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اُمیکرون با قدرت سرایت انفجاری 
قربانیان خود را از میان واکسن نزده ها 

انتخاب می کند . 
ویروس  از  جدیدی  نوع   ،)Omicron( امیکرون 

است  شده  شناسایی  جنوبی  آفریقای  در  و کرونا 
باعث نگرانی بسیاری از کشورها شده است. 
نامیده   ۱.۱.۵۲۹,B ابتدا  که  جدید  سویه 
نوع  بهداشت،  جهانی  سازمان  توسط  شد، 

Omicron نام گرفت.
واریانت های  مانند  و  گذشته  همچون 
نوع  این  که  دارد  وجود  نگرانی  این  قبلی، 
کرونا می تواند به شیوع بیماری در بسیاری از 
کشورها دامن بزند و سیستم های بهداشتی 
ایمنی  احتماالً  و  دهد  قرار  فشار  تحت  را 

واکسن را دور بزند.
این سویه ویروس چه تفاوتی دارد؟

سلول های  وارد  اسپایک،  نام  به  پروتئینی  کمک  به  کرونا  ویروس 
بدن شده و باعث بیماری کووید-۱۹ می شود. حدود ۳۰ تغییر یا بیشتر 
در پروتئین اسپایک در نوع اومیکرون مشخص شده است که دو برابر 
جهش های نوع دلتا است. نیمی از این جهش ها در ناحیه ای است که 
انسان متصل شده، وارد آن  ویروس کرونا به کمک آن به سلول بدن 

می شود و باعث عفونت می شود.
جهش ها در این ناحیه ویروس می تواند باعث شود تا دستگاه ایمنی 
)یعنی آنتی بادی های ساخته شده بعد از واکسیناسیون یا عفونت قبلی( 
ویروس را کمتر از قبل تشخیص دهد و خطر عفونت با اومیکرون افزایش 

یابد.
حداقل سه جهش در نوع اومیکرون، به ویروس برای فرار از شناسایی 
جهش  ظاهراً  می کند.  کمک  ایمنی  دستگاه  آنتی بادی   توسط  شدن 
دیگری هم توانایی آن را برای ورود به سلول های انسان افزایش می دهد 

و باعث انتقال بیشتر آن می شود.
منشاء این نوع ویروس از کجاست؟

مطرح  اومیکرون  منشاء  درباره  گمان هایی  و  حدس  فقط  تاکنون 
است. به باور یکی از دانشمندان مؤسسه ژنتیک UCL لندن، احتماالً 
نوع اومیکرون در طول عفونت مزمن در فردی با نقص سیستم ایمنی 
)احتماال مبتالی به HIV/AIDS درمان نشده( تکامل یافته است . ...        

                                                 ادامه در ص ۲
آذر سادات حسینی -کارشناس ارشد استراتژیک

لزوم آمادگی 
کامل استان 

برای مواجهه با 
موج احتمالی 

بعدی کرونا
222

۹۰ درصد 
س ازه های 

آبخیزداری
 جنوب کرمان 

آبگیری شد
 

ســوگواره یـاس نبی در شهـر 
دوسـاری برگزار گردید   .

نظر به پاسداشت و گرامیداشت ارزش های واالی معصومین )ع(  ؛

استاندار کرمان :

انتصاب شایسته شما به سمت سرپرست دانشگاه علوم پزشکی چیرفت،  نشان 
از شایستگی،تعهد و لیاقت جنابعالی دارد، این مسئولیت خطیر را به حضرتعالی 

تبریک گفته و از محضر دوست برایتان در خدمت به خلق محروم جنوب کرمان و 
ارتقای حوزه بهداشت و درمان این مرز و بوم ،  آرزوی سعادت و توفیق داریم .

جناب آقای دکتر علی اصغر خیرخواه

احمد برخوری مهنی  
کارشناس  مرکز بهداشت شهرستان جیرفت
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اخبار کوتاه
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اخبــــــار معاون اول رئیس جمهوری خبر داد:

خســارت 1000 میلیاردی سیالب به حـوزه کشاورزی جنوب کرمان
 اعطای کمک های بالعوض به کشاورزان سیل زده

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای

اداره کل منابع طبیعی وآبخیزداری جنوب کرمان درنظردارد انجام پروژه های آبخیزداری و آبخوانداری به شرح مندرج 
در جدول ذیل طبق مشخصات فنی کار را از طریق مناقصه عمومی یک مرحله ای همزمان با ارزیابی فشرده)پروژه آبخیزداری شیب زرد( و 
تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای از محل اعتبارات ملی )ردیف متفرقه و بند۳جدل۱7قانون بودجه سال ۱4۰۰ کل کشور )محرومیت 
زدایی(( بصورت نقد و اسناد خزانه اسالمی آگهی و به پیمانکاران واجد شرایط  و دارای صالحیت واگذار نماید لذا از کلیه شرکت ها و 
پیمانکاران دارای رتبه آب یا کشاورزی که تمایل به شرکت در مناقصات مذکور را دارند دعوت می گردد حداکثرتا ۵ روز کاری پس از انتشار 
نوبت اول آگهی مناقصه برای دریافت اسناد )۱۹/  ۱4۰۰/۱۰( از طریق پایگاه اطالع رسانی مناقصات )سایت : http//iets.mporg.ir(  و 
درگاه سامانه تدارکات  الکترونیک دولت setadiran.ir اقدام و پیشنهادات خود را بر اساس آیین نامه مناقصات دولتی به همراه ضمانت نامه 
بانکی در وجه اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری جنوب استان کرمان  از طریق سامانه تدارکات  الکترونیک دولت به ترتیب )الف- تضمین 
شرکت در مناقصه ، ب- اسناد و مدارک شرکت  و اسناد مناقصه)دارای مهر و امضای شرکت و امضای دیجیتال(  ج- برگه پیشنهاد قیمت 

را حداکثر تا تاریخ  ۳۰/ ۱۰ /۱4۰۰ بارگذاری نمایند.
- دارا بودن کد شناسه ملی برای شرکت در مناقصه الزامی است.

- تحویل اصل ضمانت نامه بانکی در مهلت مقرر )حداکثر تا تاریخ  ۳۰ /  ۱۰ /۱4۰۰( و ثبت در دبیر خانه اداره کل منابع طبیعی و 
آبخیزداری جنوب کرمان الزامی است.

- ارائه گواهی صالحیت ایمنی کار الزامی است.
- مدت اعتبار پیشنهاد ها ۳ماه از تاریخ تحویل پیشنهاد می باشد.

-رعایت ظرفیت کار مجازمناقصه گران
-ارائه فرم بازدید محل اجرای پروژه تائید شده

- ارائه آنالیز پیشنهاد قیمت براساس فهرست بها۱4۰۰ توسط پیمانکار الزامی است و در صورت عدم ارائه آنالیز پیشنهاد قیمت بررسی 
نمی شود.

*الزم به یادآوری است که پیشنهادات بایستی شفاف واضح و عاری از هرگونه ابهام باشد به پیشنهادات مخدوش، مشروط و یا فاقد اسناد 
کافی فاقد سپرده قانونی و یا پیشنهاداتی که بعد ازمهلت قانونی به کمیسیون مناقصه برسد ، ترتیب اثر داده نخواهد شد. 

جلسه گشایش پیشنهادها راس ساعت ۱۰ صبح روز  شنبه  ۲/ ۱۱ /۱4۰۰ در محل سالن اجتماعات با حضور اعضائ کمیسیون مناقصات 
مفتوح می گردد، حضور پیشنهاد دهندگان یا نماینده قانونی آنان) بامعرفی نامه رسمی( در جلسه بازگشایی پیشنهادات بالمانع می باشد . 

ضمنا هزینه درج آگهی بر عهده برنده گان مناقصه می باشد .
کارفرما در رد یا قبول پیشنهادات مختار است .

نوبت اول 

ادامه از ص ۱ -
....آفریقای جنوبی دارای ۸,۲ میلیون نفر مبتال به HIV است 
که بیشترین میزان در جهان است. نوع بتا هم که سال گذشته 
در آفریقای جنوبی شناسایی شد، ممکن است از یک فرد آلوده 

به HIV منشاء گرفته باشد.
واریانت امیکرون چقدر گسترده شده است؟

جمله  از  بسیاری  کشورهای  در  امیکرون  به  ابتال  موارد 
و  )انگلستان  بریتانیا  پرتغال،  هلند،  بوتسوانا،  جنوبی،  آفریقای 
اسکاتلند(، استرالیا، هنگ کنگ، کانادا، دانمارک، اتریش، ایتالیا، 
بلژیک، جمهوری چک، فرانسه، سوئد، اسپانیا، آمریکا و آلمان 

تایید شده است.
فرار  توانایی  و  انتقال، شدت  میزان  مورد  در  فعلی  شواهد 
حال،  این  با  است.  غیرقطعی  بسیار  اومیکرون  برای  ایمنی  از 
اطالعات اولیه از آفریقای جنوبی نشان می دهد که ممکن است 
کرونای اومیکرون نسبت به نوع دلتا توانایی رشد قابل توجهی 
داشته باشد. با توجه به مدل های ریاضی، انتظار می رود اومیکرون 
در چند ماه آینده باعث بیش از نصف کل عفونت های کرونا در 

اتحادیه اروپا شود.
امیکرون چقدر نگران کننده است؟

هنوز برای پاسخ گفتن به این پرسش، زود است. ویروس ها 
همیشه جهش می یابند، با تغییراتی که گاهی ویروس را ضعیف تر 
بیماری زایی  و  آنتی بادی ها  از  فرار  در  را  آن  گاهی  یا  می کند 
ماهرتر می کند. واکسن های کرونا نشان داده اند که در برابر انواع 

قبلی مؤثر هستند.
اولین گزارش ها از کرونای امیکرون از افراد جوان بوده که به 
دلیل سن پایین تر معموالً عالئم خفیف با کرونا نشان می دهند. 
با این حال، امکان بیماری شدید با همه انواع قبلی ویروس مانند 
نوع دلتا وجود داشته است. موارد شدیدتر بیماری کرونا و میزان 

بستری ها با تاخیر چند هفته ای مشخص خواهد شد.
تعداد  جنوبی،  آفریقای   Gauteng از  گزارش ها  طبق 
پذیرش در بیمارستان به خاطر کووید-۱۹ از میانگین ۱۸ مورد 
در روز در اوایل نوامبر به ۶۱ نفر در روز در اواخر ماه افزایش 

یافت.
اومیکرون و تزریق دوز سوم واکسن کرونا

به گفته کارشناسان، هنوز مهم ترین و بهترین راه حل، افزایش 
واکسیناسیون و تزریق دوز تقویتی است. تحقیقات نشان داده 
است که میزان باالی آنتی بادی های خنثی کننده ویروس اصلی 
کرونا با محافظت در برابر کرونای ناشی از انواع )واریانت های( 
دوز  تزریق  که  دارد  وجود  احتمال  این  دارد.  ارتباط  جدیدتر 
تقویتی از واکسن های موجود و افزایش سطح آنتی بادی بعد از 
آن، محافظت کافی و سد مناسبی در برابر اومیکرون ایجاد کند.

فواید تزریق دوز سوم واکسن کرونا را بشناسید!
با گذشت چندین ماه از تزریق واکسن کرونا در اولین گروه  
نیاز  درباره  پرسش ها  از کشورهای جهان،  بسیاری  در  افراد  از 
به تزریق دوز سوم یا دوز تقویتی واکسن کرونا در کشورهای 

مختلف همواره رو به افزایش بوده است.
و  واکسن ها  اثربخشی  درباره  کشورها  بعضی  در  تحقیقات 
از گذشت  بعد  واکسن  دریافت کنندگان  بدن  در  ایمنی  میزان 
چند ماه از واکسیناسیون قبلی نشان می دهد که تزریق دوز سوم 
واکسن کرونا به خصوص در جمعیت های خاص مانند سالمندان 
ایمنی  حفظ  برای  ایمنی  سیستم  سرکوب  و  با ضعف  افراد  و 

جامعه موردنیاز است.
دالیل مختلفی برای تزریق دوز تقویتی واکسن کرونا مطرح 
شده است که نتیجه بررسی ها و تحقیقات است و مورد توجه 
نهادهای بهداشت و سالمت کشورها قرار گرفته است.در بررسی 
واکسن اسپایکوژن در فاز ۲ کارآزمایی بالینی، افراد با سابقه ابتال 
به کرونا با تزریق یک دوز از واکسن سیناژن به ایمنی مشابه با 
ایمنی دو دوز واکسن دست یافتند که اثر تقویت کنندگی پاسخ 
به مزیت هایی  با توجه  اسپایکوژن نشان می دهد.  را در  ایمنی 
ایمنی  به  و رسیدن  نوترکیب  پروتئین  تکنولوژی  ایمنی  چون 
طوالنی تر و قوی تر با ترکیب دو نوع واکسن با پلتفرم متفاوت، 
واکسن سیناژن می تواند گزینه منطقی و مناسب برای تزریق دوز 

سوم واکسن کرونا باشد.
آذر سادات حسینی - کارشناس 

ارشد استراتژیک

ادامه یادداشت مدیرمسئول  

۹0 درصد س ازه های آبخیزداری جنوب کرمان 
آبگیری شد

منابع  مدیرکل   - ایرنا   - جیرفت 
کرمان  جنوب  آبخیزداری  و  طبیعی 
از آبگیری بیش از ۹۰ درصدی سازه 
شهرستان  هفت  در  آبخیزداری  های 
اخیر  های  بارش  طی  استان  جنوبی 

خبر داد.
چهارشنبه  روز  احمدی  حمزه 
ایرنا تعداد  با خبرنگار  در گفت و گو 
سازه های آبخیزداری هفت شهرستان 
عدد   ۹۵۰ را  کرمان  استان  جنوبی 
های  شهرستان  آبخیزداری  های  سازه  درصد   ۱۰۰ که  گفت  و  برشمرد 
رودبارجنوب، قلعه گنج، منوجان، فاریاب، کهنوج و عنبرآباد آبگیری شده اند.

وی میانگین بارش باران را در منطقه جنوب کرمان با توجه به خشکسالی 
های اخیر بسیار خوب ارزیابی کرد و گفت: کارشناسان اداره کل منابع طبیعی 
میزان آب ذخیره شده حاصل از سیالب را در سازه های آبخیزداری جنوب 

کرمان به طور میانگین ۷۵ میلیون متر مکعب اعالم کردند.
جنوب  در  آبخیزداری  سازه های  آبگیری  میزان  این  داد:  ادامه  احمدی 

کرمان نقش مهمی در بهبود و تغذیه سفره های آب زیرزمینی دارد.
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری جنوب کرمان بیشترین میزان آبگیری 
سازه های آبخیزداری را در مناطق سیالبی برشمرد و گفت: بر اساس بازدیدها 
و نظارت های صورت گرفته توسط کارشناسان منابع طبیعی در زمان بارش ها، 

خسارتی به سازه های آبخیزداری وارد نشده است.
وی به مزایای ساخت سازه های آبخیزداری اشاره کرد و کنترل سیل، 
کاهش خسارت سیالب، تغذیه آبخوان ها و قنات ها، افزایش سطح سفره های 
آب زیرزمینی، کاهش حجم رسوب، جلوگیری از فرسایش خاک و تخریب 

اراضی کشاورزی را از جمله آثار آن برشمرد.
احمدی بر نقش مهم طرح های آبخیزداری در خشکسالی های اخیر تاکید 
کرد و گفت: تعداد زیادی از این طرح ها از محل اعتبارات صندوق توسعه ملی 
طی سه سال گذشته احداث شده  که خوشبختانه به دنبال بارش های اخیر به 

طور کامل آبگیری شدند.

اولیه  برآورد  گفت:  مخبر  محمد 
میلیارد  یکهزار  خسارت  از  نشان 

که  دارد  کشاورزی  بخش  به  تومانی 
وارده  خسارات  جبران  برای  باید 
شود. داده  عوض  بال  های   کمک 

خبرگزاری  خبرنگار  گزارش  به 
»محمد  کرمان،  جنوب  از  شبستان 
هماهنگی  پیشگیری  ستاد  در  مخبر« 
بحران  به  پاسخ  عملیات  فرماندهی  و 
خسارات  میزان  گفت:  کرمان،  استان 
گنج،  قلعه  های  شهرستان  به  وارد 
 منوجان و رودبار جنوب نسبتا باال است.

افزود:  جمهوری  رئیس  اول  معاون 
دچار  مسکونی  منازل  از  زیادی  بخش 

آبگرفتگی و یا تخریب شده، به پل ها، 
 راه ها، مزارع خسارت وارد شده است.

سبک  های  دام  کرد:  ابراز  وی 
باید  و  اند  شده  تلف  سنگین  و 
نهادها  کمک  با  تر  سریع  چه  هر 
گیرد. صورت  خسارت   تامین 

 مخبر خاطرنشان کرد: مکان های الی 
روبی شده کمتر خسارت دیده است و 
از نزدیک از مناطق سیل زده منوجان 
و  رودبار  و  شده  بازدید  گنج  قلعه  و 
بازدید شد. به صورت هوایی   زهکلوت 

معاون اول رئیس جمهوری اظهار کرد: 

یکهزار  خسارت  از  نشان  اولیه  برآورد 
کشاورزی  بخش  به  تومانی  میلیارد 
خسارات  جبران  برای  باید  که  دارد 
 وارده کمک های بال عوض داده شود.

دستور  به  شد:  یادآور  خاتمه  در  وی 
وقوع سیالب  از  پس  رئیس جمهوری 
در ۴ استان اکیپ هایی اعزام شده است 
با جمع بندی، تصمیمات  امیدواریم  و 
مناسبی برای بازسازی زیرساخت های 
در  ها،  استان  این  زده  سیل  مناطق 

دولت اتخاذ شود.

در جریان بازدید معاون اول رئیس جمهور و استاندار  
 کرمان از مناطق سیل زده:

اهالی سیل زده چیل اباد و چراغ اباد  
قلعه گنج خواهان ادامه الیروبی رودخانه ها و 

احداث سیل بند اساسی شدند.
 برنامه بازدید معاون اول رئیس جمهور و استاندار کرمان از مناطق سیل 
زده قلعه گنج با حضور در مناطقی از شهرستان قلعه گنج ادامه یافت، جایی که 
اهالی و خانوارهای سیل زده روستای چراغ اباد و خانوارهای محله ی چیل اباد 
 خواهان ادامه الیروبی رودخانه ها و اجرای اساسی سیل بند رودخانه ها  بودند.

این اهالی تاکید داشتند درصورت انجام این مهم خسارت های سیل هر ساله 
کاهش می یابد.

شورای  گلمرادی  نشریه  این  خبرنگار  حیدری  ادیب  گزارش  به 
اول  قلعه گنج خطاب معاون  اباد  اهالی چیل  از  اباد و برخی  روستای چراغ 
داشتند: تاکید  مسئوالن  سایر  و  استاندار  زینی وند  علی  و  جمهور   رئیس 
جریان  رودخانه  مسیر  در  آب  ها  مسیل  و  ها  رودخانه  الیروبی  درصورت 
نیز  استاندار  شد؛  نخواهد  سرازیر  مردم  منازل  و  ها  حاشیه  به  و  یابد  می 
مشخص  اقدامات  طی  الیروبی  برنامه  که  داد  دستور  متولی  مسئوالن  به 
باشیم. باران  بارش  شاهد  هرزمان  است  ممکن  زیرا  شود  انجام  فوری   و 
 مهندس سلطانی مدیرکل بنیاد مسکن استان کرمان در بازدید از این مناطق گفت :

می  انجام  سرعت  به  مسکونی  منازل  به  وارده  های  خسارت  برآورد  که 
داشت. خواهیم  کار  دستور  در  هایی  برنامه  خسارت  پرداخت  برای  و   شود 

بارش شدید باران طی ۲ روز  سبب بروز سیالب و آبگرفتگی شدید در مناطقی 
از جنوب استان بویژه در شهرستان  قلعه گنج شده است.

 اگهی مفقودی
یک برگ کارت سبز و کارت پالک یکدستگاه موتورسیکلت 
سیستم سحر تیپ ۱۲۵ به مالکیت سیروس رستمی روهینا 

 فرزند گلمحمد به شماره موتور 
NMHCG۰۹۶۸7۱7 

 شماره شاسی 
N۲GXXX۱۲۵G۸۸۱۰۹۰۳ 

مدل ۱۳۸۸ مفقود گردیده و از درجه ی اعتبار ساقط می باشد.

 اگهی مفقودی 
یک برگ سند خودرو سواری چری مدل ۱۳۹۵ با شماره موتور 

MVME4G۱۵BABG۰۰۰۰۸۵ 
 شماره شاسی 

NATFCANH۵G۱۰۰۰۰۸۹ 
به مالکیت اهورا جعفری اصل فرزند مصیب به کد ملی ۳۳۸۲۸۳۶۲۵4 

در شهرستان قلعه گنج مفقود شده و از درجه ی اعتبار ساقط شده 
است.

دستگیری سارقان کابل برق در جیرفت                                     
سارق   ۲ دستگیري  از  جیرفت  انتظامي  فرمانده   
داد. خبر  شهرستان  این  در  دار  سابقه  برق   کابل 

خبرنگار  گزارش  به 
پلیس،  خبري  پایگاه 
رضا  سرهنگ 
اظهار  محمدرضایی  
وقوع  پي  در  داشت: 
سرقت  فقره  چند 
شهر  در  برق  کابل 
شناسایي   ، جیرفت 
سارق  دستگیري  و 
در  سارقان  یا 
ماموران  کار  دستور 
گرفت. قرار  شهرستان  این   ۱۲ کالنتری   انتظامی 

وی افزود: ماموران با کار اطالعاتی و راه اندازی گشت های هدفمند 
 ۲ سارق را پس از شناسایی در مخفیگاهشان دستگیر کردند.

در  متهمان  کرد:  تصریح  جیرفت  شهرستان  انتظامی  فرمانده 
 بازجویی های پلیسی به 6 فقره سرقت کابل برق اعتراف کردند.

سرهنگ محمدرضایی خاطر نشان کرد: متهمان پس از تشکیل 
پرونده جهت سیر مراحل قانونی تحویل مرجع قضایی شدند.

ستاد  جلسه  پانزدهمین  و  یکصد 
با  مقابله  و  پیشگیری  مدیریت،  استانی 
استاندار  وند  زینی  دکتر  با حضور  کرونا 
سیاسی،  معاونت  سرپرست  کرمان، 
و  کرمان  استانداری  اجتماعی  و  امنیتی 
اعضای این ستاد در سالن شهید مرتضوی 

استانداری برگزار شد.
دکتر علی زینی وند استاندار کرمان 

همکاری  از  تشکر  ضمن  جلسه  این  در 
و  کرونا  با  مقابله  استانی  ستاد  اعضای 
شهید  سالگرد  دومین  برگزاری  ستاد 
سلیمانی در برگزاری با شکوه و براساس 
سالگرد  دومین  بهداشتی  های  پروتکل 
مراسم  همزمانی  گفت:  سلیمانی  شهید 
از  مقاومت  هفته  و  فاطمیه  دهه  های 
استان  جنوب  سیل  با  تقارن  و  سو  یک 
مقامات  تردد  و همچنین  دیگر  از سوی 
بسیار  به کرمان؛ فشار  رتبه کشور  عالی 
سنگینی را به استان کرمان متحمل شد 
اما خوشبختانه با هم افزایی بسیار خوبی 
که بین مسئولین و حضور مردم عزیز و 
داشت،  وجود  کرمان  مردم  نواز  مهمان 
شهید  شان  در  آبرومند  مراسم  یک 

سلیمانی عزیز برگزار شد.
اینکه کشور  بیان  با  استاندار کرمان 
در یک وضعیت مبهم بیماری قرار دارد 
دنیا  در  کرونا  جدید  سویه  طرفی  از  و 

تاثیرات خود را گذاشته و وضعیت سختی 
را دنیا تجربه می کند گفت: کشور در یک 
وضعیت نسبتا باثباتی همراه با نگرانی از 
قرار  افزایش شیوع سویه جدید  احتمال 
استان های  در  نیز  بین  این  در  که  دارد 
همجوار روند افزایشی بیماران کرونایی را 
شاهد هستیم و چون اثرات این وضعیت 
سناریوهای  باید  حتما  نمی دانیم  را 

بدبینانه را در دستور کار قرار دهیم.
نشان  خاطر  ادامه  در  وند  زینی 
دومین  مراسم  برگزاری  دلیل  به  کرد: 
سالگرد شهید سلیمانی در کرمان، ایاب 
به طوری  بود  استان  زیادی در  و ذهاب 
درهفته  شده،  ارائه  آمار  براساس  که 
سردار  سالگرد  آستانه  در  و  مقاومت 
دلها، تا مرز ۲۰ تا 3۰ هزار نفر تردد به 
استان داشتیم لذا باید خودمان را آماده 
فعالیت هایشان  باید  ها  کمیته  و  کنیم 
وضعیت  از  بازیابی  یک  و  کنند  مرور  را 

تاکید  آنکه  دهند ضمن  انجام  خودشان 
داریم طرح شهید سلیمانی مرور شود و 
کاستی های بیمارستان ها نیز مرور شود تا 
برای مواجهه با موج احتمالی بعدی کرونا 
در آمادگی کامل باشیم. وی با اشاره به 
سیل اخیر در استان، آمادگی و مداخله را 
دو امر بسیار مهم دانست و گفت: بسیج 
تمامی امکانات بخش دولتی، خصوصی و 
شهرداری ها سبب شد که میزان خسارت 
های جانی و مالی سیل، نسبت به سنوات 
این  اگر  معتقدیم  و  باشد  کمتر  گذشته 
زیرساختها انجام نمی شد، چه بسا با 6۰ 
بسیار  نیز خسارات  باران  بارش  میلیمتر 
سنگینی را شاهد بودیم اما خوشبختانه 
حتی در مناطقی با بارش ۲3۰ میلیمتر، 
لذا  کردیم  تجربه  را  خسارات  کمترین 
این موضوع بسیج امکانات استان باید در 
زمینه کرونا نیز جدی گرفته شود و مرتبا 

آنها را مرور کنیم.

استاندار کرمان:

 با توجه به  افزایش روند بیماری کرونا در استان های همجوار باید سناریوهای بدبینانه را در 
دستور کار قرار دهیم/ لزوم آمادگی کامل استان برای مواجهه با موج احتمالی بعدی کرونا
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تازه های خودرو

حامد شجاع حیدری

 

ظروفی که در تپه ی باستانی تمگران کشف شده کوزه های سفالی خیلی بزرگی است که برای نگهداری حجم یکصد لیتر آب بوده و یا ظروف کوچک 
و یا کوزه های سفالی کوچکی هستند اما مجسمه ی اسبی که در حال حاضر در هتل کپری قلعه گنج نگهداری می شود در هشتصد متری تپه ی باستانی 
تمگران کشف شده است که به اصطالح محلی قلعه گنج به تپه های کوچکی که در اطراف تپه ی بزرگ قرار گرفته» توگل« می گفتند که اطراف تپه ی 

تمگران نیز چند تپه ی کوچک قرار دارد.

 

 تهیه کننده گزارش:
ادیب حیدری - قلعه گنج

باستانی  های  تپه 
مختلف  نقاط  در  بسیاری 
این  دارند.  وجود  کشورمان 
ها، گنجینه هایی عظیم  تپه 
و ناشناخته هستند بسیاری از 
آثاری که در موزه های کشور 
وجود دارند، از همین تپه های 
تاریخی بدست آمده اند. یکی 
از این گنجینه های ارزشمند 
تاریخی  تپه ی  و  زر  منطقه ی  تاریخی  های  تپه  کشور، 

تمگران هست.

تپه های باستانی زر
محله  ترین  قدیمی  از  یکی  گنج  قلعه  زر  ی  محله 
باستانی  تپه ی  دو  که  است  این شهرستان  مناطق  و  ها 
است. داده  جای  خود  در  را  کوچک   گل  و  بزرگ   گل 

 محمد صمیمی معلم بازنشسته اهل محله ی زر  متولد 
سال ۱۳۳۵ است که در خصوص تپه های باستانی زر به 

خبرنگار ما می گوید:
 تعداد این تپه های باستانی در قلعه گنج به چندین 
تپه می رسید و با فاصله های متفاوت به هم وصل بودند 
شهر  مرکز  اباد  حسن  ی  محله  در  باستانی  ی  تپه  از  و 
باغ  و  ملک  ی  محدوده  در  حاضر  حال  در  و  گنج  قلعه 
اباد یا نزدیک مسجد  مرحوم حاج علی کامرانی درحسن 
تپه  ان  از  و پس  اباد وجود داشت  فعلی محله ی حسن 

ی باستانی گل کوچک و گل بزرگ و همینطور با فاصله 
از یکدیگر تپه ی تم حسنی  های متفاوت و گاه یکسان 
زر و تپه ی تم گز در نزدیکی روستای شمس اباد وجود 
دارد و پس از ان تپه ی باستانی تمگران قرار گرفته شاید 
هم تپه های دیگری وجود داشت که االن اثاری از ان ها 
برجای نمانده و در یا درواقع ما نمیدانیم کجا هستند و به 
این شکل این تپه های باستانی از مرکز قلعه گنج شروع 
میکردند. پیدا  ادامه  دادخدا  مالک چاه  روستای کالت   تا 

بنده از گذشتگان خود به نقل دارم که قدیم االیام موقعی 
ها  تپه  این  و خاک  میداد گل  روی  بارندگی شدید   که 
شسته میشد و مهره های حاصل از شسته شدن خاک این 
تپه ها پیدا می گشت که مردم برای جمع اوری این مهره 

ها به روی تپه ها می رفتند.
محمد صمیمی ادامه می دهد: من در حال حاضر ۶4 
سال سن دارم و زمانیکه نوجوان بودم پدرم نقل می کرد:  
برای کاری  یا  به ساخت منزل  اقدام  اقوامش  از  که یکی 
اقدام به کندن بخشی از پائین حاشیه ی  تپه ها کرد و 
یا  تپه ریزش کرد و خمره  از خاک  حین کندن قسمتی 
درون  که  میشد  پیدا  ترک خورده  یا  های شکسته  کوزه 
و  جو  واغلب  لوبیا  یا  عدس  مثل  حبوباتی  از  پر  ها  ان 
اثر حادثه  بر  احتماال  نیم سوخته وجود داشت که  گندم 
 ی اتش سوزی نیم سوخته و بعضی نیزسالم مانده بودند.

در  که  حسنی  تم  های  تپه  گوید:  می  صمیمی  محمد 
وجود  نیز  کوچک  گل  و  بزرگ  گل  ی  تپه  دو  مجاورت 
نیز  این دو  از  اباد  تپه ی تم گز روستای شمس  دارند و 
کوچک تر هستند و می گوید در مورد تاریخ و قدمت این 
تپه ها هنوز چیز دقیقی نمیدانم و مشخص نیست اما باید 
باشند. جیرفت  کنارصندل  باستانی  های  تپه  عصر   هم 

محمد صمیمی افزود: این تپه ها تاریخ و هویت مردم زر 

و قلعه گنج هستند واداره کل میراث فرهنگی کرمان در 
حفظ و حراست این اثار باید بیشتر تالش نماید و حتی 
خارجی  و  داخلی  گردشگران  به  اثار  این  شناختن  برای 
از  و همچنین  نداشته  تاکنون  باشد که  داشته  ای  برنامه 
حاشیه  و  حریم  در  مسکونی  منازل  ساز  و  ساخت  روند 
ی این اثار باستانی جلوگیری نموده که تخریب نشوند و 
مسئوالن شهرستان و اداره کل میراث فرهنگی در زمینه 
حفاظت و شناساندن قدمت  این تپه ها همت و تصمیماتی 

اتخاذ نمایند.
****

تپه ی باستانی تمگران
و  ادبی  و  تاریخی  پژوهشگر  صادقی  زمان 
روستای  اهل  که  گنجی  قلعه  اشنای  نام  ی  نویسنده 
گوید: می  تمگران  باستانی  ی  تپه  مورد  در   تمگران 

تپه ی باستانی تمگران در زمینی به مساحت ۸۰۰ متر در 
۸۰۰ متر مربع قرار گرفته که ارتفاع ان نیز قبال بیش از 
پانزده متر بود و در حال حاضر به کمتر از پانزده متر می 
رسد و به لحاظ قدمت الیه ی روی ان مربوط به دوره ی 
اشکانی بوده و البته در هر دوره ی تاریخی برحسب فرهنگ 
است. کرده  فرق  تپه  کاربری  زمان  ان  اجتماعی  نیاز   و 

ی  منطقه  وسط  در  درست  تمگران  باستانی  ی  تپه 
شده  ساخته  جازموریان  باتالق  یا  دریاچه  غربی  ساحل 
ی  دریاچه  یا  شوره  به  که  گرفته  قرار  جائی  و  است 
جازموریان کال مسلط بوده همچنین بر دشت تمگران و 
است. بوده  مسلط  هم  مارز  های  کوه  زیردامنه ی   دشت 

تپه ی تمگران در پانزده کیلومتری تپه ی روستای پای 
میخ و در بیست و پنج کیلومتری تپه ی روستای کالت 
باستانی  مالک بخش چاه دادخدا قرار گرفته است و تپه 

تمگران در یک دوره کاربری نظامی داشته و در یک دوره 
کاربری چاپارخانه) چاپارخانه از ساختمان های مهِم میان 
راهی بوده که عملکرد اصلی آن برای استراحت چاپارهای 
دولتی و تعویض اسب های خسته با اسب های تازه نفس 
 بوده است و به خدمات پستی در ان انجام میشده است(
د و همچنین در تپه ی تمگران در یک دوره تاریخی بر 
اساس باورها و اعتقادات مردم ان زمان به عنوان قبرستان 
و محل دفن مرده ها استفاده می شد ومردگان خود را در 
این  بر  تپه دفن می کردند و  یا در حاشیه ی  تپه  باالی 
باور بودند که به خورشید نزدیک باشند یا از دفن اجساد 
 مردگان در اراضی مسطح و دشت ها جلوگیری می کردند.
زمان صادقی ادامه می دهد: ظروفی که در تپه ی باستانی 
تمگران کشف شده کوزه های سفالی خیلی بزرگی است که 
برای نگهداری حجم یکصد لیتر اب بوده و یا ظروف کوچک 
و یا کوزه های سفالی کوچکی هستند اما مجسمه ی اسبی 
که در حال حاضر در هتل کپری قلعه گنج نگهداری می 
شود در هشتصد متری تپه ی باستانی تمگران کشف شده 
است که به اصطالح محلی قلعه گنج به تپه های کوچکی 
که در اطراف تپه ی بزرگ قرار گرفته» توگل«می گفتند 
 که اطراف تپه ی تمگران نیز چند تپه ی کوچک قرار دارد.
است  کنارصندل  های  تپه  شبیه  بسیار  تمگران  ی  تپه   
 که از نظر تاریخی نیز احتماال مربوط به یک دوره باشند.
زمان صادقی گفت: در گذشته مسیر عبور بلوچستان به 
های  کوه  و  مارز  های  کوه  ی  زیردامنه  طریق  از  فارس 
گشمیران بوده است چون موقعیت قدیم این منطقه را در 
نظر بگیریم دریاچه ی جازموریان یا باتالق جازموریان بر 
امد در ان زمان بوده است و  سر راه بوده و مانع رفت و 
مسیر  در   تمگران  باستانی  ی  تپه  نیز  منظور  همین  به 

بلوچستان به فارس ساخته شده است.

جدیدترین قیمت خودروهای لوکس 
در ایران

همچنین  و  دالر  قیمت  رشد 
سال  در  خودرو  واردات  ممنوعیت 
شدید  افزایش  باعث  گذشته  های 
شده  وارداتی  خودروهای  قیمت 
سبب  حتی  ممنوعیت  این  است. 
رده  در  که  خودروهایی  تا  شده 
خودروهای لوکس قرار ندارند نیز با 
قیمت های میلیاردی کمی ارازن تر 
بازار خرید  لوکس در  از خودروهای 
قیمت  روزها  این  توان گفت  می  این شرایط  با  فروش شوند  و 
های چند میلیاردی تنها به خودروهای لوکس اختصاص ندارد و 
شرایط موجب شده تا تعداد زیادی از خودروهای وارداتی طعم 

چند میلیاردی شدن را بچشند.
رصد بازار خودرو نشان دهنده آن است که در حال حاضر قیمت 
و  تومان  میلیارد  به ۱۵  کارکرده  مدل ۲۰۱4   S۵۰۰ مرسدس
قیمت لکسس LX۵7۰ مدل ۲۰۱۳ کارکرده نیز به ۱۳ میلیارد 

تومان رسیده است.
خودروی های گران بعدی به دو خودرو ب ام و i۸ مدل ۲۰۱۶ 
کارکرده و ولوو XC۹۰ مدل ۲۰۱7 صفر کیلومتر باز می گردد. 
به گفته فعاالن بازار خودرو در حاضر این دو خودرو با قیمت ۹ 
میلیارد و پانصد میلیون تومان در بازار بین خریدار و فروشنده 

قیمت گذاری می شوند.

حال  در  نیز  کارکرده   ۲۰۱۳ مدل  کواتروپورته  مازراتی  قیمت 
تعیین  فروشنده  و  تومان میان خریدار  میلیارد  حاضر حدود ۹ 
می شود و پورشه ماکان قیمتی در حدود ۸ میلیارد تومان را به 

خود گرفته است.     
 

در ادامه قیمت خودروهای لوکس قابل مشاهده است:

 
نام خودرو

قیمت
مرسدس S۵۰۰ مدل ۲۰۱4 کارکرده

۱۵ میلیارد تومان
لکسس LX۵7۰ مدل ۲۰۱۳ کارکرده

۱۳ میلیارد تومان
ب ام و i۸ مدل ۲۰۱۶ کارکرده

۹ میلیارد و ۵۰۰ میلیون
ولوو XC۹۰ مدل ۲۰۱7 صفر

۹ میلیارد و ۵۰۰ میلیون
مازراتی کواتروپورته مدل ۲۰۱۳

۹ میلیارد تومان
تویوتا لندکروز ۲۰۱4 کارکرده

۸ میلیارد و ۳۰۰ میلیون
پورشه ماکان

۸ میلیارد تومان
ب ام و سری 7
۸ میلیارد تومان

ب ام و سری ۶ گرن کوپه
7 میلیارد و ۵۰۰ میلیون
لکسس RX مدل ۲۰۱۸

7 میلیارد تومان
ب ام و X4 مدل ۲۰۱7

۶ میلیارد تومان

سبقت تویوتا از جنرال موتورز
این  آمریکا،  در  تویوتا  حضور  از  سال   ۹۰ گذشت  از  پس 
خودروساز آسیایی در سال ۲۰۲۱ توانست با پشت سر گذاشتن 
جنرال موتورز  عنوان پرفروش ترین برند خودرویی در آمریکا 

را کسب کند.
تمام  ها  چیپ  کمبود  اخیر  سال  در   که  است  درحالی  این 

خودروسازان جهان را دچار مشکل تولید کرده است.

دستگاه  میلیون   ۲.۳ فروش  به  موفق  تویوتا   ۲۰۲۱ سال  در 
سال  به  نسبت  درصد   ۱۰ که  شده  ایاالت متحده  در  خودرو 
۲۰۲۰ افزایش داشته است. از سوی دیگر، جنرال موتورز طی 
سال گذشته ۲.۲ میلیون دستگاه خودرو در زادگاهش فروخته 

است.

کشته شدن یک فرد بر اثر پرتاب بلوک 
سیمانی در اتوبان

بررسی ها نشان می داد فردی ناشناس در حاشیه اتوبان ایستاده 
و در اقدامی وحشیانه بلوک های سیمانی را به سمت خودروهای 
عبوری پرتاب می کرد که در این اقدام هولناک، ابتدا یک بلوک 
سیمانی به راننده یک خودرو تیبا برخورد کرده و او را به شدت 
معلم  خانم  قتل  سبب  بعدی  بلوک  پرتاب  کرد.سپس  مصدوم 

جوان شد. 
برای  بلوک سیمانی دیگری را که  ناشناس  از آن هم فرد  بعد 
تعمیرات سنگ فرش پیاده رو، در حاشیه اتوبان دپو شده بود؛ 
به سمت راننده یک خودرو پراید پرتاب کرد و موجب خسارت 

شدید به خودرو پراید شد.
بررسی دوربین مدار بسته حاکی از این است که مرد جنایتکار 
بعد از پرتاب بلوک های سیمانی، پای پیاده به الین دیگر اتوبان 

رفته و از مهلکه گریخته است.
 رسیدگی به این پرونده در شعبه 3 بازپرسی دادسرای جنایی 
تهران در جریان است و شناسایی و دستگیری متهم در دستور 

کار کارآگاهان اداره ۱۰ پلیس آگاهی تهران قرار گرفته است.

این تپه ها تاریخ و هویت مردم زر و قلعه گنج هستند ، باشد که پاسداران و حافظان این آثار ارزشمند باشیم .
نظر به آشنائی با تپه های تاریخی شهرستان قلعه گنج ؛

محمد مخبر معاون اول رئیس جمهور یا همراهی وزیر 
و  کرمان  استاندار  وند  زینی  علی  و  کشاورزی  جهاد 
منصور شکرالهی نماینده مردم پنج شهرستان در مجلس 
المسلمین احمدی  و  شورای اسالمی و حجت االسالم 
نیک امام جمعه و شهسواری فرماندار قلعه گنج و هیئت 
روستاهای  از  دیماه  پانزدهم  چهارشنبه  عصر  همراه 
نزدیک  از  اباد  چراغ  روستای  و  زر  نصیری  چاه  شهید 
وضعیت خانوارهای سیل زده و نحوه ی خدمات دهی 
نمود. بازدید  و  بررسی  را  از سیل  رسانی پس  امداد   و 

وی با ورود به منزل کپری اسالم چهرازاد از اهالی این 
را  خانوارها  این  وضعیت  چهرازاد  میرزا  منزل  و  روستا 

مورد بررسی و ارزیابی قرار داد.
چهارشنبه  شامگاه  که  ای  جلسه  طی  مخبر  محمد 
و  فرمانداران  و  استاندار  حضور  با  جیرفت  در 
گفت: شد  برگزار  کرمان  استان  مسئوالن   سایر 

هزار  یک  خسارت  از  نشان  اولیه  برآورد   
کشاورزی  بخش  به  تومانی  میلیارد 
خسارات  جبران  برای  باید  که  دارد 
شود. داده  عوض  بال  های  کمک   وارده 

شبستان  خبرگزاری  خبرنگار  گزارش  به 
از جنوب کرمان، »محمد مخبر« در ستاد 
عملیات  فرماندهی  و  هماهنگی  پیشگیری 
گفت: کرمان،  استان  بحران  به   پاسخ 

 میزان خسارات وارد به شهرستان های قلعه 
 گنج، منوجان و رودبار جنوب نسبتا باال است.

افزود:  جمهوری  رئیس  اول  معاون 
دچار  مسکونی  منازل  از  زیادی  بخش 
ها،  پل  به  شده،  تخریب  یا  و  آبگرفتگی 
است. شده  وارد  خسارت  مزارع  ها،   راه 

سبک  های  دام  کرد:  ابراز  وی 

تر  سریع  چه  هر  باید  و  اند  شده  تلف  سنگین  و 
گیرد. صورت  خسارت  تامین  نهادها  کمک   با 
کمتر  روبی شده  های الی  مکان  کرد:  مخبر خاطرنشان   
خسارت دیده است و از نزدیک از مناطق سیل زده منوجان 
و قلعه گنج بازدید شده و رودبار و زهکلوت به صورت هوایی 

بازدید شد.
معاون اول رئیس جمهوری اظهار کرد: برآورد اولیه نشان از 
خسارت یک هزار میلیارد تومانی به بخش کشاورزی دارد که 
 باید برای جبران خسارات وارده کمک های بال عوض داده شود.
وی در خاتمه یادآور شد: به دستور رئیس جمهوری پس از وقوع 
سیالب در ۴ استان اکیپ هایی اعزام شده است و امیدواریم 
با جمع بندی، تصمیمات مناسبی برای بازسازی زیرساخت 
 های مناطق سیل زده این استان ها، در دولت اتخاذ شود.

                              خبرنگار : ادیب حیدری

خسارت یک هزار میلیاردی سیالب به حوزه کشاورزی جنوب کرمان/ اعطای کمک های بالعوض به کشاورزان سیل زده
معاون اول رئیس جمهوری خبر داد :
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ماهنامه اجتماعی فرهنگیماهنامه منطقه ای پردیس جنوب
 پردیس جنوب

صاحب امتیاز و مدیر مسئول :
آذر سادات حسینی 0۹178472874

سردبیر : حامد شجاع حیدری
 گرافیست و صفحه آرا :

کانون آگهی و تبلیغات مهدوی  
لیتوگرافی و چاپ : طاها

آدرس دفتر مرکزی نشریه :
جیرفت ، چهارراه دهخدا ، ابتدای خ ولیعصر 

شرقی ، چاپخانه مهدوی گراف
تلفکس : 43213718 - 034

گستره توزیع : استان های : کرمان ، تهران ، 
فارس ،  هرمزگان و اصفهان

ارتباط با مدیرمسئول :
Azarhosseini423@gmail.com

در  گنج  قلعه  شهردار  احمدی  قاسم 
به  جنوب  افاق  ی  نشریه  خبرنگار  گفتگوبا 
طی  در  شهری  مدیریت  اقدامات  تشریح 

یکماه گذشته پرداخت.
نشست  این  در  گنج  قلعه  شهردار  احمدی   قاسم 
خبری با بیان اینکه کار اجرایی و بازگشائی معابر و تعریض 
 خیابان در قلعه گنج سخت و با حواشی همراه است افزود:

با  شود  انجام  بخواهد  کاری  اگر  کار،  سختی  علیرغم   
قابل  دوره  این  در  ها  محله  اهالی  و  مردم  مشارکت 
برای  اجرایی  نهادهای  و  ادارات  همه  و  است  انجام 
دارند. شهرداری  با  خوبی  تعامل  مردم  امور   تسهیل 

ادامه داد: شهرداری قلعه گنج برای رضایت شهروندان  وی 
و بهرمندی انان از فضای شهری زیبا تاکنون عملکرد خوبی 
داشته و پروژه های بزرگی اجرایی شده است اما در برخی 

موارد این اقدامات و عملکرد دیده نشده است.
برخی از اقدامات و عملکرد 

 شهرداری قلعه گنج
۱_اجرای شن ریزی جهت انجام پیاده روسازی خیابان 

شهید حیدری محله ی حسن اباد به مساحت ۱۶ هزارمتر 
مربع بزودی اجرائی می شود..

شهید  خیابان  فرش  سنگ  و  روسازی  پیاده   -  ۲
اجرا درحال  دوهزارمترمربع  طول  به  شهر  مرکز   ببربیان 

۳_تعریض و بازگشایی امتداد خیابان امام خمینی ره در محله 
ی علی اباد 

4_اصالح و تکمیل طرح تفضیلی شهر قلعه گنج و تغییر   
های  کاربری  است  ذکر  به  شهروندان)الزم  اراضی   کاربری 
موجود بدون دریافت هیچگونه عوارضی از شهروندان تغییر 

پیدا می کند(
۵_تامین روشنائی کل بلوار سپهبد شهید سلیمانی محله 
ی سرتک با نصب فنداسیون و خریداری و نصب دویست پایه 
چراغ به طول شش کیلومتر با اعتبار اولیه دو میلیارد تومان 
که یک میلیاردوسیصد میلیون تومان صرف خرید پایه چراغ 

شده است

۶_اجرا و زیرسازی و بتون ریزی و حصارکشی و نصب چمن 
مصنوعی زمین فوتبال محله ی چیل اباد با اعتبار اولیه ۵۰۰ 

میلیون تومان
7_اجرای سنگ فرش قسمت ورودی خیابان امام خمینی 
 ره و محوطه ی مسجد جامع شهر قلعه گنج با زیربنای دوهزارمتر 
۸_رفع نقاط حادثه خیز در معابر شهری قلعه گنج با هماهنگی 
 پلیس راهنمایی و رانندگی و نصب چراغ قرمز در نقاط حادثه خیز 
۹_تسطیح و اجرای اسفالت خیابان محله ی چیل اباد بعد 

از مدرسه ابتدایی 

ی  محله  خیابان  کردن  اماده  و  ۱۰_تسطیح 
شهرک امام رضا ع مرکز شهر جهت اسفالت

 ۱۱_شن ریزی و تسطیح کوچه ی منتهی به 
زمبن فوتبال  محله ی گلدشت برای اجرای اسفالت

۱۲ _اجرای پروژه ی بازگشائی و تعریض امتداد 
خیابان امام خمینی ره از میدان محله ی علی اباد به 
طرف سالن ورزشی محله ی علی اباد با عرض بیست 
متر با حضور دکتر مهدی شهسواری فرماندار و اعضا 

شورای اسالمی شهر قلعه گنج

تشریح بخشی از خدمات ماندگار و عملکرد شهردار پرتالش قلعه گنج گویای مدیریت صحیح شهری  
 مهندس قاسم احمدی در دوران خدمت به مردم این دیار است  .

روستای  جدید  دهیار  رئیسی  رضا   
مرکزی  بخش  توابع  از  دوالب  پرجمعیت 
و  اصلی  راه  ارتقای  طرح  گفت:  گنج  قلعه 
اصلی  راهی دوالب شمزان که در مسیر  سه 
در  است  شده  واقع  کهنوج  به  گنج  قلعه 
دارد. قرار  شدن  کردن  بانده  دو  کار   دستور 

ی  نشریه  خبرنگار  حیدری  ادیب  گزارش  به 
پردیس ، رضا رئیسی روز پنج شنبه گذشته در 

بازدید فرماندار و منصور خانه گیر مدیرکل 
دفتر امور روستایی وحسین احمدی بخشدار 
این  افزود: برای اجرای  مرکزی قلعه گنج  
طرح نیاز به اعتبارات اولیه از سوی بخشداری 
و حمایت و همکاری اداره راهداری و حمل 
و نقل جاده ای شهرستان قلعه گنج دارد که 
این پروژه جهت کاهش تصادفات جاده ای 
وسائل  تردد  سهولت  و  شمزان  راهی  سه 
دهیاری  توسط  آن  اجرایی  عملیات  نقلیه 
این  در  روشنائی  عدم  و  شود  آغاز  دوالب 
اصلی  ی  جاده  بودن  کم عرض  و  منطقه 
جوابگوی تردد وسائل نقلیه و عبور و مرور 

به  طرح  این  و  نیست 
طول پانصد متر در طرح 
 تعریض قرار خواهد گرفت.

در  همچنین  رئیسی 
پل  و  رودخانه  از  بازدید 
یکی   : داشت  بیان  دوالب 
مردم  اساسی  مشکالت  از 
احداث سد باالدست دوالب 
برای  را  بوده که مشکالتی 

اهالی بوجود اورده است و همچنین نداشتن 
های  اب  روان  و  سیالب  ورود  و  بند  سیل 
ناشی از بارندگی در معابر و کوچه های روستا 
است  اورده  بوجود  اهالی  برای  را  مشکالتی 
اداره امور اب و بخشداری  نیازمند تدابیر  که 
برای هدایت کردن مسیل سیالب و رودخانه 
 خارج از محدوده ی مسکونی روستا می باشد.

طی بازدید فرماندار قلعه گنج که با همراهی 
جهانگیری معاونت عمرانی و بخشدار مرکزی 
در  مشکل  این  گردید  مقرر  گردید  انجام 

کوتاهترین زمان ممکن رفع شود.

مهندس علی قربانی معاون امور دهیاری 
های  دهیاری  و  شهرداری ها  سازمان  های 
شانزدهم  پنجشنبه  روز  صبح  کشور  وزارت 
دی ماه سال جاری با همراهی منصور خانه 
گیر مدیرکل دفتر امور روستایی و شوراهای 

شهسواری  ومهدی  کرمان  استانداری 
جعفر  محمد  و  گنج  قلعه  فرماندار 
فرمانداری  عمرانی  معاونت  جهانگیری 
مرکزی  بخشدار  احمدی  حسین  و 
بخشدار چاه  احمدی  مجید  و  گنج  قلعه 
دادخدا در جریان بازدید از مناطق سیل 
از  گنج  قلعه  محروم  شهرستان  در  زده 
روستاهای  در  بند  سیل  احداث  محل 
شمس اباد و شمزان هیئت از توابع بخش 

داشت: بیان  و  اورد  بعمل  بازدید   مرکزی 
این روستاها  به  اعتبارات ماده ۵۸  از محل   
اینده در بحث احداث و ترمیم  ظرف یکماه 
افزود: کردوی  خواهیم  کمک   سیل بند 

 طی بازدیدی که از روستاهای سیل زده قلعه 

گنج داشتیم روستاهای که در سیل بند مشکل 
داشتند و سیل بند این روستاها تخریب شده 
بود از محل ماده ۵۸ قانون به آنها در احداث 
و ترمیم سیل بند کمک خواهیم کرد و اعتبار 
شد خواهد  واریز  ماه  این  پایان  تا  نیز   آن 
مرکزی  بخشدار  احمدی  حسین 
بازدید  این  جریان  در  نیز  گنج  قلعه 
روستاهای  در  بند  احداث سیل  برای 
تقاضای  گنج،  قلعه  مرکزی  بخش 
بلدوزر  یکدستگاه  اعطای  و  خرید 
با  گنج  قلعه  بخشداری  برای  را 
بندها  سیل  احداث  و  ترمیم  هدف 
کرد. مطرح  سیالب  با  مقابله   برای 

خبرنگار:ادیب حیدری

 با پیگیری شورا و دهیار جدید روستای دوالب در دستور کار قرار گرفت:

جاده مرکزی روستای دوالب قلعه گنج دوبانده می شود

طی بازدید معاون امور دهیاری ها و شهرداری ها وزارت کشور از روستاهای بخش مرکزی مطرح شد:

کمک سازمان دهیاری ها وزارت کشور برای احداث سیل بند در روستاهای 
شهرستان قلعه گنج


