اســناد مناقصــات و ارائــه پاکــت هــای الــف : نشــانی : اداره كل 
راهــداری و حمــل ونقــل جــاده ای جنــوب اســتان کرمــان به نشــاني: جيرفــت – کیلومتــر 5 جــاده کرمان_پایانه بــار جیرفــت و تلفــن : ۰344335۲139 

و ۰344335۲169
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه : مرکز تماس : ۰۲141934 ،  دفتر ثبت نام : 88969737 و 85193768
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ــه  ــر ک ــن کارگ ــکاران ای ــته، هم ــا نوش ــه ایلن ــور ک آنط
ایــوب مارندگانــی نــام داشــت، بــا انتشــار پیامــی ایــن 

ــد. ــر را اعــالم کردن خب
آن ها در این پیام نوشــته اند:

حــوادث کار سلســله وار چــراغ خانه هــای زیــادی را 
می کنــد.  بی سرپرســت  را  خانــواده ای  و  خامــوش 
ــا در  ــید ت ــی رس ــوب مارندگان ــه ای ــت ب ــار نوب ــن ب ای
روز جمعــه بــرای انــدک مــزدی کــه در روز اســتراحت 
ــدن  ــت چرخان ــود را جه ــان خ ــد، ج ــش می ش نصیب
چــرخ زندگیــش از دســت بدهــد، بــه کجــا رســیده ایم 
کــه بایــد از اســتراحت و تفریــح در کنــار خانــواده 
بچرخانیــم  را  زندگی مــان  بتوانیــم  تــا  بگذریــم 
مشــکلی کــه بــه دســت دولت هــا بــه فراموشــی 

ــت.  ــده اس ــپرده ش س
ــکاران  ــخ معدن ــرگ تل ــار و م ــه غم ب ــن قص ــا ای گوی
ــد  ــکلی زرن ــادن اش ــا مع ــه ت ــورت گرفت ــتان ی از زمس
کرمــان و مرگ هــای تــک نفــره در ســایر معــادن 
ــون  ــادن و مدف ــایر مع ــتان و س ــن اس ــنگ ای زغال س
شــدن کارگــران در زیــر خروارهــا خــاک همچنــان 
ــد و  ــران را فهمی ــن کارگ ــه کســی درد ای ــه دارد؛ ن ادام
ــخ  ــادی پاســخگوی مــرگ تل ــا نه ــچ ارگان و ی ــه هی ن
ــت و  ــران نیس ــن کارگ ــخت ای ــوار و س ــوادث ناگ و ح

ــود. ــد ب نخواه
آیــا بایــد همــه کارگــران در معــادن چنیــن سرنوشــتی 
داشــته باشــند؟ آیــا مــا کارگــران نبایــد طعــم روزهــای 
خــوش و زندگــی در کنــار خانــواده را بچشــیم؟ عــالوه 
ــکالت  ــان و مش ــختی مرگ م ــان س ــختی کارم ــر س ب
ــه گوشــی  ــا ن ــاری شــغلی مان اســت ام ــاک بیم دردن
بــرای شــنیدن و نــه قانونــی بــرای اجــرا شــدن 
ــذ اجــرا  ــادن روی کاغ ــون در مع اســت؛ متاســفانه قان

می شــود.
ســخت ترین کار-کمترین مزد.کوتاه ترین عمر.

دنیای تاریک یک معدن کار، بدرود روزهای روشن.
التمــاس تفکر-ســه قربانــی در دو ماه-ایــن ســومین 
ــان در  ــتان کرم ــنگ اس ــادن زغالس ــی مع ــات جان تلف

ســه مــاه اخیــر اســت.
ــر اثــر ریــزش معــدن »همــکار راور«  19 دی امســال ب

یــک نفــر جــان خــود را از دســت داد.
19 آذر هــم مــرگ یــک کارگــر 35 ســاله بــر اثــر 
ــر  ــار دیگ ــک ب ــا، ی ــدن پابدان ــی از مع ــزش بخش ری
ایمــن نبــودن معــادن زغالســنگ کرمــان را بــه رخ 
ــه 1۲ –  ــروف ب ــان مع ــنگ کوهبن ــید.معدن زغالس کش
ــت. ــان اس ــتان کرم ــه اس ــادن پرحادث ــزو مع 1۴ ج

از  جیرفــت  شهرســتان  انتظامــی  فرمانــده 
ــاله در  ــه 10س ــر بچ ــک پس ــوت ی ــوختگی و ف س
ــا بطــری  ــازی ب ــر آتــش ب ــر اث ایــن شهرســتان ب

نفــت خبــر داد.
ســرهنگ"رضا محمدرضایــی"در تشــریح جزئیــات 
ــری  ــالم خب ــی اع ــار داشــت: در پ ــر اظه ــن خب ای
ــره ســوختگی و اعــزام  ــوع یــک فق ــر وق ــی ب مبن
فــرد مصــدوم بــه مراکــز درمانــی، مامــوران پلیــس 

جهــت بررســی بــه محــل اعــزام شــدند.
ایــن مقــام مســئول افــزود: پــس از حضــور 
ــاء  ــد اعض ــخص ش ــتان مش ــوران در بیمارس مام
ــه علــت  کامــل بــدن یــک پســر بچــه 10 ســاله ب
آتــش بــازی دچــار ســوختگی شــدید شــده و این 

ــده اســت. ــوت ش ــتان ف ــرد در بیمارس ف
علــت  خصــوص  در  محمدرضایــی  ســرهنگ 
وقــوع ایــن حادثــه گفــت: ایــن پســربچه ضمــن 
دسترســی بــه بطــری حــاوی نفــت و کبریــت در 
حــال آتــش بــازی بوده کــه متاســفانه مقــداری از 
مــواد قابــل اشــتعال بــر روی لبــاس وی ریختــه و 

ــه دلخــراش شــده اســت. باعــث ایــن حادث
بیشــتر  نظــارت  جیرفــت  انتظامــی  فرمانــده 
ــای  ــازی ه ــری از ب ــودکان و جلوگی ــن برک والدی
خطــر آفریــن آنهــا را مهمتریــن راه پیشــگیری از 
تکــرار حــوادث غیــر قابــل جبــران دانســت و  بــه 
ــایل  ــرار دادن وس ــدار داد: از ق ــا هش ــواده ه خان
خطرنــاک مثــل کبریــت و مــواد آتــش زا در 

ــد. ــودداری کنن ــدا خ ــودکان ج ــترس ک دس

ایرنا - نخسـتین پایانه گل شـاخه بریده در جنوب 
شـرق کشـور امـروز )شـنبه( در مجتمـع گلخانـه ای 
حسـینعلی  حضـور  بـا  زرنـد  شهرسـتان  علی آبـاد 
امیـری معـاون پارلمانـی رئیس جمهـوری، معاون 
رئیـس سـازمان  کرمـان،  اسـتاندار  عمرانـی  امـور 
جهاد کشـاورزی و مسـئوالن محلی این شهرسـتان 

بـه بهره بـرداری رسـید.
بـه گـزارش ایرنـا، با ایجـاد سـامانه تولیـد و توزیع 
انـواع گل شـاخه بریـده در شهرسـتان زرند گل های 
در سراسـر کشـور  و  منطقـه جمـع آوری  تولیـدی 

توزیـع و بخشـی از آن صـادر می شـود.
همچنیـن در ایـن پایانـه گل هایـی کـه در منطقـه 
بیـن  و  وارد  نقـاط  سراسـر  از  نمی شـود  تولیـد 

می شـود. توزیـع  منطقـه  گل فروشـی های 
از محاسـن وجـود ایـن پایانـه می تـوان بـه حـذف 
واسـطه ها، ایجـاد ارزش افـزوده بـا بسـته بندی و 
برندسـازی، کاهـش قیمـت محصـوالت تولیـدی و 
امـکان تامیـن نیاز گلفروشـی های داخل اسـتان و 

منطقـه و همچنیـن صـادرات اشـاره کرد.
معـاون پارلمانـی رئیـس جمهـوری گفـت: مـردم 
شهرسـتان زرنـد مردمانی شـریف مومن پرتالش و 

با احسـاس مسـئولیت هسـتند.
حسـینعلی امیـری مجموعـه تولیـدی گلخانـه گل 
رز را مجموعـه ای بـا مدیریـت صحیـح آب، تولیـد 
محصـول صادراتـی و ارز آور توصیـف کـرد و گفـت: 
در ایـن شهرسـتان همت هـا بـرای توجه به داشـته 

هـای داخلـی و اقتصـاد مقاومتـی اسـت.
رییـس جهـاد کشـاورزی اسـتان کرمـان در آییـن 
افتتـاح ایـن پایانـه گفـت: ۲ هـزار و 650 هکتـار 
گلخانـه در کرمـان وجـود دارد کـه ۲50 هکتار آن در 

شـمال ایـن اسـتان واقـع شـده اسـت.
 15 هکتـار   ۲50 ایـن  از  افـزود:  عبـاس سـعیدی 
هکتـار آن گل شـاخه بریـده بـا تولیـد 15 میلیـون 
شـاخه، ۲0 هکتـار تولیـد گل آپارتمانـی و مابقی آن 
زیرکشـت سـبزی و صیفـی اسـت کـه سـاالنه ۴5 
هـزار تـن سـبزی و صیفـی در این گلخانه هـا تولید 

می شـود.
وی تصریـح کـرد: پایانـه ایجـاد شـده در مجتمـع 
گلخانـه ای علی آبـاد زرند با هزینـه 17 میلیارد ریال 
کـه 10 میلیـارد آن از محل تسـهیالت اشـتغال زایی 
بـوده ایجـاد شـده و در حال حاضر سـاالنه می تواند 
1۲ میلیـون شـاخه گل را بسـته بنـدی کنـد و تا 30 

میلیـون شـاخه گل قابل افزایش اسـت.

مرگ یک معدنچی 
در معدن زغالسنگ 

کوهبنان

آتش بازی با بطری 
نفت جان پسربچه

10 ساله را گرفت

نخستین پایانه گل شاخه 
بریده در جنوب شرق 

کشور به بهره برداری رسید

خبر

خبر

پیک امید کانون کرمان 
به رودبار جنوب رفت

کشف 151 راس دام قاچاق 
در جیرفت

بهره مندی مردم قلعه گنج 
از خدمات کاروان نشاط و امید

درخشش تکواندوکاران 
جیرفتی در کشور

برنامه اکران جشنواره فیلم فجر در 
کرمان و جیرفت

امـــداد فرهنگـــِی پیـــک امیـــد 
فکـــری  پـــرورش  کانـــون 
ــتان  ــان اسـ ــودکان و نوجوانـ کـ
ــیل زده  ــه سـ ــان در منطقـ کرمـ

ــد. ــام شـ ــوب انجـ ــار جنـ رودبـ
بـــه گـــزارش روابط عمومـــی اداره کل کانـــون 
ـــون  ـــان اداره کل کان ـــان، کارشناس ـــتان کرم اس
کرمـــان بـــا همراهـــی مربیـــان مراکـــز 
عنبرآبـــاد،  و  جیرفـــت  فرهنگی هنـــری 
مراکـــز فرهنگی هنـــری ســـیار روســـتایی 
کهنـــوج، منوجـــان و عنبرآبـــاد و مرکـــز 
ــیار  ــار و سـ ــماره چهـ ــری شـ ــی هنـ فرهنگـ
شـــهری کرمـــان کاروان امـــداد فرهنگـــی را 
ـــیل زده  ـــه س ـــد در منطق ـــک امی ـــب پی در قال
رودبـــار در جنـــوب اســـتان کرمـــان برگـــزار 

کردنـــد.

ــادی  ــن اردوی جهـ ــر، ایـ ــن خبـ ــر ایـ بنابـ
یـــک روزه 7 بهمـــن 98 در دو روســـتای 
ـــوزی  ـــت دانش آم ـــر جمعی ـــا ۲۲0نف ـــگ ب پن
نفـــر جمعیـــت   ۴00 بـــا  و چاه علی شـــاه 
دانش آمـــوزی بـــا مشـــارکت فرمانـــداری 

رودبـــار جنـــوب اجـــرا شـــد.
ایـــن  در  اســـت کـــه،  حالـــی  در  ایـــن 
امـــداد فرهنگـــی اســـتانی، مربیـــان کانـــون 
پـــرورش فکـــری کـــودکان و نوجوانـــان 
قصه گویـــی،  چـــون  برنامه هایـــی  بـــه 
جنگ فرهنگـــی،  نمایش عروســـکی، 
ــتی  ــی و کاردسـ ــازی، اوریگامـ ــابقه، بـ مسـ
و ... را بـــرای گـــروه ســـنی کـــودکان و 
ـــاب  ـــدای کت ـــا اه ـــرده و ب ـــرا ک ـــان اج نوجوان
و هدیـــه دل بچه هـــای بحـــران زده ایـــن 

ــد. ــاد کردنـ ــه را شـ منطقـ

ــت  ــی جیرفـ ــده انتظامـ فرمانـ
ــاق  ــت: 151 راس دام قاچـ گفـ
از یـــک دســـتگاه کامیـــون 
ــتان  ــن شهرسـ ــوری در ایـ عبـ

ــد. کشـــف شـ
ــده  ــی فرمانـ ــا محمدرضایـ ــرهنگ رضـ سـ
انتظامـــی شهرســـتان جیرفـــت گفـــت: 
مامـــوران پلیـــس آگاهـــی شهرســـتان 
قاچـــاق کاال  بـــا  مبـــارزه  راســـتای  در 
عبـــوری  خودرو هـــای  کنتـــرل  حیـــن 
ـــتگاه  ـــک دس ـــه ی ـــان" ب محور"جیرفت-کرم
ـــی  ـــرای بررس ـــکوک و آن را ب ـــون مش کامی

ــد. ــف کردنـ ــتر متوقـ بیشـ
شـــده  انجـــام  بررســـی  در  افـــزود:  او 
ـــل 151  ـــون حام ـــن کامی ـــد ای ـــخص ش مش
ـــد  ـــفند و فاق ـــوع گوس ـــاق از ن راس دام قاچ

هرگونـــه مجـــوز بهداشـــتی و حمـــل اســـت.
ســـرهنگ محمدرضایـــی بـــا بیـــان اینکـــه 
ـــده  ـــف ش ـــام کش ـــان ارزش احش کارشناس
ــد،  ــرده انـ ــرآورد کـ ــال بـ ــارد ریـ را 3 میلیـ
ـــم  ـــه یـــک مته ـــن زمین ـــار داشـــت: در ای اظه
دســـتگیر و پـــس از تشـــکیل پرونـــده 
مقدماتـــی بـــه مراجـــع قضائـــی معرفـــی 

شـــد.
ــان  ــا بیـ ــت بـ ــی جیرفـ ــده انتظامـ فرمانـ
اینکـــه هـــر گونـــه جابجایـــی دام نیازمنـــد 
کســـب مجوز هـــای الزم اســـت، گفـــت: 
ـــر اقتصـــاد کشـــور  ـــی ب ـــه مهلک قاچـــاق ضرب
ــز  ــی نیـ ــروی انتظامـ ــازد و نیـ وارد می سـ
حســـب انجـــام وظیفـــه بـــا قاچاقچیـــان 
کاال و احشـــام برخـــورد قاطـــع و قانونـــی 

خواهـــد کـــرد.

مدیرعامـــل جمعیـــت هـــالل 
از  اســـتان کرمـــان  احمـــر 
بهـــره منـــدی بیـــش از ۲ هـــزار 
روســـتا های  در  تـــن   500 و 
کمتـــر توســـعه یافتـــه بـــه مناســـبت 
ایـــام دهـــه فجـــر در شهرســـتان قلعـــه 
گنـــج خبـــر داد. رضـــا فـــالح مدیـــر کل 
جمعیـــت هـــالل احمـــر اســـتان کرمـــان 
ــن  ــی از خیریـ ــت جمعـ ــا همـ ــت: بـ گفـ
ــبت  ــه مناسـ ــر بـ ــالل احمـ ــب هـ داوطلـ
ایـــام دهـــه فجـــر؛ بـــا برگـــزاری کاروان 
امیـــد و نشـــاط بیـــش از ۲ هـــزار و 500 
ــد  ــن کاروان بهره منـ ــات ایـ ــن از خدمـ تـ

شـــدند.
ـــروژه در  ـــن پ ـــه ای ـــه اینک ـــاره ب ـــا اش او ب
روســـتا های "مـــارز " از توابـــع قلعـــه 

گنـــج برگـــزار شـــده اســـت، افـــزود: 
قبیـــل  از  اقالمـــی  کاروان  ایـــن  در 
و  پوشـــاک  بهداشـــتی،  موادغذایـــی، 
ــباب  ــی و اسـ ــایل گرمایشـ ــش، وسـ کفـ
ـــده  ـــع ش ـــوار توزی ـــن 500 خان ـــازی در بی ب

ــت. اسـ
او بـــا اشـــاره بـــه برگـــزاری برنامه هـــای 
ــودکان  ــان و کـ ــرای نوجوانـ ــاط آور بـ نشـ
ـــر  ـــالل احم ـــب ه ـــد داوطل ـــط هنرمن توس
اســـتان بیـــان کـــرد: بیـــش از 300 نفـــر 
از برنامه هـــای هنـــری و فرهنگـــی اجـــرا 

ــدند. ــز بهره منـــد شـ شـــده نیـ
احمـــر  هـــالل  جمعیـــت  مدیرعامـــل 
اســـتان کرمـــان عنـــوان کـــرد: ارزش 
ــن  ــده در ایـ ــع شـ ــالم توزیـ ــی اقـ ریالـ
اســـت. تومـــان  میلیـــون   500 کاروان 

پومســـه  تکوانـــدو  تیـــم 
بـــه  جیرفـــت  نونهـــاالن 
نرجـــس  مربیگـــری 
اســـما  سرپرســـتی  و  شـــریفی 
ســـعیدی عنـــوان ســـوم بخـــش 
تیمـــی هفتمیـــن دوره لیـــگ برتـــر 

را کســـب کـــرد. کشـــور 
هفتمیـــن دوره لیـــگ برتـــر پومســـه 
10 تیـــم از  تکوانـــدو بـــا حضـــور 
ـــروع و در دو دور  ـــاه 98 ش ـــرداد م م

رفـــت و برگشـــت انجـــام شـــد.
تیـــم تکوانـــدو پومســـه نونهـــاالن 
بهـــاره  ترکیـــب  بـــا  جیرفـــت 
ســـلیمانی،  نرگـــس  دهدشـــتی، 
فاطمـــه زهـــرا حیـــدری و نگیـــن 

ـــه مربیگـــری نرجـــس  شـــفیعی زاده ب
اســـما  سرپرســـتی  و  شـــریفی 
نماینـــده  عنـــوان  بـــه  ســـعیدی 
ــا  ــن رقابت هـ ــان در ایـ ــتان کرمـ اسـ

یافـــت. حضـــور 
تیمـــی،  بخـــش  در  پایـــان  در 
ـــان  ـــران و کرم ـــان، ته ـــای اصفه تیم ه
ــوم  ــا سـ )جیرفـــت( عناویـــن اول تـ
خـــود کردنـــد. آن  از  را  رقابت هـــا 

رده ی  در  و  انفـــرادی  بخـــش  در 
بزرگســـاالن نیـــز نرجـــس شـــریفی 
نایـــب قهرمـــان شـــد و پومســـه 
رو هایـــی از تهـــران و قـــم نیـــز بـــه 
و  اول  جایگاه هـــای  در  ترتیـــب 

ــد. ــرار گرفتنـ ــوم قـ سـ

اداره کل فرهنـگ و ارشـاد اسـالمی 
اسـتان کرمان سـاعتی پیـش برنامه 
را  ایـن جشـنواره  فیلم هـای  اکـران 
اعـالم کرد.بر این اسـاس 1۴ فیلم در 
نوبت های  18:30 و ۲1 سـینما مهتاب و 19:30 و ۲۲ 
در سـینما آسـیا اکران می شوند و خبری از جشنواره 

فجر در سـینما شهرتماشـا نیست.
اسـامی فیلم هایـی کـه قـرار اسـت در شـهر کرمـان 
خـروج،  اسـت:1-  زیـر  شـرح  بـه  شـوند،  اکـران 
کارگـردان: ابراهیم حاتمی کیـا، تهیه کننده: حبیب اله 
والی نـژاد  ۲- آبـادان یـازده 60، کارگـردان: مهـرداد 
ابـر  حسـن کالمـی 3-  تهیه کننـده:  خوشـبخت، 
بارانـش گرفته، کارگـردان: مجید برزگـر، تهیه کننده: 
مجیـد برزگـر  ۴- خـوب، بد، جلف۲: ارتش سـری، 
کارگـردان: پیمان قاسـم خانی، تهیه کننده: محسـن 
چگینـی  5- پوسـت، کارگـردان: بهمـن ارک، بهـرام 
ارک، تهیه کننـده: محمدرضـا مصبـاح  6-بـی صـدا 
حلـزون، کارگردان: بهرنـگ دزفولـی زاده، تهیه کننده: 
کارگـردان:  شـد،  خـون   -7 شایسـته   مرتضـی 

مسـعود کیمیایی، تهیه کننده: جـواد نوروزبیگی  8- 
سـینما شـهر قصه، کارگـردان: کیـوان علی محمدی، 
تهیه کننـده: کیـوان علی محمـدی   9- مـردن در 
آب مطهـر، کارگـردان: نویـد محمـودی، تهیه کننـده: 
جمشـید محمـودی  10- درخـت گـردو، کارگـردان: 
محمدحسـین مهدویـان، تهیه کننده: سـیدمصطفی 
احمـدی  11- پـدران، کارگـردان: سـالم صلواتـی، 
تهیه کننـده: شـهرام مسـلخی  1۲- عامـه پسـند، 
کارگردان:سـهیل بیرقـی، تهیه کننـده: سـهیل بیرقـی

13- تعارض)ریسـت(، کارگردان:محمدرضـا لطفـی، 
زاده  1۴- شـنای  امیـر سـید  تهیه کننـده: سـید 
پروانـه، کارگـردان: محمـد کارت، تهیه کننـده: رسـول 

صدرعاملـی
برنامه اکران فیلم در جیرفت

در همیـن حـال جیرفـت دیگر شـهر اسـتان کرمان 
اسـت کـه برخـی فیلم هـای جشـنواره فجر امسـال 

را اکـران می کنـد.
البتـه جنـوب کرمـان اداره کل ارشـاد مسـتقلی از 

دارد. اسـتان کرمـان 

ایسـنا-یک عضو شـورای اسـالمی شـهر جیرفت 
گفت: بر اسـاس آخرین جلسـه شـورای اسالمی 
شـهر جیرفـت مقـرر گردیـد جهـت احتـرام بـه 
جایـگاه نمـاز جمعـه و مصلـی ایـرادات قانونـی، 
نسـبت بـه سـاخت و سـازهای غیـر اصولـی در 
محـل مصلـی به صورت شـفاهی به امـام جمعه 

شـود. اعالم 
"محمـود معناصـری" در گفت وگـو بـا ایسـنا در 
پاسـخ بـه ابـراز نگرانی مـردم و ایـرادات قانونی 
اصولـی  غیـر  سـازهای  و  سـاخت  بـا  نسـبت 
)سـقف سـبک( در محـل مصلـی شـهر جیرفت 
بـا اسـتناد به صـدر مـاده 100 قانون شـهرداری ها 
کـه خـود تبصـره هـای متعـددی را در بـر دارد، 
افـزود: صـدر مـاده 100 قانون شـهرداری ها اعالم 
مـی کنـد »مالکیـن اراضی واقع در شـهر و حریم 
آن قبـل از هـر گونـه اقـدام عمرانـی یـا تفکیـک 
اراضـی بایـد از شـهرداری پروانه و یـا مجوز اخذ 
نماینـد« لـذا مـی طلبـد همـه در برابـر قانـون 
بـرای  الگویـی  نوبـه خـود  بـه  تمکیـن کـرده و 

باشـیم. جامعه 
در محوطـه مصلـی شـهر  و سـاز  وی سـاخت 
جیرفـت را طبـق صدر ماده 100 قانون شـهرداریها 
خـالق قانـون دانسـت و بیـان کـرد: بـا توجـه به 
اینکـه کاربـری مصلـی جیرفـت مذهبی اسـت و 
هـر گونـه تغیـر کاربری بایـد در کمیسـیون ماده 
5 مطـرح و بعـد از رعایـت قانـون صـورت بگیرد، 
امـا متاسـفانه برای سـاخت و سـازهای اخیر در 
مصلـی جیرفـت ایـن مـوارد ذکـر شـده رعایـت 

اند. نشـده 
معـاون سـابق  عمرانـی فرمانـدار جیرفـت اظهار 
 ۲۲ سـاختمان کـه  ملـی  مقـررات  طبـق  کـرد: 
و  سـاختمان  بخواهـد  کـس  هـر  دارد  مبحـث 
یـا بنایـی را احـداث نمایـد حتمـا بایـد در ایـن 

چارچـوب عمـل کنـد.
شـهردار اسـبق جیرفـت بـا ایـن توضیـح طبـق 
مقـررات ملی سـاختمان  احداث سـقف سـبک 
و هـر گونـه پـی چینی بـدون رعایت اصـول فنی 
کامـال خـالف اسـت خاطـر نشـان کـرد: اگـر بـر 
خـالف آنچـه بیان شـد، بنایی احداث شـود بروز 
خطرات احتمالی ناشـی از این سـاخت و سـازها 

بـر عهـده سـازنده و متولی کار اسـت.
از  ناشـی  پیامدهـای  از  نگرانـی  ابـراز  بـا  وی 
)سـقف  و  مجـاز  غیـر  سـازهای  و  سـاخت 
توجـه  بـا  جیرفـت  مصلـی  محـل  در  سـبک( 
بـه ظرفیـت حضـور جمعیـت هـای غیـر قابـل 
پیـش بینی،گفـت: مصلـی جیرفـت یـک مکان 
عمومـی اسـت و جمعیـت هـای زیـادی بـرای 
ایـن  شـرکت در مراسـمات و مناسـبت هـا در 
مـکان حضـور پیـدا مـی کننـد و بـا وجـود بنـای 
ضیـف، غیراصولـی و غیرقانونـی؛ اگـر در صـورت 
اذحـام جمعیـت حادثـه ناخوشـایندی رخ بدهد 
چـه کسـی پاسـخگو اسـت؟ و همـه مـی داننـد 
کـه مدیریـت و سـاماندهی جمعیـت هـای چند 
ده هـزار نفـری امـکان پذیر نیسـت و هـر لحظه 
امـکان دارد نحـوه قـرار گرفتـن جمعیـت تغییـر 

پیـدا کنـد.
این عضو شـورای اسـالمی شـهر جیرفت با بیان 
ایـن مطلـب کـه انتظار اسـت نماینده ولـی فقیه 
در اسـتان کرمـان نسـبت به این مهـم ورود پیدا 
کننـد افزود:بـا توجـه بـه ایـن که سـال گذشـته 
مـی خواسـتند پـارک بانـوان را داخـل مصلـی 
احـداث کننـد و دو طـرف مصلـی مغـازه در نظـر 
گرفتـه شـده بود کـه بـا ورود نماینده ولـی فقیه 
در اسـتان)حجت االسـالم والمسـلین علیدادی( 
و شـورای سیاسـت گـذاری ائمـه جمعـه اسـتان 
بـر اسـاس مسـتندات موجـود جلـوی  کرمـان 

ایـن کارگرفتـه شـد و اعـالم کردنـد که خـارج از 
اساسـنامه و برنامـه مدون مصلـی حق هیچگونه 

سـاخت و سـازی وجود نـدارد.
وی نـگاه عادالنـه در برخـورد با مـردم را در نحوه 
سـاخت و سـازها مـورد تاکیـد قـرار داد و افزود: 
مـردم بـر ایـن بـاور هسـتند در مرحلـه اول باید 
اگـر  و  باشـند  مسـاوی  قانـون  برابـر  در  همـه 
سـاخت سـاز غیر اصولی)سقف سـبک(در محل 
مصلـی جیرفـت منع قانونی ندارد شـورای شـهر 
و شـهرداری هـم بـرای مـردم سـخت نگیرنـد 
و اجـازه بدهنـد افـراد بـی بضاعـت بـا حداقـل 
هزینـه مسـکن مـورد نیـاز خـود را بـه صـورت 
سـقف سـبک تامیـن کننـد و از طرفـی احـداث 
بنـای جدیـد در مصلـی نبایـد بـه جایـگاه اصلی 
بـا وجود مرقـد شـهدای گمنام خدشـه وارد کند.
جیرفـت  شـهر  اسـالمی  شـورای  عضـو  ایـن 
صیانـت از فضـای معنـوی و مذهبـی مصلی را با 
وجـود مرقـد مطهـر شـهدای گمنـام مـورد تاکید 
قـرار داد و گفـت: انجـام کار فرهنگی در راسـتای 
بـه  سـفر  در  انقـالب  معظـم  رهبـر  فرمایشـات 

جیرفـت در اولویـت اسـت و اینکـه در یـک ضلع 
مصلـی نمایندگـی فروش مصالح سـاختمانی به 
صـورت غیـر اصولـی و غیـر قانونی احداث شـده 
اسـت هیـچ سـنخیتی با اهـداف فرهنگـی ندارد 
و موجب شـده اسـت مردم بـا مراجعه حضوری 
بـه اعضای شـورا  نسـبت به این اقدامـات انتقاد 

. بکنند
وی در پاسـخ بـه این سـوال کـه آخرین تصمیم 
شـورای اسـالمی شـهر جیرفـت در جلسـه اخیر 
در رابطـه بـا نحـوه برخورد با سـاخت و سـازهای 
مصلـی  محـل  در  سـبک(  مجاز)سـقف  غیـر 
جیرفـت چـه بـود اسـت؟ گفت:بر اسـاس اتفاق 
نظـر همـه اعضای شـورای اسـالمی مقـرر گردید 
مراتـب نگرانـی مـردم را بـه همـراه مسـتندات 
غیـر قانونـی بـودن بناهای در دسـت احـداث، به 
صـورت شـفاهی بـه امـام جمعـه شـهر جیرفت، 
اعـالم گـردد تـا اینکـه بـه جایـگاه نمـاز جمعه و 
مصلـی خدشـه ای وارد نشـود و امیدواریـم از 
قانون اسـتقبال بشـود و شـاهد نباشیم به شکل 

دیگـری جلـوی کار گرفتـه شـود.

امـروز  گفـت:  کرمـان  اسـتاندار   - ایرنـا 
قضـاوت هـای عجوالنـه، حرف هـای بدون 
مـدرک، موضـع گیری های نسـنجیده، نقل 
شـنیده هـای بـی اسـاس و تصمیـم بدون 
برهـان ناشـی از آن اسـت که بـه آموزه های 

قرآنـی توجـه الزم نمی شـود.
بـه گـزارش ایرنـا، محمدجـواد فدائـی روز 
شـنبه در آئیـن بزرگداشـت 1۲ بهمـن مـاه 
سـالروز ورود امـام راحـل )ره( به کشـور در 
محـل مصـالی امـام علـی )ع( افـزود:  بـا 
توجـه بـه در پیـش بـودن انتخابـات  بـه 
عنـوان یـک رویداد ملی و سرنوشـت سـاز 
بایـد در تمـام بیانـات، موضـع گیـری هـا، 
اقدامـات و اعمـال خـود انصـاف و عدالـت 

را رعایـت کنیـم.
وی بـا اشـاره بـه اینکه امـروز برای توسـعه 
نیـاز  همگانـی  همـکاری  و  مشـارکت  بـه 
داریـم، اظهار داشـت: مشـارکت و تعاون در 

امـور مختلـف، یـک اقدام انقالبی اسـت که 
انقالبـی بـودن و انقالبـی مانـدن را متجلـی 

مـی کند.
ایجـاد اشـتغال برای چهـار هـزار و 63۲نفر 

بـا افتتـاح ۲67طـرح بخـش خصوصی 
اسـتاندار کرمـان گفـت: ۲67 پـروژه بخش 
تومـان  میلیـارد  هـزار   10 بـا  خصوصـی 
بـرای  اشـتغال  ایجـاد  و  سـرمایه گذاری 
چهـار هـزار 63۲ نفـر و 5۲3 پـروژه بخـش 
دولتـی با 798 میلیادتومان سـرمایه گذاری 
دهـه فجـر امسـال در ایـن اسـتان افتتـاح 
معـدن  بخـش  در  اسـتان  در  می شـود. 
و صنایـع معدنـی موفقیـت هـای خوبـی 
داشـته ایـم و پـروژه های خوبی آغاز شـده 

اسـت.
وی ادامـه داد: در سـفر ریاسـت جمهـوری 
بـه اسـتان کرمـان 981 پـروژه با 1۲ هـزار و 
300 میلیارد تومان سـرمایه گـذاری و ایجاد 

اشـتغال بـرای ۲ هـزار و 500 شـغل افتتـاح 
. شد

ریاسـت  سـفر  در  کـرد:  خاطرنشـان  وی 
جمهـوری بـه اسـتان کرمـان در آبـان مـاه 
امسـال 76 پـروژه بـا ۲ هزار میلیـارد تومان 

سـرمایه گـذاری آغـاز شـد.
اسـتاندار کرمـان بـه تکمیـل زنجیـره تولید 
فـوالد در اسـتان کرمـان اشـاره و بیـان کرد: 
اسـتان کرمـان در حـوزه آی تـی بزرگتریـن 
بـا  رفسـنجان  در  خاورمیانـه  سـنتر  دیتـا 
سـرمایه گـذاری بخـش خصوصـی افتتـاح 

است.  شـده 
فدائـی عنـوان کـرد: در سـال جـاری هـزار 
میلیارد تومان تسـهیالت تبصره 18 سهمیه 
اسـتان کرمـان بوده کـه 500 میلیـارد تومان 

تاکنـون ابالغ شـده اسـت.
وی گفـت: پنجـره واحـد سـرمایه گـذاری 
در اسـتان کرمـان فعـال اسـت و درصـدد 
هسـتیم کـه مجوزهـا، مطالعـات و زمیـن 
اختصـاص یابـد و برای اجرای پـروژه آماده 
شـود و امیدواریـم تا پایان سـال جاری 60 
پـروژه بـه این شـکل آماده شـود تا مراجعه 
کننـدگان بتوانند به سـرعت ایـن واحدها را 

راه انـدازی کنند.
اسـتاندار کرمـان ادامـه داد: در مناطق کمتر 
توسـعه یافته جنوب اسـتان نیز بـرای بهره 
بـرداری از منابـع معدنی برنامـه ریزی های 

خوبی شـده است.
فدائـی عنـوان کـرد: در بخـش کشـاورزی 
نیـز در حـال حاضـر 60 و نیـم میلیـون تـن 

اسـتان کرمـان  در  محصـوالت کشـاورزی 
تولیـد مـی شـود کـه ارزش آنهـا ۲7 هـزار 

میلیـارد تومـان در سـال اسـت.
توسـعه  بخـش کشـاورزی  در  وی گفـت: 
کشـت گلخانـه ای، تعییـن سیسـتم های 
آبیاری، اسـتفاده از سیسـتم هـای مدرن و 
ایجـاد شـرکت مدیریت صـادرات در جنوب 

اسـتان کرمـان در اولویـت اسـت.

ساخت 1۰هزار واحد مسکونی 
برای افراد کم بضاعت 

حـوزه  در  تصریـح کـرد:  کرمـان  اسـتاندار 
مسـکن نیـز طـی یکسـال گذشـته 9 هـزار 
و  روسـتاها  در  مسـکونی  واحـد   ۲13 و 
شـهرهای زیـر ۲5 هـزار نفـر افتتـاح شـده 

اسـت.
فدائـی گفـت: قـرار اسـت 10 هـزار واحـد 
مسـکونی بـرای افراد کـم درآمـد و خانواده 

هـای محـروم احـداث شـود.
وی با اشـاره به اینکه سـه هزار و 500 واحد 
آمـاده واگـذاری بـه محرومـان و افـراد کـم 
درآمـد اسـت، افـزود: ۲ هزار واحـد تا پایان 

سـال جـاری به بهـره برداری می رسـد.
اسـتاندار کرمـان ادامـه داد: طـی یکسـال 
گذشـته ۲ هـزار و 600 واحـد مسـکونی در 
جمعیـت  نفـر  هـزار  بـاالی ۲5  شـهرهای 

اسـتان کرمـان احـداث شـده اسـت.
آب  تامیـن  راسـتای  در  گفـت:  فدائـی 
اسـتان کرمـان و رفـع مشـکالت مربـوط به 
خشکسـالی اقداماتی در سـه حـوزه تدوین 

و اجرایـی شـده اسـت. 

آخرین وضعیت ساخت و سازهای 

غیر اصولی در مصلی جیرفت
راه اندازی شرکت مدیریت 
صادرات محصوالت جنوب
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 ای
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ــل  ــداران از قبی ــه جان ــامل کلی ــش ش ــات وح ــف حی تعری
پســتانداران، پرنــدگان، خزنــدگان و دوزیســتان کــه بــه 
صــورت وحشــی و طبیعــی بــدون دخالــت انســان در 
ــی  ــه م ــش گفت ــات وح ــد، حی ــی کنن ــی م ــان زندگ جه
ــای  ــه ه ــان و گون ــی گیاه ــر، تمام ــی دیگ ــه عبارت ــود. ب ش
جانــوری روی کــره زمیــن کــه اهلــی و دســت آمــوز 
ــی  ــات وحــش معرف ــوان اکوسیســتم حی ــه عن نیســتند، ب
ــرای  ــی ب ــی حمایت ــان طرح ــتان کرم ــوند. در اس ــی ش م
تغذیــه حیــات وحــش در نظــر گرفتــه شــده اســت.
ــتان  ــت اس ــط زیس ــت از محی ــر کل حفاظ ــاکری مدی ش
کرمــان دربــاره طــرح تغذیــه حیــات وحــش بــه کاغــذ وطــن 
ــاعد  ــوی نامس ــرایط ج ــه ش ــی ک ــی وقت ــه طورکل ــت: ب گف
ــی  ــا و یخ زدگ ــش دم ــرایط کاه ــود،مخصوصا در ش ــی ش م
ــش  ــات وح ــرارات، حی ــه ح ــش درج ــی در افزای ــا حت و ی
ــرای  ــه ب ــکان دارد ک ــوند و ام ــی ش ــرو م ــکل روب ــا مش ب
ــن دســت و حاشــیه روســتاها   ــه پایی ــردن، ب ــدا ک ــذا پی غ
بیاینــد،  وقتــی ایــن حیوانــات از زیســت گاه خــود فاصلــه 
ــد،  ــد در معــرض آســیب و خطــر قــرار مــی گیرن مــی گیرن
ســازمان محیــط زیســت بــرای جلوگیــری از ایــن خطــرات، 
ایــن طــرح را اجــرا مــی کنــد کــه خودمــان حیــات وحــش 
را تغذیــه دســتی کنیــم مثــل  توزیــع علوفــه یــا دان بــرای 
پرنــدگان.در برخــی اوقــات بعضــی از افــراد در ایــن طــرح، 

ــه طــور مثــال همیــن  کمــک حــال ســازمان مــی شــوند ب
اواخــر 10 خیــر بــرای علوفــه در بخــش بردســیر اقــدام کــرده  
و تــا حــد زیــادی مشــکالت تامیــن علوفــه در ایــن بخــش 
را بــر طــرف کردند.شــاکری در مــورد اینکــه ایــن طــرح از چــه 

زمانــی در اســتان کرمــان اجــرا مــی شــود،گفت:  پیــش از 
ایــن در ســال های خشکســالی هــم ایــن برنامــه هــا  اجــرا 
ــی  ــل بارندگ ــه دلی ــر ب ــال حاض ــی در ح ــت ، ول ــده اس ش
هــای اخیــر  مشــکل خشکســالی وجــود نــدارد امــا حیــات 
ــد. ــده ان ــه ش ــد تغذی ــری نیازمن ــی دیگ ــه دالیل ــش ب وح

مدیــر کل حفاظــت از محیــط زیســت اســتان درمــورد نحــو 
کمــک رســانی خیریــن در ایــن موضــوع گفــت:  اداره محیط 
زیســت دســتگاه هدیــه پذیر نیســت اگــر خیریــن  بخواهند 
کمکــی بکننــد بایــد مبالــغ کمــک خــود را بــه صنــدوق ملــی 
ــایت  ــخصی دارد ودر س ــاب مش ــه حس ــت ک ــط زیس محی
موجــود اســت، واریــز کــرده و در فیــش قیــد کننــد »بــرای 
کمــک بــه حیــات وحــش« و رســید فیــش پرداختــی خــود 
ــت  ــط زیس ــازمان محی ــه س ــد ک ــازمان دهن ــل س را تحوی
ــه شــاکری  ــه گفت ــا شــود. ب ــن کمــک ه ــر ای ــد پیگی بتوان
ــر و  ــی شهرســتان هــای بافــت و راب در شــرایط جــوی کنون
ــرای  ــاز بیشــتری ب برخــی مناطــق جیرفــت و ســیرجان نی
ــادآور  ــاکری ی ــات وحــش دارند.ش ــرای حی ــذا ب ــن غ تامی
شــد: وقتــی بــه  بــه خاطــر بــارش بــرف و نبودغــذا حیــات 
وحــش بــه پاییــن دســت بیاینــد، آن حیواناتــی کــه گوشــت 
خــوار نیســتند بیشــتر در معــرض خطــر قــرار مــی گیرنــد بــه 
دلیــل اینکــه خــود طعمــه گوشــتخواران مــی شوند.شــاکری 
در مــورد نحــو تهیــه ایــن علوفــه هــا، گفت:مــا در ســازمان 
ردیــف بودجــه خاصــی  در مــورد خریــد علوفــه بــرای حیــات 
وحــش داریــم و بــه طــور معمــول ایــن کار را  انجــام مــی 
دهیم،امــا نیــاز حیــات وحــش بیشــتر از بودجــه ای اســت 
کــه بــه ایــن موضــوع اختصــاص داده  شــده است.شــاکری 
ــه  ــه علوف ــاز ب ــک نی ــه پی ــه ک ــن نکت ــادآوری ای ــن ی ضم
وغــذا در زمســتان اســت، گفت:ولــی بعضــی تابســتان هــا 
ــت  ــم، وضعی ــی کنی ــس م ــت و ح ــالی هس ــه خشکس ک
ــدارد،  مناســبی  از لحــاظ خــوراک حیــات وحــش وجــود ن
ــادآور شــد:   ــان ی ــم. شــکری در پای ــاره کمــک مــی کنی دوب
مــا  در ســازمان محیــط زیســت معمــوال می گذاریــم طبیعت 
تصمیــم بگیــرد، ولــی در مــواردی کــه بــه هــر طریقی انســان 
هــا زیســت گاه را تهدیــد کردیــم مثــال بــا عــدم رعایــت قانون 
ــود و  ــی ش ــر م ــیب پذی ــت آس ــط زیس ــع محی ، آن موق
ــه در شــرایط عــادی  ــد و گرن ــدا مــی کن ــه کمــک پی ــاز ب نی
، طبیعــت  همیشــه بهتریــن تصمیــم گیرنــده بــرای حیــات 
وحــش اســت.چندی پیــش  نیــز  یکــی از ایــن حیوانــات 
ــتای  ــی در روس ــراز وحش ــک گ ــد، ی ــت آم ــن دس ــه پایی ب
زاخــت بخــش جبالبــارز جنوبــی بــه محــل  ســکونت انســان 
هــا وارد شــده اســت، و جــان یــک چوپــان را گرفــت.

 بیش از 300 گونه  جانوری در استان
ــارت  ــس اداره نظ ــینا رئی ــور س ــور پ ــن منص ــش از ای   پی

ــان؛  ــا راه آرم ــو ب ــان در گفتگ ــور وحــش اســتان کرم ــر ام ب
ــان  ــتان کرم ــوری در اس ــه جان ــه 33۴ گون ــان اینک ــا بی ب
وجــود دارد کــه ۲5 درصــد گونــه هــای کشــور را شــامل مــی 

ــه  ــه ســان هفــت گون ــوری گرب ــه جان شــود، گفــت: از 10گون
ملــی و بیــن المللــی در اســتان کرمــان بــه صــورت مصــور 
ــگ  ــش پلن ــه داد: پراکن ــت.وی ادام ــیده اس ــت رس ــه ثب ب

ــی در همــه  ــی و بیــن الملل ــه اصل ــوان گون ــه عن ــی را ب ایران
ــد  زیســت گاه هــای اســتان داشــته ایــم و در منطقــه دربن
ــن در  ــت رســیده و همچنی ــه ثب ــای مصــوری ب ــزارش ه گ

ــه  ــوع گون ــن ن ــات از ای ــورد تلف ــای 88 و 89 دو م ســال ه
ــه  ــوط ب ــوری اعــالم شــده و آخریــن مــورد تلفــات مرب جان
ــا آزمایــش هــای انجــام شــده  ســال گذشــته اســت کــه ب

مشــخص شــد، ســن پلنــگ ایرانــی تلــف شــده بــاال بــوده 
ــبی  ــتگاه مناس ــه راور زیس ــان اینک ــا بی ــینا ب ــت.پور س اس
بــرای یــوز پلنــگ ایرانــی اســت، ابــراز کــرد: پراکنــش گونــه 
ــام کارکال در دربنــد راور و  ــه ن ــه ســان دیگــر ب ــوری گرب جان
اکثــر مناطــق دیگــر اســتان وجــود دارد کــه گــزارش مصــور 
ــت رســیده اســت. رئیــس اداره  ــه ثب ــه ب ــن زمین ــز در ای نی
نظــارت بــر امــور وحــش اســتان کرمــان بــا اشــاره بــه اینکــه 
گربــه پــاالس محــدود و بســیار خجالتــی اســت، اظهــار کرد: 
ایــن نــوع گونــه جانــوری در منطقــه بردســیر، پاریز ســیرجان 
و شــهربابک گــزارش شــده کــه فقــط گــزارش مصــور در دو 
نقطــه بردســیر و پاریــز ســیرجان بــه ثبــت رســیده اســت.

جمعیت زیادی از حیات وحش علوفه خوار در 
کرمان وجود دارد 

پــور ســینا در خصــوص گونــه هــای جانــوری علــف خــوار 
ــن  ــبی را از ای ــت مناس ــت: جمعی ــان گف ــتان کرم در اس
نــوع گونــه جانــوری در اســتان داریــم کــه شــاخص نمونــه 
کشــوری هســتند؛ قــوچ و میــش کرمــان در کمتــر جــای 
ــه در کل  ــک نمون ــز ی ــود و کل و ب ــی ش ــده م ــر دی دیگ
کشــور اســت و در کرمــان نیــز جمعیــت مناســبی از ایــن 
ــر امــور  ــوری داریم.رئیــس اداره نظــارت ب ــه جان ــوع گون ن
ــیری را  ــو سردس ــه داد: آه ــان ادام ــتان کرم ــش اس وح
ــوری  ــه جان ــوع گون ــن ن ــه ای ــم ک ــه بردســیر داری در منطق
نیــز از جملــه شــاخص هــای محیــط زیســت ایــن منطــه 
اســت و جدیــدا نیــز گونــه آهــو غــزال را داریــم کــه ایــن 
نــوع گونــه جانــوری گرمســیری اســت کــه پراکنــش 
ــه  ــه اینک ــاره ب ــا اش ــتان دارد.وی ب ــطح اس ــی در س خوب
ــوری انجــام مــی  ــه هــای جان هــر ســاله سرشــماری گون
ــرد:  ــار ک ــر اســت، اظه ــان ب ــه کاری ســخت و زم شــود ک
ــا توجــه بــه وســعت اســتان ۲0 منطقــه حفاظــت شــده  ب
ــیار  ــا بس ــن کار م ــود دارد و بنابرای ــان وج ــتان کرم در اس
ــد قــم اســت کــه فقــط یــک  ــر از اســتانی مانن ســخت ت
ــه  ــر اینک ــد ب ــا تأکی ــام مســئول ب ــن مق زیســتگاه دارد.ای
ســازمان اداره کل محیــط زیســت اســتان کرمــان اقداماتــی 
ــرده  ــاز ک ــتان آغ ــای اس ــتگاه ه ــا زیس ــور ارتق ــه منظ را ب
ــی  ــار یعن ــون هکت ــش از ســه میلی ــرد: بی ــراز ک اســت، اب
ــت  ــت حفاظ ــا تح ــق م ــد از مناط ــدود 15.35 درص در ح
محیــط زیســت قــرار دارد کــه ایــن میــزان مناســب اســت 
امــا شــاخصه هــای مــا بایــد باالتــر از ایــن میــزان باشــد.

شاکری مدیر کل حفاظت از محیط زیست استان 
کرمان درباره طرح تغذیه حیات وحش به کاغذ وطن 
گفت: به طورکلی وقتی که شرایط جوی نامساعد می 

شود،مخصوصا در شرایط کاهش دما و یخ زدگی و 
یا حتی در افزایش درجه حرارات، حیات وحش با 
مشکل روبرو می شوند و امکان دارد که برای غذا 

پیدا کردن، به پایین دست و حاشیه روستاها  بیایند،  
وقتی این حیوانات از زیست گاه خود فاصله می 

گیرند در معرض آسیب و خطر قرار می گیرند، سازمان 
محیط زیست برای جلوگیری از این خطرات، این 
طرح را اجرا می کند که خودمان حیات وحش را 

تغذیه دستی کنیم مثل  توزیع علوفه یا دان برای 
پرندگان.در برخی اوقات بعضی از افراد در این طرح، 

کمک حال سازمان می شوند به طور مثال همین 
اواخر 1۰ خیر برای علوفه در بخش بردسیر اقدام کرده  
و تا حد زیادی مشکالت تامین علوفه در این بخش را 

بر طرف کردند.شاکری در مورد اینکه این طرح از چه 
زمانی در استان کرمان اجرا می شود،گفت:  پیش از 
این در سال های خشکسالی هم این برنامه ها  اجرا 

شده است ، ولی در حال حاضر به دلیل بارندگی های 
اخیر  مشکل خشکسالی وجود ندارد اما حیات وحش 

به دالیلی دیگری نیازمند تغذیه شده اند.

به گفته مدیرکل حفاظت محیط زیست استان در شرایط کنونی شهرستان های بافت، رابر و برخی مناطق جیرفت 
و سیرجان نیاز بیشتری برای تامین غذا حیات وحش دارند

چالش تامین غذای حیات وحش

حیـات وحـش سـرمایه ای اسـت کـه بایـد قـدر آن را دانسـت، اسـتان کرمـان نیـز از ایـن نعمت بی 
بهـره نیسـت و البتـه نیازمنـد توجـه ویـژه، هـم اکنـون حیـات وحـش در سراسـر دنیـا در وضعیـت 
مناسـبی نیسـت، براسـاس گزارشـی از صنـدوق جهانـی طبیعـت  WWf تـا  پایان سـال ۲۰۲۰ حدود 
6 درصـد از حیوانـات حیـات وحـش، از روی کـره زمیـن ناپدید  می شـوند. هـر چه می گذرد بیشـتر 
ایـن عبـارت رنـگ حقیقـت مـی گیـرد کـه  »حفاظـت از حیـات وحـش در دنیـا یـک جنگ اسـت.« 
متأسـفانه گسـترش فعالیـت هـای انسـانی و افزایـش نیاز انسـان به غـذا، انـرژی و منابـع طبیعی، 
آسـیب شـدیدی را بـه گونه های زیسـتی در سرتاسـر جهـان وارد کرده اسـت. عدم توانایـی حیوانات 
در رقابـت بـا سـایر گونـه های جانوری بـرای به دسـت آوردن غذا و تغییـرات اقلیمـی از دیگر دالیلی 

هسـتند کـه جـان حیوانـات را بـه خطر مـی اندازند. 

پـور سـینا در خصـوص گونه هـای جانـوری علف 
خـوار در اسـتان کرمان گفـت: جمعیت مناسـبی 
را از ایـن نـوع گونـه جانـوری در اسـتان داریم که 
شـاخص نمونـه کشـوری هسـتند؛ قـوچ و میش 
کرمـان در کمتـر جـای دیگر دیده می شـود و کل 
و بـز یـک نمونـه در کل کشـور اسـت و در کرمـان 
نیـز جمعیـت مناسـبی از ایـن نوع گونـه جانوری 
داریم.رئیـس اداره نظـارت بر امور وحش اسـتان 
کرمـان ادامـه داد: آهـو سردسـیری را در منطقـه 
بردسـیر داریـم کـه این نـوع گونه جانـوری نیز از 
جملـه شـاخص هـای محیـط زیسـت ایـن منطه 
اسـت و جدیـدا نیـز گونـه آهـو غـزال را داریم که 
ایـن نـوع گونـه جانـوری گرمسـیری اسـت کـه 

پراکنـش خوبی در سـطح اسـتان دارد.

 نجمه سعیدی
دبیر تحریریه/کاغذ  وطن
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اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان
اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک شهداد

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 
139860319005000۴۴۴ مـورخ 1398/10/۲۴هیـات اول موضـوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و سـاختمان های فاقد سـند رسـمی مسـتقر در 
واحـد ثبتـی حـوزه ثبت ملک شـهداد تصرفـات مالکانـه بالمعـارض متقاضی 
آقای غالمحسـین باقری فرزند جعفر بشـماره شناسـنامه 690صادره از کرمان 
در ششـدانگ یکبابخانـه و بـاغ به مسـاحت 55۲6/30 متر مربـع پالک 1585 
فرعـی مفـروز و مجـزی از 750فرعـی از ۴7-اصلـی واقـع در بخـش ۲6کرمان 
بـه ادرس سـیرچ- ابتـدای جـاده ناصرابـاد خریـداری از مالـک رسـمی اقـای 
عبدالصمـد قوامـی فرزند عبدالحمید محرز گردیده اسـت. لذا بـه منظور اطالع 
عمـوم مراتـب در دو نوبـت بـه فاصلـه 15روز آگهـی مـی شـود در صورتـی کـه 
اشـخاص نسـبت بـه صـدور سـند مالکیـت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند 
مـی تواننـد از تاریـخ انتشـار اولیـن اگهی بـه مدت دو مـاه اعتراض خـود را به 
ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید ظرف مـدت یک ماه از تاریخ تسـلیم 
اعتـراض، دادخواسـت خـود را بـه مراجع قضایـی تقدیم نمایند. بدیهی اسـت 
در صـورت انقضـای مـدت مذکـور و عـدم وصـول اعتـراض طبق مقررات سـند 

مالکیـت صـادر خواهد شـد. م/ الـف 1558
تاریخ انتشار نوبت اول:  98/11/13
تاریخ انتشار نوبت دوم: 98/11/۲7

ابراهیم سیدی- رئیس ثبت اسناد و امالک 

آگهی تحدید حدود اختصاصی
چـون ششـدانگ یـک قطعـه زمیـن زراعـی مشـتمل برگلخانـه 
پـالک ۲77فرعـی از 5۴5- اصلی بمسـاحت ۴57۲8/50مترمربع 
واقـع در بخش۴5کرمـان و آدرس :واقـع دراراضـی ده شـیخ مرغـزی جیرفت 
مـورد تقاضـای آقـای علی شـریفی بـا سـتناد رای هیات محترم حـل اختالف 
ثبـت جیرفـت بشـماره13956031901۴000991-95/01/۲۲ درمالکیـت نامبـرده 
قرارگرفتـه وآگهـی موضوع مـاده 3قانون تعیین تکلیف وضعیـت ثبتی اراضی 
وسـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی و مـاده13- آییـن نامه قانون ثبت منتشـر 
ودر موعـد مقـرر مـورد واخواهـی قـرار نگرفتـه ونیـاز به تحدیـد حـدود دارد لذا 
حسـب درخواسـت مورخـه 17۴73-98/11/01مالک بدینوسـیله آگهی تحدید 
حدود آن با سـتناد تبصره ماده 13قانون مزبورمنتشـر و عملیات تحدید ی آن 
از سـاعت 8صبـح روزشـنبه مـورخ 98/1۲/17شـروع وبعمل خواهد آمـد لذا به 
مالـک یـا مالکین امـالک مجاور رقبـه مزبور اخطـار میگردد کـه در موعد مقرر 
در ایـن اعـالن بـه محل وقوع ملک حاضـر و در صورت عـدم مراجعه مجاورین 
عملیـات تحدیـد ی بـا معرفـی مالک انجـام و چنانچـه کسـی از مجاورین بر 
حـدود وحقـوق ارتفاقی آن اعتراض داشـته باشـد بـر طبق مـاده ۲0قانون ثبت 
و مـاده 86- اصالحـی پـس از تنظیم صورتمجلس تحدیدی اعتـراض خود را 
کتبـا ظـرف مـدت 30روز بـه ایـن اداره اعـالم ودادخواسـت به مراجـع ذیصالح 
قضائـی تقدیـم و گواهی دادخواسـت به ایـن اداره ارائه نماید وپس از گذشـت 
مهلـت یاد شـده هیچگونه ادعایی مسـموع نخواهد بود./. م الـف:615- تاریخ 

انتشـار :98/11/13-روز : یک شـنبه 
جواد فاریابی - رئیس اداره ثبت اسناد وامالک جیرفت

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

هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی 
و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی-آگهی موضـوع مـاده3 قانـون و مـاده 
13آئیـن نامـه قانـون تعیین تکلیـف وضعیت ثبتـی واراضی و سـاختمانهای 
فاقدسـند رسـمی برابـررای شـماره13986031901۴00۲۴۲5-98/06/09هیات 
اول موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای 
فاقـد سـند رسـمی مسـتقردرواحد ثبتی حوزه ثبـت ملک جیرفـت تصرفات 
مالکانـه بالمعـارض متقاضی خانـم فریبا کرد  فرزند اکبربشـماره شناسـنامه 
393صادره ازجیرفت  در ششـدانگ یک باب خانه  به مسـاحت ۲5۲/81متر 
مربـع پـالک -فرعـی از5۴9- اصلـی مفروز و مجزی شـده از پـالک 6فرعی 
از5۴9 -اصلـی قطعـه دو واقـع در اراضـی کلـرود جیرفـت  بخـش ۴5کرمان  
خریـداری از مالـک رسـمی خانـم کشورکردسـتانی محرزگردیده اسـت.لذا به 
منظـور اطـالع عمـوم مراتـب دردو نوبـت بـه فاصلـه 15روزآگهی می شـود در 
صورتـی کـه اشـخاص نسـبت بـه صـدور سـند مالکیـت متقاضـی اعتراضـی 
داشـته باشـند می توانند از تاریخ انتشـاراولین آگهی به مدت دوماه اعتراض 
خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید، ظـرف مدت یک مـاه از 
تاریـخ تسـلیم اعتراض،دادخواسـت خود را بـه مراجع قضایـی تقدیم نمایند 
. بدیهـی اسـت در صـورت انقضـای مـدت مذکوروعـدم وصول اعتـراض طبق 
مقررا ت سـند مالکیت صادر خواهدشـد.   تاریخ انتشـار نوبت اول:98/11/13 

– تاریـخ انتشـارنوبت دوم :98/11/۲7-م الـف :616
جواد فاریابی  - رئیس ثبت اسناد امالک

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

هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی 
و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی-آگهی موضـوع مـاده3 قانـون و مـاده 
13آئیـن نامـه قانـون تعییـن تکلیف وضعیـت ثبتـی واراضی و سـاختمانهای 
برابـررای شـماره13986031901۴000717-98/0۲/۲3هیات  رسـمی  فاقدسـند 
اول موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای 
فاقـد سـند رسـمی مسـتقردرواحد ثبتی حـوزه ثبـت ملک جیرفـت تصرفات 
مالکانـه بالمعـارض متقاضی اقـای جواد کمالی زیرکی فرزند موسـی بشـماره 
شناسـنامه 361صـادره ازجیرفـت در ششـدانگ یـک بـاب خانـه وباغچـه  بـه 
مسـاحت 1530متـر مربـع پالک -فرعـی از50۴- اصلی مفروز و مجزی شـده 
از پـالک - فرعـی از50۴ -اصلـی قطعـه دو واقـع در اراضـی کهورآبـاد جیرفـت  
بخـش ۴5کرمـان  خریـداری از مالـک رسـمی آقـای ابراهیـم کمالـی زیرکی  
محرزگردیـده اسـت.لذا بـه منظـور اطـالع عمـوم مراتـب دردو نوبت بـه فاصله 
15روزآگهی می شـود در صورتی که اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیت 
متقاضـی اعتراضـی داشـته باشـند می تواننـد از تاریـخ انتشـاراولین آگهی به 
مـدت دومـاه اعتـراض خـود را به این اداره تسـلیم و پس از اخذ رسـید، ظرف 
مـدت یک ماه از تاریخ تسـلیم اعتراض،دادخواسـت خـود را به مراجع قضایی 
تقدیـم نماینـد . بدیهـی اسـت در صـورت انقضـای مـدت مذکوروعـدم وصول 
اعتراض طبق مقررا ت سـند مالکیت صادر خواهدشـد .   تاریخ انتشـار نوبت 

اول:98/11/13 – تاریـخ انتشـارنوبت دوم :98/11/۲7
جواد فاریابی  - رئیس ثبت اسناد امالک

آگهی تحدید حدود اختصاصی
اصلـی   -79 از  31و3۲فرعـی  هـای  پـالک  مزروعـی  زمیـن  ششـدانگ  چـون 
بمسـاحت5665مترمربع واقـع در بخش3۴کرمـان و آدرس :واقـع دراراضـی پاگـدار مغـک 
جبالبـارز جیرفـت مـورد تقاضـای آقـای اردوان افتخـاری  بـا سـتناد رای هیـات محتـرم حـل اختـالف 
ثبـت جیرفـت بشـماره۲5077-86/09/185 درمالکیـت نامبـرده قرارگرفتـه وآگهی موضوع مـاده 3قانون 
تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی وسـاختمانهای فاقد سـند رسـمی و مـاده13- آیین نامـه قانون 
ثبـت منتشـر ودر موعـد مقـرر مـورد واخواهـی قـرار نگرفتـه ونیـاز بـه تحدیـد حـدود دارد لـذا حسـب 
درخواسـت مورخـه 1697۴-98/10/۲5مالـک بدینوسـیله آگهـی تحدید حـدود آن با سـتناد تبصره ماده 
13قانـون مزبورمنتشـر و عملیـات تحدیـد ی آن از سـاعت 8صبـح روزدوشـنبه مـورخ 98/1۲/1۲شـروع 
وبعمـل خواهـد آمـد لـذا بـه مالـک یـا مالکیـن امـالک مجـاور رقبه مزبـور اخطـار میگـردد کـه در موعد 
مقـرر در ایـن اعـالن بـه محـل وقـوع ملـک حاضر و در صـورت عـدم مراجعـه مجاورین عملیـات تحدید 
ی بـا معرفـی مالـک انجـام و چنانچـه کسـی از مجاورین بر حـدود وحقـوق ارتفاقی آن اعتراض داشـته 
باشـد بـر طبـق ماده ۲0قانون ثبـت و ماده 86- اصالحی پـس از تنظیم صورتمجلـس تحدیدی اعتراض 
خـود را کتبـا ظـرف مـدت 30روز بـه ایـن اداره اعـالم ودادخواسـت بـه مراجع ذیصـالح قضائـی تقدیم و 
گواهی دادخواسـت به این اداره ارائه نماید وپس از گذشـت مهلت یاد شـده هیچگونه ادعایی مسـموع 

نخواهـد بـود./. م الـف:605- تاریـخ انتشـار :98/11/13-روز : یـک شـنبه 
ضمنا از نماینده اداره منابع طبیعی نیز دعوت گردد واگهی نیز ارسال گردد.

جواد فاریابی - رئیس اداره ثبت اسناد وامالک جیرفت

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

هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای فاقـد سـند 
رسـمی- آگهـی موضـوع مـاده3 قانـون و مـاده 13آئین نامـه قانون تعییـن تکلیف وضعیت ثبتـی واراضی 
و سـاختمانهای فاقدسـند رسـمی برابـررای شـماره13986031901۴00۲۲96-98/06/05هیات دوم موضـوع 
قانـون تعییـن تکلیـف وضعیت ثبتی اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی مسـتقردرواحد ثبتی حوزه 
ثبـت ملـک جیرفـت تصرفـات مالکانـه بالمعـارض متقاضـی اقـای غالمحسـین سـیدی مرغکـی  فرزنـد 
نظربشـماره شناسـنامه ۲7صـادره ازبـم در ششـدانگ یـک بـاب خانـه  به مسـاحت 3۴6متـر مربع پالک 
-فرعـی از579- اصلـی مفـروز و مجـزی شـده از پـالک ۲0فرعی از579 -اصلـی قطعه دو واقـع در اراضی 
رهجـرد جیرفـت  بخـش ۴5کرمـان  خریداری از مالک رسـمی آقـای امان هللا عامری محرزگردیده اسـت.
لـذا بـه منظـور اطـالع عمـوم مراتـب دردو نوبـت بـه فاصلـه 15روزآگهی مـی شـود در صورتی که اشـخاص 
نسـبت بـه صـدور سـند مالکیت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند مـی تواننـد از تاریخ انتشـاراولین آگهی 
بـه مـدت دومـاه اعتـراض خـود را بـه این اداره تسـلیم و پس از اخذ رسـید، ظـرف مدت یک مـاه از تاریخ 
تسـلیم اعتراض،دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضایـی تقدیـم نماینـد . بدیهی اسـت در صـورت انقضای 
مـدت مذکوروعـدم وصـول اعتـراض طبـق مقـررا ت سـند مالکیت صـادر خواهدشـد .  تاریخ انتشـار نوبت 

اول:98/11/13 – تاریـخ انتشـارنوبت دوم :98/11/۲7
جواد فاریابی  - رئیس ثبت اسناد امالک 

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

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده3 قانون و ماده 13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی و سـاختمانهای 
فاقدسـند رسـمی برابررای شـماره1398603190۴00۲۲93-98/06/05هیات دوم موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی مسـتقردرواحد ثبتی حـوزه ثبت ملـک جیرفت 
تصرفـات مالکانـه بالمعـارض متقاضی اقای محمد سـیدی مرغکی  فرزند غالمحسـین بشـماره شناسـنامه 
18صـادره ازبـم در ششـدانگ یـک باب خانه  به مسـاحت ۲10مترمربـع پالک -فرعـی از579- اصلی مفروز 
و مجـزی شـده از پـالک ۲0فرعـی از579 -اصلی قطعـه دو واقع در اراضی رهجـرد جیرفت  بخش ۴5کرمان  
خریـداری از مالـک رسـمی آقـای امـان هللا عامری محرزگردیده اسـت.لذا به منظور اطالع عمـوم مراتب دردو 
نوبـت بـه فاصلـه 15روزآگهـی مـی شـود در صورتـی که اشـخاص نسـبت بـه صدور سـند مالکیـت متقاضی 
اعتراضـی داشـته باشـند مـی تواننـد از تاریخ انتشـاراولین آگهی به مدت دومـاه اعتراض خود را بـه این اداره 
تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید، ظـرف مدت یک مـاه از تاریخ تسـلیم اعتراض،دادخواسـت خـود را به مراجع 
قضایـی تقدیـم نماینـد . بدیهـی اسـت در صورت انقضای مـدت مذکوروعـدم وصول اعتراض طبـق مقررا ت 
سـند مالکیت صادر خواهدشـد .   تاریخ انتشـار نوبت اول:98/11/13 – تاریخ انتشـارنوبت دوم :98/11/۲7

جواد فاریابی  - رئیس ثبت اسناد امالک 

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

هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و 
سـاختمان هـای فاقد 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 
139860319005000۲51مـورخ 1398/07/11هیـات اول موضـوع قانـون تعییـن 
تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضی و سـاختمان های فاقد سـند رسـمی مسـتقر 
در واحـد ثبتـی حـوزه ثبت ملک شـهداد تصرفات مالکانـه بالمعارض متقاضی 
آقـای ایـرج مالزاده خبیصی فرزند مهدی بشـماره شناسـنامه 3687 صادره از 
شـهداد در ششـدانگ یکبابخانه به مسـاحت 53۴/06مترمربـع پالک3 فرعی 
از 1051-اصلـی واقـع در بخـش ۲3کرمان بـه ادرس شـهداد- خیابان طالقانی 
کوچـه مسـجد ایـت هللا بروجـردی خریـداری از مالـک رسـمی محمـد صادق 
رمضـان زاده خبیصـی  محـرز گردیده اسـت. لذا به منظور اطـالع 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 1567
تاریخ انتشار نوبت اول:  98/11/13
تاریخ انتشار نوبت دوم: 98/11/۲7

ابراهیم سیدی- رئیس ثبت اسناد و امالک

آگهی تحدید حدود اختصاصی
چـون ششـدانگ یـک بـاب خانـه  پـالک 116۴فرعـی از 5۴9- 
و  بخش۴5کرمـان  در  واقـع  365مترمربـع  بمسـاحت  اصلـی 
آدرس :واقـع دراراضـی کلـرود جیرفـت مـورد تقاضـای آقـای نعمـت هللا آزاد 
داور بـا سـتناد رای هیـات محتـرم حـل اختـالف ثبـت جیرفـت بشـماره 
وآگهـی  قرارگرفتـه  نامبـرده  درمالکیـت   98/03/1۲-13986031901۴001070
موضـوع مـاده 3قانـون تعییـن تکلیف وضعیت ثبتـی اراضی وسـاختمانهای 
فاقـد سـند رسـمی و مـاده13- آییـن نامـه قانـون ثبـت منتشـر ودر موعـد 
مقـرر مـورد واخواهـی قـرار نگرفتـه ونیـاز بـه تحدیـد حـدود دارد لذا حسـب 
درخواسـت مورخـه 171۲3-98/10/۲6مالک بدینوسـیله آگهـی تحدید حدود 
آن بـا سـتناد تبصـره مـاده 13قانون مزبورمنتشـر و عملیات تحدیـد ی آن از 
سـاعت 8صبـح روزیکشـنبه مـورخ 98/1۲/11شـروع وبعمـل خواهـد آمد لذا 
بـه مالـک یـا مالکیـن امالک مجـاور رقبه مزبـور اخطـار میگردد کـه در موعد 
مقـرر در ایـن اعـالن بـه محـل وقـوع ملک حاضـر و در صـورت عـدم مراجعه 
مجاوریـن عملیـات تحدیـد ی بـا معرفـی مالـک انجـام و چنانچـه کسـی از 
مجاوریـن بـر حـدود وحقوق ارتفاقی آن اعتراض داشـته باشـد بـر طبق ماده 
۲0قانـون ثبـت و مـاده 86- اصالحی پـس از تنظیـم صورتمجلس تحدیدی 
اعتـراض خـود را کتبـا ظـرف مـدت 30روز به ایـن اداره اعالم ودادخواسـت به 
مراجـع ذیصـالح قضائـی تقدیم و گواهی دادخواسـت به ایـن اداره ارائه نماید 
وپس از گذشـت مهلت یاد شـده هیچگونه ادعایی مسـموع نخواهد بود./. م 

الـف:603- تاریـخ انتشـار :98/11/13-روز : یـک شـنبه 
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بازگشتعبداهللبهرمشک
پساز۲۸سالآوارگی

جیرفـت - ایرنـا - عبـدهللا، یکـی از اهالـی دهسـتان 
رمشـک قلعه گنـج اسـت کـه بنـا بـه دالیلـی در سـن 
18 سـالگی سـر از افغانسـتان درمـی آورد، او پـس از 
۲8 سـال آوارگـی و تحمـل روزهای سـخت، به آغوش 

بازگشـت. خانواده 
عبـدهللا روشـن پور معـروف بـه عبـدی، اهل دهسـتان 
رمشـک قلعه گنج اسـت که تابسـتان سـال 1373 در 
آسـتانه جوانی به دالیل شـخصی، خانـه اش و دیارش 
را تـرک و بـرای پیـدا کـردن کار بـه شهرسـتان های 
همجـوار همچون رودبارجنوب و عنبرآباد سـفر می کند، 
او پـس از مدتـی کارگـری در ایـن مناطـق بـا تعـدادی 
از کارگرهـای افغانسـتانی آشـنا شـده و تحـت تاثیـر 
صحبت هـای آنهـا بـه صـورت غیرمجـاز از مرز خـارج و 

بـه هرات افغانسـتان مـی رود.
عبـدهللا طـی ایـن سـالها سـختی ها و مشـقت های 
زیـادی داشـته، یـک تصمیـم عجوالنـه، او را بـه جایی 
بـرده بـود که حتی پشـیمان شـدنش از این سـفر هم 

نمی توانسـت بلیـط برگشـتش بـه خانه باشـد.
 یـک جـوان سـاده و بی آالیـش روسـتایی، پـس از 
آنکـه بـا ازدواجـش بـا دختر مـورد عالقـه اش موافقت 
نمی شـود بـرای اینکه مشـکلی برای خانـواده نامزدش 
ایجاد نشـود و آن دختر بتواند بدون حاشـیه و حرف و 
حدیث هـا بـه زندگی اش ادامـه دهد، بار سـفر می بندد 
و از همـه تعلقـات خـود چشم پوشـی می کنـد، عبدهللا 
شـاید تصـور این را نمی کرد دسـت تقدیر حتـی او را از 

سـرزمینش هم جـدا کند.  
هرچـه بـود، جـوان ۲8 سـال پیِش گـزارش مـا، امروز 
به خانه خود برگشـت و مورد اسـتقبال اهالی روسـتا و 

خویشـاوندان قرار گرفت.
خواهـرزاده عبـدهللا به خبرنـگار ایرنا گفت: عبـدی، ۲8 
سـال اسـت کـه رمشـک را تـرک کـرده و خداروشـکر 
االن پـدر و مـادرش هم در قید حیات هسـتند، او سـه 
خواهـر و یک بـرادر دارد و درواقع خانواده مسـتضعفی 

هستند.
رضـا احمدی نیـا ادامه داد: پدر عبدهللا چندین سـال به 
دنبالـش گشـت و اثـری از او نیافت و پس از گذشـت 
ایـن همـه سـال ناامید شـده بودند و فکـر می کردند او 

فوت کرده اسـت.
وی تصریـح کـرد: پـدرش تـا همین چند سـال قبل از 
او یـاد می کـرد و منتظـر او بـود و امـروز آرزوی دیـدن 
دوبـاره فرزنـدش بـرآورده شـد و اهالی رمشـک امروز 
بـه اسـتقبال عبدی آمدنـد و از بازگشـت او حیرت زده و 

خوشـحال هستند.
بـه گویـش  نمی توانـد  عبـدهللا فرزنـد مهیـم، دیگـر 
رمشـکی صحبـت کنـد، او بـا لهجـه افغانسـتانی بـه 
خبرنـگار ما گفـت: به دالیلی روسـتای محل سـکونتم 
را تـرک کـردم و پـس از آن، کارگرهای افغـان مرا که در 
آن زمان نوجوان بودم و کسـی را نداشـتم با خودشـان 
بـه افغانسـتان بردنـد و بیـش از ۲0 سـال در هـرات 
افغانسـتان کارگـری، چوپانـی و کشـاورزی می کـردم، 
آنهایـی که من را باخودشـان به افغانسـتان بـرده بودند 
می دانسـتند کـه مـن ایرانـی هسـتم و مدام ایـن را به 
مـن گوشـزد می کردنـد کـه هویت مـن ایرانی اسـت و 

بایـد بـه ایـران برگردم.
وی اظهـار داشـت: هیـچ سـند و یا شناسـنامه  هویتی 
کـه ثابـت کنـد اهـل کـدام کشـور و منطقـه هسـتم در 
دسـت نداشـتم، چندیـن مرتبه تالش کـردم به صورت 
قاچاقـی وارد ایـران شـوم اما در مرز بازداشـت شـده و 
مجددا به افغانسـتان برگردانده شـدم و پس از چندین 
بـار تـالش بیهوده، خسـته شـدم و دیگر تالشـی برای 

بازگشـت به خانـه نکردم.
وی ادامـه داد: چندیـن سـال قبـل از طریـق آشـنایی، 
بـا یـک نفـر قاچاقچی انسـان ارتبـاط برقرار کـردم و با 
پرداخـت پـول بـه صـورت غیرمجـاز وارد ایـران شـدم، 
مـن و تعـدادی دیگـر از اهالـی افغانسـتان را بـرای کار 
بـه اسـتان یزد و شهرسـتان خاتـم بردند و حـدود پنج 

سـال در آن شهرسـتان کارگـری می کـردم.
عبـدهللا افـزود: دیگر اعصابم خراب شـده بود، مشـکل 
روحـی پیدا کـرده بودم اما همچنان چهره پـدر و مادرم 
را خوب به یاد داشـتم و برای دیدنشـان لحظه شـماری 
امـا نمی دانسـتم چگونـه پیدایشـان کنـم  می کـردم 
بـه دلیـل اینکـه شناسـنامه و کارت هویتـی نداشـتم و 
می ترسـیدم وقتـی پیدایشـان کنـم دسـتگیر شـده و 

مجـددا به افغانسـتان بازگردانده شـوم.
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در جنوب شرقی شهر کرمان و در زاویه جنوبی 
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از نوادگان بیرام بیگ به نام درگاه قلی بیگ است. درگاه قلی بیگ از 

امرای اواخر دوره صفویه و رئیس ایل افشار در کرمان بوده است.
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تماشاگری نیست تنهایی ات را

تو را غم مبادا
که تنهایی عشق زیباست

خدا نیز تنهاست
سید علی میرافضلی

عکس: 
محمد خضری مقدم

عالمـت گـذاری خانـه مبتالیـان به ویـروس کرونـا در چیـن! در چین مقابـل خانه هایی که 
سـاکنانش ویـروس کرونـا دارنـد ایـن پارچه قرمز نصب شـده و رفت و آمد بـه این خانه ها 

hamshahrinews    ممنوع اسـت. از صفحـه

باحـذف ارز ۴۲00 تومانـی به واردات شـکر یارانه اختصاصی برای واردات این محصول حذف 
شـد و از گـروه یـک به گروه دو کاالهـای وارداتی تغییر یافت

kermane_no  از صفحه

  در اینستاگرام چه خبر

  در اینستاگرام چه خبر

         در توییتر چه می گویند؟

صنایع

َقَلم زنی

کتاب 
فهرستچیزهایی
کهدلممیخواهد

کتــاب “فهرســت چیزهایــی کــه دلــم مــی خواهــد” نوشــته 
گرگــوار دوالکــو یــک رمــان دربــاره زنــی میانســال هســت کــه 
ــه  ــه داره و ب ــه زن هــای میانســال دیگ ــی ای شــبیه ب زندگ
تعبیــر خــودش حــاال چــاق شــده و دیگــه زیبایــی جوانیــش 
رو نــداره. امــا از وضــع موجــود راضــی هســت و از عالقــه ای 
کــه بــه زندگیــش داره تعریــف مــی کنــه تــا اینکــه برنــده یــه 

جایــزه ی خیلــی بــزرگ مــی شــود.

َقَلم زنـی عبـارت اسـت از تزییـن و کندن نقـوش بر روی 
اشـیای فلـزی بـه ویـژه مـس، طـال، نقـره، برنـج یـا بـه 
عبـارت دیگـر ایجـاد خطـوط و نقـوش بـه وسـیله قلـم 
بـا ضربـه چکـش و بـر روی اجسـام فلـزی. قلم زنـی 
اسـت کـه  ایـران  سـنتی  هنرهـای  رشـته های  از  یکـی 
گـروه  در  و  صناعـی  هنرهـای  رده  در  دسـته بندی،  در 

فلـزکاری قـرار دارد.

معرفی 

معرفی  عبورازکشاورزیزیاندهباتوسعهآبیارینوین
رییس سازمان جهاد کشاورزی جنوب کرمان : با ادامه روند مصرف فعلی آب  تا ۲۰ سال آینده با افت 

کمی و کیفی ذخیره آب های زیر زمینی دشت های جنوب کرمان مواجه می شویم

جنـوب اسـتان کرمـان یکـی از قطب هـای کشـاورزی 
ایـران به شـمار مـی رود، تـا جایی که تنـوع محصوالت 
شهرسـتان  جالیـزی،  تولیـدات  خصوصـا  کشـاورزی 
جیرفـت را بـه هنـد ایـران مشـهور کـرده اسـت، از این 
رو توجـه به توسـعه بخش کشـاورزی این دیـار، تاثیر 
زیـادی در تولیـد بیشـتر محصـوالت کشـاورزی مـورد 

نیـاز کشـور خواهد داشـت.
پرواضـح اسـت کـه دولـت تدبیـر و امیـد از ابتـدای 
فعالیـت خـود توجه ویـژه ای بـه موضوع بحـران آب و 
اسـتفاده بهینـه از منابـع آبـی داشـته و طـرح همیاران 
آب یکـی از راهکارهـای فنی دولت بـرای کاهش بیالن 
منفـی آب در اسـتان کرمـان بـود، در ۲ سـال نخسـت 
اجـرای ایـن طـرح حـدود 900 میلیـون متـر مکعـب 
صرفه جویـی رقـم خورد.امـا تغییـر سـبک کشـاورزی 
و  عـزم جـدی  یـک  نیازمنـد  بـه صنعتـی  از سـنتی 
ترغیـب  بـا  دولـت  اسـت،  الزم  اعتبـارات  تخصیـص 
کشـاورزان بـه مجهـز کـردن زمین هـای کشـاورزی بـه 
آبیـاری تحت فشـار، پایه و اسـاس ایـن تغییر را کلید 
زده و ظاهـرا ادامـه این مسـیر به مشـارکت کشـاورزان 

و حمایـت بانک هـا بسـتگی دارد.

78 هزار هکتار از اراضی جنوب کرمان به 
آبیاری نوین تجهیز شد

رییـس سـازمان جهاد کشـاورزی جنوب کرمـان گفت: 
بیـش از 78 هـزار هکتـار از اراضـی جنـوب کرمـان بـه 

سـامانه های نویـن آبیـاری تجهیز شـده اسـت.
سـعید برخوری افـزود: درواقع تاکنـون 78 هزار و ۴00 
هکتـار از اراضـی جنـوب کرمـان بـه سـامانه های نوین 
آبیـاری مجهـز شـده کـه بیـش از 3۲ هـزار هکتـار آن 

مربـوط بـه دولـت تدبیـر و امید اسـت.
وی بـا بیـان وابسـتگی اقتصـاد و اشـتغال منطقـه بـه 
کشـاورزی، اظهـار داشـت: طبق آمارنامه رسـمی حدود 
63 درصـد اشـتغال جنـوب کرمـان مربـوط بـه بخش 
کشـاورزی بـوده امـا میـزان واقعـی آن قریـب بـه 80 
درصـد اسـت، بـه عبارتـی سـایر مشـاغل مربـوط بـه 
بخش هـای خدماتـی بوده که به واسـطه کشـاورزی در 
منطقه مسـتقر شـدند و درواقع اقتصـاد این منطقه بر 

پایه کشـاورزی اسـت.
رییـس سـازمان جهـاد کشـاورزی جنـوب کرمـان بـا 
اشـاره بـه وابسـتگی کشـاورزی ایـن خطه بـه آب های 
زیرزمینـی، تصریـح کـرد: چنانچـه بـرای دشـت های 
جنـوب کرمان چاره ای اندیشـیده نشـود، بـا ادامه روند 
فعلـی تـا ۲0 سـال آینـده با ُافـت کمی و کیفـی آب ها 

مواجـه خواهیم شـد. 
وی افـزود: یکـی از راهکارهـای موثـر بـاال بـردن میزان 
بهـره وری آب، توسـعه سـامانه های نویـن آبیـاری در 

اسـت. منطقه 
برخـوری افـزود: بـا توجـه بـه شـرایط خـاص جنوب 
و  جـوان  پیمانـکاران  مالـی  محدودیـت  و  کرمـان 
ضـرورت  همچنیـن  و  بهره بـرداران  خـوب  اسـتقبال 
منطقـه، می طلبـد کـه  بیابانـی شـدن  از  جلوگیـری 
وزارت جهـاد کشـاورزی در برنامه ریزی ها و تخصیص 
اعتبـارات، نـگاه ویژه تـری بـه جنـوب کرمـان داشـته 

. شد با

67 درصد از اراضی کشت شده جنوب 
کرمان نیازمند تجهیز به سامانه نوین آبیاری 
مدیـر آب و خـاک و امـور فنـی مهندسـی سـازمان 
جهـاد کشـاورزی جنوب اسـتان کرمان نیـز گفت: 67 
درصـد اراضـی کشـت شـده زراعـی و باغـی در جنوب 
کرمـان نیازمنـد تجهیـز به سـامانه های نویـن آبیاری 

. هستند
وحـدت برخـورداری بـا اشـاره بـه 356 هـزار هکتـار 
اراضـی مسـتعد کشـاورزی در جنـوب کرمـان اظهـار 
داشـت: در حـال حاضـر از ۲۴5 هـزار هکتـار اراضـی 
زراعـی و باغی کشـت شـده در جنوب کرمـان 78 هزار 
و ۴00 هکتـار آن به سـامانه های نویـن آبیاری تجهیز و 
حـدود 67 درصـد از ایـن اراضـی هنوز به روش سـنتی 

آبیـاری می شـوند. 
و  توسـعه  برنامـه ششـم  اینکـه طبـق  بیـان  بـا  وی 
اقتصـاد مقاومتـی در جنـوب کرمان بایسـتی هر سـال 
حـدود پنـج هـزار و 900 هکتار از اراضی به سـامانه های 
نویـن آبیـاری مجهـز شـود ولـی با توجـه بـه اعتباراتی 
کـه بـه مناطـق تخصیص داده می شـود بخشـی از کار 
انجام نشـده و براسـاس ایـن برنامه، بـرای اجرای هر 
هکتـار سـامانه نوین آبیـاری مبلغ ۲00 میلیـون ریال و 
در مجمـوع بـه میـزان 3 هـزار و 566 میلیـارد تومـان 

اعتبـار نیاز اسـت.

 ضرورت توسعه آبیاری نوین در جنوب کرمان
شـدن  مجهـز  دانشـگاه گفـت:  علمـی  هیـات  عضـو 
زمین هـای کشـاورزی هفت شهرسـتان جنوبی اسـتان 

کرمـان بـه آبیـاری نویـن، ضـرورت منطقـه اسـت و 
بایـد طـی برنامه هـای کوتـاه مـدت، میـان مـدت و 
بلندمـدت محقق شود.فاطمه السـادات موسـوی افزود: 
در  تحولـی  می خواهیـم  اگـر  معتقدنـد  کارشناسـان 
اسـتفاده درسـت از منابـع آبـی داشـته باشـیم باید در 
بخـش کشـاورزی گام هـای بزرگـی برداریـم  کـه ایـن 
مهـم بـا پوشـش کامل اراضی به سـامانه آبیـاری نوین 
محقـق می شـود.وی به مزایای اسـتفاده از تاسیسـات 
آبیـاری نویـن اشـاره کـرد و گفـت: بـا شـیوه آبیـاری 
آبیـاری  بـرای  کمتـری  نیـروی کار  بـه  فشـار  تحـت 
مـزارع نیـاز داریـم و از جنبـه دیگـر بـا آبیـاری نویـن، 
آب راحت تـر در اختیـار گیـاه و درخـت قـرار می گیـرد.

موسـوی بـا بیان اینکـه در طرح آبیاری تحت فشـار در 
هـر هکتار چهـار هزار و ۴00 متر مکعـب صرفه جویی در 
آب می شـود، افزود: اسـتفاده از سـامانه آبیاری نوین 
تـا 30 درصـد مصـرف کـود و سـم را کاهـش داده و در 

نهایـت راندمـان تولید را افزایـش می دهد.
سـاالنه چهـار و نیـم میلیـون تـن انـواع محصـوالت 
کشـاورزی در هفـت شهرسـتان جنوبـی اسـتان کرمان 

تولیـد و روانـه بـازار می شـود.

گزارش
ایرنا

رنا
 ای

س:
عک

سـعید برخوری افـزود: درواقع تاکنون 78 هـزار و 4۰۰ 
هکتـار از اراضـی جنـوب کرمـان بـه سـامانه های نوین 
آبیـاری مجهـز شـده کـه بیـش از 3۲ هـزار هکتـار آن 

مربـوط بـه دولـت تدبیـر و امید اسـت.
وی بـا بیـان وابسـتگی اقتصـاد و اشـتغال منطقـه به 
کشـاورزی، اظهار داشـت: طبـق آمارنامه رسـمی حدود 
63 درصـد اشـتغال جنـوب کرمـان مربـوط به بخش 
کشـاورزی بـوده امـا میـزان واقعـی آن قریـب بـه 8۰ 
درصـد اسـت، بـه عبارتـی سـایر مشـاغل مربـوط بـه 
بخش هـای خدماتـی بوده که به واسـطه کشـاورزی در 
منطقه مسـتقر شـدند و درواقع اقتصـاد این منطقه بر 

پایه کشـاورزی اسـت.


