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سیل زدگان جنوبی 
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کارشناسان کشاورزی خبر می دهند: 

آفات نو ظهور در کمین مزارع جنوب کرمان

فرماندار منوجان خبر داد:
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شهید دور از وطن 
مظاهر یادگاری  شهیدی از آذربایجان غربی 
که سال ها مهمان گلزار شهدای ده شیخ است

رییس دانشگاه علوم پزشکی جیرفت:

 اخالق حلقه مفقوده
دنیای امروز است 

کسب رتبه برتر کشوری مدیرکل 
منابع طبیعی استان کرمان
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ما را در تلگرام دنبال کنید

تومــان  500 قیمــت              1398 فروردیــن   31 شــنبه         469 پیاپــی  شــماره  ســوم           ســال 
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۴۰ چهل سالگی ارتش 
جمهوری اسالمی ایران

سیدجمشید اوشال
یادداشت مهمان

در شـروع این یادداشـت می خواهم از کالم موال حضرت 
امـام علـی علیه السـالم و امیر مومنان اسـتفاده کنم که 
سرمشـق و نمـاد ارتش جمهوری اسـالمی ایران اسـت.

امـام علـی علیـه السـالم فرمودنـد: الُجُنـُود ِبـإذِن الّلهِ  
یِن َو ُسـُبُل األَمِن َو  الدِّ ـِة َو َزیُن الـُوالِة َو ِعزُّ ُحُصـوُن الرَّعیَّ
ُة إالّ ِبِهم؛ سـربازان، بـه اذن خداوند، دژ  َلیـَس َتُقوُم الرَِّعیِّ
مـردم، زینـت زمامـداران، مایه عـّزت دیـن و امنّیت اند و 

کار شـهروندان، جـز به آنان اسـتوار نمی شـود.
۲9 فروردیـن 1398 ارتـش جمهـوری اسـالمی ایـران 
پـس از انقـالب اسـالمی و نظـام سیاسـی جمهـوری 
اسـالمی ایـران چهـل سـاله میشـود . مبـارک اسـت . 
خیلـی خیلی مبارک اسـت .البته عمر ایـران و تمدن در 
ایـران و سـاختارهای قدرت سیاسـی و نظامـی در ایران 
بـه چنـد هزار سـال می رسـد اما عمر سـاختار سیاسـی 
کـه براسـاس کالم خداونـد و آیات قرآنی بـرای برقراری 
حکومـت هللا بـر روی زمین و آن هم به دسـت صالحان 
باشـد کـه سـاختارش مبتنـی بـر جمهوریـت مـردم و 
اسـالمیت دیـن خـدا باشـد 40 سـال اسـت و ایـن 40 
سـال خیلـی نسـبت بـه آن چنـد هـزار سـال متفـاوت 
اسـت. البنـه مـا ایرانیـان به واسـطه برکت حضـور در در 
ایـن عصر برای آرامش روح پدران و مادران و پیشـبنیان 
خـود دعـا و از خداونـد متعـال غفـور عفو طلـب آمرزش 
می نماییـم.40 سـال قبـل حضـرت امـام خمینـی )ره( 
زنجیـره تدابیـری داشـتند که طی یک برنامـه زمان بدی 
شـده کـه از قـزآن حکیم و سـنت پیامبر )ص( و سـیره 
اهـل بیـت و ائمـه معصومیـن علیهـم السـالم اقتباس 
گردیـده بـود، بـه مـرور زمـان آن هـا را مرحله بـه مرحله 

اجـرا کردند:
قـدم اول: رفتـن شـاه و بیعت ارتشـیان و پیروی انقالب 
و پایـان حکومـت فـرد و خانـواده سـاالری و موروثـی 
شاهنشـاهی بود که در روز ۲۲ بهمن 135۷ انجام شـد .

و  همـکاری  بـا  اسـالمی  نظـام  برقـراری  دوم:  قـدم 
رای مـردم کـه در روز دوازدهـم فروردیـن 1358 نظـام 
جمهـوری اسـالمی ایران رسـما اعـالم و اسـتقرار یافت.

قـدم سـوم: ایجـاد سـتونی قدرت منـد و قـوی و معتقد 
بـرای حفـظ و تـداوم خیمـه انقـالب و نظـام جمهـوری 
اسـالمی ایـران بـود کـه در این جا حضرت امـام خمینی 
)ره( بـا تمـام مخالف هایـی کـه بـرای مانـدگاری ارتش 
می شـد و مخالفـان و ضـد انقـالب بـا فشـار بـر رهبری 
انقـالب می خواسـتند دسـتور انحـالل ارتـش را از امـام 
بگیرنـد، امـام تصمیـم گرفتنـد از امکانـات کشـور و از 
فرزنـدان ایـران اسـالمی در سـاختار دفاعـی کشـور در 
نیروهـای مسـلح اسـتفاده کننـده و طـی فرمانی ضمن 
 ارتـش را ارتـش مردمـی و انقالبـی و مکتبـی جمهـوری 
اسـالمی ایـران اعـالم نمودنـد، روز ۲9 فروردیـن را روز 
ارتش نامیدند و به ارتشـیان دسـتور دادند در میان مردم 
رژه برونـد و از مـردم خواسـتند در کنار ارتشـیان باشـند.

قـدم چهـارم:  حفـظ و اسـتمرار و گسـترش انقـالب بـه 
دسـت فرزندان انقالبـی و برومند ایران زمیـن بود که در 
دوم اردیبهشـت 1358 سـپاه پاسـداران انقالب اسالمی 
تشـکیل شـد کـه در کنـار ارتـش مایـه عـزت و اقتـدار 

جمهـوری اسـالمی ایـران در منطقـه گردید.
امـا قـدم پنجـم:  فرمـان تشـکیل مجلـس خبـرگان 
بـرای نوشـتن قانـون اساسـی جمهـوری اسـالمی ایران 
کـه میثـاق ملـی مـا ایرانیـان در سـایه جکومـت هللا به 
دسـت صالحـان اسـت. تصمیمـی بـزرگ و مهـم برای 
قانون منـد و نظـام منـد شـدن نظـام و سـاختارهای 
سیاسـی و اقتصـادی و فرهنگـی و اجتماعـی جمهوری 

اسـالمی ایـران بـود.
و قدم هـای بعـدی کـه پـس از تاییـد قانـون اساسـی 
توسـط مردم و رسمیت یافتن ساختارهای تصمیماتی و 
اداری و اجرایی جمهوری اسـالمی ایـران انتخابات برای 
ریاسـت جمهـوری و نماینـدگان مجلـس و شـورایعالی 
قضایـی و ..... طبـق برنامـه هوش مندانـه یکـی پس از 
دیگـری شـکل گرفـت و اجـرا شـد تـا امـروز گـه ایـران 
مقتدر و مسـتقل و عزتمند شـکل و هویت جهانـی دارد.
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معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار کرمان:

کرمان در وضعیت پایدار است

ایسـنا- معـاون هماهنگـی امـور عمرانی اسـتاندار کرمان با 
بیـان اینکـه هم اکنون در کرمان، آب گرفتگی و یا مشـکالت 
بـرآورد  مرحلـه  در  نـدارد، گفـت:  وجـود  از سـیل  ناشـی 
خسـارت های سـیل اخیر به اسـتان هسـتیم. بارش سـیل 
اخیـر بـه باغـات، راه هـا و اماکن شـهری و روسـتایی و نیز 

قنـوات خسـارت وارد کرده اسـت.
سـید مصطفـی آیت الهی  موسـوی بـا اشـاره بـه آثـار سـیل 
بـرای  الزم  آمادگی هـای  اسـتان کرمـان گفـت:  در  اخیـر 
مواجهـه بـا بارش  هـای سیل آسـای اخیـر، از دو هفته قبل 
صـورت گرفتـه بـود. فرمانداران و سـایرنیروهای امـدادی و 
اجرایی هماهنگی و اقدامات الزم در سـطح اسـتان را انجام 

داده بودنـد.
وی ادامه داد: سـایر نقاط حادثه خیز اسـتان، از مسـیر های 
رودخانه هـا تـا سـد ها بررسـی شـده بـود تـا عمـال شـاهد 

خسـارت مالـی و جانی در اسـتان کرمان نباشـیم.
معـاون امـور هماهنگـی عمرانـی اسـتاندار کرمـان  گفـت: 
تعداد ۲۲5 مسـیر روسـتایی بـر اثر این بارندگی ها و سـیل 
دچـار مشـکل شـد کـه برخـی از این هـا مسـیرها در همان 
روز یکشـنبه اصـالح و برخـی نیـز تـا روز گذشـته تعمیـر و 

شدند. بازسـازی 
آیت اللهـی موسـوی تاکید کرد: سـیل اخیـر در کرمان، دو 
مسـیر »شـهداد بـه نهبنـدان« و نیـز »کرمان به خراسـان 
جنوبـی« را مسـدود کـرد و سـازه های قدیمـی پل هـا در 
ایـن دو مسـیر دچـار شکسـتگی شـد کـه بـا پیگیـری و 
حضـور در محـل و نیـز هماهنگـی راهـداری بـرای احیای 

ایـن مسـیر ها اقدام شـد.
معـاون امـور هماهنگـی عمرانی اسـتاندار کرمـان خاطر 
نشـان کـرد: مسـیر کرمـان بـه سـمت خراسـان جنوبی 
و  اصـالح  موقتـا  دارد،  قـرار  پـل کالیشـور  آن  در  کـه 
بازگشـایی شـد، البتـه در بـازه زمانـی بلند مدت تـر نیاز 
بـه سـاخت پـل جدیـد دارد. امـا 30 کیلومتـر از مسـیر 
شـهداد بـه نهبنـدان دچار مشـکل اسـت و آب از سـطح 

جـاده عبـور می کنـد.
بخش هـای  در  آب  فروکـش کـردن  بـا  داد:  ادامـه  وی 
مختلـف اسـتان کرمـان، عملیات تعمیر جـاده و جایگزینی 
محـور موقـت را انجام خواهیم داد که ایـن فرآیند خود نیاز 

بـه زمانـی 4 الـی 5 ماهـه دارد.
آیت اللهی موسـوی گفت: مسـیر شـهداد بـه اندوهجرد نیز 
در اثر بارندگی های اخیر دچار مشـکل شـد که همان شـب 
تا سـاعت 3:30 بامـداد، اقدامات اصالحی انجام؛ و مسـیر 

شد. بازیابی 
وی بـا اشـاره بـه خدمـات رسـانی نیرو هـای امـدادی و 
اجرایـی بـه روسـتاییان کرمان تصریـح کـرد: همکاری های 
دسـتگاه های دولتـی و خصوصـی کار را بـه سـرعت جلـو 
بـرد و خدمـات رسـانی بـه مـردم در روسـتا های اسـتان با 
سـرعت صـورت گرفـت. هم اکنـون در کرمـان، آبگرفتگی و 

یـا مشـکالت ناشـی از سـیل وجود نـدارد.
معـاون امـور هماهنگـی عمرانـی اسـتاندار کرمـان بـا بیان 
اینکـه هم اکنون درمرحله برآورد خسـارت های سـیل اخیر 
بـه اسـتان کرمـان هسـتیم، گفـت: بـارش سـیل اخیـر بـه 
باغـات، راه هـا و اماکـن شـهری و روسـتایی و نیـز قنـوات 

خسـارت وارد کـرده اسـت.
آیت اللهـی موسـوی افـزود: روز یکشـنبه کـه اوج بـارش 
بـاران در اسـتان کرمـان بـود، اکثـر شهرسـتان های جنوبـی 
دچـار آبگرفتگی شـدند از جمله در روسـتاهای، شهرسـتان 
اورگویـه کـه مـردم روسـتاهای محـل گـذر سـیل بـه مکان 
امـن بده شـده و پس از سـیل به خانه هایشـان بازگشـت 

داده شـدند.
وی در پایـان گفـت: هـم اکنـون کرمـان در وضعیـت پایدار 
اسـت و کار هـای بازسـازی و تعمیـرات پـس از سـیل در 

دسـت انجـام اسـت.

20 تا 1936 تا 34
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اقتدار ارتش در کرمان به نمایش گذاشته شد
ایرنا-جلـوه هـای اقتدار و صالبـت ارتش همزمان 
بـا ۲9فروردیـن روز ارتـش جمهـوری اسـالمی بـا 
حضـور اسـتاندار کرمـان، فرمانـده قـرارگاه منطقه 
ای ارتـش جمهـوری اسـالمی در جنـوب شـرق 
کشـور و جمعـی از فرماندهـان نظامـی و انتظامی 
و مسـووالن اسـتانی امروز )پنجشنبه( به نمایش 

گذاشـته شد.
واحدهـای نمونـه نیروهـای نظامـی و انتظامـی 
مسـتقر در شـهر کرمان به مناسـبت گرامیداشـت 

روز ارتـش از مقابـل جایـگاه رژه رفتنـد.
رژه باشـکوه روز ارتش جمهوری اسـالمی همراه با 
همراهـی گروههـای رزم نواز و باشـکوه و اقتدار در 

بلـوار ۲۲ بهمن کرمان برگزار شـد.
در ایـن آئیـن باشـکوه، رژه موتـوری و خودرویـی 
نیروهـای مسـلح با همـکاری یگان هـای پیاده و 
برتـر ارتش جمهوری اسـالمی، سـپاه پاسـداران و 

نیـروی انتظامـی نیز انجام شـد.
روز ۲9فروردیـن در تقویـم رسـمی کشـورمان بـه 
ایـن روز  نامگـذاری شـده و در  ارتـش  نـام روز 
دالورمـردان ارتشـی بـا انجـام رژه و نمایش جنگ 
افزارهـای نویـن اقتـدار خـود را در معـرض دیـد 
عمـوم مـی گذارنـد و مایـه امیـد و قـوت مـردم و 

مایـه یـاس و تزلـزل دشـمنان مـی شـوند.

همزمان با روز ارتش؛
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م
ــو  طــی هفتــه هــای اخیــر شــاهد بیمــاری هــای ن
ــوب  ــزارع جن ــاران در م ــارش ب ــی از ب ــوری ناش ظه
کرمــان بودیــم کــه باعــث بــروز خســارت هایی شــده 
و در ایــن شــرایط انتظــار مــی رود کشــاورزان بــرای 
مقابلــه بــا آفــت هــای احتمالــی بــه توصیــه هــای 
ــاران  ــا، ب ــزارش ایرن ــه گ ــه کنند.ب ــان توج کارشناس
رحمــت اللهــی در اســتان کرمــان نیــز توانســت 
ــی ۲0  ــم آب ــن و ک ــنگی زمی ــادی از تش ــش زی بخ
ســاله را رفــع کنــد امــا نبــود برنامــه ریــزی الزم در 
ــد  ــث ش ــی باع ــای احتمال ــیالب ه ــا س ــه ب مواجه
کــه بــارش بــاران، خســارات زیــادی بــه زیرســاخت 
ــای  ــن ه ــی از زمی ــا وارد و بخش ــف م ــای ضعی ه
کشــاورزی را از بیــن ببــرد و عجیــب تــر اینکــه امروز، 
ــی  ــاط جنوب ــی از نق ــا در برخ ــاران ه ــیالب ها و ب س
اســتان ســبب بــروز بیمــاری هــای جدیــدی شــده 
کــه دســت رنــج کشــاورزان را بــه نابــودی می کشــد.

تنهــا راه بــرون رفــت از ایــن وضعیــت، توجــه 
ــه توصیــه  کشــاورزان ســختکوش جنــوب کرمــان ب
ــاد  ــازمان جه ــان س ــای کارشناس ــه ه ــا و برنام ه
کشــاورزی اســت.مدیر امــور زراعــت ســازمان جهــاد 
کشــاورزی جنــوب کرمــان گفــت: بــا توجــه بــه بــاال 
بــودن رطوبــت در مــزارع و دمــای مناســب، امــکان 
شــیوع عوامــل بیمــاری زای قارچــی در محصــوالت، 
ــا  ــاورزان ب ــم کش ــی کنی ــه م ــده و توصی ــم ش فراه
ــاورزی،  ــاد کش ــازمان جه ــان س ــورت کارشناس مش
ــدام  ــش اق ــارچ ک ــموم ق ــرف س ــه مص ــبت ب نس
بــه  توجــه  بــا  افــزود:  رســتگاری  کنند.فرامــرز 
بارندگی هــای اخیــر، بــه منظــور حفــظ تولیــد 
محصــوالت زراعــی، رعایــت نــکات فنــی در مدیریــت 
مــزارع بســیار ضــروری اســت.وی تصریــح کــرد: در 
برخــی از مناطــق بــه دلیــل بارندگــی شــدید و وزش 
بــاد، مــزارع گنــدم ورس کــرده انــد کــه در ایــن راســتا 
ــتان  ــه شهرس ــی بیم ــا هماهنگ ــاورزان ب ــد کش بای
ــرآورد  ــه ب ــاد کشــاورزی، نســبت ب ــز جه ــا و مراک ه
خســارت اقــدام کنند.ایــن مــدرس دانشــگاه اظهــار 
داشــت: در کشــت های دیرهنــگام شهرســتان هــای 
فاریــاب و اســفندقه کــه مــزارع در مرحلــه ســبزینه 
ــس از خشــک شــدن  رشــد هســتند، کشــاورزان پ
ــش  ــارچ کُ ــرف ق ــن مص ــیالب ها، ضم ــت س رطوب
نســبت بــه آبیــاری مــزارع و مصــرف کودهــای 
پتاســه اقــدام و از مصــرف کودهــای ازتــه خــودداری 
کنند.مدیــر زراعــت ســازمان جهــاد کشــاورزی جنوب 
ــدم  و  ــاورزان گن ــرد: کش ــح ک ــان تصری ــتان کرم اس
ــه رســیدگی و  ــا در مرحل ــزارع آن ه ــه م ــزارکار ک کل
برداشــت اســت دقــت داشــته باشــند کــه پــس از 
ــت،  ــی شــدن آســمان و خشــک شــدن رطوب آفتاب
نســبت بــه برداشــت محصــول اقــدام و بــا رطوبــت 
اســتاندارد بــه مراکــز خریــد، حمــل و تحویــل شــود.

وی توصیــه کــرد : در برخــی از مناطــق کــه بــه دلیــل 
محدودیــت هــای مختلــف، محصــول را در مزرعــه 
ــد روز  ــل، چن ــل از حم ــا قب ــد قطع ــی کنن ــو م دپ
محمولــه هــا را زیــر رو کــرده و بــا هوادهــی مناســب 
جلوگیــری کنندمدیــر  محصــول  زدن  کپــک  از 
جهادکشــاورزی شهرســتان کهنــوج گفــت: بهتریــن 
ــت  ــه رطوب ــی اســت ک ــدم زمان ــان برداشــت گن زم
ــی  ــن درســت زمان ــه 14-13 درصــد باشــد و ای دان
ــا  ــرگ ه ــاقه و ب ــه، س ــه خوش ــه در مزرع ــت ک اس
بــه طــور کامــل طالیــی رنــگ شــده و بــر اثــر فشــار 
ــا فرورفتگــی  ــر روی آنه ــه وســیله ناخــن، ب دادن ب
ــه  ــدان ب ــط دن ــردن توس ــا فش ــده و ب ــاد نش ایج
ــان  ــزود: زم ــدری اف ــکنند.علیرضا حی ــی بش راحت
ــه  ــی از جمل ــر عوامل ــت تأثی ــدم، تح ــت گن برداش
ــیدن  ــبی و رس ــت نس ــی، رطوب ــوا، بارندگ ــای ه دم
دانــه قــرار دارد و بــرای جلوگیــری از خســارت بایــد 
برداشــت را بــه موقــع انجــام داد.وی اظهــار داشــت: 
تأخیــر در برداشــت نیــز باعــث خشــک شــدن 
بیــش از حــد دانــه هــا شــده و در نتیجــه، درصــدی 
ــی شــوند. ــا طــی برداشــت شکســته م ــه ه از دان

ــه داد: چنانچــه  ــوج ادام ــر جهادکشــاورزی کهن مدی
ــازی  ــل جداس ــد، عم ــاال باش ــول ب ــت محص رطوب
ــی  ــده و در صورت ــام نش ــی انج ــه خوب ــا ب ــه ه دان
کــه رطوبــت دانــه هــا کــم باشــد، شکســتگی دانــه 
هــا و افــت غیــر مفیــد زیــاد خواهــد شــد.حیدری 
ــدم  ــه گن ــل از برداشــت مزرع گفــت: کشــاورزان قب
بــا کارشناســان مســتقر در مراکــز جهــاد کشــاورزی 
و مدیریــت شهرســتان مشــورت و ســپس نســبت 
بــه برداشــت اقــدام نماینــد و منتظــر اطالعیــه 
هــای مدیریــت جهــاد کشــاورزی در خصــوص 
مســائل برداشــت، حمــل و نقــل، ثبــت ســامانه و 
نحــوه پرداخــت هــا باشند.کشــاورز جیرفتــی هــم 
گفــت: کشــاورزان هفــت شهرســتان جنوبی اســتان 
ــاد کشــاورزی  ــه کارشناســان جه ــه توصی ــان ب کرم
ــی نباشــند. ــای مال ــا شــاهد ضرره ــد ت توجــه کنن

محمــد زارع افــزود: توجــه کــردن بــه توصیــه 
کارشناســان ســازمان جهــاد کشــاورزی، ســبب 
افزایــش بهــره وری و کاهــش خســارت مــی شــود.

ــم  ــار و نی ــالیانه چه ــد س ــا تولی ــان ب ــوب کرم جن
ــش  ــاورزی نق ــول کش ــواع محص ــن ان ــون ت میلی
ــی کشــور دارد. ــن محصــوالت غذای مهمــی در تامی

مراسـم اعطـای احکام مسـوولیت بسـیجیان پایگاه مسـلم 
ابـن عقیـل )ع(توسـط فرمانـده سـپاه جیرفـت در اداره کل 
راهـداری و حمـل و نقـل جـاده ای جنـوب کرمـان برگـزار 
شـد.دراین مراسـم کـه جنـاب سـرهنگ اسـتایی فرمانـده 
سـپاه جیرفـت ، سـروان میـرزاده مسـئول بسـیج ادارات ، 
مدیـرکل ، معاونـان و کارکنـان اداره کل راهـداری و حمـل و 
نقـل جـاده ای جنوب کرمان حضور داشتند.مسـعود جمیلی 
مدیـرکل راهـداری و حمـل و نقـل جـاده ای جنـوب کرمـان 
ضمـن تبریک والدت سیدوساالرشـهیدان امام حسـین )ع( 
و روز پاسـدارخدمت سـرهنگ محمدرضا اسـتایی و سـروان 
میرزاده و همه پاسـداران شـرف وکیان انقالب اسـالمی ایران 
کـه همـواره طـی 40 سـال گذشـته خالصانـه در راه حفـظ و 
حراسـت از آرمانهـای انقـالب داشـته انـد، اقـدام وقیحانـه 
رئیس جمهور آمریکا را محکوم کرده و پشـتیبانی و حمایت 
کامل خود را از سـپاه پاسـداران انقالب اسـالمی اعالم کردند.

در ادامـه محمـودی فرمانـده پایـگاه مسـلم ابـن عقیـل)ع( 
ضمـن ارائه گزارشـی از فعالیت های یکسـاله پایگاه مسـلم 
ابـن عقیـل)ع( ؛ به تشـریح مهـم ترین اقدامـات و فعالیت 
هـای پایگاه پرداختند.در ادامه جلسـه جمیلی ضمن اهدای 
لـوح تقدیـری بـه پـاس خدمات مخلصانـه ، صادقانـه و بی 
وقفـه جناب سـرهنگ اسـتایی و جناب سـروان میـرزاده از 

زحمـات ایشـان تشـکر کردنند.
سـرهنگ اسـتایی فرمانـده سـپاه جیرفـت از حضـور نیروها 
و دسـتگاههای راهـداری در سـیل لرسـتان و همچنیـن دفع 
سـیل اخیر منطقـه جنوب کرمـان از زحمات راهدارن تشـکر 
کـرده و اقـدام ابلهانـه دولـت آمریـکا را درتروریسـت نامیدن 
سـپاه پاسـداران انقالب اسـالمی را محکوم نمود و از فعالیت 
هـا و خدمـات اداره کل راهـداری و حمـل و نقـل جـاده ای 
جنـوب کرمـان در راسـتای ارائـه خدمـات به مـردم خصوصٌا 

مستضعفان تشـکر کردنند.
در پایـان جلسـه احـکام مسـئولیت اعضـای فعـال پایـگاه 

مسـلم ابـن عقیـل)ع( بـه آنهـا اعطـاء گردیـد.
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برگزاری دوره آموزشی کارآفرینی 
فعاالن فرهنگی روستا و عشایر

سیالب 107 پل را در جنوب 
تخریب کرد

روزهای جنگ با روزهای کنونی 
قابل مقایسه نیست

دبیرخانـه کانون هـای  سرپرسـت 
جنـوب کرمـان، گفـت:  مسـاجد 
کارگاه آموزشـی کارآفرینی فعالین 
فرهنگی روسـتا و عشـایر به مدت 
یـک روز و بـا محوریـت کانون فاطمه ها در شـهر 
کهنوج برگـزار می شـود.»مجید خوبـی زاده« در 
گفت و گو با شبسـتان از کرمان جنوب، با اشـاره 
بـه برگـزاری کارگاه آموزشـی کارآفرینـی فعالین 
فرهنگـی روسـتا و عشـایر، گفـت: بـا توجـه بـه 
ایـن کـه  سـال 98 از سـوی رهبـری» سـال 
رونـق تولیـد« نام گـذاری شـده اسـت، بنابراین 
دبیرخانـه کانون هـای مسـاجد جنـوب کرمـان، 
در نظـر دارد در راسـتای تحقـق بیانـات رهبـری، 
کارگاه یـک روزه آموزشـی کارآفرینـی فعالیـن 
فرهنگـی روسـتا و عشـایر را برگـزار کند.مجیـد 
خوبـی زاده، اضافـه کـرد: ایـن کارگاه آموزشـی با 

و  تولیـد  کار،  فرهنـگ  گفتمان سـازی  هـدف 
شناسـایی توانمندی های کار آفرینان روسـتایی، 
تبـادل تجربه بین کارآفرینان روسـتایی و ایجاد 
شـبکه کارآفرینان روسـتایی با محوریـت کانون 
فرهنگـی هنری فاطمه ها در شـهر کهنـوج برگزار 
می شـود.وی در خصـوص نحـوه برگـزاری ایـن 
کارگاه آموزشـی، ابـراز داشـت: ایـن کارگاه ظرف 
مـدت یـک روز و در سـه جلسـه یک سـاعت و 
نیمـی برگـزار می شـود.وی اضافـه کرد: اسـاتید 
کارگاه آموزشـی کارآفرینـی فعالیـن فرهنگـی 
روسـتا و عشـایر،  از کارآفرینان برجسته استان 
هسـتند.خوبی زاده، بـا اشـاره بـه زمـان برگزاری 
ایـن کارگاه آموزشـی، اظهار کرد: ایـن کارگاه فردا 
پنـج شـنبه از سـاعت 8 صبـح تـا 11 و نیم ظهر 
در سـالن شـهید میثـم اداره فرهنـگ و ارشـاد 

اسـالمی شهرسـتان کهنـوج برگزار می شـود. 

عمومـی  روابـط  گـزارش  بـه 
حمـل  و  راهـداری  کل  اداره 
ونقـل جـاده ای جنـوب کرمـان 
، مدیـر کل راهـداری و حمـل 
گفـت:  کرمـان  جنـوب  جـاده ای  ونقـل 
جنـوب  در  بارندگی هـا  حجـم  بـه  باتوجـه 
کرمـان در مجمـوع بیـش از 9۷0 کیلومتـر 
شـامل  منطقـه  ایـن  ارتباطـی  راه هـای  از 
شـد.  خسـارت  دچـار  شوسـه  و  آسـفالت 
سـیالب های  در  افـزود:  جمیلـی  مسـعود 
آبنمـا   90 مجمـوع  در  گذشـته  روز  چنـد 
 10۷ بـه  و  دیـده  خسـارت  و  تخریـب 
دسـتگاه پـل بصـورت جدی دچار خسـارت 
و تخریـب شـده و همچنیـن 354 کیلومتر 
راه آسـفالته بعلـت سـیالب بیـن 30تـا80 
6۲0 کیلومتـر  بـه  و  تخریـب شـده  درصـد 

وارد  جـدی  آسـیب  خاکـی  روسـتایی  راه 
شـده اسـت.مدیر کل راهـداری و حمـل و 
نقـل جـاده ای جنـوب کرمان بیـان کرد: در 
830.000 میلیـون ریـال خسـارت  مجمـوع 
خسـارت بـه راه هـا ،146.400 میلیون ریال 
اسـت. شـده  وارد  راه  ابنیـه  بـه  خسـارت 

جمیلـی بـا اشـاره بـه بازدیدهـای میدانـی 
وارده  خسـارت  ، کل  نهایـی  جمع بنـدی  و 
بـه راه هـای جنوب کرمـان توسـط تیم های 
9۷6.400میلیـون  گفـت:  کارشناسـی 
بـه  راه در جنـوب کرمـان  بـه حـوزه  ریـال 
بـروز سـیالب های چنـدروز گذشـته  علـت 

وارد شـده اسـت. خسـارت 
شهرسـتان  هفـت  شـامل  کرمـان  جنـوب 
نقـل  و  وحمـل  راهـداری  اداره  هشـت  و 

اسـت. جـاده ای 

کمالی پـور گفـت: اگـر بـه ارتش 
جمهوری اسـالمی ایران و سـپاه 
پاسـدارن اعتماد کنیم و در صدد 
تخریـب ایـن دو نهـاد نباشـیم، 
ارتـش و سـپاه مـی تواننـد قدرتی را تشـکیل 
دهنـد کـه این قـدرت در مقابل اجانـب بیگانه 
مقاومـت کنـد و در حوزه سـازندگی و شـرایط 
بحـران دولـت و کشـور می توانـد کمـک کنـد.

نماینـده مـردم جیرفت وعنبرآبـاد در مجلس 
شـورای اسـالمی در گفتگو با راه آرمان؛ ضمن 
گرامیداشـت ۲9 فروردیـن ماه سـالروز ارتش 
فرامـوش  ایـران گفـت:  اسـالمی  جمهـوری 
نمـی کنیـم زمانـی کـه دشـمن جنـگ تمـام 
عیـار را علیـه مـا آغاز  کرد، مدرن ترین سـالح 
هایـی که در دسـت رزمنـدگان ما بود اسـلحه 
M1 بـود کـه بایـد این اسـلحه را بـا پوتین و پا 

مسـلح می کردیـم.وی بـا اشـاره بـه شـرایط 
ابتـدای انقـالب و آغاز جنـگ تحمیلی عنوان 
قابـل  کنونـی  شـرایط  بـا  روزهـا  آن  کـرد: 
در حـوزه  از جنـگ  پـس  نیسـت؛  مقایسـه 
اسـالمی  ارتـش جمهـوری  خدمـت رسـانی 
ایـران در شـرایط بحـران خـود را بـه خوبـی 
رییـس کمیسـیون  اسـت.نائب  داده  نشـان 
قضائـی و حقوقـی مجلس شـورای اسـالمی 
ادامـه داد: سـپاه مقتـدر نیـز زمانـی کـه بـه 
ایـن نظام خدشـه ای وارد شـد با تمـام توان 
در صحنـه حضـور دارد و امـروز در حوزه های 
مختلـف خـود را نشـان داده اسـت؛ معتقدم 
کـه ارتـش و سـپاه فـارغ از هـر مسـئله ای 
دو  ایـن  پیـدا کننـد.  را  خـود  انـد  توانسـته 
نهـاد نگذاشـتند حتـی یـک وجـب از خـاک 

کشـورمان بـه دسـت اجانـب بیافتد.

ــان مــورد توجــه  اصغــر مــکارم، گفت:اخــالق در همــه ادی
ــته  ــث گش ــا باع ــه در دنی ــده ای ک ــروز گمش ــت و ام اس
ــود اخــالق در دنیاســت  ــی اســت، نب ــودکان یمن شــدن ک
بــدان معنــی کــه تجــاوز بــه حقــوق دیگــران بــی اخالقــی 
ــکارم«  ــر م ــتان  »اصغ ــزارش شبس ــت.به گ ــض اس مح
ــوم پزشــکی جیرفــت،  در نخســتین  رییــس دانشــگاه عل
ــط  ــروز توس ــه ام ــی ک ــالق بالین ــک روزه اخ ــش ی همای
دانشــگاه علــوم پزشــکی جیرفــت در دلفــارد جیرفــت 
مــورد  ادیــان  همــه  در  اخــالق  شــد، گفــت:  برگــزار 
ــب  ــا موج ــه در دنی ــده ای ک ــروز گمش ــت و ام ــه اس توج
ــالق در  ــدم اخ ــت، ع ــی اس ــودکان یمن ــدن ک ــته ش کش
ــران  ــوق دیگ ــه حق ــاوز ب ــه تج ــی ک ــدان معن ــت ب دنیاس
ــه  ــا اشــاره ب ــی اخالقــی محــض اســت.اصغر مــکارم، ب ب
ــه  ــق جامع ــرای تحق ــردی ب ــالق ف ــت اخ ــت حاکمی اهمی
اخــالق مــدار، افــزود: امــروز اســتکبار در دنیــا علــی 
رغــم تبلیغــات وســیعی کــه در زمینــه رعایــت حقــوق 
ایــن حــوزه  امــا در عمــل  دارد  و عدالــت  شــهروندی 
ناخواســته بــا سیاســت مخلــوط شــده اســت و نتیجــه آن 
ــن آن  ــه بارزتری ــا اســت ک ــادی در دنی ــروز مشــکالت زی ب
بــروز جنــگ در کشــورهای مختلــف اســت.رییس دانشــگاه 
علــوم پزشــکی جیرفــت، بــا بیــان ایــن مطلــب کــه اخــالق 
ــروز اســت و متاســفانه شــاهد  ــای ام ــوده دنی ــه مفق حلق
ــادی توســط اســتعمارگران هســتیم،  ــای زی ــی عدالتی ه ب
تصریــح کــرد: مهمتریــن اهــداف بعثــت پیامبــر )ص( 
اجــرای مــکارم اخــالق در جامعــه بیــان شــده و ائمــه اطهار 
)ع( هــم در احادیــث مختلــف رعایــت حقــوق شــهروندی 
را از بدیهیــات دانســته انــد امــا ایــن کــه ایــن آمــوزه هــای 

فرهنــگ دینــی و اســالمی بــر جامعــه حاکــم نیســت، بــه 
ــت  ــا اس ــادات در م ــق اعتق ــت عمی ــدم حاکمی ــل ع دلی
 در غیــر ایــن صــورت بــی اخالقــی را شــاهد نبودیــم.

مــکارم، بــا اشــاره بــه ایــن کــه بــا توجــه بــه جایــگاه اخــالق 
در طــب قدیــم همــواره از پزشــک بــه عنــوان حکیــم یعنــی 
ــرده  ــد، نامب ــی کن ــان م ــم را درم ــه روح و جس ــی ک کس
مــی شــد و ایــن اخــالق بــود کــه درمــان را نتیجــه بخــش 
می کــرد،  ابــراز داشــت: بیمــار بــه عنــوان امانــت بــه مــا 
ــالق  ــتانه و اخ ــان دوس ــگاه انس ــا ن ــود ب ــپرده می ش س
ــا اعتمــاد شــکل  ــاط بیــن درمانگــر و بیمــار ب ــه ارتب مداران
می گیــرد و ایــن اعتمــاد  درمــان بهتــر و زودتــر بیمــاران را 
بــه دنبــال دارد.رییــس دانشــگاه علــوم پزشــکی جیرفــت، 
بــه بیانیــه گام دوم انقــالب مقــام معظــم رهبــری، اشــاره 
ــه  ــادی ب ــه توجــه زی ــن بیانی ــان داشــت: در ای ــرد و بی ک
ــه  ــت ک ــن اس ــر ای ــه بیانگ ــت ک ــده اس ــی ش ــوان گرای ج
جــوان اخــالق مــدار نقــش مهمــی در پیشــرفت و توســعه 
ــود  ــداف خ ــه اه ــالب ب ــن انق ــا ای ــالمی دارد ت ــام اس نظ
ــروی  ــن نی ــت ای ــا در تربی ــگاه  ه ــد و دانش ــت یاب دس
ــده دارد.  ــر عه ــی ب ــش بزرگ ــد نق ــد و توانمن ــوان متعه ج
»علیرضــا پارســا پــور« دبیــر شــورای عالــی اخــالق 
پزشــکی کشــور، در نخســتین همایــش اخــالق بالینــی در 
ــر  ــی ب ــن همایــش مبن ــت ای ــه اهمی ــا اشــاره ب کشــور، ب
ایــن کــه نخســتین همایشــی اســت کــه در ســطح مناطــق 
ــود،  ــی ش ــزار م ــی برگ ــالق بالین ــوزه اخ ــی در ح آمایش
گفــت: از ســال گذشــته وزارت بهداشــت دســتورالعمل 
تشــکیل کمیتــه هــای اخــالق بالینــی دانشــگاهی، کمیتــه 
هــای ملــی و کمیتــه هــای بیمارســتانی را ابــالغ کرده اســت 

ایــن حرکــت جــدی و جدیــدی اســت کــه درحــوزه اخــالق 
بالینــی در حــوزه ســالمت مــی توانــد ایجــاد کند.پارســا پــور، 
بــا بیــان ایــن مطلــب  کــه  از جملــه حرکت هــای ارزشــمند 
در حــوزه اخــالق بالینــی در ســازمان نظــام پزشــکی، ابــالغ 
ــل و 140  ــه در 13 فص ــت ک ــی اس ــالق بالین ــای اخ راهنم
ــیده  ــکی رس ــام پزش ــی نظ ــورای عال ــب ش ــه تصوی ــد ب بن
ــکی  ــالق پزش ــی اخ ــورای عال ــت:  در ش ــراز داش ــت، اب اس
ــول وزارت  ــوان یــک ســند مقب ــه عن وزارت بهداشــت هــم ب
بهداشــت مــورد تأکیــد قــرار گرفتــه اســت و هــم بــه عنــوان 
ــام ســالمت  ــطح نظ ــی در س ــالق بالین ــتاندارد اخ ــک اس ی
بگیــرد. قــرار  اخالقــی  هــای  داوری  مبنــای   می توانــد 

دبیــر شــورای عالــی اخــالق پزشــکی کشــور، تصریــح کــرد: 
ــی در  ــوزه بالین ــاالن ح ــور فع ــا حض ــه ب ــش ک ــن همای ای
کمیتــه هــای اخــالق بیمارســتانی و دانشــگاهی در منطقــه 
آمایشــی هشــت برگــزار شــد، آغــاز خوبــی اســت کــه 
مســائل و مشــکالت خــود را در ایــن همایــش هــا مطــرح 
کــرده و بــه راهکارهــای مشــترکی در ایــن زمینــه برســیم.

چنـد وقتـی اسـت کـه گوجه فرنگـی بـه صـدر اخبـار اقتصادی 
کشـور پیوسته  اسـت و در کنار اقالمی چون  سیب زمینی،  پیاز 
و ... قـرار گرفتـه اسـت. به نظر می رسـد که  صـادرات در قیمت 
ایـن محصـول تاثیـر شـگرفی داشـته اسـت  بـه گونـه ای کـه 
اوایـل  اسـفند  تـا فروردیـن ماه قیمـت این محصـول از ۲ هزار 
تومـان تـا 8 هـزار تومان نوسـان داشـته اسـت.اما نکتـه جالب 
واکنش هایی اسـت که به دنبال خبر بسـته شـدن مرزها در 19 
فرودیـن 1398 صـورت گرفتـه اسـت، اگـر چه برخـی از مراجع 
رسـمی ایـن خبر را تکذیب می کننـد و اذعان می کننـد که از 15 
فروردیـن ماه صـادرات محصول گوجه فرنگی آزاد اسـت اما در 
برخـی از محافـل اخبـاری مبنـی بر ممنوعیـت صـادرات گوجه 
و کار شـکنی گمـرک  شـنیده می شـود .عضـو هیـات رییسـه 
کمیسـیون بهداشـت و درمان مجلس نیز از جمله افرادی است 
کـه بـه این موضوع واکنش نشـان داده اسـت. احمـد حمزه در 
جلسـه علنی نوبـت عصر روز سه شـنبه  هفته گذشـته مجلس 
شـورای اسـالمی بـا بیـان ایـن کـه  گرفتن اختیـار تنظیم بـازار 
محصوالت کشـاورزی و صادرات محصوالت کشـاورزی از دست 

 اخالق حلقه مفقوده
دنیای امروز است
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رهبـر معظـم انقـالب چنـدروز قبـل در خصـوص سـیل گفـت: 
ملـت عزیـز مـا به خاطـر حادثـه  سـیل دچـار گرفتـاری، تلفات 
جانـی و خسـارات اسـت که امیـد داریم ان شـاءهللا مسـووالن 
با پشـتیبانی عظیم مردمی بتوانند بار سـنگین این حادثه را از 
مـردم ایـران بردارنـد و به برکت ایـن روز عزیـز، خداوند تفضل 

کنـد و دل مردم شـاد شـود.
آیـت هللا خامنـه ای تصریـح کردنـد: بحمـدهللا تـالش مردمـی 
در ایـن قضیـه بسـیار خـوب بـود؛ بـار اول هم نیسـت، در همه  
ایـران حقیقتـًا جانانـه وارد میـدان  حـوادث طبیعـی، ملـت 
می شـوند. این روح همبسـتگی و حالت بسیج شـوندگی مردم 
اسـتثنائی است؛ مشـوق و کمک دولت هم هسـت. دراثرسیل 
اخیربـه علـت طغیـان رودخانه هـا اخیرخسـارت زیـادی بـه 
مـزارع کشـاورزی درروسـتای چـه بیدجازموریـان شهرسـتان 
رودباردرجنـوب شـرق کرمـان کـه اکثـرا هندوانـه بود وارد شـد. 
قریـب بـه ده هکتارهندوانـه که متعلـق به چندکشـاورز بوده که 
همگـی را سـیل بـا خود بـرده و کشـاورزی در ایـن منطقه تنها 
منبـع درآمـد مـردم اسـت. امان هللا سـابقی مسـوول شـورای 
اسـالمی روسـتای چاه بیدجازموریـان  به »کاغـذ وطن« گفت: 
مـزارع زیـادی در ایـن روسـتا نابـود شـدند بـه طور مثـال یک 
مزرعـه دو و نیـم هکتـار هندوانـه داشـت و تمام آن را سـیل با 
خـود بـرده اسـت. سـابقی گفـت:در حـال جمع بنـدی و اعـالم  
خسـارات ناشـی از سـیل هسـتیم خسـارت ها زیاد هسـتند و 

ایـن مزرعـه تنها بخـش کوچکی از سـیل اسـت.

این مزرعه تنها امید من بود
چاه بیـد  روسـتای  مـزارع  از  یکـی  صاحـب  بامـری  محمـد 

تمـام  سـیل  اثـر  بـر  متاسـفانه  وطـن« گفـت:  »کاغـذ  بـه 
هندوانه هـای مزرعـه دو و نیـم هکتـاری  مـن از بیـن رفتـه، 
سـرطان  بیمـاری  درمـان  بـرای  امیـدم  تنهـا  زمیـن  ایـن 
همسـرم بـود. بامـری افـزود: دیـروز بـا بخشـداری تمـاس 
بـه  آبیـاری  اداره   از طـرف  امـروز گروهـی  گرفتـم و صبـح 
منظـور بررسـی خسـارت های ناشـی از سـیل  اعـزام شـده اند.

ساخت منازل مسکونی بدون پیش بینی سیل
رضایـی بخشـدار روسـتای چاه بیـد بـه »کاغذ وطـن« گفت: با 
اعـالم ورود سـامانه بارشـی توسـط هواشناسـی سـتاد بحران 

در بخـش و شهرسـتان تشـکیل شـد. 16دسـتگاه سـنگین از 
بخـش خصوصـی را تجهیـز کردیـم و سـیل بندها بسـته شـد. 
یکـی از مشـکالت مـا در بخـش زهکلـوت ایـن بود که از سـال 
۷1 بـه بعد بارندگی چشـم گیری نداشـتیم. وی افزود: بیشـتر 

مـردم ایـن منطقه عشـایر هسـتند که با بازگشـت مجـدد آنها 
بـه ایـن روسـتا،  بـدون پیش بینی آینـده هرجا که خواسـته اند 
منـزل بـدون مجـوز سـاختند و کشـاورزی کرده انـد. رضایـی 
ادامـه داد:  بحـث مهـم این اسـت که این سـیالب ها از  بسـتر 
کوه هـا  سـرازیر شـده اند در ایـن چند روز مدیریت کامل شـد و 
گرنـه فاجعه و خسـارت های  بیشـتری بـرای این روسـتا رقم 
می خـورد. وی اضافـه کـرد:  تقریبـا 9 میلیـارد تومان خسـارت 
مربـوط بـه زیرسـاخت ها در بخـش جازموریـان اسـت که اکثر 
خسـارت های بـه وجـود آمـده در زمینـه کشـاورزی بـوده و 
خوشـبختانه خسـارت جانـی  نداشـتیم و گزارش هـای مربوط 
بـه خسـارت ها بـه جهـاد کشـاورزی فرسـتاده شـده و جهـاد 
کشـاورزی ایـن موضـوع را بـه فرمانـداری ابـالغ کـرده اسـت.

کشاورزان جازموریانی بیمه نبودند
 رضایی با اشـاره به اینکه کشـاورزان این منطقه تحت پوشـش 
بیمـه نبوده انـد و کشـاورزی تنهـا منبـع تامین مخـارج زندگی 
کشـاورزان ایـن روسـتاییان بوده گفت: در سـال آینـده به جهاد 
اعـالم خواهیـم کرد که کشـاورزی که مزرعه خـود را بیمه نکرده 
اسـت نبایـد حـق کشـاورزی داشـته باشـد تـا در صـورت بروز 

حادثـه بتوانـد خسـارت به وجـود آمده را جبـران کند.

24میلیارد خسارات سیل به رودبار
خانه گیـر سرپرسـت فرمانـداری رودبـار جنـوب بـه »کاغـذ 
وطـن« گفـت: کل خسـارت ها مربـوط بـه یخـش مسـکن، 
کشـاورزی، بـرق و راهـداری شهرسـتان تقریبـا ۲4 میلیـارد 
بـرآورد شـده اسـت. خانه گیـر گفـت: در روسـتای  تومـان 
آبگرفتگـی  دچـار  خانـواده   40 و   30 بـه  نزدیـک  چاه بیـد 
سـطحی شـده اند کـه بالفاصلـه نیروهـای امـداد بـه محـل 
اعـزام شـدند و تخلیـه آب صـورت گرفـت. عـالوه بـر چاه بید  
در روسـتاهای شـهیدآباد و سـعیدآباد ریگک بخشی از مزارع 
کشـاورزی نیز دچار مشـکل شـدند کـه در بخش کشـاورزی 
نزدیـک به 5 میلیارد تومان خسـارت وارد شـده  و گزارشـات 
مربوطـه به حوزه اسـتانداری ارسـال شـده اسـت. امیدواریم 
مباحـث گـزارش شـده در جلسـات مدیریـت بحران اسـتان 
مطـرح شـود و بـا توجـه بـه عـدم نداشـتن بیمه شـهروندان 

ایـن روسـتاها بتوانیـم خسـارت را جبـران کنیـم. 

سیل دربرخی شهرستان ها اجمالی شده است
معـاون برنامه ریـزی و امور اقتصادی سـازمان جهاد کشـاورزی 
جنـوب اسـتان کرمـان  بـه »کاغـذ وطـن« گفـت : در حـال 
در  سـیل  ولـی  اسـت  بـرآورد  حـال  در  خسـارت ها  حاضـر 

شهرسـتان های منوجـان، رودبـار و قلعـه گنـج اجمالـی شـده 
اسـت امـا در بـرآورد ریالـی هنـوز بـه حمع بنـدی نرسـیده ایم.

سـلطانی افـزود: همـکاران مـا در حـال بررسـی هسـتند و در 
روزهـای آینـده خسـارت های وارد شـده را اعـالم می کنیم. وی 
اضافـه کـرد: بیشـترین خسـارت مربـوط بـه روسـتای چاه بید 

اسـت ولـی خسـارت های مالـی در حـال بررسـی هسـتند.

پیگیری و مطالبه مشکالت سیل زدگان 
جنوب استان

دانشـگاه  دانشـجویی  عدالتخـواه  جنبـش  مسـوول 
جنـوب  سـیل زدگان  وضعیـت  فرهنگیـان کرمـان گفـت: 

دکتر حمزه: با توجه به بیمه نبودن منازل و مزارع کشاورزی احتماال تصمیم کلی برای تمام مناطق درگیر باسیل در تمام کشور اتخاد شود

سیل زدگان جنوبی بیمه نبودند

چنـدروز قبـل شـاهد وقـوع سـیل در مناطقـی از جنـوب کرمان بودیـم در ایـن میان رودبـار جنوب 
بیشـترین میـزان سـیالب را تجربـه کـرد و برخـی از  مـزارع ایـن منطقـه از جملـه مـزارع هندوانه در 
روسـتای چاه بیـد از توابـع بخـش جازموریـان بـه صـورت صددرصـدی تخریـب شـدند و کشـاورزان 
شـاهد بـرآب رفتـن سـرمایه زندگـی و امیـد خـود بودنـد. نکته مهـم اینجاسـت کـه اکثر ایـن مزارع 
بیمـه نبودنـد و امیـدی بـرای جبـران خسـارت ندارند البتـه مسـووالن عالی رتبه شهرسـتان می گویند 

تـالش خـود را می کننـد تـا بخشـی از خسـارت مـردم ایـن منطقه محـروم جبران شـود.

زیـادی  خسـارت  خوشـبختانه  گفـت:  حمـزه 
شـهروندان  منـازل  گرفتگـی  آب  و  دربرنداشـت 
شـهرهای رودبـار و فاریاب اتفاق افتـاده که بالفاصله 
مناطـق پرخطر تخلیه شـد.حمزه ادامـه داد: اطالعی 
از خسـارت های وارد شـده نـدارد و بـا توجـه به بیمه 
نبـودن منـازل و مزارع کشـاورزی احتمـاال تصمیم 
کلی برای تمام مناطق درگیر باسـیل در تمام کشـور 

شـود. اتخاد 
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شنبه  31 فروردین 1398  کاغذ جنوب

بحران کم آبی را جدی بگیریم

فوت فردی بر اثر مار گزیدگی در جیرفت

دستگیری متخلف زنده گیری پرندگان وحشی
 در شهرستان جیرفت

استعفای خودم را تقدیم استاندار کردم

مارگزیدگــی باعــث فــوت مــردی در یکــی از 
روســتاهای شهرســتان جیرفــت شــد .

ســیما  و  صــدا  خبرگــزاری  گــزارش  بــه 
ــع  ــاردوییه از تواب ــدار س ــی بخش ــای مهن آق
دیــروز  عصــر  شهرســتان جیرفــت گفــت 
دران  روســتای ســه  اهالــی  از  نفــر  ســه 
ایــن بخــش بــرای چیــدن قــارچ کوهــی 

ــفانه  ــه متاس ــد ک ــراف رفتن ــای اط ــه کوهه ب
ــد.  ــی ش ــار مارگزیدگ ــا دچ ــر از آنه ــک نف ی
وی افــزود بــه علــت حضــور ایــن افــراد 
، و  از مناطــق مســکونی  ارتفاعــات دور  در 
ایجــاد فاصلــه زمانــی در امدادرســانی ، فــرد 
مارگزیــده فــوت کــرد . فــرد متوفــی 39 

ســاله و متاهــل بــوده اســت .

ــده  ــکار و زن ــه ش ــدام ب ــه اق ــی ک گروه
ــت  ــتان جیرف ــدگان در شهرس ــری پرن گی

میکردنــد دســتگیر شــدند.
روابــط عمومــی محیــط زیســت شهرســتان 
ــکارچیان  ــروه ش ــتگیری گ ــت از دس جیرف

ــر داد. متخلــف در ایــن شهرســتان خب
اداره، بــه دنبــال  ایــن  بنــا بــر اعــالم 
اینکــه  بــر  مبنــی  اطالعاتــی  کســب 
اقــدام  اســفندقه  منطقــه  در  شــخصی 
پرنــدگان  و  پایــان  چهــار  شــکار  بــه 
یــگان  ماموریــن  می کنــد،  وحشــی 

شهرســتان  زیســت  محیــط  حفاظــت 
بــه تحقیــق در ایــن زمینــه پرداختنــد.

ــرد  ــت ف ــت جیرف ــط زیس ــن محی ماموری
ــذ  ــس از اخ ــایی و پ ــر را شناس ــورد نظ م
ــف  ــزل متخل ــه من ــی ورود ب ــت قضای نیاب
را دســتگیر کردنــد.در جریــان بازرســی 
ــده  از منــزل شــکارچی 6 قطعــه کبــک زن
در  تخلــف  صورتجلســه  و  شــد  کشــف 
ــس از  ــف پ ــده و متخل ــم ش ــل تنظی مح
تشــکیل پرونــده بــه دســتگاه قضایــی 

شــدند. معرفــی 

اعــالم اســتعفای  از   فرمانــدار منوجــان 
نظــر  منتظــر  و گفــت:  داد  خبــر  خــود 

هســتم. کرمــان  اســتاندار 
گــو  و  گفــت  در  پــور  حجتــی  محمــد 
پنجشــنبه  روز  افــزود:  مــا  بــا خبرنــگار 
اســتعفای خــود را تقدیــم اســتاندار کرمــان 

کــردم و منتظــر نظــر ایشــان هســتم.
ورود  را  خــود  اســتعفای  از  هــدف  وی 
و  کــرد  بیــان  مجلــس  انتخابــات  بــه 
وزیــر  بخشــنامه  اســاس  بــر  گفــت: 
کشــور، فرماندارانــی کــه قصــد حضــور 
ــن  ــان فروردی ــا پای ــد ت ــات دارن در انتخاب

ــذا  ــد ل ــالم کنن ــود را اع ــتعفای خ ــاه اس م
اعــالم کــردم. را  خــود  اســتعفای 

دارای  ســاله   50 پــور،  حجتــی  محمــد 
ــزا و  ــوق ج ــد حق ــی ارش ــدرک کارشناس م
ــی  ــوم قضای ــانس عل ــی، لیس ــرم شناس ج
ــه  ــه در کارنام ــت ک ــی اس ــوم اجتماع و عل
خــود بخشــدار مرکــزی عنبرابــاد، نایــب 
ــس  ــاد، ریی ــهر عنبراب ــورای ش ــس ش ریی
رییــس  عنبرابــاد،  شهرســتان  شــورای 
فرمانــدار  کرمــان،  اســتان  شــورای 
ــدک  ــه ی ــدار منوجــان را ب ــاد و فرمان عنبراب

. می کشــد

حصر وراثت 
احترامـا خواهشـمند اسـت ورثه حین الفـوت مرحوم شـیوا دامن 
افشـان را در یـک نوبـت روزنامـه چـاپ نمائید که چنانچـه ورثه ای 
دیگردارنـد بـه ایـن شـورا مراجعـه نمائیـد واال گواهی حصـر وراثت 

صـادر خواهـد شـد .ورثه :
1-ابراهیم دامن افشان به ش م  5369505901)پدرمتوفی (

۲-گل بی بی احمدی نژاد به ش م 31610۲9۲59)مادر مرحوم (
شوراحل اختالف زهکلوت –بخش جازموریان -م الف :۵31

حصر وراثت 
احترامـا خواهشـمند اسـت ورثه حیـن الفوت مرحوم نـوروز بامری اصـل را در یک 

نوبـت روزنامـه چاپ شـود .ورثه :
ماه خاتون بامری اصل به ش م 536951488۷)همسر مرحوم (  -1

۲-کاظم بامری اصل به ش م 536014۷۷1۷
3-لیال بامری اصل به ش م 536951491۷

4-علی بامری اصل به ش م 53699۷۷۷98
5-زهرا بامری اصل به ش م 5369514909)فرزندان مرحوم (

شوراحل اختالف زهکلوت –بخش جازموریان -م الف :۵32

حصر وراثت 
احترامـا در خصـوص دادخواسـت تقدیمـی خواهان گوهر پگاه به خواسـته 
حصروراثـت توضیـح داده شـادروان بختیـار بیـون فرزنـد بدیـل به شـماره 
ملـی 48۲980۲50۲ درتاریـخ 1389/03/05دراثـر بیماری قلبی فوت نموده 

ووارث حیـن فـوق عبارتند از :
1-نادر بیون فرزند بختیار به ش م 5360115904                  

۲-موسی بیون فرزندبختیاربه ش م 53694885551
3-ناصر بیانی فر فرزندبختیاربه ش م5369488568                    

4-ذبیح اله بیون فرزندبختیاربه ش م 536011588۲
5-اصغربیون فرزندبختیاربه ش م 5360118590
6-جعفربیون فرزندبختیاربه ش م 536011591۲

۷-مجید بیون فرزندبختیاربه ش م 5360۲83۲11
8-طاهره بیون فرزندبختیاربه ش م 53694885۷6

9-آذربیون فرزندبختیاربه ش م 5369685916
10-صدیقه بیون فرزندبختیاربه ش م 53601158۷4)فرزندان متوفی(

11-پری محمدی زاده رودابی فرزند جنگو به ش م 6069۷18305)همسر متوفی(
1۲- گوهر پگاه فرزند حسین به ش م 5369855۷5۷)همسر متوفی (

لذا مراتب یک نوبت در روزنامه کثیر االنتشـار محلی آگهی میشـود چنانچه کسـی اعتراض 
دارد یـا وصیـت نامـه ازمتوفی نزد اشـخاص باشـد یـک ماه از نشـر آگهی بـه دادگاه تقدیم 

دارد واال گواهـی صادر خواهد شـد .
 رئیس شوراحل اختالف –حسین کوهستانی –م الف :۵30

اداره کل ثبت اسناد وامالک استان کرمان
اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک شهر عنبر آباد

هیـات موضـوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و سـاختمانهای 
فاقـد سـند رسـمی-آگهی موضـوع مـاده3 قانـون و مـاده 13آئیـن نامـه 
قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتی واراضـی و سـاختمانهای فاقدسـند رسـمی برابررای 
شـماره139۷60319091000666-9۷/11/08هیات اول موضـوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی مسـتقردرواحد ثبتـی حـوزه ثبـت ملک 
شـهرعنبرآباد تصرفـات مالکانـه بالمعـارض متقاضـی آقـای  مظفـر آتـش سـخن فرزنـد 
ظهرعلی بشـماره شناسـنامه 4با کد ملی 30315۷6۲9۲صادره ازجیرفت درششـدانگ یک 
بـاب خانـه بـه مسـاحت ۲69/81متـر مربع پـالک - فرعـی از45- اصلی مفـروز و مجزی 
شـده از پـالک – فرعـی از 45- اصلـی قطعه یـک بخش45کرمان واقع درعنبرآبـاد اراضی 
خدا افرین خریداری از مالک رسـمی خانم پروین السـادات موسـوی محرزگردیده اسـت.

لـذا بـه منظـور اطالع عمـوم مراتـب دردو نوبت به فاصلـه 15روزآگهـی می شـود در صورتی 
کـه اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند مـی توانند 
از تاریـخ انتشـاراولین آگهـی بـه مدت دومـاه اعتراض خـود را به این اداره تسـلیم و پس از 
اخـذ رسـید، ظـرف مدت یـک مـاه از تاریخ تسـلیم اعتراض،دادخواسـت خود را بـه مراجع 
قضایـی تقدیم نمایند . بدیهی اسـت در صـورت انقضای مدت مذکوروعـدم وصول اعتراض 

طبـق مقـررا ت سـند مالکیت صادر خواهدشـد ./م الـف:۲096
تاریخ انتشار نوبت اول:98/01/31 – تاریخ انتشارنوبت دوم :98/0۲/18

مصیب حیدریان - رئیس ثبت اسناد امالک 

حصر وراثت 
مقتضی اسـت رابعه بامری پورشـرح دادخواسـت تقدیمی توضیح 
داده شـادروان جمعـه زمـان خانـی درتاریخ 8۷/11/14فـوت نموده 

شـده وارث عین فوت  عبـارت از: 
1-رابعه بامری پور فرزند دادهللا به شماره ملی 53600۲3۷83)همسر متوفی (                  

۲-عزیز زمانخانی زیارت فرزند جمعه  به شماره ملی 5360۲30509 
3-نازی زمانخانی زیارت فرزند جمعه  به شماره ملی 5360196033 

4-پروین زمانخانی زیارت فرزند جمعه  به شماره ملی 5360۲93143
5-امیـن زمانخانـی زیـارت فرزند جمعه  به شـماره ملـی 5360469463)فرزندان 

متوفی(
لـذا مراتـب یـک نوبت در روزنامه کثیراالنتشـار محلی آگهی میشـود چنانچه کسـی 
اعتراض دارد یا وصیت نامه ای از متوفی نزد اشـخاص باشـد یک ماه از نشـرآگهی 

به شـوراتقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شـد .
رییس شورا حل اختالف –بخش جازموریان -  م الف :۵33

آگهی مزایده مال منقول نوبت اول 
دایـره مزایـده اجـرای احـکام حقوقـی دادگسـتری کرمـان در نظـر دارد در 
خصـوص پرونـده کالسـه 9۷1181شـعبه اجـرای احـکام اول حقوقـی کرمـان 
خـودرو تیبـا۲ بـه شـماره انتظامـی 9۲۲ق53 ایـران 45 بـه رنگ سـفید مدل 
1395 بـا وضعیـت از نظر ظاهری سـالم وفاقد تصادف می باشـد سـپر جلو و عقـب دارای خط 
و خش متعدد می باشـد. دارای 60%السـتیک و بیمه نامه ای مشـاهده نگردیده اسـت )مبلغ 
۲۷3/609/511 ریـال در رهـن شـرکت سـایپا می باشـد( متعلق به آقای محمـد صابر جعفری 
به مبلغ 400/000/000 ریال( که توسـط کارشـناس رسـمی دادگسـتری ارزیابی شـده اسـت را از 
طریـق مزایـده بفـروش برسـاند جلسـه مزایده بـرای روز دوشـنبه مـورخ 98/۲/۲3 سـاعت 10 
صبـح بـا حضور نماینده دادسـرا درمحـل اتاق مزایـده های اجـرای احکام حقوقی دادگسـتری 
کرمـان برگـزار مـی گردد.لـذا کسـانی که تمایل به شـرکت در جلسـه مزایـده دارند مـی توانند تا 
5 روز قبـل از تاریـخ برگـزاری مزایـده از مذكور واقع کرمان در پارکینگ کالنتـری ۲۲الغدير بازدید 
نماینـد و پیشـنهاد خـود را بأنضمـام %10 مبلـغ کارشناسـی بمبلـغ 40/000/000 ریـال بـا شناسـه 
واریز 9638۷0۷0033۲01۲۲8  حسـاب شـماره ۲1۷1۲93951000 سـپرده دادگستری کرمان نزد 
بانـک ملـی واریـز و در پاکـت درب بسـته تـا قبـل از برگـزاری جلسـه مزایـده به اجـرای احکام 
حقوقـی دادگسـتری کرمـان تحویل نمایند و برنده مزایده کسـی خواهد بـود که باالترین قیمت 
را پیشـنهاد داده باشـد و در صـورت انصـراف برنـده مزایـده 10 مبلغ واریزی به نفـع دولت ضبط 
خواهد شـد. برنده مزایده بایسـتی به منظور جلوگیری از سـوء اسـتفاده و لو رفتن پیشـنهادات 
اعالمـی بـه جهت لزوم ارائه شناسـه واریزبانکی نسـبت به واریز مابه التفاوت مبلغ کارشناسـی 

تـا مبلـغ پیشـنهادی در روز مزایـده اقدام نماینـد. م الف 36
دادورز مزایده های اجرای احکام حقوقی دادگستری کرمان - شیروانی

حصر وراثت   
مقتضـی اسـت سـمیه زمانخانی شـرح دادخواسـت تقدیمی توضیـح داده شـادروان 
میربیـک زمانخانـی  درتاریـخ 93/04/11فوت نموده شـده وارث عین فـوت  عبارت از: 

1-سمیه زمانخانی فرزند میربیک به شماره ملی 53600651۲5   
۲-آمنه زمانخانی زیارت  فرزند میربیک به شماره ملی 536960۷۲91
3-نواب زمانخانی زیارت فرزند میربیک به شماره ملی536951۲809

4-عبد الرئوف زمانخانی زیارت فرزند میربیک به شماره ملی 5360035404
5-محمد زمانخانی زیارت  فرزند میربیک به شماره ملی 5369939969
6-عباس زمانخانی زیارت فرزند میربیک به شماره ملی 5369939950

۷-نیاززمانخانی زیارت فرزند میربیک به شماره ملی 536951۲۷95)فرزندان متوفی( 
لـذا مراتـب یـک نوبـت در روزنامـه کثیراالنتشـار محلـی آگهی میشـود چنانچه کسـی اعتـراض دارد یا 
وصیـت نامـه ای از متوفـی نـزد اشـخاص باشـد یک مـاه از نشـرآگهی بـه شـوراتقدیم دارد واال گواهی 

صـادر خواهد شـد .
رییس شورا حل اختالف –بخش جازموریان -  م الف :۵34

آگهی حصر وراثت –قلعه گنج 
پرویـن چکیـن فرزنـد عبـاس دارای شناسنامه3530بشـرح دادخوسـت 
شـماره980041مورخ 98/01/۲6 توضیـح داده شـادروان سـکینه غالمـی 
فرزندخدا بخش بشناسـنامه ۲59در تاریخ   9۷/1۲/۲1 در شـهر قلعه گنج 

فـوت شـده و وراثـت منحصر حیـن الفـوت وی عبارتند/ عبارتسـت از: 
1-پروین چکین فرزند عباس به ش م 31604۷۲434 

۲-رسول چکین فرزند عباس به ش م 3150۲03351
3-منیژه چکین فرزند عباس به ش م 31605۲0۷14

4-منصورچکین فرزند عباس به ش م 31604۷۲44۲
5-رقیه چکین فرزند عباس به ش م 3161۲3۲461

6-مسلم چکین فرزند عباس به ش م 3161۲5۷36۷
۷-حیات چکین فرزند عباس به ش م 31605۲0۷06
8-زهراچکین فرزند عباس به ش م 31503۲4939
9-پری چکین فرزند عباس به ش م 31605۲0۷۲۲

10-خیرالنساءچکین فرزند عباس به ش م 3161۲۷۲55۲
11-نبات چکین فرزند عباس به ش م 316051010۷ 

لـذا مراتـب یـک نوبت در روزنامه های کثیر االنتشـار محلی آگهی می شـود چنانچه کسـی 
اعتـراض دارد یـا وصیـت نامـه ای از متوفـی نزد اشـخاصی باشـد ظـرف مدت یک مـاه از 
نشـر آگهـی بـه شـورای حـل اختـالف تقدیـم دارد و اال گواهـی صـادر خواهد شـد و وصیت 
نامـه ای جـز رسـمی و سـری کـه بعـد از این موعـد ابراز شـود از درجه اعتبار سـاقط اسـت.
 دفتر شورای حل اختالف شهرستان قلعه گنج -م الف :174

ری
هدا

را

آب

جهـاد  سـازمان  زراعـت  مدیـر  گفته هـای  براسـاس 
کشـاورزی ؛ اگـر گوجـه بـه قیمتـی کمتـر از ۲ هـزار  
تومـان از کشـاورز خریـداری شـود او ضـرر مـی کنـد 
چـرا کـه  بـه غیـر از افزایـش قیمـت نهاده هـا ، قیمت 
محصـوالت بسـته بنـدی ، کارگـر و کامیـون افزایـش 

قیمـت قابـل توجهـی داشـته اسـت.
رسـتگار  در پاسـخ بـه شـایعات مربـوط بـه کارشـکنی 
گمـرک و برگشـت بـار  از گمـرک و کاهـش قیمـت 
گوجـه می گویـد: در بـازار عوامـل متعـددی وجـود دارد  
و بحـث صـادرات محصـول و کشـش بـازار هـدف هم 
مطـرح می شـود بـه اضافـه ایـن کـه در ایـن مقطـع 
زمانـی مشـکالت کرایـه حمـل و نقـل هـم در بازارهای 
مـرزی و هـم بـازار های داخلـی وجـود دارد،  اگر کرایه 
هـا  را رصـد کنیـم خواهیـم دید کـه از دی ماه تـا پایان 
خـرداد مـاه قیمـت ها باالسـت چرا کـه در ایـن مقطع 
زمانـی بـه غیـر از گوجه فرنگـی برداشـت هندوانـه ،  
سـیب زمینی و گنـدم و کلـزار هـم شـروع مـی شـود و 
چـون تقاضـا حمـل باالسـت قیمت هـم باال مـی رود.

او در ادامـه تصریـح مـی کند: درسـت اسـت کـه در دو 
سـه روز اخیـر بـازار افت قیمت داشـته اسـت،دلیل آن 
هـم این اسـت که  بعد از باز شـدن صـادرات محصول،  
تعـدادی از کشـاورزان سـعی کردنـد تـا  بخـش عمده 
ای از محصولشـان را صـادر کننـد و چون  کشـش بازار 
خارجی متاثر از حمل و نقل  و کشـش بازار  و حاشـیه 
بـازار اسـت، زمانی کـه عرضـه  در نوار مرزی زیاد شـود 
و حجـم ترافیک سـنگینی بار  بر سـر نوار مرزی باشـد  

قیمـت کاهـش پیـدا می کند

ترافیک سنگین بار  
در سر مرز دلیل 

کاهش قیمت گوجه 

خبر

روزهای جنگ با روزهای کنونی 
قابل مقایسه نیست

برخی آبنماهای رودبار جنوب 
مسدود است

مشکل آب شرب استان 
هنوز پابرجاست

مسـلح می کردیـم.وی بـا اشـاره بـه شـرایط 
ابتـدای انقـالب و آغاز جنـگ تحمیلی عنوان 
قابـل  کنونـی  شـرایط  بـا  روزهـا  آن  کـرد: 
در حـوزه  از جنـگ  پـس  نیسـت؛  مقایسـه 
اسـالمی  ارتـش جمهـوری  خدمـت رسـانی 
ایـران در شـرایط بحـران خـود را بـه خوبـی 
رییـس کمیسـیون  اسـت.نائب  داده  نشـان 
قضائـی و حقوقـی مجلس شـورای اسـالمی 
ادامـه داد: سـپاه مقتـدر نیـز زمانـی کـه بـه 
ایـن نظام خدشـه ای وارد شـد با تمـام توان 
در صحنـه حضـور دارد و امـروز در حوزه های 
مختلـف خـود را نشـان داده اسـت؛ معتقدم 
کـه ارتـش و سـپاه فـارغ از هـر مسـئله ای 
دو  ایـن  پیـدا کننـد.  را  خـود  انـد  توانسـته 
نهـاد نگذاشـتند حتـی یـک وجـب از خـاک 

کشـورمان بـه دسـت اجانـب بیافتد.

بـا  گفـت:  شـهریاری،  معیـن 
توجـه بـه بـاز شـدن دریچه های  
همچنـان  جیرفـت  سـد 
بیـژن  آبسـردوییه،  آبناهـای 
آبـاد و مظفر آبـاد در رودبـار جنـوب مسـدود 
می ماننـد. »معیـن شـهریاری« رییـس اداره 
راهـداری و حمـل و نقـل جاده ای شهرسـتان 
رودبـار جنـوب، در گفـت و گـو بـا خبرنـگار 
بـه  از کرمـان جنـوب،  خبرگـزاری شبسـتان 
طغیـان و جاری شـدن آب در بسـتر رودخانه 
هلیـل در پـی بارندگی هـای چند روز گذشـته 
اشـاره کـرد و گفت: بـا هدف ایمنـی بهتر،  در 
محـل این آبنماها تردد ممنـوع و عبور و مرور  
از طریـق راه هـای جایگزیـن انجـام مـی شـود.

معیـن شـهریاری، بـا بیـان ایـن مطلـب کـه 
هـم اکنـون دریچـه هـای سـد جیرفـت بـاز 

جلوگیـری  منظـور  بـه  داشـت:  ابـراز  اسـت، 
از بـروز هرگونـه خطـر احتمالـی بـرای مـردم 
آبناهـای  همچنـان  عبـوری  خودروهـای  و 
آبسـردوئیه، بیـژن آبـاد و مظفر آبـاد در رودبار 
ترمیـم  از  می ماننـد.وی   مسـدود  جنـوب 
اولیـه آبنماهـای محـور رودبـار ایرانشـهر خبر 
داد و بیـان داشـت: 8 آبنـای خسـارت دیـده 
از سـیالب در ایـن محـور ترمیـم و بازگشـایی 
شـده اسـت و هم اکنـون زیر بـار ترافیک قرار 
گرفتـه اسـت.وی، بـا بیـان این مطلـب که در 
محـور رودبار  _ ایرانشـهر و در حـوزه فعالیتی 
ایـن اداره از زهکلـوت تـا پنـگ 30 کیلومتـر 
فاصلـه اسـت، افـزود: ۲8 آبنمـا در طـول این 
30 کیلومتـر وجـود دارد کـه در زمـان بارندگی 
به ویژه در مناطق کوهسـتانی باالدسـت تعداد 

زیـادی از ایـن آبنماهـا مسـدود می شـوند.

آب  شـرکت  عامـل  مدیـر 
منطقـه ای اسـتان کرمـان ادامـه 
داد: در اسـتان کرمـان فقـط از آب 
سـدهای بافـت و سـیرجان برای 
آب شـرب اسـتفاده می شود و متاسـفانه هنوز 
از آب سـدهای جیرفـت و بـم بـرای آب شـرب 
اسـتفاده نمی شـوند؛ لذا با وجـود بارندگی های 
مطلـوب در سـال جاری در اسـتان امـا بخـش 
عمـده مشـکل آبـی اسـتان کرمان حل نشـده 
مطالعـات طـرح  داد:  ادامـه  علیـزاده  اسـت. 
آبرسـانی به شهرسـتان های جیرفت و عنبرآباد 
از طریـق سـد جیرفـت نیـز انجـام شـده امـا 
هنـوز از سـوی سـازمان برنامـه و بودجه کشـور 
ردیـف اجرایـی بـرای ایـن طرح تعریف نشـده 
تـا بتوانیـم عملیـات اجرایـی آن را کلیـد بزنیم.

وی بـا تاکید برآنکه کل آب شـرب شـهر کرمان 

از طریـق آب زیرزمینـی تامین می شـود، اظهار 
کـرد: وضعیـت هیچ نقطـه ای از اسـتان کرمان 
در بحـث آب زیرزمینـی خـوب نیسـت.مدیر 
عامـل شـرکت آب منطقـه ای اسـتان کرمـان 
بـر صرفه جویـی در آب تاکیـد کـرد و افـزود: 
بارندگی هـای اخیر باعـث آبگیری بخش عمده 
بندهـای آبخیزداری شـده و همچنین بخشـی 
از ایـن بارندگی هـا در دشـت ها بـه آبرفـت نفوذ 
کردنـد کـه در مجموع بایـد برای این مـوارد نیز 
داشـته  مناسـبی  برنامه ریزی هـای  آینـده  در 
باشـیم. بـا توجـه بـه اینکـه اکثـر آب شـرب 
اسـتان از منابـع آب زیرزمینی تامین می شـود، 
چـون چشـمه ها و قنـوات کوهسـتانی آبـدار 
می شـوند بخشـی از تنـش آبـی اسـتان حـل 
می شـود، امـا بخش عمده مشـکل آب شـرب 
اسـتان بـه قـوت خـودش باقـی مانده اسـت.

چنـد وقتـی اسـت کـه گوجه فرنگـی بـه صـدر اخبـار اقتصادی 
کشـور پیوسته  اسـت و در کنار اقالمی چون  سیب زمینی،  پیاز 
و ... قـرار گرفتـه اسـت. به نظر می رسـد که  صـادرات در قیمت 
ایـن محصـول تاثیـر شـگرفی داشـته اسـت  بـه گونـه ای کـه 
اوایـل  اسـفند  تـا فروردیـن ماه قیمـت این محصـول از ۲ هزار 
تومـان تـا 8 هـزار تومان نوسـان داشـته اسـت.اما نکتـه جالب 
واکنش هایی اسـت که به دنبال خبر بسـته شـدن مرزها در 19 
فرودیـن 1398 صـورت گرفتـه اسـت، اگـر چه برخـی از مراجع 
رسـمی ایـن خبر را تکذیب می کننـد و اذعان می کننـد که از 15 
فروردیـن ماه صـادرات محصول گوجه فرنگی آزاد اسـت اما در 
برخـی از محافـل اخبـاری مبنـی بر ممنوعیـت صـادرات گوجه 
و کار شـکنی گمـرک  شـنیده می شـود .عضـو هیـات رییسـه 
کمیسـیون بهداشـت و درمان مجلس نیز از جمله افرادی است 
کـه بـه این موضوع واکنش نشـان داده اسـت. احمـد حمزه در 
جلسـه علنی نوبـت عصر روز سه شـنبه  هفته گذشـته مجلس 
شـورای اسـالمی بـا بیـان ایـن کـه  گرفتن اختیـار تنظیم بـازار 
محصوالت کشـاورزی و صادرات محصوالت کشـاورزی از دست 

وزارت جهـاد و سـپردن آن بـه دسـت وزارت صمـت را ظلمـی 
آشـکار در حـق کشـاورزان  اسـت ادعـا کـرده اسـت   کـه ایـن 
اقـدام  موجـب شـده کـه کشـاورزان  گوجه کار جنـوب کرمان به 
خاک سـیاه بنشـینند.احمد حمزه که نمایندگی  5 شهرسـتان 
جنوبـی کرمـان را بـه عهده دارد   با بیـان  این که  »قیمت گوجه 
در منطقـه بـه یک هـزار تومـان رسـیده اسـت، امـا کارخانجـات 
رب گوجـه ایـن محصـول را با قیمـت ۲00، 300 تومـان خریده و 
رب گوجـه را کیلویـی 1۷، 18 هـزار تومـان می فروشـند« به وزیر 
صمـت اخطـار داده ودر تذکـری شـفاهی ایـن طور گفته اسـت  
کـه »گمـرکات در صـادرات گوجـه کارشـکنی می کنند، لـذا  هر 
چه سـریع تر جلویشـان را بگیرید«این اظهارات حمـزه در حالی 
مطـرح مـی شـود کـه رئیـس صنـف  میـوه و تـره بـار کرمـان 
بـه گفتـار نـو مـی گویـد کـه هنـوز محصـول گوجـه از جیرفت و 
جنـوب کرمـان بـه دسـت نیامده ا سـت و محصـول جیرفت از 
15 اردیبهشـت بـه بعـد وارد بـازار مـی شـود.بنا بـر گفتـه هـای 
مهـدی ابراهیـم پـور در حـال حاضر دو نـوع گوجه در بـازار وجود 
دارد کـه یـک نوع آن،گوجه بندری اسـت که کیفیـت خوبی دارد 
و در میـدان بـه قیمـت 5 هـزار تومـان بـه فـروش مـی رسـد و 
بـه دسـت مصـرف تـا 6 الـی ۷ هـزار تومـان  مـی رسـد و نـوع 
دیگـر،  گوجـه رودان اسـت کـه کیفیـت چنـدان خوبـی نـدارد 
و در میـدان بـه قیـت ۲ هـزار و ۲00 تومـان بـه فـروش رفتـه و 
بـرای مصـرف کننده حـدود 3 هزار تومـان اسـت. او در ادامه به 
افزایـش هزینـه هـای حمل و نقل اشـاره کـرده و مـی گوید: به 
طـور معمـول 600تومان از قیمت گوجه مربـوط به کرایه حمل بار 
اسـت چـرا که کرایه یک خـاور بار چیزی در حـدود یک میلیون 
و  هشـتصد تـا دو میلیون تومـان اسـت.اظهارات رییس صنف 
میـوه و تـره بـار در ارتباط باعرضه نشـدن  گوجه جنوب به کرمان 

توسـط مدیـر زراعـت سـازمان جهـاد کشـاورزی تکذیـب مـی 
شـود. فرامرز رسـتگار  با اشـاره به برنامه زمانی کشـت گوجه در 
اسـتان هـا به گفتـار نو می گوید: برداشـت گوجـه از  اواخر پاییز 
و زمسـتان از اسـتان بوشـهر شـروع می شـود و بعداز آن نوبت  
بـه اسـتان هرمـزگان و سـپس  جنـوب کرمـان می رسـد که به 
عنـوان گوجه فرنگی کشـت بهاره شـناخته می شـود و ما میزان 
کشـت را  براسـاس برنامـه سـاالنه و نیاز عرضـه و تقاضایی که 
بـه مـا اعـالم مـی شـود، تعییـن مـی کنیـم.  رسـتگار در ادامه 
تصریـح مـی کنـد: ما در طی زمسـتان گوجه را کشـت می کنیم 
و در فصـل بهـار برداشـت را  شـروع می کنیم، بـه این طریق که 
از ۲5 آذر مـاه تـا پایان دی ماه فصل کشـت ماسـت .براسـاس 
گفته هـای او،  در جنـوب کرمـان 11هـزار و 850هکتـار گوجـه 
کشـت شـده و برداشـت آن از اول فروردین ماه آغاز شـده و تا 
15 خـرداد ماه ادامه دارد.مدیر زراعت سـازمان جهاد کشـاورزی 
افـت و خیـز هـای قیمت گوجه را ناشـی از تغییـرات قیمت ارز 
و قیمـت جهانـی رب گوجـه مـی دانـد و بـا اشـاره بـه آزاد بودن 
صـادرات گوجـه در قبـل از 30 بهمن ماه  و قیمت باالی گوجه در 
این ایام به سـودباالی  کشـاورزان بوشـهری و هرمزگانی اشـاره 
می کنـد و گوجـه کاران اسـتان را مغلـوب ایـن فراینـد می دانـد. 
بـر طبـق گفته های رسـتگاری در اسـتان بوشـهر و هرمـزگان تا 
11/30 کـه صـادرات آزاد بوده ، بخش عمـده ای از گوجه فرنگی 
بـه بـازار هـای صادراتی از جمله کشـور عراق می رفتـه و متاثر از 
قیمـت جهانـی رب گوجـه و و نـرخ ارز قیمت گوجـه از 5 الی 6 
هـزار تومـان برای گوجه های نوبرانه و سـپس تـا کیلویی ۲ الی 
۲ هـزار و 500 تومـان بـرای گوجه های خوب فروخته می شـده 
و حتـی در ایـن ایـام قیمـت گوجه بـرای صنایـع رب گوجه هم 

بیـن هـزار و ۷00 تـا ۲ هـزار تومان بوده اسـت. 

گوجه کاران استان مغلوب کشاورزان 

بوشهر و هرمزگان

اسـت ولـی خسـارت های مالـی در حـال بررسـی هسـتند.

پیگیری و مطالبه مشکالت سیل زدگان 
جنوب استان

دانشـگاه  دانشـجویی  عدالتخـواه  جنبـش  مسـوول 
جنـوب  سـیل زدگان  وضعیـت  فرهنگیـان کرمـان گفـت: 

از  را  آن هـا  خواسـته های  و  بررسـی  را  کرمـان  اسـتان 
مسـووالن مطالبـه خواهیـم کرد.صادقـی مسـوول جنبش 
عدالتخـواه دانشـجویی دانشـگاه فرهنگیان کرمـان افزود: 
بررسـی  را  اسـتان کرمـان  وضعیـت سـیل زدگان جنـوب 
خواهیـم  مطالبـه  مسـووالن  از  را  آن هـا  خواسـته های  و 

کـرد.وی افـزود: مناطـق جنـوب کرمـان شـرایط سـیل را 
دارنـد کـه موقـع بارندگـی معمولـی مـردم را بـا مشـکل 
دچـار  مـردم  اخیـر  بارش هـای  بـا  و  می کنـد  مواجـه 
مشـکالتی شـده اند بـا بررسـی وضعیـت و شـرایط آن هـا 
وظیفـه مـا اسـت کـه مطالبـات آن هـا را پیگـری کنیـم.

وضعیت زمین های کشاورزی مناطق جنوب 
استان کرمان به گونه ای است که احتمال بروز 

خسارت در آن ها زیاد است
او بـا اشـاره به جمـع آوری کمک های دانشـجویان بـرای مردم 
سـیل زده در اسـتان های دیگر تاکید کرد: پیش از وقوع سـیل 
نیز هشـدار های را در رابطه با وقوع سـیل اعالم کرده بودیم چرا 
که وضعیت زمین های کشـاورزی مناطق جنوب اسـتان کرمان 
 به گونه ای اسـت که احتمال بروز خسـارت در آن ها زیاد اسـت.

صادقـی بـا اشـاره به پیگـری مطالبات مـردم اسـتان کرمان از 
سـوی جنبـش عدالتخـواه دانشـجویی گفـت: پیـش از وقـوع 
سـیل مطالبـات کارگـران کارخانـه روغـن نباتی گلنـاز را پیگری 
کردیـم کـه تـا حـدودی مطالبـات آن هـا برآورده شـده اسـت، 
امـا بـه دلیل بـی تدبیـری برخـی مدیـران بسـیاری از کارگران 
ایـن کارخانـه در ایـن چنـد سـال اخـراج و تعدیـل شـده اند. 
و  روز موجـب سـیالب  بـاران طـی ۲  داد:بـارش  ادامـه  وی 
بـروز خسـارت های قابـل توجهـی در شهرسـتان های جنوبـی 
اسـتان کرمـان شـد و درواقع کمبـود امکانات و فرسـوده بودن 
تجهیـزات و زیرسـاخت ها، وضعیتـی را رقـم زد کـه این منطقه 
بـا کوچکتریـن بـارش، بـا بحـران و بسـته شـدن مسـیرهای 
ارتباطـی، تخریـب مـزارع و دیگـر مشـکالت مواجـه می شـود.

تصمیم کلی برای مناطق درگیر با سیل 
در کشور اتخاذ می شود

حمـزه نماینـده مـردم پنـج شـهر جنـوب کرمـان بـه »کاغـذ 
وطـن« گفـت: خوشـبختانه سـیل در منطقـه مـا خسـارت 
زیـادی در برنداشـت و خسـارت های وارد شـده جزیـی اسـت 
که بیشـتر مزارع کشـاورزی مردم را شـامل شـده اسـت،  ولی 
بـا اقدامـات پیشـگیرانه که توسـط سـتاد بحران صـورت گرفته 
و هشـدارهایی کـه بـه مـردم داده شـد در کنـار تالش هـای 
شـبانه روزی فرمانداران و بخشـداران بزرگوار و تمامی نیروهای 
مسـوول کـه در منطقـه حضور داشـتند مسـیر سـیالب ها باز و 
الیه روبـی شـد و آب  بـه راحتـی در مسـیر خـود جریـان پیـدا 
کرد.وی افزود: خوشـبختانه خسـارت زیادی دربرنداشت و آب 
گرفتگـی منـازل شـهروندان شـهرهای رودبـار و فاریـاب اتفاق 
افتـاده کـه بالفاصلـه مناطـق پرخطـر تخلیـه شـد.حمزه ادامه 
داد: اطالعـی از خسـارت های وارد شـده نـدارد و بـا توجـه بـه 
بیمـه نبـودن منـازل و مـزارع کشـاورزی احتمـاال تصمیم کلی 
بـرای تمـام مناطـق درگیـر باسـیل در تمام کشـور اتخاد شـود.

خانه گیر سرپرست فرمانداری رودبار جنوب 
به »کاغذ وطن« گفت: کل خسارت ها 

مربوط به یخش مسکن، کشاورزی، برق 
و راهداری شهرستان تقریبا 24 میلیارد 

تومان برآورد شده است. خانه گیر گفت: در 
روستای چاه بید نزدیک به 30 و 40 خانواده 
دچار آبگرفتگی سطحی شده اند که بالفاصله 

نیروهای امداد به محل اعزام شدند و 
تخلیه آب صورت گرفت. عالوه بر چاه بید  

در روستاهای شهیدآباد و سعیدآباد ریگک 
بخشی از مزارع کشاورزی نیز دچار مشکل 

شدند که در بخش کشاورزی نزدیک به 
۵ میلیارد تومان خسارت وارد شده  و 

گزارشات مربوطه به حوزه استانداری ارسال 
شده است. امیدواریم مباحث گزارش 

شده در جلسات مدیریت بحران استان 
مطرح شود و با توجه به عدم نداشتن بیمه 
شهروندان این روستاها بتوانیم خسارت را 

 جبران کنیم. 

دکتر حمزه: با توجه به بیمه نبودن منازل و مزارع کشاورزی احتماال تصمیم کلی برای تمام مناطق درگیر باسیل در تمام کشور اتخاد شود

سیل زدگان جنوبی بیمه نبودند
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عضو مجمع نمایندگان استان کرمان:
به دنبال شناسایی و رفع نقاط حادثه خیز استان 

با کمک سازمان جنگل ها و مراتع هستیم

عضـو مجمـع نماینـدگان اسـتان کرمـان گفـت: در شـرایط کوتـاه مـدت تذکـرات بـه 
مسـوولین بـرای مقابلـه بـا بحـران سـیل داده شـده اسـت، امـا در بلنـد مدت بـه دنبال 
ایـن هسـتیم تـا نقـاط حادثه خیز اسـتان با کمک سـازمان جنگل هـا و مراتع شناسـایی 

و مشـکالت آنهـا رفع شـود.
 بـه گـزارش ایسـنا احمـد انارکی محمدی در تشـریح وضعیت اسـتان در مقابله با  سـیل 
گفـت: بـا توجـه به هشـدار های تازه مبنی بر شـرایط جـوی جدید و تشـدید بارندگی ها و 
ایجـاد سـیل در برخـی اسـتان ها مانند کرمـان، در چنـد روز اخیر به اتفاق مسـوولین این 

اسـتان جلسـاتی را داشـته و بازدید از برخی مناطق اسـتان کرمان انجام شـد.
وی بـا بیـان اینکـه در حـال حاضـر اسـتان کرمـان در حالـت آماده بـاش قـرار دارد، بیان 
کـرد: در جریـان ایـن بازدید هـا از کانال هـای آبـی اسـتان، مـواردی مـورد اصـالح قـرار 
گرفـت، چـرا کـه در برخـی مناطـق مسـیر رودخانه ها بایـد خالی می شـد  و البته بیشـتر 

الیروبـی ایـن رودخانه هـا مهـم و ضـروری بـه نظـر می رسـید.
نماینـده مـردم رفسـنجان و انار در مجلس شـورای اسـالمی تصریح کـرد: در حال حاضر 
مسـوولین فرمانـداران و اسـتانداران و نیرو هـای امـدادی در ایـن اسـتان از لحـاظ ارائـه 

خدمـات آمادگـی الزم را دارند.
انارکی محمـدی اضافـه کـرد: در شـرایط کوتـاه مـدت تذکـرات به مسـوولین بـرای مقابله 
بـا بحـران سـیل داده شـده اسـت، امـا در بلنـد مـدت بـه دنبـال ایـن هسـتیم تـا نقاط 
حادثه خیـز اسـتان بـا کمـک سـازمان جنگل هـا و مراتـع شناسـایی و مشـکالت آنها رفع 

شود.
عضـو مجمـع نماینـدگان اسـتان کرمان در مجلس شـورای اسـالمی گفـت: همچنین در 
ایـن راسـتا، بـه کمـک مجمع نماینـدگان اسـتان کرمـان گـزارش مناطـق حادثه خیز این 
اسـتان را تهیـه و در اختیـار رئیـس سـازمان جنگل هـا و مراتـع گذاشـته ایم. مقـرر شـده 
تـا در جلسـه بـا رییـس سـازمان جنگل هـا و مراتـع نیاز هـای اسـتان بیـان و بـرای حل 

مشـکالت آنهـا فکری شـود

نیـروی  توزیـع  شـرکت  عمومـی  روابـط  بـه گـزارش 
دفتـر  مدیـر  »ثمـره«  اسـتان کرمـان،  جنـوب  بـرق 
همیـاران  نامـه  تفاهـم  انعقـاد  بـه  مدیریـت مصـرف 
انـرژی بـا اداره کل آمـوزش و پـرورش اسـتان کرمـان 
بـه منظـور اشـاعه فرهنـگ صرفـه جویـی و مدیریـت  نمـود و گفـت:  اشـاره 
مصـرف بـرق در بیـن دانـش آمـوزان و خانـواده هایشـان، این شـرکت در سـال 
 تحصیلـی 9۷-98 اقـدام بـه انعقـاد تفاهـم نامـه همیاران انـرژی نموده اسـت.

وی افـزود: آمـوزش و اشـاعه فرهنگ بهینه سـازی مصرف انـرژی برق و صیانت 
از ثـروت هـای ملـی در سـطح مـدارس تحـت پوشـش، تغییـر نگـرش و رفتـار 
دانـش آمـوزان در زمینـه بهینـه سـازی و اصـالح الگـوی مصـرف انرژی بـرق در 
سـطح خانـواده هـا، آشـنایی بـا نحـوه تولیـد، انتقـال و توزیـع بـرق و برچسـب 
انـرژی، تشـریح مفاهیـم مرتبـط بـا مدیریـت مصـرف و تبییـن رابطـه هـای 
اسـتراتژی و اهـداف ملـی، ارائـه راهکارهـای مدیریـت مصـرف با هـدف کاهش 
تلفـات، کاهـش پیـک و بهینه سـازی مصرف انـرژی به دانـش آمـوزان، نهادینه 
نمـودن فرهنـگ صحیـح مصـرف انـرژی در بیـن آینده سـازان مملکـت از جمله 

اهـداف تفاهـم نامـه مذکور اسـت.

مدیـر كل راهـداری و حمـل و نقـل جـاده ای اسـتان 
كرمـان بـا اعـالم ایـن خبـر گفـت: وقـوع سـیالب 
و طغیـان رودخانـه هـا  بـر اثـر بارندگـی هـای هفته 
جـاری، بیـش از 3 هـزار میلیـارد ریـال بـه راه هـای ایـن اسـتان خسـارت وارد 
كرده است.سـیدعلی حاج سـیدعلیخانی افزود: بیشـترین خسـارت سـیل به 
محـور راور- دیهـوك – شـهداد – نهبنـدان و حوزه شهرسـتان سـیرجان بوده كه 
ایـن محورهـا دچـار آب بردگـی و تخریـب ابنیـه ارتباطی و پل ها شـده اسـت.

وی اظهـار داشـت: بـر اسـاس بررسـی هـای كارشناسـی اداره كل راهـداری و 
حمـل و نقـل جاده ای اسـتان كرمان، سـیالب بیش از سـه هـزار و 191 میلیارد 
و ۲86 میلیـون ریـال بـه محورهـای ارتباطـی اسـتان كرمـان خسـارت زده كـه 
بـا فروكـش كردن سـیالب عملیـات ترمیم ایـن راه ها آغاز شـده اسـت.معاون 
راهـداری اداره كل راهـداری و حمـل و نقل جاده ای اسـتان كرمان گفت: جاری 
شـدن سـیالب و طغیـان رودخانـه هـا بیـش از 633 میلیـارد ریال بـه راه های 
راور، 48۷ میلیـارد ریـال بـه راه هـای شـهداد، 3۲۲ میلیـارد ریـال بـه راه هـای 
سـیرجان، ۲85 میلیـارد ریـال بـه راه هـای كرمان و رایـن، ۲09 میلیـارد ریال به 
راه هـای بردسـیر، ۲0۲ میلیـارد ریال به راه های شـهربابك خسـارت زده اسـت.

راهداریبرق جنوب

آوای محلی           

 یاو برده
 اگونی دک دمیلی یاو برده
 خیارون سبیلی یاو برده

 کریم آوا و دهنو تا دوساری
 دو باِل کش هلیلی یاو برده
 برس کاکا به داد چادر آوا
 ُجل و جا وحصیلی یاو برده

 ِا تاِک چیل مایین بی َست و َپت
 ولی آتاِک چیلی یاو برده

 خبر ای بیست سی گردم رسیده
 فکت ای ما- بدیلی یاو برده
 بهل واشت بگومی تا بدونی
 که آدم زن ذلیلی یاو برده
 نزن تو بی گُدر ور یو عزیزم
 که شخص بیدلیلی یاو برده
 لحاف و تا پتویی یاو برده

 بیایی نوک عمویی یاو برده

شاعر :  نوک عمو

دو کُهِتت ُخمَره ِی یاقوِت ِامرو
َبسی َنه ُخوِته تُو  َابروِت ِامرو

َاگه ُحکم   ای دلت صادر کنی تو
ُخداِی ُغرَصه  حاِکم کُوِت امرو 

شاعر :  مهدی جاللی

نشسـت هماهنگـی دفاتـر تسـهیل گـری کرمـان بـا حضـور 
سرپرسـت معاونت سیاسـی، امنیتی و اجتماعی اسـتانداری، 
مدیـرکل امـور اجتماعی اسـتانداری، رییس جهاددانشـگاهی 

اسـتان و مدیـران دفاتـر تسـهیل گری برگـزار شـد.
بصیـری  محمدصـادق  ایسـنادکتر  خبرگـزاری  بـه گـزارش   
سرپرسـت معاونت سیاسـی، امنیتی و اجتماعی اسـتانداری 
کرمـان در ایـن نشسـت بـا تشـکر از فعالیت هـای قابل توجه 
دفتـر  اجتماعـی اسـتانداری و جهاددانشـگاهی اسـتان در راه 
انـدازی و برنامـه ریزی مناسـب برای دفاتر تسـهیل گـری و با 
بیـان اینکـه دفاتر تسـهیل گری، بـازوی قـوی و توانمند دولت 
بـرای فعالیـت در حـوزه های فرهنگـی، اجتماعی، سیاسـی و 
امنیتی محسـوب می شـوند تصریح کرد: دفاتر تسـهیل گری 
در حوزه پیشـگیری از مسـائل امنیتی نقش اساسـی بر عهده 
دارنـد، و ایـن دفاتـر مـی تواننـد زمینه هـای بروز آسـیب ها را 

شناسـایی کننـد تا بـرای رفـع آنها اقدام شـود.
وی تصریـح کـرد: حاشـیه نشـینی معضلـی فقـط مربـوط به 
کشـور ما نیسـت و در سـایر کشورها نیز بر اسـاس علت های 
بسـیاری بـه وجود مـی آید و باید برای کاهـش این معضل در 

اسـتان و کشـور برنامه ریـزی های الزم صـورت گیرد.
سرپرسـت معاونت سیاسـی، امنیتی و اجتماعی اسـتانداری 
کرمـان بـا بیان اینکه یکی از دالیل بروز آسـیب های اجتماعی 
اجرا نشـدن کامل چرخه مسـائل اجتماعی است، گفت: وجود 
مشـکلی ماننـد بیـکاری ارادی در برخـی مناطـق حاشـیه ای، 

بسـیار عجیب اسـت که باید دالیل آن بررسـی شـود.
بصیـری بـا تاکیـد بـر لـزوم انجـام کارهـا بـه روش علمـی تر 
در دفاتـر تسـهیل گـری، افـزود: تـداوم  ارزیابی ها از مسـائلی 

اسـت کـه بایـد بـه صـورت ویژه مـورد توجـه قـرار گیرد.
رئیـس  مقـدس  رضـا کامیـاب  دکتـر  ایسـنا،  بـه گـزارش   

جهاددانشـگاهی اسـتان کرمـان و مجری طرح تسـهیل گری 
اسـتان نیـز در این جلسـه ضمن ارایـه اقدامات صـورت گرفته 
توسـط دفاتر  تسـهیل گری شـهر کرمان گفت: خدمات دفاتر 
تسـهیل گـری در محالتـی مانند قلعـه محمود و میـدان قلعه، 
قالع دختر و اردشـیر، پامنار، سرآسیاب،شـهرک پدر، شـهرک 
صنعتی، شـهرک بنی هاشـم، انتهای فیروزآباد، شهید رجایی، 

شـهید صیـاد شـیرازی و شـرف آبـاد ارائه می شـود.
کامیـاب مقـدس با اعالم اینکه 101 هـزار و 13۲ نفر از جمعیت 
محـالت از خدمـات دفاتـر تسـهیل گـری اسـتفاده مـی کنند، 
یـادآور شـد: راه انـدازی و ایجـاد دفاتر تسـهیل گری در اسـفند 
سـال 96 به جهاددانشـگاهی اسـتان کرمان محول شده است 
کـه در ایـن راسـتا نشسـت های مشـترک با مدیران اسـتانی، 
برگـزاری متعـدد کارگاه های تسـهیل گری و توسـعه محلی با 

رویکـرد اجتمـاع محور و ... برگزار شـده اسـت.

در نشست هماهنگی دفاتر تسهیل گری کرمان عنوان شد؛
استان کرمان؛ رتبه برتر کشور در حوزه خدمات دفاتر تسهیل گری

قابل توجه مودیان محترم مالیات بر ارزش افزوده
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شهید دور از وطن
مظاهر یادگاری  شهیدی از آذربایجان غربی که سال ها 

مهمان گلزار شهدای ده شیخ است

تـا لمسـش نکـرده باشـید، نمی دانیـد چیسـت، تفـاوت 
دارد بـا تمـام قصه هـا و غصه هـا، گلوله های داغ شـوخی 
ندارنـد، موشـک ها و خمپاره هـا بین سـربازان بـا زنان و 
بچه هـا فـرق نمی گذارنـد ، بمب هـای لعنتـی، روی سـر 
همـه یک سـان می بارنـد، و جانبـازِ شـیمیایی را بـرای 
همسران شـان یـادگاری می گذارنـد، نمی توانـی خـودت 
را بتکانـی، ِجـر بزنـی و بگویی از اول! هـر قدمی که روی 
خاکریزهـا برمـی داری ممکـن اسـت آخرینـش باشـد، 
شـاید دیگـر پایـی نباشـد کـه بلنـد کنـی، بایسـتی و بـا 
تمـام وجـود بدوی سـوی سـنگر. جگـر می خواهد بروی 
جنـگ، کـم نبوده انـد کسـانی از صـدای تـوپ و تفنـگ 
کُـپ کرده انـد، وقتـی لولـه تانـک چرخیـده سمت شـان، 
انـگار قفـل شـده اند. در مقابـل امـا بچه هایـی بودنـد که 
پشـت لب شـان سـبز نشـده، صـف می بسـتند جلـوی 
التمـاس می کردنـد، مـادراِن  مسـجدها و بـرای رفتـن 
گریان شـان را قسـم می دادنـد و راضی شـان می کردنـد 
آب و دعایـی بدرقـه راه شـان کنند.تـِن انقـالب گـرم بود، 
تنهـا  بـود،  نشـده  چـاق  هنـوز  نفس های شـان  مـردم 
دو سـال گذشـته بـود از دوراِن بعـد از شـاه، صـدام امـا 
نگذاشـت مـردم ایـران رنـگ آرامـش را ببیننـد، جنگـی 
راه انداخـت خونیـن؛ طوالنی تریـن جنـگ متعـارف قرن 
از فاجعـه  بعـد  بیسـتم، دومیـن جنـگ طوالنـی قـرن 
ویتنـام، امـا با همـه دردهـا ورنج هایش و همه وحشـت 
و ترسـی کـه داشـت تمـام شـد و تنهـا خاطراتـی به جـا 
گذاشـت کـه بعـد از سـال ها شـنیدنش دل را می لرزانـد 
چنـد روزی اسـت کـه ذهـن و قلبـم  درگیـر ماجرایـی 
در  هـم  شـما  اگـر  نیسـت  لطـف  از  خالـی  شـده کـه 
خوانـدن آن همراه مـان باشـید.  روابـط عمومـی آموزش 
وپـرورش جیرفـت بـه »کاغـذ وطن«گفت:» چنـد هفته 
قبـل بـرای انجـام ماموریـت کاری بـه همـراه تنـی چنـد 
از همـکاران  بـه مدرسـه ای در روسـتای ده شـیخ رفتیـم 
کـه نـام و فامیـل شـهیدی کـه برتابلـوی مدرسـه حـک 
شـده بـود ذهنـم را درگیر کـرد بـه طوایـف و فامیل های 
جیرفتـی شـباهت نداشـت.«محمد افشـارمنش ادامـه 
اتفاقـا  و  می کـرد  جابجـا  را  مـا  کـه  داد:»راننـده ای 
هنرمنـدی بـاذوق هم بود شـرح حال شـهید را برای مان 
نقـل کـرد که چیزی شـبیه یک رمـان اسـت و اتفاقا باور  
بعضـی از قسـمت هایش مشـکل بـود ایـن شـهید که از 
اسـتان آذربایجـان غربی، شـهر شـاهین دژ در روسـتای 
ده شـیخ جیرفـت غریبانـه آرمیـده. مظاهر مثـل آقایش 
امام حسـین )ع( مادر نداشـته تابعد از شـهادت برایش 
گریـه  کنـد ! شـاید هـم همیـن امـر باعـث شـد بعـد از 
شـهادت پیکر مطهرش اشـتباهی به جیرفت آورده شـود 
تـا مـادر شـهید دادمـراد شـیخی برایـش گریـه کنـد  و 

مرثیـه بگوییـد.«وی ادامه داد:» بعد از شـنیدن ماجرا از 
زبـان راننده کنجکاو شـدم بیشـتر در مـورد صحت ماجرا 
تحقیـق کنـم   متوجـه شـدم که شـهید مظاهر یـادگاری 
در عملیـات فتح المبیـن مجـروح و بعـد از این کـه بـه 
آن جـا  در  و  می شـود  داده  انتقـال  مشـهد  بیمارسـتان 
وقتـی بـه درجه رفیع شـهادت می رسـد ، پیکـر مطهرش 
را بـه جـای جنـازه شـریف شـهید شـیخی اشـتباهی به 
جیرفـت انتقـال می دهنـد و در بهشـت زهرای روسـتای 
ده شـیخ بـه خـاک می سـپارند. مـادر ، تمـام اعضـای 
خانـواده شـهید شـیخی ، اهالی وفادار جیرفـت  و مردم 

آن روسـتا سـه روز کامـل برای مظاهر عـزاداری می کنند 
در سـومین روز شـهادتش جنازه شـهید دادمراد شـیخی 
محـل   اهـل  و  خانـواده  تمـام  می رسـد  جیرفـت  بـه 
شـوک زده می شـوند پـس این جنـازه از کدام شـهید بود 
کـه بـه خـاک سـپردیم؟«قصه شـهید مظاهـر ناتمـام و 
اسـم و رسـمش نامشـخص اما مانند نگینی در انگشـتر 
دل های مردم روسـتا می درخشـید حـاال او در کنار دیگر 

شـهدا و شـهید شـیخی آرام گرفتـه بـود. «

گفته بودند مظاهر اسیر است
وطـن  »کاغـذ  بـه  یـادگاری  مظاهـر  شـهید  خواهـر 
گفت:»بـرادرم کوچـک بـود کـه مـادرم بـه رحمـت خـدا 
رفـت و خـودم  او را بـزرگ کردم مظاهر از بچگی عاشـق 
قـران و اهـل بیت بود و قبل از اینکه جنگ شـروع شـود 
دموکرات هـا می جنگیـد  بـا  درگیری هـای کردسـتان  در 
امـا بـا شـروع جنـگ بـرای حضـور در جبهـه سـر از پـا 
جبهـه  بـه  داوطلبانـه  کـه  بـود  سـاله  نمی شـناخت۲0 
رفـت بعـد از مدتـی کـه در جبهـه حضـور داشـت مفقـود 
شـد بـا پیگیری هایـی زیـادی کـه کردیـم بـه مـا گفتنـد 
ممکـن اسـت جنازه شـهید اشـتباهی به جیرفـت کرمان 
تحویل داده شـده باشـد اما در کردسـتان تعدادی قسـم 
خوردنـد کـه مـا صـدای برادرتـان را از رادیو شـنیدیم و او 
اسـیر اسـت و مـا را در شـک و سـردرگمی گذاشـتند و 
ایـن شـد که حدود 14 سـال گریـه کـردم و منتظر ماندم 
تـا خبـری از بـرادرم بگیـرم تمـام ایـن سـال ها بارهـا به 
صلیـب سـرخ رفتـم و پیگیـر بـودم . تـا اینکه یک شـب 
)۲1 مـاه رمضان(بـا دل شکسـته از حضـرت علـی)ع( 
خواسـتم تا نشـانی از بـرادرم به من بدهد بـرای ثانیه ای 
خوابـم بـرد و در عالـم خـواب حضـرت علـی )ع(به من 
فرمودنـد مظاهر در روسـتایی در جیرفـت کرمان در گلزار 

شـهدا بـه خاک سـپرده شـده اسـت .«

بعد از 23سال برادرم را پیدا کردم
خواهر شـهید با بغض وگریه ادامه داد:»  بعد از ۲3 سـال در 
یـک ظهر گرم تابسـتان خـود را بـه جیرفت رسـاندم پیکانی 
جلویـم ترمـز کـرد گفتـم مـن اینجـا غریبـم و می خواهم به 

روسـتای ده شـیخ بروم راننده خودش را معرفی کرد)حسـن 
مشـایخی( و گفـت  اهـل روسـتای ده شـیخ اسـت از مـن 
پرسـید چـرا بـه این جا آمـده ام  شـرح حالـم را برایش گفتم 
راننده مرا به گلزار شـهدای روسـتا رسـاند سـاعت ها کنار مزار 

بـرادرم اشـک ریختـم و از دوری و دلتنگـی مرثیه هاگفتم.«
پروانـه یـادگاری با حزن و اندوه ادامه داد :»هفت سـال 
بعـد از اولیـن دیـدار بـا  بـرادر شـهیدم  یـک بـار دیگر با 
خواهـرم بـه جیرفـت آمدیم و  حدود سـاعت سـه نصف 
شـب بـود که رسـیدیم تنهـا و غریب و نمی دانسـتیم چه 
بایـد کنیـم همان طـور مسـتاصل و سـردرگم بودیـم کـه 
بـاز همـان پیـکان و همان راننده)حسـن مشایخی(سـر 
راه مـان قـرار گرفت و یک بـار دیگر معجزه برادر شـهیدم 
را بـه چشـم خـود دیدم.«خواهـر شـهید از وصیت نامـه 
گریه هایـش  هق هـق  صـدای  می گویـد  کـه  بـرادرش 
بلنـد می شـود:»برادرم سـه وصیـت کـرده بـود اول اینکه 
بـه زیـارت امـام رضـا)ع( بـرود ، از خداونـد شـهادتش 
را خواسـته بـود و در آخـر اینکـه ماننـد امـام غریبـش 
غریبانـه دفـن شـود  و امـروز می دانـم کـه بـه هـر سـه 
وقتـی  گفتنـد  برایـم  چـون  اسـت  رسـیده  آرزویـش 
بـه  جـای شـهید دیگـری بـه جیرفـت فرسـتاده شـده 
اسـت سـه دور پیکـر مطهـرش  را دور حـرم امـام رضـا 
گردانده اند.طـی ایـن سـال ها بارهـا بـه جیرفـت آمدم و 
خوش حالـم کـه برادرم می دانسـت کجـا را انتخـاب کند 
و در کنـار مردمـی خون گـرم و مهمان نواز و شهیددوسـت 
بنیـاد شـهید جیرفـت  بگیـرد.« معـاون فرهنگـی  قـرار 
روسـتای  در  کـه  سـال   وطن«گفت:»هـر  به»کاغـذ 
یـادگاری  مظاهـر  شـهید  از  و  برگـزار  یـادواره  ده شـیخ 
هـم یـاد می شـود هم چنیـن  سـال گذشـته در یـادواره 
شـهدای شهرسـتان جیرفـت  با اجـازه از خانواده شـهید 
یـادگاری  زندگی نامـه شـهید در قالـب یـک نمایش نامه 
توسـط یـک هنرمنـد جیرفتی اجرا شـد.« مقبلـی اضافه 
کرد:»بـه پـاس مهمان نـوازی مـردم روسـتای ده شـیخ 
یـادگاری  به نـام شـهید  روسـتا  ایـن  در  یـک مدرسـه  

نامگـذاری شـده اسـت .«

بنفشه افتخاری
خبرنگار/کاغذ  وطن
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کـه  بـرادرش  وصیت نامـه  از  شـهید  خواهـر 
بلنـد  گریه هایـش  هق هـق  صـدای  می گویـد 
اول  بـود  وصیـت کـرده  سـه  می شـود:»برادرم 
اینکـه بـه زیارت امام رضـا)ع( بـرود ، از خداوند 
شـهادتش را خواسـته بـود و در آخر اینکـه مانند 
امـام غریبـش غریبانـه دفـن شـود  و امـروز 
می دانـم کـه بـه هر سـه آرزویش رسـیده اسـت 
شـهید  جـای  بـه   وقتـی  برایـم گفتنـد  چـون 
اسـت  شـده  فرسـتاده  جیرفـت  بـه  دیگـری 
سـه دور پیکـر مطهـرش  را دور حـرم امـام رضـا 
گردانده اند.طـی ایـن سـال ها بارهـا بـه جیرفـت 
آمـدم و خوش حالـم کـه برادرم می دانسـت کجا 
را انتخـاب کنـد و در کنـار مردمـی خون گـرم و 

بگیـرد.«  قـرار  شهیددوسـت  و  مهمان نـواز 

طبیعـی  منابـع  کل  مدیـر 
برتـر  رتبـه  کرمـان  اسـتان 
و  طبیعـی  منابـع  ادارت  مدیـران 
کـرد. خـود  آن  از  را   آبخیـزداری 

طـی نامـه ای از طـرف  خلیـل اقایـی معاونـت وزارت جهاد 
کشـاورزی رتبـه برتـر کشـوری به مدیـر کل منابـع طبیعی و 
آبخیـزداری اسـتان کرمـان مهنـدس مهـدی رجبـی زاده در 
میـان مدیـران کل ادارات منابـع طبیعی و آبخیزداری کشـور 
تعلـق گرفـت. در متـن ایـن نامه از مدیـر کل منابـع طبیعی 
جامـع  مدیریـت  طـرح  دلیـل  بـه  همکارانـش  و  اسـتان 
آبخیـزداری سـال 9۷ تشـکر بـه عمـل آمـده و رتبـه خیلـی 

خـوب بـه ایـن مدیـر کل اهدا شـده اسـت.

منابع 
طبیعی

کسب رتبه برتر کشوری مدیرکل 
منابع طبیعی استان کرمان

برگزاری آزمون مدیریت مصرف در 
مدارس تحت پوشش شرکت برق جنوب

خسارت 3میلیارد ریالی سیل اخیر 
به جاده های استان


