
 امینی روش فرماندار سابق جیرفت: ملتمسانه از استاندار خواستم استعفایم را قبول کند
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نماینده مردم کهنوج در مجلس شورای اسالمی:
کشاورزان جنوبی 

به خاک سیاه نشسته اند
رییس سازمان جهادکشاورزی جنوب:

برداشت گندم از سطح بیش از ۴۰هزار 
هکتار مزارع جنوب کرمان

خداحافظی امینی روش 
و مالیی از فرمانداری

سیل در کمین جنوب کرمان
رییس مرکز پیش بینی اداره کل هواشناسی استان کرمان :سامانه قدرتمند بارشی 
از 24 فروردین ماه وارد کشور می شود و جنوب استان را تحت تاثیر قرار خواهد داد

نماینده مردم جیرفت و عنبرآباد در مجلس شورای اسالمی:

نگه داشتن پوسته برجام 
کمکی به کشور نمی کند 
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مدیر کل بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان کرمان خبر داد:

افزایش تسهیالت روستایی 
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ما را در تلگرام دنبال کنید

تومــان  500 قیمــت              1398 فروردیــن   21 چهارشــنبه          462 پیاپــی  شــماره  ســوم           ســال 
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طرح اضطرار سیل در کرمان تدوین شد

ــتاندار  ــی اس ــور عمران ــی ام ــاون هماهنگ مع
ســیل،  اضطــرار  طــرح  تدویــن  از  کرمــان 

ــر  ــتان در براب ــن اس ــازی ای ــور ایمن س به منظ
داد. خبــر  احتمالــی  ســیالب های 

اســتانداری  عمومــی  روابــط  بــه گــزارش 
آیت اللهی موســوی  ســیدمصطفی  کرمــان، 
ــتان  ــودن اس ــه ب ــه مواج ــنبه ب ــامگاه دوش ش
اظهــار  و  اشــاره  مختلــف  بحران هــای  بــا 
طــرح  تدویــن  قبــل  دو ســال  از  داشــت: 
ایمن ســازی  منظــور  بــه  ســیل  اضطــرار 
ــت  ــه مدیری ــیل در برنام ــر س ــتان در براب اس
ایــن  در  و  گرفــت  قــرار  اســتان  بحــران 
ــتان  ــای اس ــه رودخانه ه ــت هم ــتا وضعی راس

بررســی شــد.
ــع  ــرح در مراج ــن ط ــه ای ــان اینک ــا بی وی ب
ــه  ــار ب ــن اعتب ــرای تامی ــب و ب ــی تصوی قانون
ســتاد مدیریــت بحــران کشــور ارســال شــده 
اســت، افــزود: مــا معطــل تامیــن اعتبــار 
ــه در شهرســتان  ــی از جمل ــم و اقدامات نماندی

ــت. ــده اس ــام ش ــیر انج بردس
ــاس  ــر اس ــرد: ب ــوان ک ــوی عن آیت اللهی موس
ــه شــورای هماهنگــی مدیریــت بحــران  مصوب
اســتان، الیروبــی رودخانــه هــا بــا مســئولیت 
ــی  ــی م ــان اجرای ــه ای کرم ــرکت آب منطق ش

شــود.

برخــی  ســال های گذشــته  در  افــزود:  وی 
مســیر  شــدن  مســدود  باعــث  تعرضــات، 
ــا  ــه فرمانداری ه ــت ک ــده اس ــا ش رودخانه ه
و شــهرداری ها موظــف شــدند بــرای رفــع 

ــد. ــدام کنن ــا اق آنه
آیت اللهی موســوی گفــت: متاســفانه برخــی 
از ســاخت و ســازها در محــدوده رودخانه هــا 
ــا  ــک آنه ــت تمل ــاز اس ــه نی ــد ک ــوز دارن مج

انجــام شــود.
ــتاندار  ــی اس ــور عمران ــی ام ــاون هماهنگ مع
ــته  ــان در گذش ــهر کرم ــرد : ش ــان ک خاطرنش
ــه  ــن رفت ــون از بی ــه اکن ســیل بندی داشــته ک
ــان وجــود  ــذا خطــر ســیالب در کرم اســت، ل

دارد.
و  طبیعــی  منابــع  کل  اداره   : افــزود  وی 
آبخیــزداری طرحــی را بــرای ایجــاد ســیل بند 
ــازه های  ــان و س ــرق کرم ــوزه ش ــت ح باالدس
نگهبــان بــرای حفاظــت از شــهر و کاهــش 
قــدرت آب ناشــی از ســیل تدویــن کــرده 
اســت کــه عملیــات اجرایــی آن از 20 مــاه 

جــاری آغــاز می شــود.

بــرای  کــرد:  تصریــح  آیت اللهی موســوی 
ــده  ــی ش ــز پیش بین ــان نی ــهر کرم ــوب ش جن
اجرایــی،  دســتگاه های  کمــک  بــا  اســت 
ــت روان آب هــا  ــرای هدای ــی ب ــواره حفاظت دی

ــود. ــرا ش ــهر اج ــارج از ش ــه خ ب
ــتاندار  ــی اس ــور عمران ــی ام ــاون هماهنگ مع
کرمــان افــزود : بــا اجــرای ایــن طرح هــا 
وضــع شــهرکرمان در برابــر ســیالب احتمالــی 
ــا  ــت 80 ت ــوان گف ــد و می ت ــد ش ــر خواه بهت

ــود. ــن می ش ــهر ام ــد از ش 90 درص
در   : کــرد  تصریــح  آیت اللهی موســوی 
ــائلی از  ــا مس ــز ب ــان نی ــتان کرم ــوب اس جن
ــم  ــا مواجهی ــه پل ه ــه بســته شــدن دهان جمل
ــرای آنهــا  کــه در نشســت مدیریــت بحــران ب
ــده  ــی ش ــش بین ــار پی ــری و اعتب تصمیم گی

ــت. اس
ــا در  ــی رودخانه ه ــه الیروب ــان اینک ــا بی وی ب
ــت:  ــد شــد، گف سراســر اســتان انجــام خواه
پیش بینــی  و  بازدیــد  هــا  طــرح  همــه  از 
در  اجــرای طرح هــا  بــا  بتوانیــم  می شــود 

ــم. ــازی کنی ــن س ــیل ایم ــر س براب

معاون عمرانی استاندار کرمان خبر داد:مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان کرمان خبر داد:

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار کرمان:

آبگرفتگی برخی منازل مسکونی در مناطق کمک واحدهای صنعتی و معدنی استان کرمان به سیل زدگان خوزستان
قناتغستان و ماهان

مدیــرکل صنعــت، معــدن و تجــارت اســتان 
واحدهــای  میلیــاردی   12 کمــک  از  کرمــان 
ــک  ــه کم ــان ب ــتان کرم ــی اس ــی و معدن صنعت

ســیل زدگان خوزســتان خبــر داد.
ــران  ــت بح ــورای مدیری ــدگان ش ــه نماین جلس
اســتان کرمــان امــروز بــا حضــور ســیدمصطفی 
ــور  ــی ام ــاون هماهنگ ــوی مع ــی  موس آیت ا  لله
ــعیدی  ــد س ــان، مجی ــتانداری کرم ــی اس عمران

اســتانداری،  بحــران  مدیریــت  مدیــرکل 
ــتان و  ــر اس ــالل احم ــت ه ــل جمعی مدیرعام
و کارخانجــات  صنایــع  شــرکت ها،  مدیــران 
ــانی و  ــت امدادرس ــا محوری ــتان ب ــدی اس تولی
کمــک بــه مناطــق ســیل زده اســتان خوزســتان 

ــد. ــزار ش برگ
مهــدی حســینی نژاد مدیــرکل صنعــت، معــدن 
بــا  در گفت وگــو  اســتان کرمــان  تجــارت  و 

خبرنــگار تســنیم اظهــار داشــت: جلســه امــروز 
در راســتای تاکیــد فدایــی اســتاندار کرمــان 
و  بــا کارخانه هــا  تشــکیل جلســه ای  بــرای 
ــان  ــزرگ اقتصــادی اســتان کرم شــرکت های ب
بــرای کمــک بــه ســیل زدگان برگــزار شــده 

ــت. اس
واحدهــای  مســئوالن  اینکــه  بیــان  بــا  وی 
ــش از  ــان بی ــتان کرم ــی اس ــی و معدن صنعت
یــک میلیــارد و 200 میلیــون تومــان کمــک 
اســتان خوزســتان  بــه ســیل زدگان  نقــدی 
در ایــن جلســه اهــدا کردنــد گفــت: برخــی 
ــرای ارســال  ــز ب ــی اســتان نی واحدهــای صنعت
بخشــی از تولیــدات خــود بــه اســتان خوزســتان 

ــد. ــی کردن ــالم آمادگ اع
مدیــرکل صنعــت، معــدن و تجــارت اســتان 
شــرکت های  از  تعــدادی  افــزود:  کرمــان 
معدنــی اســتان نیــز بــرای ارســال ماشــین آالت 
بــرای کمــک  بــه  نیمه ســنگین  و  ســنگین 
و امدادرســانی بــه مناطــق ســیل زده قــول 

همــکاری دادنــد.

معـاون عمرانـی اسـتاندار کرمـان درباره آمادگی اسـتان 
در برابـر سـیل احتمالـی اظهار کـرد: ما همیشـه در زمان 
بارندگـی بایـد آمادگـی کامـل از سـوی هم مـردم و هم 
دسـتگاه های ذیربط را داشـته باشـیم زیرا ممکن است 

سـیل هـر لحظه اتفـاق بیفتد.
سـیدمصطفی، آیت اللهـی موسـوی، دربـاره بـارش های 
روز گذشـته در سـطح اسـتان اظهـار کـرد: براثـر بـارش 
بـاران امـروز و جاری شـدن آب در بخشـی از مناطق، در 

روسـتای قناتغسـتان از توابع شهرسـتان کرمان آب وارد 
تعـدادی از منازل شـده اسـت.

وی بـا اشـاره بـه اینکه هفت منـزل در ایـن ناحیه دچار 
آب گرفتگی شـده اند، افزود: همکاران بخشـداری آب را 
منحـرف کـرده و خوشـبختانه هم اکنون مشـکل در این 

منطقه حل شـده اسـت.
موسـوی تصریـح کرد: همچنیـن دو منـزل در امیرآباد و 
یـک منـزل در ماهان براثر بارندگی هـای امروز دچار آب 
گرفتگـی شـدند که بـا پیگیری هـای صـورت گرفته آب 
ایـن منـازل نیز با پمپ تخلیه شـده و مشـکلی نیسـت 
ضمـن آنکـه باید عنـوان کرد ایـن مـوارد آب گرفتگی در 

خانـه هـای قدیمی بوده اسـت
معـاون عمرانـی اسـتاندار کرمـان درباره آمادگی اسـتان 
در برابـر سـیل احتمالـی اظهار کـرد: ما همیشـه در زمان 
بارندگـی بایـد آمادگـی کامـل از سـوی هم مـردم و هم 
دسـتگاه های ذیربط را داشـته باشـیم زیرا ممکن است 

سـیل هـر لحظه اتفـاق بیفتد.
موسـوی تصریـح کـرد: در دو سـه روز آینـده بارندگی در 
اسـتان نداریـم امـا در روزهـای 23 و 24 فروردیـن مـاه 

جـاری بارندگـی داریـم کـه قـدری نگران کننده اسـت.

19 تا 1834 تا 30

نگاهی اجمالی 
به وضعیت  کشاورزی 

در جنوب کرمان

خدامراد میرآبادی
یادداشت مهمان

بـر اسـاس یافتـه هـای دیرینه شناسـان شـاید بتوان 
گفـت حواشـی هلیل رود یکی از مسـتعدترین مناطق 
بـرای کشـت انواع محصوالت کشـاورزی در ایـران بوده 
اسـت کـه هلیـل رود نقشـی اساسـی در تولیـد انـواع 
 محصـوالت کشـاورزی در ایـن مناطق داشـته اسـت .

-موید این امر یافته های دیرینه شناسـان در حواشـی 
هلیل رود اسـت که بر اسـاس آن انسـان ها کوشـیده 
اند پس از پشـت سـر گذاشـتن انقالب های سنگی به 
کشـف فلز برسـند که در جریان آن انسـان ها با شخم 
زدن اراضـی بیشـتر و تبدیـل اسـتراحتگاه های فصلی 
،غارهـا  و سـرپناه هـای موقـت و کوچ رو ، به اسـتقرار 
در حواشـی هلیـل رود و کسـب و کار دائمـی بپردازند و 
زندگـی یکجانشـینی را برای خود رقـم بزنند که  بعدها 
 زمینه سـاز مدنیـت و شهرنشـینی در ایـن مناطق شـد

-بدیـن ترتیـب انسـان هـا از زندگـی خانـه به دوشـی 
و کـوچ روی کـه بـا مشـقت هـای فراوانـی همـراه بود 
 بـه اقتصـاد متکی و مبتنی بـر کشـاورزی روی آوردند.

-بـر اسـاس اطالعـات موجـود از مفـرغ هـای یافـت 
شـده از هـزاره پنجـم پیـش از میـالد  در حواشـی 
اسـت  کـه  موجـود  زیـادی   اطالعـات  رود  هلیـل 
اسـتقرارگاه های روسـتاهای کشـاورزی در امتـداد کوه 
هـای بـارز یعنـی جایـی کـه نهـر هـای شـور و هلیـل 
جلگـه حاصلخیـز رودبـار زمیـن را سـیراب مـی کـرد 
در دسـت اسـت کـه کشـت انـواع محصوالتـی از قبیل 
گندم ،جو برنج ،خشـخاش، توتـون و تنباکو را قدیمی 
ترهـا در دولـت آبـاد و سـاغری جیرفـت بـه یـاد دارند 
کـه بعدهـا بـا ورود بـه دوران جدیدتر در پایین دسـت 
هـای هلیل با کشـت انواع محصـوالت وارداتی از قبیل 
خیـار سـبز ، هندوانـه، گوجـه فرنگـی و غیـره روبـه رو 
شـد که امـروزه در رودبـار زمین که روزگاری سـرزمینی 
بـرای تولیـد حنـا و کنجـد بـه شـمار مـی رفـت ، کمتر  
کشـاورزی اسـت کـه تولید کننـده محصـوالت گوجه ، 
 هندوانـه خیـار ، بادمجان سـیب زمینی و پیاز نباشـد .

-تغییـر اقلیم و ورود کشـاورزان اسـرائیلی و همچنین 
پیشـرفت تکنولـوژی ماحصل کشـت انـواع جالیز زیر 
پالسـتیک را بـه همراه داشـت که منجر بـه تولید انبوه 
محصوالت کشـاورزی در این مناطق شـد و در فصولی 
کـه اکثـر مناطـق ایـران از وجود برف بـاران و بـوران در 
رنـج می باشـد جنوب کرمان مهم تریـن منطقه تامین 
 محصـوالت کشـاورزی در ایـران محسـوب می شـود.

-لیکـن گرمـی یکبـاره هـوا ، نبـود صنایـع تبدیلـی 
و فـرآوری محصـوالت یـاد شـده بـه همـراه اشـباع 
بـازار داخلـی و سـرازیر شـدن دالالن باعـث کاهـش 
جنـوب  در  کشـاورزی  محصـوالت  انـواع  قیمـت 
کشـاورزان  سـاله  هـر  کـه  اسـت  شـده  کرمـان 
کنـد مـی  ورشکسـت  و  گیـر  زمیـن  را   زیـادی 

-از طرفی خشکسـالی های پی در پی و فرو رفت آب 
هـای زیرزمینی سـبب شـد تا کشـاورزان بـرای تامین 
منابـع آبـی هزینه های زیادی را متحمـل و برای بهینه 
سـازی مصـرف آب از طریـق سیسـتم هـای آبیـاری 
 تحـت فشـار خسـارات های زیـادی را متحمل شـوند.

-امـروز نبـود کارخانـه هـای تبدیلـی ،اصـالح الگـوی 
کشـت،  بـازار مصـرف خارجی مقرون بـه صرفه نبودن 
حمـل و نقل جـاده ای عدم پایانه هـای ریلی و هوایی 
بـه همـراه تولیـد یکبـاره و همزمـان انـواع محصوالتی 
کـه بـه دلیـل گرمـی هـوا روی دسـت کشـاورزان مـی 
بـه  بـرای کشـاورزان  را  ای  عدیـده  مشـکالت  مانـد 
ارمغـان آورده اسـت کـه علیرغـم وجود سـازمان جهاد 
کشـاورزی و عضویت نمایندگان ادوار مختلف مجلس 
شورای اسـالمی در کمیسیون های کشاورزی مجلس 
نتوانسـته اسـت اقدام قابل قبولی را برای کشاورزان در 
پی داشـته باشـد لـذا می طلبد بـه منظور بهـره مندی 
کشـاورزان از دسـترنج خود اقدامات قابـل قبولی را در 
اصـالح الگـوی کشـت ، راه انـدازی خانـه ی  کشـاورز 
نظیـر شـرکت پسـته رفسـنجان و ایجـاد پایانـه هـای 
ریلـی و هوایـی ایجـاد صنایـع بسـته بندی و سـورت 
بنـدی و فـرآوری محصـوالت نظیـر کارخانه هـای رب 
و تولید خیارشـور و ترشـیجات در دسـتور کار مروجان 
جهـاد کشـاورزی قـرار گیـرد و بـه منظور جلوگیـری از 
خسـارتهای احتمالی کشـت انواع  دانه هـای روغنی و 
محصوالت اسـتراتژیک در دستور کار کشاورزان و جهاد 
کشـاورزی قـرار گیـرد تـا کشـاورزی به همـراه صنعت 
مقـرون بـه صرفـه گـردد و زمینه هـای  تشـویق تولید 
محصـوالت مهـم تـر را فراهـم آورد تـا زمینـه ی خـود 
کفایـی و عـدم وابسـتگی به محصـوالت اسـتراتژیک 

فراهـم گردد.
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بـر تولیـد  بـه گـزارش کنارصنـدل، گلخانه هـا عـالوه 
محصـوالت مـورد نیاز داخـل و محصـوالت صادراتی، 
ویژگـی منحصر بفـردی در زمینه اشـتغالزایی دارند و 
ظرفیـت یـاد شـده ، همچـون میوه ای کوچـک در زیر 
برگ هـای بـزرگ ایـن بخـش مغفـول مانده اسـت.

بـدون  گفـت:  کرمـان  جنـوب  نمونـه  گلخانـه دار 
دریافـت هیـچ تسـهیالت و کمـک دولتی توانسـتیم 
در 25 هکتـار مجتمـع گلخانه ای 400 نفر را مشـغول 
بـه کار کنیم.یوسـف نعمتـی افزود: تمامـی این 400 
نفـر، سرپرسـت خانـوار هسـتند کـه در مجمـوع می 
تـوان گفـت، زمینـه امـرار و معـاش 2 هـزار و 400 
نفـر در ایـن مجتمـع ایجـاد شـده اسـت.وی ادامـه 
داد: ایـن افـراد از نعمـت مکانی بـرای زندگی، بدون 
هزینه هـای سرسـام آور آب و بـرق و نـان بـه راحتی 
زندگـی مـی کننـد و روزانـه 800 عـدد نـان بیـن این 
خانوارهـا توزیـع مـی شـود کـه طبـق بـرآورد، سـال 
گذشـته هزینـه نان ایـن کارگران 120 میلیـون تومان 
شـده و عـالوه بـر ایـن امکانـات، ایـن کارگـران از 
بـرای  رایـگان  بـه صـورت  نیـز  محصـوالت گلخانـه 
مجتمـع  کنند.مدیـر  مـی  اسـتفاده  خـود  خـوراک 
بهداشـتی  اصـول  رعایـت  بـر  نعمتـی  گلخانـه ای 
در محیـط گلخانـه هـا تاکیـد کـرد و گفـت: در ایـن 
مجتمع پنج اسـتخر با حفاظ و سـرویس بهداشـتی 
و حمـام ایجـاد شـده تـا بهداشـت عمومـی رعایـت 
محصـوالت  درصـد   80 اینکـه  بیـان  بـا  شـود.وی 
تولیـدی ایـن مجتمـع به کشـورهای آسـیای میانه و 
حـوزه خلیـج فـارس صـادر می شـود، اظهار داشـت: 
سـال گذشـته سـه هـزار تـن محصـوالت گلخانه ای 

بـه خـارج از کشـور صـادر شـد .

کمالی پـور گفـت: معتقـدم آن چیزی کـه می تواند 
مـا را قدرتمنـد کنـد، برگشـتن به تقویـت بنیان های 
علمـی و فنـاوری مـان در حـوزه هسـته ای و ادامه 
دادن مـا بـه صـورت یـک طرفـه در برجـام ظلم به 
کشـور و تفکـر جوانـان اسـت کـه ایـن امـر قابـل 
پذیـرش نیسـت.به گـزارش شـبکه اطـالع رسـانی 
نماینـده مـردم جیرفـت  راه دانا؛یحیـی کمالی پـور 
و عنبرآبـاد در مجلـس شـورای اسـالمی در گفتگـو 
بـا راه آرمـان؛ بـا اشـاره بـه 20 فروردیـن روز ملـی 
فنـاوری هسـته ای گفـت: زمانـی کـه آمریـکا بـه 
از  داد  قـرار  هـای  طـرف  از  طـرف  یـک  عنـوان 
برجـام خـارج شـد؛ تیر خـالص را به این قـرار داد 
بین المللـی زد.وی ادامـه داد: کشـورهای اروپایـی 
نیـز در عمـل نتوانسـتند در مقابـل عمل یـک جانبه 
گرایانـه آمریـکا اقدامـی را انجـام دهنـد و بیشـتر 
بـه حـرف بسـنده کردنـد و بـه طـور کلـی در میدان 
عمـل مـا شـاهد هیـچ رویکـردی از آنـان نبودیـم؛ 
لـذا بـه نظـر می رسـد کـه برجام تمام شـده باشـد 
بـه  هیـچ کمکـی  برجـام  پوسـته  داشـتن  نگـه  و 
کشـور مـا نمـی کند.ایـن مقام مسـوول بیـان کرد: 
یـا  و  جانبـه  دو  بین المللـی  دادهـای  قـرار  غالـب 
چنـد جانبـه ماهیتشـان ایـن اسـت کـه طرفیـن به 
نسـبت مفـاد قـرار داد از آن بهـره ببرنـد؛ امـا در 
شـرایط فعلـی کشـور مـا هیـچ اسـتفاده ای را از 

ایـن مفـاد قـرار داد نمی توانـد داشـته باشـد.
حقوقـی  و  قضایـی  کمیسـیون  رییـس  نائـب 
اینکـه  بـه  اشـاره  بـا  اسـالمی  شـورای  مجلـس 
تـا کنـون  را  مثبتـی  کار  نیـز  اروپایـی  کشـورهای 
انجـام نـداده انـد، ابـراز کـرد: حتـی گـروه مالـی 
اینسـتکس را کـه تشـکیل داده انـد تا ایـن لحظه 
هیـچ اقدامـی از سـوی آنـان شـاهد نبـوده ایـم 
و بـه نظـر مـی رسـد کـه اروپایـی هـا نیـز تـاب و 
تـوان در مقابـل آنهـا را نداشـته باشـند.کمالی پور 
تأکیـد کـرد: معتقـدم آن چیـزی کـه مـی تواند ما 
را قدرتمنـد کنـد، برگشـتن بـه تقویـت بنیان هـای 
و  ای  هسـته  حـوزه  در  مـان  فنـاوری  و  علمـی 
مختلـف  هـای  حـوزه  در  مـا  مجـدد کار  شـروع 
ادامـه  همچنیـن  اسـت؛  ای  هسـته  تأسیسـات 
دادن مـا بـه صـورت یـک طرفـه در برجـام ظلـم 
امـر  ایـن  اسـت کـه  جوانـان  تفکـر  و  بـه کشـور 
قابـل پذیـرش نیسـت.وی بـا بیـان اینکـه مقـام 
معظـم رهبـری در آغـاز هـر سـال چالـش هـای 
اساسـی و مهـم فـرا روی کشـور را ارزیابـی و بـه 
تبـع آن چالـش هـا بـرای بـرون رفت شـعاری را 
بـرای عنـوان سـال نامگـذاری مـی کننـد، اظهـار 
کـرد: معظـم لـه بـرای امسـال نیـز عنـوان رونـق 
تولیـد را نامگـذاری کردند.نماینـده مـردم جیرفت 
بـا  اسـالمی  شـورای  مجلـس  در  عنبرآبـاد  و 
اشـاره بـه مطلـب فـوق افـزود: بـه این معنـی که 
اسـتقالل کشـور مسـیر نمـی شـود مگـر اینکـه ما 
بتوانیـم بـه تولیـدات داخلـی خـود اکتفـا کنیـم و 
منابـع  از  و کیفیت سـازی  بهـره وری  راسـتای  در 
بـا  مسـوول  مقـام  کنیم.ایـن  اسـتفاده  داخلـی 
تأکیـد بـر اینکـه دانشـمندان مـا بایـد ایـن تـوان 
را داشـته باشـند کـه تولیـدات را خودشـان انجام 
دهنـد، تصریـح کـرد: امـروزه جمهـوری اسـالمی 
ایـران در عرصـه موشـکی هـم حـرف بـرای گفتن 
دارد و مـا بایـد نظـام هدفمنـد در حـوزه دفاعـی 
داشـته باشـیم.کمالی پور افـزود: صنعت موشـکی 
و هسـته ای جمهـوری کشـورمان بایـد تقویـت و 
بالنده تـر شـود بـه ایـن جهت کـه کشـورهای دیگر 
چشـم طمـع بـه منافـع مـا نداشـته باشـند و بـه 
خودشـان ایـن اجـازه را ندهنـد کـه بـه سـرزمین 

مـا تعـرض کننـد.

نگه داشتن پوسته برجام 
کمکی به کشور نمی کند

ایجاد 400شغل 
در 25هکتار گلخانه 

کتاب »به رنگ کویر« 
رونمایی می شود
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ایمن سازی 80 درصد 
شهر کرمان در برابر سیل

سیل در کمین 
جنوب کرمان

کشاورزان جنوبی 
به خاک سیاه نشسته اند

آیت اللهی موسـوی  سـیدمصطفی 
بـا  اسـتان  بـودن  مواجـه  بـه 
و  اشـاره  مختلـف  بحران هـای 
خاطرنشـان کـرد: از دو سـال قبـل 
تدوین طرح اضطرار سـیل به منظور ایمن سـازی 
اسـتان در برابـر سـیل در برنامه مدیریـت بحران 
همـه  راسـتا  ایـن  در  و  گرفـت  قـرار  اسـتان 
رودخانه هـای اسـتان بررسـی شـد.وی بـا بیـان 
اینکـه ایـن طـرح در مراجـع قانونـی تصویـب و 
بـرای تامیـن اعتبـار بـه سـتاد مدیریـت بحـران 
کشـور ارسـال شـده اسـت، افـزود: مـا معطـل 
تامیـن اعتبـار نماندیـم و اقداماتـی از جملـه در 
شهرسـتان بردسـیر انجام شـده است.موسوی با 
بیـان اینکه بر اسـاس مصوبه شـورای هماهنگی 
مدیریـت بحـران اسـتان، الیروبـی رودخانه هـا با 
مسـوولیت شـرکت آب منطقه ای کرمـان اجرایی 

می شـود، افـزود: در سـال های گذشـته برخـی 
تعرضات، باعث مسـدود شـدن مسیر رودخانه ها 
شـهرداری ها  و  فرمانداری هـا  اسـت کـه  شـده 
موظف شـدند بـرای رفع آنهـا اقـدام کنند.معاون 
هماهنگـی امور عمرانی اسـتاندار کرمان با اشـاره 
به اینکه متاسـفانه برخی از سـاخت و سـازها در 
محـدوده رودخانه هـا مجـوز دارنـد که نیاز اسـت 
تملک آنها انجام شـود، اظهار کرد: شـهر کرمان در 
گذشـته سـیل بندی داشـته که اکنون از بین رفته 
اسـت، لـذا خطـر سـیالب در کرمـان وجـود دارد.

وی افـزود: اداره کل منابـع طبیعـی و آبخیـزداری 
طرحـی را بـرای ایجـاد سـیل بند باالدسـت حوزه 
شـرق کرمـان و سـازه های نگهبان بـرای حفاظت 
از شـهر و کاهش قدرت آب ناشـی از سیل تدوین 
کرده اسـت که عملیات اجرایـی آن از فردا 20 ماه 

جـاری آغـاز می شـود.

رییــس مرکــز پیش بینــی 
اداره کل هواشناســی اســتان 
کرمــان در خصــوص برخــی 
اظهــار نظــرات مبنــی بــر 
ــتان  ــور و اس ــالی در کش ــان خشکس پای
کرمــان، گفــت: چنیــن موضوعــی صحــت 
نــدارد، زیــرا تــا ایــن لحظــه میــزان 
بارندگی هــای امســال اســتان کرمــان 
نســبت بــه متوســط بلندمــدت خــود 
17 درصــد کمتــر بــوده و بــر اســاس 
اســتان های  شــده  ارائــه  گزارشــات 
کرمــان و سیســتان و بلوچســتان تــا 
امــروز بــارش آنهــا بــه حــد نرمــال نیــز 
در  حبیبــی"  اســت."حمیده  نرســیده 
گفت وگــو بــا ایســنا، دربــاره شــرایط 
ــده  ــه آین ــان در هفت ــتان کرم ــوی اس ج

ــی از 24  ــد بارش ــامانه قدرتمن ــت: س گف
می شــود  کشــور  وارد  فروردین مــاه 
و بســیاری از مناطــق جنوبــی کشــور 
و  سیســتان  هرمــزگان،  همچــون 
بلوچســتان و جنــوب اســتان کرمــان 
تحــت تاثیــر ایــن ســامانه قــرار خواهنــد 
خواهیــم  آنهــا  در  بــارش  و  گرفــت 
ــت. ــاد اس ــیالب زی ــر س ــت و خط داش

در  مطلــب کــه  ایــن  بیــان  بــا  وی 
به صــورت  می تــوان  آینــده  روزهــای 
ایــن  بارش هــای  میــزان  دقیق تــر 
ســامانه در اســتان کرمــان را پیش بینــی 
نقشــه های  براســاس  افــزود:  کــرد، 
ــی  ــای خوب ــی بارش ه ــی فعل هواشناس
در اســتان کرمــان خواهیــم داشــت امــا 
بایــد منتظــر نقشــه های بعــدی بــود.

بـه گـزارش خبرنـگار پارلمانـی خبرگـزاری 
مـردم  نماینـده  حمـزه  احمـد  فـارس، 
در  اسـالمی  شـورای  مجلـس  در  کهنـوج 
نطـق میـان دسـتور خـود در صحـن علنـی 
گفـت: سبزپوشـان راسـت قامت یعنـی سـپاه پاسـداران 
اگـر نبودنـد قطعـا کشـور هم نبـود ضمـن اینکه ایـن افراد 
در بحـران سـیل اخیـر خوش درخشـیدند و با درخشـش 
شـان در سـوریه و عـراق هـم باعث خشـم میـان حاکمان 
کوتـه فکـری کاخ سـفید شـده اند.وی افـزود: حاکمـان 
کوتـه فکـر کاخ سـفید بـا تصمیـم نـا بـه جـا و برآمـده از 
عصبانیتشـان بـه خیـال خـود فکـر کردنـد سـپاه را دچـار 
مشـکل می کننـد اما تصمیم آنها سـبب افزایـش وجاهت 
و جایـگاه سـپاه پاسـداران در بیـن مردم منطقـه و از طرف 
دیگـر باعـث افزایـش انسـجام و همدلـی در کشـورمان 
خواهـد شـد.نماینده مـردم کهنـوج در مجلـس در تذکری 
بـه حسـن روحانـی رئیـس جمهـور گفـت: در سـالی کـه 
مزیـن بـه سـال رونـق تولیـد نامیـده شـده اسـت اختیار 

تنظیـم بازار محصـوالت کشـاورزی و صادرات آن از دسـت 
جهـاد کشـاورزی گرفته و  بـه دسـت وزارت صنعت معدن 
و تجارت سـپرده شـده اسـت کـه در حقیقت ظلـم در حق 
کشـاورزان اسـت.وی اظهار داشـت: همین امر باعث شـده 
کـه کشـاورزان جنـوب کرمـان بـه خاک سـیاه نشسـته و 
قیمـت گوجـه بـه هـزار تومان رسـیده اسـت ضمـن اینکه 
کارخانجـات تولیـد کننده رب، گوجـه را کیلویـی 200 تومان 
خریـداری می کننـد لـذا بهتـر اسـت رحمانـی وزیر صمت 
جلـوی ایـن کار را بگیـرد همچنیـن گمرکات کشـور هم در 
حـال کارشـکنی بـرای صـادرات گوجـه هسـتند.حمزه در 
تذکـری بـه رحمانی فضلی وزیر کشـور اظهار داشـت: پس 
از سـرقت احشـام مـردم در جنـوب کرمـان مـا نمایندگان 
وقتـی اعتـراض می کنیـم به مـا می گویند شـاخص های 
امنیـت مطلـوب اسـت در حالـی که وقتی مردم شـب می 
خوابنـد بایـد جـان و مـال و نامـوس و اموالشـان حفـظ 
شـده و خیالشـان از این بابت راحت باشـد در حالی که در 

جنـوب کرمـان چنیـن وضعیتی را شـاهد نیسـتیم

هامون-اگـر دقـت کنیـد تمامـی سـیلی کـه باعـث فاجعـه 
در شـیراز شـد فقـط ناشـی از بـارش در ده دقیقـه اسـت. 
متاسـفانه در جنـوب اسـتان کرمـان بـه ویـژه در سـبزواران 
و  بسـیار کوچـک  پلهایـی  بـا سـاختن  مسـووالن مربوطـه 
بـا یکـی دو دهنـه در قسـمتهای مختلـف شـهر و در مسـیر 
رودخانـه شـور چنـان بـرای مـردم اطمینـان حاصـل کرده اند 
کـه جـای جـای رودخانـه شـور سـاخت و سـاز خانه هـا را 
مشـاهده می کنیـم. کاش عکسـهای هوایـی ایـن منطقـه را 
در حـال حاضـر بـا سـال هایـی کـه پـل اول هلیل زده شـده 
بـود نـگاه و مقایسـه مـی کردنـد. نمـی دانـم دلیـل فـروش 
اراضـی در مسـیل رودخانـه در جـای جـای حاشـیه آن چـه 
بـوده و چـه کسـانی در ایـن امـر دخیل بـوده و هسـتند و آیا 
در ایـن زمینـه تمامـی جوانب را در نظـر گرفته اند. بـاور کنید 
بارندگی هـای سـیل آسـا و به دنبال آن طغیـان رودخانه های 
اطـراف شـهر از جملـه شـور و هلیـل قدمتـی طوالنـی دارد، 
بـی جهـت بـه هلیـل دیـورود و دیوانـه رود نگفتـه انـد، لفظ 
دیـورود کنایـه از مهلـک و کشـنده و از بیـن برنـده و دیوانـه 
رود نیـز ناشـی از خـروش آنـی و بی خبری اسـت که در طی 
قـرون اثـرات مخرب خـود را بر جای گذاشـته اسـت، تجربه 
همیـن سـالها نیـز پیـش روی مـا اسـت و خوشـبختانه از 
خاطـره جمعی پاک نشـده اسـت. هنـوز بیـش از دو دهه از 
سـیل خروشـان سـال 1371هجری شمسـی نگذشته است، 
سـیلی کـه در مدت سـه شـبانه روز، سـدی را پـرآب کرد که 
قـرار بـود پنـج سـال پر شـودد. اینکه چـرا مردم ایـن نواحی 
طغیـان هلیـل ، شـور و سـایر رودخانه ها را جـدی نگرفته اند 
بـه نظـر می رسـد یـا برمی گـردد بـه حافظـه کوتاه مدتـی کـه 
هـر ایرانـی دارد یـا این که از گذشـته ایـن رودخانه هـا اطالع 

کافـی ندارنـد، مردمانی که با سـاختن خانه حتـی در نواحی 
داخـل ایـن دو رود خشـم طبیعـت را دسـت کـم گرفته انـد.

یادمـان نرود متاسـفانه در سـال های اخیر به علـت تغییرات 
جـوی، امـکان وقـوع سـیل افزایـش یافتـه اسـت.حال این 
سـؤال پیـش می ایـد مسـووالن مربوطـه و مشـاوران آنهـا با 
چـه توجیهـی مجوز سـاخت و سـاز در پهنه ایـن رود به ویژه 
رودخانـه شـور را صـادر کرده اند.می گوینـد در گشـته عـرض 
رودخانـه در جاهایـی بـه یـک و نیم کیلومتر می رسـیده و در 
یـک سـفر فرمانفرما نزدیـک چهل روز بخاطـر طغیان آب در 
ایـن منطقـه معطل می شـود. فیـروز میرزا صد و چهل سـال 
پیش در سـالی مثل امسـال ) ایشـان در زمان سـال تحویل 
در جیرفـت بـوده اسـت و چنـد روز مـداوم بـاران می باریـد( 
در جـای جـای سـفرنامه اش از طغیـان هلیـل در این سـال 
می نویسـد … بـه واسـطه ی طغیـان آب ، توپخانـه و سـرباز 
را از راه دوسـاری کـه روخانـه را نمی بیند.روانـه کرمـان کردم.

بـا توجـه بـه بـروز ایـن قبیـل حـوادث غیرمترقبـه و تـالش 
در جهـت کاهـش خسـارات ناشـی از آنهـا و ارائـه بهتریـن 
تصمیـم، ایـن روزهـا انـدک انـدک علـم آینـده نگـری جای 
خـود را پیـدا می کنـد. باشـد کـه از ایـن حـوادث بیاموزیـم 
و نقـاط ضعـف را کاهـش و نقـاط قـوت را تقویـت کنیـم و 
از طریـق تحقیقـی جامـع و سیسـتمی راهکارهـای کاهـش 
خسـارات و اخـذ بهتریـن تصمیمـات را بیاموزیـم تـا از ایـن 
طریـق بـه کاهش خسـاران مـادی و غیر مادی کمکی شـود 
شـاید مسـووالن مربوطه بگوینـد تحقیق دیگر چـه صیغه ای 
اسـت و غیـره، بطـور مثـال آیـا متولیـان امـر در ایـن منطقه 
می داننـد در صـورت وقوع چنین سـیلی بهتریـن و مطمئن 
تریـن مکانهـا بـرای راهنمایـی مـردم جهـت اسـکان کجـا 

اسـت و در رابطـه بـا مدیریت بحران در سـاعات طالیی چه 
اندیشـه ای در سـر دارنـد و غیره.متاسـفانه از سـوی دیگـر 
قضیـه، ایـن رودی کـه برایمـان تاریخ سـاز شـده اسـت و 
رودی کـه اسـترابون بـا اسـتناد بـه گفتـه )انسـیکراتوس( 
دربـاره آن مـی نویسـد: در کارمانیـا رودخانـه ای جـاری 
اسـت کـه خرده هـای زر در آن مشـاهده می شـود، در ایـن 
روزهـا حـال و روز خوبـی ندارد.این روزها سـهم مردم این 
منطقـه بجـای زری که اسـترابون به آن اشـاره کرده اسـت 
مرگـی از نوعـی دگـر اسـت، مرگـی کـه ناشـی از انتقـال 
هلیـل بـا زور یـا بـا رانـت و بـدون دلیـل کارشناسـی و غیر 
علمـی و غیـر اقتصـادی اسـت بـه عبارتـی عامیانـه آن را 
مـی دزدنـد تـا بـزودی ایـن جمعیـت یـک ملیونـی را بـه 
ماننـد سیسـتان وادار بـه مهاجـرت نماینـد و ایـن منطقـه 
را بـه بیابـان تبدیـل نماینـد. عـده ای نیـز کـه قدرتـی دارند 
بخاطـر منافـع خویـش دم فـرو بسـته ، بهتـر آن اسـت که 
مـا هـم بیـش از چیـزی نگوییـم چـرا کـه آنچـه بـه جایی 

نمـی رسـد فریاد اسـت.

ــه  ــام جمعـ ــتان و امـ ــه در اسـ ــی فقیـ ــده ولـ نماینـ
کرمـــان ســـپاه را برخـــوردار از مخلـــص تریـــن، 
ـــه  ـــا در 4 ده ـــان ه ـــن انس ـــن و مجاهدتری مؤمن تری
ــن  ــم همیـ ــر هـ ــت: در هنـ ــت و گفـ ــالب دانسـ انقـ
ــتقبال  ــای اسـ ــه جـ ــوید بـ ــر شـ اســـت وقتـــی مؤثـ
ــگار  ــزارش خبرنـ ــه گـ ــع می گیرند.بـ ــما، موضـ از شـ
خبرگـــزاری شبســـتان از کرمـــان، حجت االســـالم 
والمســـلمین حســـن علیـــدادی ســـلیمانی، نماینـــده 
ـــر  ـــان، ظه ـــه کرم ـــام جمع ـــه در اســـتان و ام ـــی فقی ول
ـــبت  ـــه مناس ـــدان ب ـــی از هنرمن ـــدار جمع ـــروز در دی دی
ـــرکل  ـــور مدی ـــا حض ـــه ب ـــالمی ک ـــالب اس ـــر انق روز هن
ارشـــاد، رییـــس حـــوزه هنـــری، مســـئول دبیرخانـــه 
ــد؛  ــزار شـ ــتان و... برگـ ــاجد اسـ ــای مسـ ــون هـ کانـ
بـــا تبریـــک اعیـــاد شـــعبانیه تصریـــح کـــرد: حـــظ 
ـــه  ـــد آن را ب ـــه خداون ـــود دارد ک ـــر وج ـــی در هن و لذت
ـــگام  ـــه هن ـــرار داده ک ـــان ق ـــود انس ـــی در وج ـــور ذات ط

ــر از آن حـــظ می بـــرد. ــا هنـ ــه بـ مواجهـ

سبـزواران 
در خوابی عمیـق

رنا
 ای

س:
عک

یم
سن

: ت
س

عک

اسـتانداری  واجتماعـی  معـاون سیاسـی-امنیتی  سرپرسـت 
کرمان روز گذشـته در مراسـم تودیع و معارفه فرمانداران جیرفت 
و عنبرآبـاد گفـت: در حـوزه سیاسـی مهم تریـن سـرفصل کاری 
 وحـدت و همگرایـی اسـت تـا شـاهد پیشـرفت نظـام باشـیم.

بـه گـزارش ایرنـا    بصیـری روز سـه شـنبه در مراسـم تودیـع و 
معارفـه فرماندار جیرفت ضمن تبریک روز پاسـدار افـزود: امروز 
 شـاهد وحـدت و همدلـی بسـیار خوبـی در منطقـه هسـتیم.

لـه  معظـم  و گفـت:  اشـاره کـرد  رهبـری  دوم  بـه گام  وی 
برشـمردند  امیـدواری  را  مشـکالت  همـه  اساسـی  کلیـد 
تـالش کنیـم. جهـادی  روحیـه  بـا  زمینـه  ایـن  در  بایـد   لـذا 

از  بهینـه  اسـتفاده  عدالـت،  گرایـی،  قانـون  داد:  ادامـه  وی 
گیـرد. قـرار  کار  دسـتور  در  بایـد  تـالش جهـادی  و   امکانـات 

اسـتان  معیـن  بعنـوان  کرمـان  اسـتان  انتخـاب  بـه  وی 
گفـت: و  کـرد  اشـاره  خوزسـتان  حمیدیـه   سـیلزده 
 2میلیـارد تومان اقالم مختلف به مناطق سـیل زده ارسـال شـد.

معـاون سیاسـی اسـتانداری جیرفـت گفـت: بـرای عـزت نظام 
مقدس جمهوری اسالمی و خدمت به مردم تالش جهادی کنیم.

فقر با امکانات منطقه هم خوانی ندارد
امام جمعـه جیرفـت هـم در ادامـه این نشسـت ضمـن تبریک 
مـاه شـعبان گفـت: شهرسـتان جیرفـت مزیـن بـه یـاد و نـام 
 شـهدای عزیزی است که در لشـکر 41 ثارلله خوش درخشیدند.

در  رهبـری  بـه سـخنان  فـر  رضـا سـعادت  االسـالم  حجـت 
سـفر بـه جیرفـت اشـاره کـرد و افـزود: معظـم لـه فرمودنـد 
فقـر بـا امکانـات ایـن منطقـه هـم خوانـی نـدارد لذا مسـووالن 
کننـد. تـالش  مشـکالت  ایـن  کـردن  برطـرف  جهـت   در 

وی اظهار داشـت: امروز توقع رهبری و مردم وحدت و همدلی و 
 خدمتگذاری است از این رو مسووالن در این مسیر حرکت کنند.

رسـانی  را سـال خدمـت  امسـال  مسـووالن  بیـان کـرد:  وی 
مضاعـف بـه مـردم قـرار دهنـد چـرا کـه مـردم در مقابلـه بـا 
تحریـم هـای دشـمن و سـیل اخیـر  وفـاداری خـود را نشـان 
دادنـد لـذا امـروز نوبت مسـووالن اسـت.وی ضمن تبریـک روز 
پاسـدار اظهـار داشـت: هـر کسـی پاسـدار نظام باشـد، پاسـدار 
از  سـعادت فر  است.حجت االسـالم  احتـرام  قابـل  و  بـوده 
زحمـات امینی روش تشـکر کـرد و بـه عطاپور خیرمقـدم گفت.

استعفا دادم چون استاندار تحت فشار بود

فرمانـدار سـابق جیرفت هم گفت:  امیدواریم بـا وفاق و همدلی 
 بتوانیـم در جهـت رونـق تولیـد، شـعار رهبـری تـالش کنیـم.

احمـد امینـی روش افـزود: شهرسـتان جیرفت توفیـق میزبانی 
رهبـری را داشـته لـذا مسـوولیت فرمانـداری جیرفـت بسـیار 

سـنگین بـوده و باید با تعامـل و همدلی در جهـت برطرف کردن 
مشـکالت تالش کنیم.امروز شاهد وفاق و همدلی بی نظیری در 
شهرسـتان جیرفت هسـتیم.وی ادامه داد: با ایجاد این روحیه و 
افزایـش امنیـت  یک هـزار و 200 میلیارد تومان بخش خصوصی 
در این شهرسـتان سـرمایه گذاری کرده اند.امینی روش بیان کرد: 
اسـتفاده مدیران از احزاب دیگر نشـان از آرامش سیاسـی حاکم 
بر شـهر جیرفت اسـت.وی گفت: پس از ایجاد امنیت و آرامش 
سیاسـی برای تکمیل زیرسـاخت های شهرسـتان تالش کردیم.

فـرودگاه، نمایندگـی گمـرک، اسـتاندارد، اداره کل حمـل و نقـل و 
راهـداری و 2بانـده شـدن محورهـای مواصالتی بـا حمایت های 
دولـت تدبیر و امید ایجاد شـد تا چرخه صـادرات و زمینه حضور 
بخـش خصوصـی در این منطقه فراهم شـود.وی بـا بیان اینکه 
دشـمن امـروز اصـل نظـام را مورد هدف قـرار داده اسـت، گفت: 
امـروز بایـد امیـد را بـه مـردم تزریـق کنیـم و خدمـات نظـام را 
برجسـته کنیـم.وی افزود: آمار  و  ارقام نشـان از پیشـرفت های 
روزافـزون نظـام اسـت.از ابتـدای فعالیـت دولـت تدبیـر و امید 
تاکنون 60 مدرسـه خیرسـاز ایجاد شـده و در بخش بهداشـت و 
درمـان دولـت انقالبـی ایجاد کرده اسـت.وی تنها راه بـرون رفت 
از مشـکالت اقتصادی را تحقق اقتصادی مقاومتی برشـمرد.من 
خـودم اسـتعفا دادم و بـه دکتـر فدایـی التمـاس کـردم بپذیرد. 
وقتـی آقـای اسـتاندار نامـه اسـتعفایم را دید بـا لحن متعجبی 
گفـت این چیسـت؟ گفتم شـما مسـوولیت یک اسـتان پهناور 
را برعهـده داریـد مـن بـا خـدای خـودم خلـوت کـردم از ایـن به 
بعـد نمی توانـم فرمانـدار سـال 98 باشـم اگـر در جیرفـت بمانم 
بـه مـردم خیانـت کـردم هنـر من این اسـت کـه جوانمـردی به 
خـرج دهم و قرار نیسـت همیشـه از مـن دفاع کنیـد، در این ده 
ماه گذشـته از شـما چی خواستند؟دوسـت ندارم بیشـتر از این 
تحـت فشـار باشـید.وی با بیـان اینکـه فرمانـدار بایـد نیروهای 
خـود را خـودش انتخاب کند، گفت: در صورت بروز مشـکل همه 
دولـت را مسـوول می داننـد لـذا نماینـده دولت  باید تیـم کاری 
خـود را خودش انتخاب کند.فرماندار جیرفت همچنین گفت: ما 
پاسـدار و بسـیجی هستیم لذا افتخار می کنیم در مقابل دشمان 
نظـام مقدس جمهـوری اسـالمی ایسـتاده ایم، افتخـار می کنم 
امـروز زمانـی کـه آلبـوم زندگـی خـود را ورق می زنـم می گویـم 
الحمدللـه کـه این توفیـق خدمت گذاری مردم نصیب من شـده 
اسـت امـا تاکید می کنـم از دو چیز کنار نمـی روم یکی خدمت و 
یکـی سیاسـت،من وام دار این نظام هسـتم.وی با بیـان این که 
امـروز یـک بار سـنگین از روی دوش من برداشـته شـد گفت: و 

کسـانی کـه ابوذرعطاپـور را دوسـت دارنـد بـه او مشـاوره دهند و 
ایشـان هـم بـا تیمـی کـه دارد مشـورت و تصمیـم گیـری کنـد.

تعامل سازنده با ارگان ها در دستور کارمان است
ابـوذر عطاپـور فرمانـدار جدیـد جیرفـت هـم گفت: در سـایه 

آرامـش و امنیـت پیشـرفت هـا حاصـل می شـود لـذا حفظ 
 و تعمیـق آرامـش بصـورت ویـژه در دسـتور کارمـان اسـت.

وی اظهـار داشـت: مواجـه صادقانـه بـا مـردم کـه رهبـری 
تاکیـد ویـژه ای بـه ایـن مسـاله داشـتند بصـورت ویـژه در 

 امینی روش فرماندار سابق جیرفت: ملتمسانه از استاندار خواستم استعفایم را قبول کند
مالیی فرماندار سابق عنبرآباد:آقای رییسی اولویت های مرا یادت نرود

خداحافظی امینی روش و مالیی از فرمانداری

چنـدروز پیـش پـس از اسـتعفای امینـی روش فرمانـدار جیرفت اسـتاندار کرمـان اقـدام به عزل نـادر مالیی 
فرمانـدار عنبرآبـاد و جابجایـی عطاپـور فرمانـدار  رودبارجنـوب کـرد. البته کار بـه همین جا ختم نشـد و حکم 
عطاپـور جـوان بـه عنـوان فرمانـدار جیرفت صادر شـدمحمود رییسـی هم بـه عنبرآباد رفـت.روز گذشـته در 
دو مراسـم جداگانـه فرمانـداران جدیـد معارفـه و از  فرمانداران سـابق نیز تقدیر شـد کمالی پـور نماینده مردم 
جیرفـت و عنبرآباد در مجلس نیز در این مراسـم حضور نداشـت. نکته جالب مراسـم این بـود که امینی روش 

بـا تاکیـد خـط بطالتـی بر شـایعات عزل خود کشـید  و گفت با تشـخیص خـودم اسـتعفادادم .

امینـی روش گفـت: من خـودم اسـتعفا دادم و به 
دکتـر فدایـی التماس کـردم بپذیـرد. وقتـی آقای 
استاندار نامه استعفایم را دید با لحن متعجبی گفت 
ایـن چیسـت؟ گفتم شـما مسـوولیت یک اسـتان 
پهنـاور را برعهـده داریـد من با خدای خـودم خلوت 
کـردم از ایـن به بعـد نمی توانـم فرماندار سـال 98 
باشـم اگـر در جیرفت بمانم به مـردم خیانت کردم.

الهام پی پر
دبیر تحریریه/کاغذ  وطن

ام
راه

: ب
س

عک

 معــاون هنــری حــوزه هنــری کرمــان از رونمایــی 
ــت:  ــر داد و گف ــر« خب ــگ کوی ــه رن ــاب »ب از کت
ایــن کتــاب شــامل اســناد و گزارشــات محرمانــه 
کنســولگری آمریــکا در کرمــان اســت.به گــزارش 
از  پیــش  بذرافشــان  مهــدی  مهــر،  خبرنــگار 
ظهــر در نشســت خبــری بــه مناســبت هفتــه 
ــی  ــم اندیش ــالن ه ــالمی در س ــالب اس ــر انق هن
حــوزه هنــری اســتان کرمــان ضمــن تبریــک 
اعیــاد شــعبانیه و یــادآوری روز هنــر انقــالب 
و شــهادت شــهید آوینــی گفــت: هفتــه هنــر 
ــت«  ــر حقیق ــد ب ــر متعه ــعار »هن ــا ش ــالب ب انق
ــی  ــای فرهنگ ــی و نهاده ــجام فرهنگ ــت. انس اس
در کرمــان مســأله ای اســت کــه از ســال گذشــته 
اتفــاق افتــاده و در اکثــر مــوارد برنامه هــا بــه 
ــراز  ــا اب ــت.وی ب ــده اس ــوف ش ــتانها معط شهرس
همــدردی بــا هــم وطنــان ســیل زده کشــور 
ــی  ــان آمادگ ــری اســتان کرم ــه هن ــزود: جامع اف
ــیل  ــق س ــردم مناط ــه م ــک ب ــرای کم ــود را ب خ

می کنــد. اعــالم  زده 
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روزنامه های دیروز

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

هیـات موضـوع قانـون تعیین تکلیـف وضعیت ثبتـی اراضی و سـاختمانهای 
فاقـد سـند رسـمی-آگهی موضـوع ماده3 قانـون و مـاده 13آئین نامـه قانون 
تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی واراضـی و سـاختمانهای فاقدسـند رسـمی 
برابـررای شـماره139760319091000606-97/11/06هیات اول موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف 
وضعیت ثبتی اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی مسـتقردرواحد ثبتی حوزه ثبت ملک 
شـهرعنبرآباد تصرفـات مالکانه بالمعـارض متقاضی آقای فرامرز رضائی فرزند حسـن بشـماره 
شناسـنامه 678بـا کـد ملـی 3031325281صـادره ازجیرفـت درششـدانگ یـک بـاب خانه به 
مسـاحت 277/58متـر مربـع پـالک - فرعـی از43- اصلـی مفـروز و مجـزی شـده از پالک 
43 -اصلـی قطعـه یـک واقـع دراراضی خضـر آباد بخش45کرمـان خریداری از مالک رسـمی 
آقـای علـی نخعـی محرزگردیـده اسـت.لذا به منظـور اطالع عموم مراتـب دردو نوبـت به فاصله 
15روزآگهی می شـود در صورتی که اشـخاص نسـبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی 
داشـته باشـند مـی تواننـد از تاریـخ انتشـاراولین آگهی به مـدت دوماه اعتـراض خـود را به این 
اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید، ظـرف مدت یـک ماه از تاریخ تسـلیم اعتراض،دادخواسـت 
خـود را بـه مراجـع قضایـی تقدیـم نمایند . بدیهی اسـت در صـورت انقضای مـدت مذکوروعدم 

وصـول اعتـراض طبـق مقررا ت سـند مالکیـت صادر خواهدشـد ./م الـف:2066
تاریخ انتشار نوبت اول:98/01/21 – تاریخ انتشارنوبت دوم :98/02/09

مصیب حیدریان - رئیس ثبت اسناد امالک 

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

هیـات موضـوع قانـون تعیین تکلیـف وضعیت ثبتـی اراضی و سـاختمانهای 
فاقـد سـند رسـمی-آگهی موضـوع ماده3 قانـون و مـاده 13آئین نامـه قانون 
تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی واراضـی و سـاختمانهای فاقدسـند رسـمی 
برابـررای شـماره139760319091000596-97/11/06هیات اول موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف 
وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی مسـتقردرواحد ثبتـی حـوزه ثبـت 
ملـک شـهرعنبرآباد تصرفـات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای موسـی آذر کیش فرزند رسـتم  
بشـماره شناسـنامه 549صادره ازجیرفت درششـدانگ یک باب خانه به مسـاحت 699/41متر 
مربـع پـالک - فرعـی از45- اصلـی مفـروز و مجـزی شـده از پـالک 45 -اصلـی قطعـه یک 
بخش45کرمـان واقـع در عنبـر ابـاد شـهرک خـدا افریـن خریـداری از مالـک رسـمی خانـم 
بـی بـی فرخنـده امیـری محرزگردیـده اسـت.لذا بـه منظور اطـالع عمـوم مراتـب دردو نوبت به 
فاصلـه 15روزآگهـی می شـود در صورتی که اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیت متقاضی 
اعتراضـی داشـته باشـند مـی تواننـد از تاریـخ انتشـاراولین آگهـی بـه مـدت دومـاه اعتـراض 
خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید، ظـرف مـدت یـک مـاه از تاریـخ تسـلیم 
اعتراض،دادخواسـت خـود را بـه مراجع قضایـی تقدیم نمایند . بدیهی اسـت در صورت انقضای 
مـدت مذکوروعـدم وصـول اعتراض طبـق مقررا ت سـند مالکیت صادر خواهدشـد ./م الـف:2070

تاریخ انتشار نوبت اول:98/01/21 – تاریخ انتشارنوبت دوم :98/02/09
مصیب حیدریان - رئیس ثبت اسناد امالک

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

هیـات موضـوع قانـون تعیین تکلیـف وضعیت ثبتـی اراضی و سـاختمانهای 
فاقـد سـند رسـمی-آگهی موضـوع ماده3 قانـون و مـاده 13آئین نامـه قانون 
تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی واراضـی و سـاختمانهای فاقدسـند رسـمی 
برابـررای شـماره139760319091000603-97/11/06هیات اول موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف 
وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی مسـتقردرواحد ثبتـی حـوزه ثبـت 
ملـک شـهرعنبرآباد تصرفـات مالکانـه بالمعـارض متقاضـی آقـای بهـرام جهانشـاهی امجزی 
فرزند حعفربشـماره شناسـنامه 32صادره ازعنبر اباد  درششـدانگ یک باب خانه به مسـاحت 
386/90متـر مربـع پـالک - فرعـی از45- اصلـی مفـروز و مجزی شـده از پـالک 45 -اصلی 
قطعـه یـک بخش45کرمـان واقـع در عنبر اباد شـهرک خدا افریـن خریداری از مالک رسـمی 
خانـم پرویـن السـادات موسـوی  محرزگردیـده اسـت.لذا بـه منظور اطـالع عموم مراتـب دردو 
نوبـت بـه فاصلـه 15روزآگهی می شـود در صورتی که اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیت 
متقاضـی اعتراضـی داشـته باشـند مـی تواننـد از تاریـخ انتشـاراولین آگهـی بـه مـدت دومـاه 
اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید، ظـرف مـدت یـک مـاه از تاریـخ 
تسـلیم اعتراض،دادخواسـت خـود را بـه مراجع قضایی تقدیـم نمایند . بدیهی اسـت در صورت 
انقضـای مـدت مذکوروعدم وصـول اعتراض طبق مقررا ت سـند مالکیت صادر خواهدشـد ./م 

الف:2072-تاریـخ انتشـار نوبـت اول:98/01/21 – تاریـخ انتشـارنوبت دوم :98/02/09
مصیب حیدریان - رئیس ثبت اسناد امالک 

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

هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیت ثبتـی اراضی و سـاختمانهای 
فاقـد سـند رسـمی-آگهی اصالحـی موضـوع مـاده3 قانـون و مـاده 13آئیـن 
نامـه قانـون تعیین تکلیـف وضعیت ثبتـی واراضی و سـاختمانهای فاقدسـند رسـمی برابررای 
اصالحـی شـماره139660319014006390-96/10/07هیات اول موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف 
وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی مسـتقردرواحد ثبتـی حـوزه ثبـت 
ملـک شـهرعنبرآباد تصرفات مالکانـه بالمعارض متقاضی آقای حسـین خداد نـژاد جبالبارزی 
فرزند علی بشـماره شناسـنامه 584صادره ازرودباردرششـدانگ یک باب خانه مشـتمل بر باغ 
نخیالتـی به مسـاحت 17160/67متر مربع پـالک19 فرعی از270- اصلی مفروز و مجزی شـده 
از پالک1فرعـی از 270 -اصلـی قطعـه دو بخش45کرمـان واقـع در اراضـی ده چیـل عنبرآبـاد 
خریـداری از مالـک رسـمی آقـای علـی خـدا داد نـژاد محرزگردیـده اسـت.لذا به منظـور اطالع 
عمـوم مراتـب دریـک نوبـت آگهـی مـی شـود در صورتـی که اشـخاص نسـبت به صدور سـند 
مالکیـت متقاضـی اعتراضـی داشـته باشـند مـی تواننـد از تاریـخ انتشـارآگهی بـه مدتیک ماه 
اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید، ظـرف مـدت یـک مـاه از تاریـخ 
تسـلیم اعتراض،دادخواسـت خـود را بـه مراجع قضایی تقدیـم نمایند . بدیهی اسـت در صورت 
انقضـای مـدت مذکوروعدم وصـول اعتراض طبق مقررا ت سـند مالکیت صادر خواهدشـد ./م 

الـف:2068- تاریخ انتشـار نوبـت اول:98/01/21 
مصیب حیدریان - رئیس ثبت اسناد امالک

س
جل

م

ان
درم

جهادکشـاورزی  سـازمان  عمومـی  روابـط  بـه گـزارش 
جنـوب کرمـان دکتـر سـعید برخـوری رییـس سـازمان 
ابالغـی  هـای  برنامـه  راسـتای  در  داشـت:  اظهـار 
ضریـب  افزایـش  منظـور  بـه  جهـاد کشـاورزی  وزارت 
سـال  در  گنـدم  اسـتراتژیک  محصـول  خوداتکایـی 
 34500 سـطح   در  اجرایـی  برنامـه   97-98 زراعـی 
هـدف گـذاری گردیـد. هزارتـن   170 تولیـد  و   هکتـار 

وی افـزود:  بنا بر اسـتقبال کشـاورزان، عملیـات اجرایی 
کاشـت در سـطح 40 هـزار و 500 هکتـار با اسـتفاده از 9 
هـزار و 300 تـن بـذر اصالح شـده ارقام چمـران ،چمران 
 2 ،مهـرگان، بـرات ، باژ ، افق و سـیروان به پایان رسـید.

 دکتـر برخـوری بیان داشـت: بـه منظور افزایـش راندمان 
مصرف آب، سـطحی معادل 6 هـزار و 500 هکتار از مزارع 
 بـه سیسـتم آبیـاری تحـت فشـار تیـپ مجهـز گردیـد. 
وی در ادامـه گفـت : بـا تـالش و مشـارکت کشـاورزان 
پایـه  از کودهـای  بـا اسـتفاده  منطقـه، تغذیـه گیاهـی 
قابـل  سـطح  و  ازتـه  سـرک  کودهـای  نیـاز،  مـورد 
محلـول  و  آبیـاری  کـود  صـورت  بـه  نیـز  توجهـی 
. محقـق گردیـد  مغـذی  ریـز  انـواع کودهـای   پاشـی 

وی اظهارداشـت: : عـالوه بـر ایـن برنامـه پایـش عوامـل 
خسـارت زای زنـده در طول فصل داشـت توسـط شـبکه 
مراقبـت و مشـارکت موثـر کشـاورزان بـه نحـو مطلـوب 
انجـام و همچنان ادامـه دارد.برابر پیگیری های مسـتمر 
انجـام شـده جلـب موافقـت اداره کل غلـه اسـتان عالوه 
بـر سـیلوی جیرفـت  و کارخانـه هـای آرد منطقـه مراکـز 
خریـد در شهرسـتان فاریـاب و رودبـار جنـوب راه اندازی 
 و در شهرسـتان قلعـه گنـج نیز در دسـت پیگیری اسـت.

برداشت گندم از سطح 
بیش از 40 هزار هکتار 

مزارع جنوب کرمان

خبر

کشاورزان جنوبی 
به خاک سیاه نشسته اند

ماموریت پست بانک برای توسعه 
فعالیت های فناوری خطیر است 

اعزام بیمارستان صحرایی کرمان 
به مناطق سیل زده خوزستان

تنظیـم بازار محصـوالت کشـاورزی و صادرات آن از دسـت 
جهـاد کشـاورزی گرفته و  بـه دسـت وزارت صنعت معدن 
و تجارت سـپرده شـده اسـت کـه در حقیقت ظلـم در حق 
کشـاورزان اسـت.وی اظهار داشـت: همین امر باعث شـده 
کـه کشـاورزان جنـوب کرمـان بـه خاک سـیاه نشسـته و 
قیمـت گوجـه بـه هـزار تومان رسـیده اسـت ضمـن اینکه 
کارخانجـات تولیـد کننده رب، گوجـه را کیلویـی 200 تومان 
خریـداری می کننـد لـذا بهتـر اسـت رحمانـی وزیر صمت 
جلـوی ایـن کار را بگیـرد همچنیـن گمرکات کشـور هم در 
حـال کارشـکنی بـرای صـادرات گوجـه هسـتند.حمزه در 
تذکـری بـه رحمانی فضلی وزیر کشـور اظهار داشـت: پس 
از سـرقت احشـام مـردم در جنـوب کرمـان مـا نمایندگان 
وقتـی اعتـراض می کنیـم به مـا می گویند شـاخص های 
امنیـت مطلـوب اسـت در حالـی که وقتی مردم شـب می 
خوابنـد بایـد جـان و مـال و نامـوس و اموالشـان حفـظ 
شـده و خیالشـان از این بابت راحت باشـد در حالی که در 

جنـوب کرمـان چنیـن وضعیتی را شـاهد نیسـتیم

مجلـس  در  کهنـوج  نماینـده 
گفـت: ماموریـت پسـت بانک 
بـرای توسـعه فعالیـت هـای 
بسـیار  اطالعـات  فنـاوری 
خطیر و ارزشـمند اسـت .دکتـر احمد حمزه 
نماینده شهرسـتان کهنوج و دبیر کمیسـیون 
بهداشـت و درمان مجلس شـورای اسالمی 
در نشسـت بـا مدیـر شـعب پسـت بانـک 
اسـتان کرمـان بـا تاکیـد بـر لـزوم حمایـت 
همـه جانبه مجلس و دولت از پسـت بانک 
افـزود: ماموریـت ایـن بانـک برای توسـعه 
فعالیـت هـای حـوزه فنـاوری اطالعـات و 
ارائـه خدمـات خـرده بانکـداری در روسـتا 
ماموریتـی خطیـر و ارزشـمند اسـت و ایـن 
بانـک عمـال در توسـعه روسـتاها و انجـام 
ماموریـت هـای خـود موفـق عمـل کـرده 

اسـت. بـه گـزارش روابـط عمومـی پسـت 
بانـک ایـران: وی فعالیت های این بانک در 
راسـتای ایجاد اشـتغال را با اهمیت دانست 
و خواسـتار رفـع موانـع و مشـکالت اعطـای 
بـه  روسـتائی  پایـدار  اشـتغال  تسـهیالت 
فعـاالن بخـش اقتصـادی در اسـتان کرمان 
شد.سیدحمیدرضا گنجعلیخانی مدیرشعب 
پسـت بانـک اسـتان نیـز در ایـن نشسـت 
ضمـن ارائـه گزارشـی از پرداخت تسـهیالت 
اشـتغالزایی و خدمـات بانک در شهرسـتان 
کهنـوج و بخش هـای رودبارجنـوب، قلعـه 
گنـج، منوجـان و فاریـاب گفـت: از تعـداد 
31 باجـه فعـال درسـطح روسـتاهای ایـن 
شهرسـتانها تعـداد 22 باجـه بـه دسـتگاه 
خودپـرداز مجهز بوده و تمامـی 31 باجه نیز 
بـه دسـتگاه کارتخـوان شـعبه ای مجهـز اسـت.

بـه گـزارش خبرگزاری تسـنیم 
دیـروز  صبـح  کرمـان،  از 
بیمارسـتان صحرایـی حضـرت 
فاطمـه)س( سـپاه کرمـان بـا 
60 نفـر پرسـنل به منطقه سـیل زده اسـتان 

شـد. اعـزام  خوزسـتان 
بیمارسـتان  مدیـر  سـلیمانی  روح هللا 
حضـرت فاطمـه)س( کرمـان در گفت وگـو 
اینکـه  بـه  اشـاره  بـا  تسـنیم،  خبرنـگار  بـا 
اسـتان  معیـن  عنـوان  بـه  اسـتان کرمـان 
انتخـاب  خوزسـتان و شهرسـتان حمیدیـه 
بیمارسـتان  داشـت:  اظهـار  اسـت  شـده 
سـپاه  فاطمـه)س(  حضـرت  صحرایـی 
کرمـان صبـح دیـروز بـه منطقـه سـیل زده 
خوزسـتان اعـزام شـده اسـت.وی بـا بیان 
یـک  صحرایـی  بیمارسـتان  ایـن  اینکـه 

بیمارسـتان تخصصـی کامـل اسـت گفـت: 
این بیمارسـتان بـرای اینکه تحرک داشـته 
باشـد و بتوانـد در مواقـع بحران سـریع در 
هـر منقطـه ای کـه نیاز اسـت مسـتقر شـود 
طـوری طراحـی شـده بـه صـورت سـامانه 
اتوبوسـی باشـد. مدیـر بیمارسـتان حضرت 
فاطمـه)س( کرمـان بـا عنـوان اینکـه ایـن 
بیمارسـتان صحرایـی ظرفیـت 32 تخـت و 
قابلیـت پشـتیبانی 64 تخـت را دارد عنوان 
شـامل  صحرایـی  بیمارسـتان  ایـن  کـرد: 
اورژانـس،  عمـل،  اتـاق  بسـتری،  بخـش 
تصویربـرداری،  سی سـی یو،  آی سـی یو، 
اسـت.وی  دندانپزشـکی  و  آزمایشـگاه 
گفـت: ایـن یـک بیمارسـتان کامـل اسـت 
کـه بـرای تمامـی نیازهـای شـرایط  زمـان 

بحـران طراحـی شـده اسـت.

روزنامه پیام ما
با تیتر سیل بیکاری، پشت روزهای بارانی از بیکاری های مقطعی بعد از سیل 

خبر داد که ابعادشان قابل بررسی نیست.

روزنامه کرمان امروز
لزوم احداث سیل بند در کرمان را بررسی کرد.

هفته نامه حکمت بافت
از بهره برداری کارخانه فوالد بافت خبر داد.

ــه  ــام جمعـ ــتان و امـ ــه در اسـ ــی فقیـ ــده ولـ نماینـ
کرمـــان ســـپاه را برخـــوردار از مخلـــص تریـــن، 
ـــه  ـــا در 4 ده ـــان ه ـــن انس ـــن و مجاهدتری مؤمن تری
ــن  ــم همیـ ــر هـ ــت: در هنـ ــت و گفـ ــالب دانسـ انقـ
ــتقبال  ــای اسـ ــه جـ ــوید بـ ــر شـ اســـت وقتـــی مؤثـ
ــگار  ــزارش خبرنـ ــه گـ ــع می گیرند.بـ ــما، موضـ از شـ
خبرگـــزاری شبســـتان از کرمـــان، حجت االســـالم 
والمســـلمین حســـن علیـــدادی ســـلیمانی، نماینـــده 
ـــر  ـــان، ظه ـــه کرم ـــام جمع ـــه در اســـتان و ام ـــی فقی ول
ـــبت  ـــه مناس ـــدان ب ـــی از هنرمن ـــدار جمع ـــروز در دی دی
ـــرکل  ـــور مدی ـــا حض ـــه ب ـــالمی ک ـــالب اس ـــر انق روز هن
ارشـــاد، رییـــس حـــوزه هنـــری، مســـئول دبیرخانـــه 
ــد؛  ــزار شـ ــتان و... برگـ ــاجد اسـ ــای مسـ ــون هـ کانـ
بـــا تبریـــک اعیـــاد شـــعبانیه تصریـــح کـــرد: حـــظ 
ـــه  ـــد آن را ب ـــه خداون ـــود دارد ک ـــر وج ـــی در هن و لذت
ـــگام  ـــه هن ـــرار داده ک ـــان ق ـــود انس ـــی در وج ـــور ذات ط

ــر از آن حـــظ می بـــرد. ــا هنـ ــه بـ مواجهـ

ـــت  ـــه فعلی ـــد ب ـــر نیازمن ـــه هن ـــر اینک ـــد ب ـــا تأکی  وی ب
رســـاندن اســـتعدادها اســـت و ایـــن هوشـــمندی و 
ـــه  ـــای نهفت ـــرا هنره ـــازی الزم دارد زی ـــت و بسترس دق
در انســـان زیـــاد اســـت؛ گفـــت: هـــر چـــه تجربـــه 
و کارآمـــدی بتوانـــد ایـــن بســـتر را فراهـــم کنـــد و 
هنـــر خـــودش را بیشـــتر نشـــان دهـــد کار بزرگـــی 

خلـــق کردیـــد.
امـــام جمعـــه کرمـــان بـــا افـــزودن اینکـــه امســـال 
ـــتقبال  ـــورد اس ـــیما م ـــای صداوس ـــم ه ـــی از فیل بعض
ـــدا  ـــوروزی ص ـــته ن ـــد در بس ـــما بای ـــت و ش ـــرار گرف ق
و ســـیما خالهـــا را پـــر کنیـــد؛ تأکیـــد کـــرد: هنـــر 
کرمـــان بایـــد قوی تـــر و جدی تـــر پیـــش بـــرود 
و نســـل جـــوان را بـــه ایـــن میـــدان وارد کنیـــد تـــا 
ــذارد.وی  ــش بگـ ــه نمایـ ــتر بـ ــان را بیشـ ــر کرمـ هنـ
هنـــر انقـــالب اســـالمی را هنـــری ارزشـــی خوانـــد و 
اظهـــار داشـــت: بهتریـــن دلیـــل بـــر ارزشـــی بـــودن 
مـــا ایـــن اســـت فـــرد شـــماره یـــک و در رأس 
شـــرارت ها یعنـــی آمریـــکا و رییـــس جمهـــورش از 
ــت  ــال وقاحـ ــا کمـ ــت و بـ ــت و حماقـ ــر عصبانیـ سـ

ــد. ــع می گیرنـ ــت موضـ ــدان ملـ ــه فرزنـ علیـ
ـــوردار  ـــپاه را برخ ـــتان س ـــه در اس ـــی فقی ـــده ول نماین
تریـــن، مؤمن تریـــن و مجاهدتریـــن  از مخلـــص 
ـــح  ـــت و تصری ـــالب دانس ـــه انق ـــا در 4 ده ـــان ه انس
ــر  ــی مؤثـ ــت وقتـ ــن اسـ ــم همیـ ــر هـ ــرد: در هنـ کـ
شـــوید بـــه جـــای اســـتقبال از شـــما، موضـــع 

. نـــد می گیر
ــری  ــوزه هنـ ــس حـ ــی، رییـ ــدار، حبیبـ ــن دیـ در ایـ

ـــج  ـــه تروی ـــه در عرص ـــه اینک ـــاره ب ـــا اش ـــم ب ـــتان ه اس
محصـــوالت هنـــری ضعیـــف هســـتیم، افـــزود: 
ـــاع  ـــد دف ـــن کنن ـــتند تلقی ـــی خواس ـــه م ـــود اینک باوج
مقـــدس مـــورد اقبـــال نســـل جدیـــد نیســـت امـــا 
ـــش  ـــر و نمای ـــه نف ـــت و س ـــین آن بیس ـــاب دلنش کت
ــت. ــا اسـ ــا و پرفروش هـ ــزو پربازدیدترین هـ آن جـ

ــت و  ــازی درسـ ــزوم ذائقه سـ ــر لـ ــد بـ ــا تأکیـ وی بـ
ــر،  ــد تیاتـ ــت تولیـ ــده کاری؛ ظرفیـ ــز از پراکنـ پرهیـ
فیلـــم ســـینمایی بلنـــد و... در اســـتان را مـــورد 
اســـتان  جنـــوب  در  و گفـــت:  داد  قـــرار  توجـــه 
چـــه اســـتعدادهایی از نویســـندگان ناشـــناخته و 
ــمت  ــه سـ ــد بـ ــود دارد و بایـ ــام وجـ ــاعران گمنـ شـ
ــرای  ــل بـ ــم و حداقـ ــینمایی برویـ ــم سـ ــد فیلـ تولیـ
120 شـــب متوالـــی ســـینماها تئاتـــر بـــا نـــگاه بـــه 
ســـبک زندگـــی و اولویت هـــای شـــادی آفریـــن 
و ..داشـــته باشـــیممحمدرضا علیـــزاده، مدیـــرکل 
فرهنـــگ و ارشـــاد اســـالمی اســـتان هـــم همراهـــی 
مجموعه هـــای فرهنگـــی و هنـــری اســـتان را باعـــث 
خروجـــی مناســـب از جملـــه در کنگـــره شـــهدا 

ــت. دانسـ
بســـیج  ســـازمان  رییـــس  نســـب،  حســـینی 
ـــدان  ـــه هنرمن ـــان اینک ـــا بی ـــز ب ـــتان نی ـــدان اس هنرمن
بســـیجی وظیفـــه خـــود مـــی داننـــد کـــه در کنـــار 
ــد؛  ــا کمـــک کننـ ــان هـ ــظ آرمـ ــرای حفـ ــردم و بـ مـ
تصریـــح کـــرد: خانـــم رادمنـــش هنرمنـــدی کـــه در 
برنامـــه تلویزیونی}عصـــر جدیـــد{ تحســـین همـــه را 

ــت.  ــالب اسـ ــای انقـ ــش هـ ــت از رویـ برانگیخـ

سپاه مخلص ترین و مجاهدترین 

افراد را در خود جای داده است

سراسری

استانی

استانی

آرامـش و امنیـت پیشـرفت هـا حاصـل می شـود لـذا حفظ 
 و تعمیـق آرامـش بصـورت ویـژه در دسـتور کارمـان اسـت.

وی اظهـار داشـت: مواجـه صادقانـه بـا مـردم کـه رهبـری 
تاکیـد ویـژه ای بـه ایـن مسـاله داشـتند بصـورت ویـژه در 

دسـتور کار اسـت.
عطاپـور فرمانـدار جیرفـت نیز ضمـن محکوم کردن تروریسـت 
خوانـدن سـپاه گفـت:  هـدف مـا در شهرسـتان جیرفـت حفظ 
آرمان هـای نظـام اسـت. وی تصریح کرد: از حضور و مشـارکت 

جوانـان در حـوزه مدیریتـی شهرسـتان اسـتفاده خواهیـم کرد 
تعامـل سـازنده با ارگان ها در دسـتور کارمان خواهـد بود. امروز 
از آقـای امینـی روش تقدیـر و مسـوولیتی به من سـپرده شـد 
جمعـی کـه در ایـن سـالن حضـور دارنـد منتقـدان و نخبـگان 

7شهرسـتان جنوبی هسـتند و ایـن می تواند همدلـی، اتفاق و 
وحدتـی را کـه الزم بود در هفت شهرسـتان شـکل بگیرد نشـان 
دهـد. مـا بـا اتـکا بـه پتانسـیل ها و ظرفیت هـا و نعمت هـای 
خـدادای کـه در جنـوب اسـتان کرمـان وجـود دارد همچنین با 
ایـن اتحـاد می توانیـم محرومیت هـا را برطرف کنیم و جـا دارد 
از آقـای امینـی روش تقدیـر خالصانـه کنـم زمانـی کـه متوجـه 
شـدیم دیگر نمی خواهند در کسـوت فرمانداری جیرفت باشـند 
مـا فرمانـداران  جنـوب واقعا دلمان گرفت زیرا ایشـان راهنمای 
خیلـی خوبی بـرای همه ما بود، ایشـان را به عنوان یک اسـتاد 
و پیشکسـوت در حـوزه وزارت کشـور می شناسـیم و مطمئنـا 
بـاز هـم از حمایت هـا و راهنمایی هایشـان در پیشـبرد اهـداف 
توسـعه ای شهرسـتان اسـتفاده خواهیم کرد و البته به همکاری 
آقـای دکتـر کمالی پـور نماینـده مردم جیرفـت هم نیـاز داریم.

 اولویت های مرا اولویت های خودتان بگذارید
در عنبرآبـاد نیـز جلسـه تودیـع نـادر مالیـی فرمانـدار سـابق 
برگـزار و محمـود رییسـی بـه عنـوان فرمانـدار جدیـد معرفی 
شـد.نادر مالیـی فرمانـدار سـابق عنبرآبـاد در ایـن نشسـت 
رفتنـی  حرکتـی  کوچکتریـن  بـا  منصب هـا  و  گفت:پسـت 
هسـتند و آنچـه بـر جـا می مانـد نظـام مقـدس جمهـوری 
وهرکجـا کـه  نظـام هسـتم  سـرباز  مـن  و  اسـت  اسـالمی 
معاونـت   ، مـن  باالدسـتی  مسـووالن  و  محتـرم  اسـتاندار 
سیاسـی و...تصمیـم بگیرنـد بعنـوان کارشـناس و سـرایدار 
بـر دیـده منـت می گـذارم اگـر بحـث اصلـی خدمـت باشـد 
امـا اگـر غیـر از ایـن باشـد مشـخص می شـود کـه بـه دنبال 
ایـن  در  می گیـرم  راشـاهد  خـدا  بـودم.  شـخصی  منفعـت 
خریـد  عـوض کـردم،  خـودم  را  منزلـم  مـدت کپسـول گاز 
را شـخصا انجـام دادم تـا اگـر روزی فرمانـدار نبـودم روی 
رفتـن بـه بـازار و ارتبـاط بـا مـردم را داشـته باشـم مـن بچـه 
عنبرآبـادم و مردمـی هسـتم .وی افـزود: آقـای رییسـی اگر 
بگذاریـد  اولویت هایتـان  جـزو  مـرا  اولویت هـای  خواسـتید 
خـوب اسـت البتـه هرطـور خودتـان صـالح می دانیـد یکی از 
ایـن اولویت هـا راه انـدازی معـدن مـس کـرور اسـت کـه قبال 
بـه نوعـی تعطیل شـده بـود راه انـدازی آن مسـاوی اسـت با 
دوهـزار  ایجاد شـغل و بحث بیـکاری را در عنبرآبـاد می تواند 
حـل کنـد مـن از شـما خواهـش می کنـم ایـن را پیگیـری 
کنیـد، معدن گمـرکان را هم در دسـتور کارتـان بگذارید، نیلی 
صنعـت و راه امجـز را پیگیری کنید.پـل مردهک، ورودی های 
عنبرآباد،مردهک،دوسـاری، آبشـار رودفرق و...را یادتان نرود.

نادر مالیی فرماندار سابق عنبرآباد در 
این نشست گفت:پست و منصب ها 
با کوچکترین حرکتی رفتنی هستند 
و آنچه بر جا می ماند نظام مقدس 

جمهوری اسالمی است و من سرباز 
نظام هستم وهرکجا که استاندار 

محترم و مسووالن باالدستی من ، 
معاونت سیاسی و...تصمیم بگیرند 
بعنوان کارشناس و سرایدار بر دیده 

منت می گذارم اگر بحث اصلی 
خدمت باشد اما اگر غیر از این 

باشد مشخص می شود که به دنبال 
منفعت شخصی بودم. خدا راشاهد 

می گیرم در این مدت کپسول گاز 
منزلم را خودم عوض کردم، خرید 
را شخصا انجام دادم تا اگر روزی 

فرماندار نبودم روی رفتن به بازار و 
ارتباط با مردم را داشته باشم من 

بچه عنبرآبادم و مردمی هستم .

 امینی روش فرماندار سابق جیرفت: ملتمسانه از استاندار خواستم استعفایم را قبول کند
مالیی فرماندار سابق عنبرآباد:آقای رییسی اولویت های مرا یادت نرود

خداحافظی امینی روش و مالیی از فرمانداری
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آوای محلی           

َاگُچاِرن نفِس وایه ی همساده ی ما
تو َلِو هار و َهداِل زِن بدُبخِل َپَچل

تا ُبدوشن همه ای گُسِترِ َمهچاِل نزار
َاَدَهن وعده ی شیر ای ُچِک نادوِن محل

اخورین زهر َندونی همه ای کاسه ی صبر
َاگوُتنین سر َاتو برفوِن بی وایه ی ترس

سر َاَتمُبولکی و جهل و گَنوگی ازنین
َاَپچین چوِنِگ آسوده  َارو تاوه ی ِحرص

ای کَِسرکُِن درِ زاَرِت بی ایمونی 
ُتربتی ریزن)اریزن( َاتو گُوِگ زن ومرد محل

پشِت باهوِگ همه بسته ُپِج بی ِخردی
تا مگه ُتت بگره جاُجِم پر درد محل

َخوتهین رو ُدَشک و منزِل بی عارِی خو
بی خبر ای همه جا مث گُوچگُن پاَچَوکین

یاِو ِچشمون که َچکی بی منت ای مردی و درد
تیِگ دل ناکَس و انظارِ َسگون َچوَچَوکین

شاعر :  میثم دستخوان

زدی تیر و دلوم ِکردی نشوَنه
همی تیر ای دلوم بوده َبهوَنه
سرِ شو تا بیوم َیکدار اخونوم 
زموَنه  ای زموَنه   ای زموَنه

شاعر :  محمدپای بست

ُتواری نازِه ُو ُخَوش پُوِش بادوه 
ِنِمک دارِه َبسی  باهُوِش باُدوه
َاریزِه  َغمَزه  نیم بالِن  ِچشونی
َاگویی ِک خاِو َخرگوِش  باُدوه

شاعر :  مهدی جاللی

مدیر کل بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان کرمان خبر داد: 

افزایش تسهیالت روستایی در سال جدید

ــاد مســکن انقــالب اســالمی اســتان  ــر کل بنی مدی
کرمــان گفــت: بنیــاد مســکن انقــالب اســالمی 
تاکنــون عملیــات مقاوم ســازی  اســتان کرمــان 
ــتاهای  ــهرها و روس ــد در ش ــزار و 425 واح 231 ه
رســانده  پایــان  بــه  را  اســتان کرمــان  سراســر 

ــت.   اس
علی اکبــر ســلطانی نژاد  بــه گــزارش کاغذوطــن، 
ــا اصحــاب  صبــح ســه شــنبه در نشســت خبــری ب
 21 مناســبت  بــه  کــه  کرمــان  اســتان  رســانه 
مســکن  بنیــاد  تاســیس  ســالروز  فروردین مــاه 
انقــالب اســالمی برگــزار شــد، ضمــن تبریــک ســال 
ــری  ــام معظــم رهب ــو و گرامیداشــت ســخنان مق ن
ــال  ــام س ــا ن ــال 98 ب ــذاری س ــوص نامگ در خص
ــه واســطه مشــکالتی  ــرد: ب ــار ک ــد، اظه ــق تولی رون
ــالب در مســاله مســکن وجــود  ــدای انق ــه در ابت ک
ــه  ــود ک ــن ب ــی)ره( ای ــام خمین ــر ام ــت تدبی داش
نهــادی بــرای کمــک بــه مســکن محرومــان در 

ــرد. ــکل گی ــور ش کش
ــتان  ــالمی اس ــالب اس ــکن انق ــاد مس ــرکل بنی مدی
کرمــان بــا بیــان اینکــه متاســفانه در حــال حاضــر 
ــه رو  ــقت هایی روب ــا مش ــور ب ــتان کش ــت اس در هف
ــان  ــان عزیزم ــزود: بســیاری از هموطن هســتیم، اف
درگیــر ایــن موضــوع هســتند کــه امیدواریــم ایــن 
ــی  ــت و تمام ــذرد و ان شــاءهللا دول ــز بگ ــه نی مرحل
ارکان نظــام کمــک کننــد تــا بــا همــت یکدیگــر ایــن 
ــار  ــربلندی در کن ــا س ــز ب ــخت را نی ــیار س دوره بس

ــم. ــز پشــت ســر بگذاری مــردم عزی
ــت  ــه 42 درصــد جمعی ــان اینک ــا بی ســلطانی نژاد ب
ــه  ــتند ک ــاکن هس ــتاها س ــان در روس ــتان کرم اس
ــت،  ــر اس ــوری باالت ــن کش ــزان از میانگی ــن می ای
تاکیــد کــرد: بیشــتر مــردم مــا در شــرق و جنــوب 
می کننــد  زندگــی  روســتاها  در  اســتان کرمــان 
پاســخ  روســتاییان  خواســته های  بــه  بایــد  و 

مطلوبــی داده شــود.
عمــده  اینکــه  بیــان  بــا  مســوول  مقــام  ایــن 
فعالیــت و رســالت بنیــاد مســکن در روســتاها 
انجــام می شــود، افــزود: تــالش مــا بــر ایــن 
ــا حــل مشــکالت معیشــت و اشــتغال  اســت کــه ب
ــن  ــا ای ــتاییان نه تنه ــرت روس ــری از مهاج و جلوگی

ــود. ــم داده ش ــا ه ــه ارتق ــود ک ــظ ش ــدد حف ع
ــتان  ــالمی اس ــالب اس ــکن انق ــاد مس ــرکل بنی مدی
ــی  ــادی یک ــرح ه ــه ط ــه اینک ــاره ب ــا اش ــان ب کرم
ــق  ــن مناط ــکن در ای ــاد مس ــم بنی ــای مه از کاره
ــت  ــور اهمی ــر در کش ــات اخی ــه در اتفاق ــت ک اس
بیشــتر  را  رودخانه هــا  حریــم  و  مســاله  ایــن 
ــرای  ــه اج ــرد: دو مقول ــح ک ــرد، تصری ــخص ک مش

ــتای در  ــر روس ــازی معاب ــادی و بهس ــای ه طرح ه
ــاد  ــتایی بنی ــران روس ــوزه عم ــای ح ــت کاره اولوی

ــت. ــکن اس مس
ســلطانی نژاد بــا بیــان اینکــه در پایــان برنامــه 
ــوار اســتان  ــاالی 20 خان پنجــم همــه روســتاهای ب
آن  از  پــس  و  شــدند  طــرح  تعییــن  کرمــان 
اختصــاص زمیــن، پرداخــت تســهیالت و کمــک 
ــت،  ــه اس ــتائیان در برنام ــدن روس ــه دار ش ــه خان ب
ــر  ــازی معاب ــروژه بهس ــزار و 700 پ ــرد: ه ــوان ک عن
تاکنــون  توســعه  پنجــم  برنامــه  در  روســتایی 

ــت. ــده اس ــام ش انج
ایــن مقــام مســوول بــا اشــاره بــه اینکــه در ســال 
نــگاه محرومیت زدایــی  بــا  500 پــروژه  گذشــته 
درروســتاهای اســتان انجــام شــده و در ســال 
98 هــم ایــن اقدامــات بــا جدیدیــت پیگیــری 
ــرای550   ــن طرح هــا ب ــزود: اجــرای ای می شــود اف
روســتای دیگــر اســتان در ســال جــاری در دســتور 

ــت. ــه اس ــرار گرفت کار ق
ــزار  ــون 150 ه ــه تاکن ــان اینک ــا بی ــلطانی نژاد ب س
ــل  ــتان تحوی ــتاهای اس ــتری در روس ــند کاداس س
بــه   93 ســال  از  تشــریح کــرد:  اســت،  شــده 
مســاله اقتصــاد مقاومتــی در روســتاها توجــه شــد 
ــتایی  ــای روس ــدار مجموعه ه ــعه پای ــرح توس و ط
ــود. ــری می ش ــدت پیگی ــا جدی ــد و ب ــه ش پرداخت

ــتان  ــالمی اس ــالب اس ــکن انق ــاد مس ــرکل بنی مدی
حوزه هــای  در  اینکــه  بــه  اشــاره  بــا  کرمــان 

ــتاها  ــادی در روس ــای اقتص ــد حلقه ه ــاد بای اقتص
ــزود: در  ــم، اف ــم وصــل کنی ــه ه ــرده و ب ــدا ک را پی
ــه  ــم ب ــراث فرهنگــی داری ــا می ــه ب ــه ای ک تفاهمنام
ارزشــمند روســتایی در روســتاهایی کــه  بافــت 
ارزش گردشــگری و میراثــی دارنــد پرداختــه شــده 

ــرح  ــن ط ــی از ای ــتقبال خوب ــبختانه اس ــه خوش ک
ــت. ــده اس ش

ســلطانی نژاد بــا بیــان اینکــه در حــوزه عمــران 
در  اســتان  در  انجام شــده  کارهــای  روســتایی 
اســت،  شــده  ارزیابــی  مطلــوب  ملــی  ســطح 
نخســت  رتبــه  کرمــان  اســتان  کــرد:  تصریــح 
مقام ســازی  و  روســتایی  مســکن  در  کشــوری 

دارد. روســتایی 
وی بــا اشــاره بــه اینکــه 65 درصــد واحدهــای 
مســکونی روســتایی در اســتان مقــاوم هســتند 
برنامــه  در  هــم  واحدهــا  بقیــه  مقاوم ســازی  و 
اســت، اظهــار کــرد: عملیــات اجرایــی 10 هــزار 
واحــد مســکونی کــه در ســفر نوبخــت ســازمان 
برنامــه و بودجــه کشــور بــه جنــوب اســتان کرمــان 
شــد  بســته  مســکن  بنیــاد  بــا  آن  تفاهمنامــه 

آغــاز می شــود. بــه زودی 
ــتان  ــالمی اس ــالب اس ــکن انق ــاد مس ــرکل بنی مدی
کرمــان از افزایــش تســهیالت روســتایی بــه 40 
ــزود:  ــر داد و اف ــال 98 خب ــان در س ــون توم میلی
16 هــزار و 700 واحــد مســکونی در مناطــق راور 
قــرار  مقاوم ســازی  کار  دســتور  در  کوهبنــان  و 
ــه  ــوری ک ــه ط ــدند ب ــار ش ــن اعتب ــد و تامی گرفتن
تســهیالت مقاوم ســازی خانواده هــای روســتایی 
حــدود 12 میلیــون تومــان و خانواده هــای شــهری 
ــوادث  ــد و در ح ــت کردن ــان دریاف ــون توم 13 میلی
ارزان  تســهیالت  تومــان  میلیــارد   700 گذشــته 
ــارد تومــان کمــک  ــار درصــد و 170 میلی قیمــت چه

ــد. ــردم داده ش ــه م ــوض ب بالع
ــکن  ــاد مس ــرد: بنی ــد ک ــوول تاکی ــام مس ــن مق ای
امــروز  تــا  کرمــان  اســتان  اســالمی  انقــالب 
عملیــات مقاوم ســازی 231 هــزار و 425 واحــد 
ــان را  ــتان کرم ــر اس ــتاها سراس ــهرها و روس در ش

ــت. ــانده اس ــان رس ــه پای ب

مجتبی پورحبیبی
خبرنگار/کاغذ  وطن

 42 اینکــه  بیــان  بــا  ســلطانی نژاد 
اســتان کرمــان در  درصــد جمعیــت 
ایــن  روســتاها ســاکن هســتند کــه 
باالتــر  میانگیــن کشــوری  از  میــزان 
ــا  ــردم م ــتر م ــرد: بیش ــد ک ــت، تاکی اس
ــان در  ــتان کرم ــوب اس ــرق و جن در ش
بایــد  و  می کننــد  زندگــی  روســتاها 
بــه خواســته های روســتاییان پاســخ 

شــود. داده  مطلوبــی 
ــه  ــان اینک ــا بی ــوول ب ــام مس ــن مق ای
بنیــاد  رســالت  و  فعالیــت  عمــده 
ــود،  ــام می ش ــتاها انج ــکن در روس مس
ــه  ــن اســت ک ــر ای ــا ب ــالش م ــزود: ت اف
ــا حــل مشــکالت معیشــت و اشــتغال  ب
روســتاییان  مهاجــرت  از  جلوگیــری  و 
نه تنهــا ایــن عــدد حفــظ شــود کــه 

ــود. ــم داده ش ــا ه ارتق

هر
 م

س:
عک

اختالف 11 میلیونی درآمد سرانه شهری 

کرمانی ها با متوسط کشوری

اسـتاندار کرمـان بـا بیان این مطلب که سـرانه بیکاری اسـتان حدود 11.5 درصد اسـت، 
گفـت: متاسـفانه درآمد سـرانه اسـتان کرمان زیر متوسـط کشـوری به طوری کـه درآمد 
سـرانه شـهری در اسـتان کرمـان 25 میلیـون تومـان بـوده امـا متوسـط درآمـد سـرانه 
شـهری کشـور 36 میلیـون تومـان اسـت که شـاهد یک اختـالف فاحـش در این زمینه 

با متوسـط کشـوری هستیم.
بـه گـزارش ایسـنا، محمدجـواد فدایـی در شـورای اقتصـاد مقاومتـی اسـتان کرمـان با 
حضـور معـاون علمـی فنـاوری رییس جمهور گفت: اسـتان کرمـان به لحـاظ امکانات و 
منابـع بالقـوه بسـیار غنی اسـت و از  نظر معدنی این اسـتان را به بهشـت معـادن ایران 
مـی شناسـند.وی بـا بیان این مطلب که سـاالنه 63 میلیـون تن میزان اسـتخراج مواد 
معدنـی اسـتان کرمان اسـت، ادامـه داد: حـدود 40 درصد ارزش افزوده کشـور مربوط به 
معادن اسـتان کرمان اسـت و استان کرمان به لحاظ شـاغلین و ارزش تولیدات معدنی، 
میزان اسـتخراج، کاتد مس، گندله و ... رتبه اول کشـور را به خود اختصاص داده اسـت.

اسـتاندار کرمان از اقلیم اسـتان کرمان سـخن به میان آورد و در ادامه با اشـاره به تولید 
138 نـوع محصـول کشـاورزی در اسـتان کرمان، بیان کـرد: علی رغم همه کـم آبی ها اما 
اسـتان کرمـان بـه لحاظ تولید پسـته، خرما، محصوالت جالیـزی و گلخانـه ای رتبه اول، 
در تولیـد گـردو و گل محمـدی رتبـه دوم و در تولیـد مرکبـات رتبه سـوم کشـور را به خود 

اختصاص داده اسـت.
وی بـه تبییـن ظرفیت هـای اسـتان پرداخـت و اظهـار کـرد: اسـتان کرمـان در بخـش 
صنعت علی رغم آنکه اسـتان صنعتی نبوده اما 5 کارخانه خودروسـازی در اسـتان کرمان 
فعالـت هسـتند بـه طوری که در سـال گذشـته هفـت درصد تولیـدات خودرو کشـور در 

اسـتان کرمان بوده اسـت.
فدایـی بـا بیـان ایـن مطلـب کـه اسـتان کرمان قطـب فوالد کشـور بـه حسـاب می آید، 
اظهـار کـرد: در بخـش فرهنگـی و تاریخـی نیـز اسـتان کرمان جایـگاه بسـیار خوبی در 
کشـور دارد، به طوری کـه از 22 اثـر ثبـت جهانی کشـور، هفت اثر متعلق به اسـتان کرمان 
اسـت. فدایی تصریح کرد: اسـتان کرمان در 25 شـاخص زیر متوسط کشـور قرار دارد که 
نشـان می دهد این منابع و امکانات نتوانسـته نقش موثری در اقتصاد و درآمد اسـتان 
داشـته باشـد، لـذا نیـاز به جهش قابـل توجهی در این حـوزه ها داریم کـه معتقدیم این 
جهـش می توانـد از طریـق شـرکت های دانـش بنیـان بوده و بـرای تحقق ایـن مهم نیز 

نیـاز بـه برنامه ریزی جدی در این راسـتا هسـتیم.

پاکسازی هفت باغ علوی 
از زباله 

فرهنــگ  اشــاعه  و  ترویــج  بــرای 
ــارکت  ــب مش ــی باجل ــت محیط زیس
ــه  ــاره بی زبال ــش دوب ــی چال اجتماع
از  جمعــی  حضــور  بــا  بــاغ کرمــان  هفــت  محــور  در 
باشــگاه  بــه گــزارش  برگزارشــد.  دوســتداران طبیعــت 
ــگاران جــوان از کرمــان،  مرجــان شــاکری، مدیــرکل  خبرن
حفاظــت محیــط زیســت اســتان کرمــان گفــت: باتوجــه بــه 
ــی  ــی یک ــت محیط ــگ زیس ــاعه فرهن ــج واش ــه تروی اینک
ــت  ــت اس ــط زیس ــت محی ــازمان حفاظ ــای س از الویت ه
ــه  ــده ک ــف ش ــف تعری ــای مختل ــی را در دوره ه چالش های
یکــی از ایــن چالش هــا، چالــش بی زبالــه اســت کــه 
ســال گذشــته برگزارشــد. وی  افــزود: بــه دلیــل اســتقبال 
خوبــی کــه شــد امــروز چالــش دوبــاره بــی زبالــه در محــور 
ــگری  ــای گردش ــی از محور ه ــه یک ــان ک ــاغ کرم ــت ب هف
ــا  ــت ب ــازی طبیع ــور پاکس ــه منظ ــت ب ــان اس ــتان کرم اس
ــم. ــزار کردی ــت برگ ــازمان بازیاف ــهرداری و س ــکاری ش هم

زهرا نعمتی، کماندار کرمانی 
در  رقابت های جهانی

زهـرا نعمتـی دارنـده 2 مـدال طـالی 
بازی هـای پاراُالمپیـک، در قالـب تیـم 
ُالمپیـک  سـهمیه  بـرای کسـب  ملـی 
2020 توکیـو بـه مسـابقات جهانـی تیروکمـان در چیـن، اعزام 
می شـود. بـه گـزارش باشـگاه خبرنـگاران جـوان، مسـابقات 
جهانـی تیرانـدازی بـا کمـان، نیمـه دوم اردیبهشـت مـاه بـه 
میزبانـی شـهر شـانگ های در کشـور چیـن برگـزار می شـود. 
ملـی پوشـان ریکـرو ایـران بـرای آمادگی بیشـتر، قرار اسـت 
قبـل از آغاز مسـابقات جهانـی، 15 روز در گوانگجـو چین اردو 
برگـزار کننـد. زهـرا نعمتـی، ملـی پـوش کرمانـی کـه سـابقه 
حضـور در بازی هـای پاراُالمپیـک 2012، 2016 و ُالمپیک 2016 
ریـو را در کارنامـه دارد، نیز برای کسـب سـهمیه ُالمپیک 2020 
توکیـو بـه همـراه تیـم ملـی در ایـن رقابـت هـا حضـور دارد.

نعمتـی در ُالمپیـک ریو نیز موفق به کسـب سـهمیه شـد، اما 
مدالـی کسـب نکـرد، وی نخسـتین بانـوی ایرانـی اسـت کـه 

سـابقه حضـور در ُالمپیـک و پاراُالمپیـک را دارد.

اتمام 35 کیلومتر از »محور 
محمدآباد ریگان - جاسک« 

مدیـرکل راه و شهرسـازی اسـتان کرمـان در 
بازدید اسـتاندار و نماینده مردم شهرستان های 
شـرق این اسـتان در مجلس شـورای اسالمی 
از رونـد احـداث محور محمدآباد ریگان - جاسـک اعالم کرد: این محور 
465 کیلومتر طول دارد که 200 کیلومتر آن در حوزه اسـتان کرمان یعنی 
130 کیلومتـر آن در حـوزه جنـوب اسـتان و 70 کیلومتـر در حوزه شـمال 

اسـتان قرار دارد.
بـه گفتـه محمدمهدی بلـوردی عملیات بازگشـایی 35 کیلومتـر از  این 
محور به اتمام رسـیده اسـت. 7/1 کیلومتر از محور آسـفالت شده؛ چهار 
کیلومتر در حال روسـازی و 3/2 کیلومتر آماده اجرای آسـفالت اسـت.

عملیـات اجرایـی قطعـه دوم بـه طـول 23 کیلومتـر از هفته آینـده آغاز 
مـی شـود.این مقـام مسـوول ادامـه داد: قـرارداد اجرای قطعـه اول به 
طـول 45 کیلومتـر 118 میلیارد ریال، کار انجام شـده 75 میلیارد ریال و 
هزینـه پرداخت شـده بـه پیمانکار 48 میلیارد ریال اسـت. گرچه محور، 
فرعـی اسـت امـا بـا مشـخصات راه اصلی احـداث می شـود.با احداث 

ایـن محور، اسـتان کرمـان به بندر جاسـک متصل می شـود.

محیط 
ورزشزیست راه و 

شهرسازی
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و  دســتی  فرهنگی،صنایــع  میــراث  مدیــرکل 
ادامــه  در  اســتان کرمــان گفــت:  گردشــگری 
ــون  ــگری، تاکن ــات گردش ــت تاسیس ــرح تقوی ط
ــن اســتان  ــر در ای ــل و هفــت مهمانپذی ــج  هت پن

ــت. ــده اس ــازی ش ــتاندارد س اس
بــه گــزارش روابــط عمومــی اداره کل میــراث 
فرهنگــی، صنایع دســتی و گردشــگری اســتان 
رونــد  افــزود:  فرخــی  غالمرضــا  کرمــان 
ــتان  ــگری اس ــات گردش ــازی تاسیس استاندارد س
بــا همــکاری  و  بــه صــورت مســتمر  کرمــان 
ــواد  مشــترک موسســه آمــوزش گردشــگری هفت
کویــر و اداره کل میــراث فرهنگــی اســتان کرمــان 

در حــال انجــام اســت.
ــان دارای 35  ــتان کرم ــه اس ــان اینک ــا بی وی ب
هتــل و هتــل آپارتمــان، 31 مهمانپذیــر و 318 

ــت  ــافر اس ــه مس ــردی و 27 خان ــوم گ ــه ب خان
تصریــح کــرد: اســتانداردهای واحدهــای اقامتــی 
ایــن اســتان از نظــر مشــخصات فنــی، تجهیــزات، 
نیــروی انســانی، کیفیــت ارائــه خدمــات و نحــوه 

ــود. ــی می ش ــنل بررس ــورد پرس برخ
و  دســتی  فرهنگی،صنایــع  میــراث  مدیــرکل 
گردشــگری اســتان کرمــان بیــان کــرد: پــس 
بــر  ارزیابــی  تیــم  اســتانداردها،  تعییــن  از 
ــات  ــت خدم ــود و کیفی ــتندات موج ــاس مس اس
تاسیســات گردشــگری نســبت بــه تعییــن درجــه 

می کنــد. اقــدام  اقامتــی  مراکــز  و  هتل هــا 
و  هتــل   12 بــرای  تاکنــون  داد:  ادامــه  وی 
مهمانپذیــر گواهــی اســتاندارد صــادر شــده و 

اســت. اقــدام  نیــز در دســت  مابقــی 
فرخــی بــا اشــاره بــه اینکــه ایــن طــرح بــه 

کــرد:  تصریــح  دارد  ادامــه  مســتمر  صــورت 
واحدهــای  از  زیــادی  تعــداد  در  خوشــبختانه 
ــی  ــده و مثبت ــیار ارزن ــرات بس ــر، تغیی ــورد نظ م

مشــاهده شــده اســت.
و  صنایع دســتی  فرهنگــی،  میــراث  مدیــرکل 
ــه اینکــه  ــا اشــاره ب گردشــگری اســتان کرمــان ب
ــاس  ــر اس ــی ب ــای اقامت ــات واحده ــرخ خدم ن
می شــود  تعییــن  و کیفیــت خدمــات  ســتاره 
گفــت: بــدون شــک اجــرای ایــن طــرح بــه 
ارتقــای کیفیــت خدمــات تاسیســات گردشــگری 
مذکــور و رضایــت مشــتریان منجــر خواهــد شــد.

اســتان کرمــان بــا هفــت اثــر ثبــت جهانــی، 
ــه طبیعــی و  ــی و هــزاران جاذب ــت مل ــر ثب 700 اث
ــه  ــم گردشــگری کشــور ب تاریخــی از مقاصــد مه

ــی رود. ــمار م ش

 استاندارد سازی 12 هتل و مهمانپذیر در کرمان

معدوم سازی 150 کیلو گرم 
فرآورده خام دامی 

ریـگان  دامپزشـکی  شـبکه  مدیـر 
از ضبـط ومعـدوم سـازی بیـش از 
150کیلوگـرم فـراورده خـام دامی در 
ایـام نـوروز در ایـن شهرسـتان خبـر داد. بـه گـزارش باشـگاه 
خبرنـگاران جـوان از کرمـان، محسـن دهقانیـان مدیر شـبکه 
تشـدید  اجـرای طـرح  در طـول  ریـگان گفـت:  دامپزشـکی 
نظـارت بهداشـتی کـه از 25 اسـفند مـاه 97 آغـاز و تا هفدهم 
فروردیـن مـاه سـال جـاری در مجمـوع 250 مورد بازرسـی از 
مراکـز عرضـه فرآورده هـای خـام دامـی انجـام شـد.وی بیان 
داشـت: در اجـرای ایـن طـرح میـزان 150 کیلـو گرم فـرآورده 
اعـم از گوشـت قرمـز و سـفید و آالیـش خوراکی و شـیر غیر 
قابـل مصـرف ضبـط و معدوم سـازی شـده اسـت. دهقانیان 
بیـان داشـت: در سـال جـاری باعنایـت بـه تامیـن خـودروی 
عرضـه  متخلـف  مراکـز  بـا  حمـل گوشـت  ویـژه  یخچالـدار 
فرآورده هـای خـام دامـی که شـرایط بهداشـتی حمل گوشـت 

را رعایـت نکننـد بـه شـدت برخـورد می شـود.

ریگان


