
مدیر کل مدیریت بحران و حوادث غیرمترقبه استانداری کرمان: 
تعدادی از روستاهای فاریاب را به دلیل جاری شدن سیالب تخلیه کردیم

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی جنوب:

معین های تیاتری در دستور کار 
فرهنگ  و ارشاد جنوب

تخلیه چند روستای فاریاب 
به علت جاری شدن سیل

درآمدزاییزنانجنوبیبامشاغلباغچهای 
رییس سازمان کشاورزی جنوب کرمان: بهره وری بیشتر از باغچه های خانگی در دستور کار 

سازمان جهاد کشاورزی جنوب کرمان است

مدیر عامل شرکت معدنی و صنعتی گل گهر:

کمک ۲۴ میلیارد تومانی منطقه گل گهر 
سیرجان به سیل زدگان کشور 
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رییس آبفار جیرفت: زمینی که چاه را بر روی آن حفر کردیم 

توسط شورا واگذار شده اما حاال مدعی دارد
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ما را در تلگرام دنبال کنید
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درسیکهبایدازسیل

خوزستانبگیریم

محمدحسین نجاتی
یادداشت مهمان

در خوزســـتان یکـــی از گمشـــده های 
را  بحـــران  مدیریـــت  در  خـــود 
خودشـــان  کـــه  مردمـــی  یافتیـــم، 
وارد  و  زدنـــد  بـــاال  آســـتین  نیـــز 
شـــدند. بحـــران  مدیریـــت   معرکـــه 

شـــبکه های  دیگـــر  و  اینســـتاگرام 
ـــه  ـــی ک ـــده از فیلم های ـــر ش ـــی پ اجتماع
مردمـــان در خوزســـتان بـــا دســـت های 
خالـــی و دانشـــی کـــه سینه به ســـینه 
ــال  ــد، در حـ ــود گرفته انـ ــاکان خـ از نیـ
از ممانعـــت  ســـاختن ســـیل بندهایی 
ــتاهای  ــهرها و روسـ ــه شـ از ورود آب بـ
خـــود هســـتند. در اینکـــه نیروهـــای 
مســـئول،  ســـازمان های  امـــدادی، 
فرمانداری هـــا  و  اســـتانداری ها 
ســـهم  مرتبـــط  وزارت خانه هـــای  و 
ـــد،  ـــران دارن ـــت بح ـــرای مدیری ـــی ب بزرگ
ــا  ــده ی مـ ــا گمشـ ــت، امـ ــکی نیسـ شـ
ــیل و  ــد سـ ــای ماننـ ــه بحران هـ در همـ
ــان و  ــتان عیـ ــروز در خوزسـ ــه، امـ زلزلـ
پیـــدا شـــده اســـت.» ســـهم مـــردم و 
 نیروهـــای محلـــی در مدیریـــت بحـــران«.

روزنامـــه  در  پیـــش  وقـــت  چنـــد 
شـــهروند یادداشـــتی خوانـــدم از یـــک 
ــت در  ــالی اسـ ــد سـ ــه چنـ ــی کـ ایرانـ
و  می کنـــد  زندگـــی  ژاپـــن  کشـــور 
ــهری  ــاق در شـ ــان و از روی اتفـ همزمـ
زندگـــی می کنـــد کـــه ســـیل ســـهمگین 
ــه روی  ــن در آن منطقـ ــال 2018 ژاپـ سـ
ــت  ــای مدیریـ ــف فضـ داد. او در توصیـ
بحـــران ســـیل در ژاپـــن نوشـــته بـــود، 
و  تالش هـــا  از  عمـــده ای  بخـــش 
بازســـازی ها در شـــهرهای ســـیل زده 
ژاپـــن را خـــود مـــردم محلـــی انجـــام 
ــران  ــران بحـ ــت و مدیـ ــد و دولـ داده انـ
ــا  ــرای آنهـ ــرایط و راه را بـ ــع شـ در واقـ
همـــوار می کننـــد. حتـــی او در ایـــن 
یادداشـــت اشـــاره کـــرده بـــود کـــه در 
ــای  ــکیالت و نیروهـ ــن تشـ ــور ژاپـ کشـ
شـــهری  خدمـــات  در  نیـــز  رفته گـــر 
ــردم  ــدارد و مـ ــود نـ ــهرداری ها وجـ شـ
یـــا جلـــوی خانـــه خـــود را تمیـــز و 
ــا در بخش هـــای  مرتـــب می کننـــد و یـ
از شـــهر زبالـــه ای دیـــده نمی شـــود 
ـــد. ـــارو کن ـــد آب و ج ـــی بخواه ـــه کس  ک

ــس  ــد برعکـ ــن رونـ ــا ایـ ــران امـ در ایـ
و معیـــوب اســـت. نـــه ســـازوکاری 
بـــرای جلـــب مشـــارکت مردمـــی در 
وجـــود  بحـــران  از  پـــس  بازســـازی 
ــئوالن  ــه اراده ای از ســـوی مسـ دارد و نـ
بـــه  حتـــی کار  بحـــران.  مدیـــران  و 
ــاهد  ــا شـ ــه بعضـ ــد کـ ــی می رسـ جایـ
ایـــن واقعیـــت تلـــخ هســـتیم کـــه بـــه 
غیـــر  کمک هـــای  برخـــی  واســـطه 
آســـیب دیدگان  توقعـــات  ضـــروری 
از  و  نمی شـــود  مدیریـــت  حـــوادث 
مـــی رود. فراتـــر  منطقی تـــر   حـــدی 

ـــی از گمشـــده های  ـــا یک در خوزســـتان ام
خـــود در مدیریـــت بحـــران را یافتیـــم، 
مردمـــی کـــه خودشـــان نیـــز آســـتین 
بـــاال زدنـــد و وارد معرکـــه مدیریـــت 
بحـــران شـــدند. ای کاش کـــه مدیـــران 
بحـــران مـــا نیـــز بـــا آموزش هـــای 
ـــم  ـــیل ک ـــن پتانس ـــد از ای ـــی بتوانن عموم
نظیـــر بهتـــر و بیشـــتر اســـتفاده کننـــد.

کهنوججیرفت

هوا
 و 

آب

کمک ۲۴ میلیارد تومانی
 منطقه گل گهر سیرجان به سیل زدگان کشور 

مدیر عامل شـرکت معدنی و صنعتی 
گل گهر از اختصاص مبالغی از سـوی 
شـرکت گل گهـر و شـرکت های زیـر 
مجموعـه آن جهـت کمـک بـه سـیل 

زدگان کشـور خبر داد.
بـه گـزارش روابط عمومـی و امور بین 
الملل شـرکت گل گهـر، مهندس تقی 
زاده مدیـر عامـل گل گهـر بـا تاکیـد 
بـر مسـاعدت و کمـک همـه جانبـه 
گل گهـر بـه هموطنـان آسـیب دیـده 
در حادثـه سـیل اخیـر گفـت: پیـرو 
جلسـات تشکیل شـده در استانداری 
کرمـان و سـازمان ایمیـدرو  مبلغ 24 
میلیـارد تومـان جهـت کمـک هـای 
همـه جانبه به آسـیب دیدگان سـیل 
اخیـر در کشـور اختصـاص داده مـی 
شـود کـه از ایـن مبلـغ 14 میلیـارد 
تومـان آن توسـط سـازمان ایمیـدرو 

بـه  نیـز  آن  تومـان  میلیـارد   10 و 
اسـتانداری کرمـان بـه عنـوان معین 

داده  تخصیـص  خوزسـتان  اسـتان 
شـود. می 

مهنـدس تقـی زاده در ایـن خصوص 
گفـت: مبلغ 12 میلیارد تومان توسـط 
شـرکت معدنـی و صنعتـی گل گهر،6 
میلیارد تومان توسـط شـرکت سـنگ 
آهـن گهـر زمیـن، 3 میلیـارد تومـان 
توسـط شـرکت توسـعه آهـن و فوالد 
گل گهـر ، 2 میلیـارد تومـان توسـط 
شـرکت جهـان فـوالد سـیرجان و 1 
میلیـارد تومـان نیـز از طریق شـرکت 
پرداخـت  سـرمایه گـذاری گل گهـر 

شـد. خواهد 
هـای  کمـک  بـر  افزود:عـالوه  وی 
نقـدی تعـداد 14 دسـتگاه ماشـین 
آالت سـنگین نیـز از طـرف شـرکت 
اطلـس عمـران گل گهـر بـرای کمـک 
بـه سـیل زگان ارسـال و در منطقـه 
حمیدیـه خوزسـتان مسـتقر گردیده 

اسـت..

مدیر کل میراث فرهنگی استان خبر داد:
موزه جیرفت تا اطالع ثانوی تعطیل شد

مدیـر کل میـراث فرهنگـی، صنایـع دسـتی و گردشـگری 
اسـتان کرمـان از تعطیلـی مـوزه باستانشناسـی جیرفـت 
تـا اطـالع ثانـوی خبـر داد و گفـت: در پـی هشـدارهای 
هـا،  رودخانـه  طغیـان  احتمـال  بـر  مبنـی  هواشناسـی 
آبگرفتگـی معابـر و سـیالبی شـدن مسـیرها اجـرای کلیـه 
تورهـای گردشـگری بـه مقصد مناطـق جنوبی این اسـتان 

تـا 24 سـاعت آینـده لغـو گردیـده اسـت.
غالمرضـا فرخـی با اشـاره بـه اینکه تـا این لحظـه بارندگی 
هـای اخیـر خسـاراتی بـه بناهـای تاریخی و محوطـه های 
باسـتانی جنـوب اسـتان کرمـان در پـی نداشـته اسـت، 
اظهـار کـرد: اکیپـی متشـکل از نیروهـای یـگان حفاظت و 

کارشناسـان اداره کل میـراث فرهنگـی اسـتان بـه مناطـق 
جنوبـی اعـزام شـده اند تـا در شـرایط اضطـراری وارد عمل 

شوند.
بـه گزارش ایسـنا، وی با تاکید براینکه موزه باستانشناسـی 
شـهر جیرفـت در نزدیکـی رودخانـه هلیـل رود قـرار دارد، 
تصریـح کـرد: ایـن موزه تـا اطالع ثانـوی و تا زمـان پایداری 

وضعیـت جـوی تعطیل خواهـد بود.
فرخـی بـا بیان اینکه تمهیدات الزم جهت کاهش خسـارات 
ناشـی از بارندگی ها اتخاذ شـده اسـت، خاطرنشان کرد: در 
حـال حاضر کلیـه نیروهای یگان حفاظـت میراث فرهنگی 

اسـتان کرمـان در آماده باش کامل قـرار دارند.

16 تا 1522 تا 20

اطالع رسانی

ماشین آالت راهداری برای جلوگیری آبگرفتگی معابر در شهرهای کرمان و کهنوج
از ورود سیل به بافت تاریخی کرمان مستقر شدند

جانشـین سـتاد مدیریـت بحـران اسـتانداری کرمـان 
گفـت: در شـهرهای کرمان و کهنـوج آبگرفتگی معابر را 
داریـم کـه با همکاری دسـتگاه های متولـی و امکاناتی 
کـه دسـتگاه های اجرایـی در اختیـار قـرار داده انـد، در 

حال تخلیه شـدن اسـت.
اللهـی موسـوی دربـاره آخریـن  سـیدمصطفی آیـت 
وضعیـت اسـتان در پـی بارندگـی های شـب گذشـته 
اظهار کرد: بارندگی ها از روز گذشـته در سـطح اسـتان 

کرمـان شـده و بـا توجـه به آمادگـی ضمنی کـه از قبل 
ایجـاد شـده بـود و فرمانـداری هـا و دسـتگاه هـای 
اجرایـی آمادگـی داشـتند، تـا حـدودی اوضـاع کنترل 

شـده امـا حجـم و وسـعت بـارش هـا زیاد اسـت.
در  روسـتا  چنـد  افـزود:  وی  ایسـنا،  گـزارش  بـه 
شهرسـتان هـای جنوبـی از جملـه قلعه گنـج و رودبار 
دچار مشـکل شـده که برخی از روسـتاها تخلیه شـده 
امـا بـا فروکش کـردن بارش هـا و رفع مشـکل، مردم 

مـی تواننـد بـه روسـتا برگردند.
موسـوی تصریـح کـرد: برخـی راه هـای اسـتان نیز در 
غـرب و جنـوب اسـتان مسـدود شـده کـه نیروهـای 
راهـداری در حـال کار برای بازگشـایی محورها هسـتند 

و تاکنـون سـه معبـر باز شـده اسـت.
معـاون امـور عمرانـی اسـتانداری کرمان بیان کـرد: در 
شـهرهای کرمـان و کهنـوج آبگرفتگـی معابـر را داریـم 
کـه بـا همـکاری دسـتگاه هـای متولـی و امکاناتی که 
دسـتگاه های اجرایـی در اختیار قـرار داده اند، در حال 

تخلیه شـدن اسـت.
وی اظهـار کـرد: امـروز اوج بـارش هـا را در اسـتان 
کرمـان داریـم و از فـردا ایـن سـامانه از اسـتان خارج 

شـود. می 
موسـوی در پایـان توصیه کـرد: رانندگان حتـی االمکان 
از سـفرهای بیـن شـهری غیرضـروری پرهیـز کننـد و 
مـردم از حضـور در ارتفاعـات، اطراف سـدها، دریاچه ها 
و رودخانـه ها اجتناب کنند تا مشـکلی بـه وجود نیاید.

 وی افـزود: بعضـا افـراد ممکـن اسـت بـرای گرفتـن 
عکـس در اطـراف رودخانـه هـا حضـور پیـدا کننـد، که 
ممکن اسـت زمین نشسـت کند و دچار مشـکل شـود 

لـذا تاکیـد داریـم، از ایـن کار خـودداری نمایند.

فرمانـدار کرمـان با بیان اینکه با کمک ماشـین آالت راهداری 
کرمـان پمپ هایـی بـرای کشـیدن آب در مناطـق تاریخـی و 
میراثـی کرمـان مسـقر شـده اسـت گفـت: تالش شـده تا با 
مکـش آب های سـطحی از ورود آب بـه بافت تاریخی و بازار 

تاریخـی کرمان جلوگیری شـود.
علـی بابایـی بـا اشـاره بـه جلسـه روز گذشـته سـتاد بحران 
شهرسـتان کرمـان اظهـار داشـت: خوشـبختانه هماهنگی و 
تقسـیم وظایـف انجـام شـده و تاکنـون مشـکل خاصی در 

شهرسـتان کرمـان تاکنون نداشـتیم.
بـه گـزارش تسـنیم، وی بـا بیـان اینکه سـد خاتـم االنبیا در 
رایـن کـه از چنـد رور پیش سـرریز شـده بود بـا برنامه ریزی 

که از قبل داشـتیم دریچه های سـد باز شـده اسـت گفت: در 
ایـن منطقه در روسـتاهای باالدسـت بارش برف داشـته ایم.

فرمانـدار کرمـان بـا اشـاره بـه اینکـه بیشـترین بارش هـا در 
شهرسـتان کرمـان را در بخـش ماهـان و چتـرود داشـتیم 
افـزود: در بخـش چترود در قسـمتی از مسـیر آب از سـطح 
رودخانـه بـاالزده بـود کـه خوشـبختانه بـا هدایـت آب ایـن 

مسـئله مدیریت شـد.
وی بـا بیـان اینکـه بعـد از تونـل سـیرچ در بخـش شـهداد 
مسـیر مسـدود شـده بـود که خوشـبختنه بازگشـایی شـده 
اسـت عنـوان کـرد: بارندگـی در بخش اندوهجرد مشـکالتی 
ایجـاد کـرده اسـت کـه در حـال برطـرف کـردن مشـکل در 

هسـتیم. منطقه 
بابایـی با اشـاره به اینکه شـدت بارش هـا در منطقه کوهپایه 
کرمـان باعـث مشـکالتی شـده بـود گفـت: ماشـین آالت 
سـنگین بـه منطقـه اعـزام شـده و خاکریـزی را که سـیل با 

خـود بـرده بـود در حـال ترمیم اسـت.
وی بـا بیـان اینکـه بـا کمـک ماشـین آالت راهـداری کرمان 
پمپ هایـی بـرای کشـیدن آب در مناطـق تاریخـی و میراثی 
کرمـان مسـقر شـده اسـت افـزود: تـالش شـده تـا مکش 
آب های سـحطی از ورود آب به بافت تاریخی و بازار تاریخی 

کرمـان جلوگیری شـود.

فرماندار کرمان:جانشین ستاد بحران استانداری کرمان خبر داد:
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حـاال  شـاید  شـجاعی  امیـد  نبی دوسـت-  مسـعود 
می توانسـت کرسـی تدریسـی در یکی از دانشگاه های 
معـروف ایـران داشـته باشـد و از تجربه هـای متعـدد 
ایـن سـال هایش بگویـد؛ از تجربه سـال ها کار مرمتی 
در جاهایـی همچـون میمنـد و جیرفـت. او امـا یـک 
روز تصمیـم گرفـت قیـد درس و دانشـگاه را بزنـد و 
به جای نشسـتن سـر کالس، بشـود اسـتادکار مرمِت 
ایـراج؛ روسـتایی تاریخـی امـا نـا شـناخته کـه معلوم 
نبـود اگـر پـای امید بـه آن نمی رسـید، امروز چـه روز 

و روزگاری داشـت.
خانه هـای  مرمـت  مشـغول  حـاال  شـجاعی  امیـد 
روسـتایی اسـت، گاهـی وقتـش را بـه مرغـداری و 
توریسـت های  روزهـا  بعضـی  شـترداری می گذرانـد، 
خالصـه  و  می دهـد  سـامان  و  سـر  را  خارجـی اش 
یـک تنـه پـای توسـعه میـراث فرهنگی و گردشـگری 
روسـتایی ایسـتاده کـه بیشـتر جوان هایـش قیـد آن 

زده انـد. را 
 -امیـد شـجاعی متولـد بهبهان اسـت؛ شـهری با 200 
هـزار نفـر جمعیـت، ولـی امـروز در یک روسـتای 200 
خانـواری زندگـی می کند. قصـه این مهاجـرت از کجا 

می شود؟ شـروع 
قصه از سـال 82 شـروع شـد کـه من رفتم دانشـگاه. 
قبلـش خیلـی چیـز پیچیـده ای نبـود. دو سـالی در 
و  خوانـدم  تاریخـی  بناهـای  مرمـت  رشـته  زاهـدان 
کاردانـی گرفتـم. البتـه قبـل از تمـام شـدنش یـک 
بـرای همیـن یـک مـاه  و  دوره کارآمـوزی داشـتیم 
در روسـتای میمنـد مسـتقر شـدیم. میمنـد هـم کـه 
می دانیـد، یـک روسـتای صخـره ای تاریخی اسـت که 
حـدود 450 خانـه دسـتکند دارد. مـا آن زمـان بـرای 
و کارهایـی  تاریخـی  بناهـای  برداشـت  نقشه کشـی، 
مثـل مستندسـازی و آسیب شناسـی بـا یـک گـروه 
هفـت نفـره در آنجـا مسـتقر شـدیم. همـه گـروه هم 
یـک مـاه آنجـا بودند، بـه جز من کـه به خاطـر قدری 
کسـالت مجبـور شـدم پنـج روز بیشـتر از بقیـه آنجـا 
باشـم. در همـان پنـج روز هـم فهمیـدم کـه یکـی از 
از  اسـت  ممکـن  میمنـد  میـراث  کارشـناس های 
آنجـا بـرود و مـن می توانـم بـه عنـوان ناظـر همـان 
جـا مشـغول شـوم. همیـن هـم موجـب شـد کـه بـه 

برگشـتن بـه میمنـد فکـر کنـم.
- یعنـی به روسـتای میمند به عنـوان محلی برای کار 

و زندگی همیشـگی فکر کردید؟
بلـه. اتفاقـًا بعـد از کاردانـی هـم از میـراث فرهنگـی 
میمنـد تمـاس گرفتنـد و من هـم همان جا مشـغول 

به کار شـدم.
- مسوول چه کاری بودید؟

ناظـر و سرپرسـت کارگاه مرمـت. می شـود گفـت کـه 
ایـن حضـور، نخسـتین تجربـه زندگـی من در روسـتا 
بـود. در مدتـی هم که آنجا بودم، شـاید حتی تا شـهر 

بابـک هـم که همـان نزدیـک بـود، نمی رفتم.
- ایـن بـرای شـما که قبـل از آن در شـهر زندگی کرده 

بودید، سـخت نبود؟
فهمیـده بـودم چیزی که آدم را در روسـتا آزار می دهد، 
نداشـتن کار اسـت. ولـی کار کـه باشـد، تنـوع هـم به 
وجـود می آیـد. بـرای همیـن هـم مـدام کار می کردم. 
هـم کارهـای مرمتـی بـود و هـم کمـک  بـه اهالـی و 
کارهـای متفرقـه روسـتا. همین هم موجب شـده بود 
کـه خیلـی به روسـتایی ها نزدیک شـوم. تـا جایی که 
خیلی هـا اشـتباه می کردنـد و مثـاًل بعـد از دو سـال 
از حضـور مـن در میمنـد، فکـر می کردنـد 6، هفـت 
سـال اسـت که مـن آنجا سـاکنم. کم کم بـرای تأمین 
لبنیـات خـودم، یک گاو هـم خریدم. ایـن  طوری هم 
شـیر داشـتم و هـم بقیـه لبنیـات را تولیـد می کردم.

- یعنـی تصمیـم گرفتـه بودید که مثل یک روسـتایی 
واقعـی زندگی کنید.

بلـه. حتـی بعضـی موقع هـا بـا چوپان هـا می رفتـم 
صحـرا. یـا مثـاًل بـرای پیرترهـا گـردو جمـع می کردم. 
گاهـی وقت هـا هـم می رفتیـم جمـع آوری گیاه هـای 

دارویی.
تغییـرات مدیریتـی موجب شـد کـه از میـراث میمند 
بیـرون بیایـم و در کنـار درس، چنـد سـالی در میراث 

جیرفـت مشـغول به کار شـوم.
- در همـه ایـن سـال ها، خانـواده مشـکلی بـا دوری 
شـما نداشـتند؟ مثاًل نمی شـد پروژه های مرمتیتان را 

جایـی نزدیـک بهبهـان انتخـاب می کردید؟
خانـواده شـاید در حد گالیه چیزهایـی می گفتند. مثاًل 
گاهـی می گفتنـد کـه بـرو فـالن اداره مشـغول بـه کار 
شـو. یـا مثـاًل یکـی از برادرهایـم شـاغل شـرکت نفت 
بـود و خانواده شـاید توقع داشـتند که مـن هم همان 
مسـیر را بـروم. مـن ولی خیلـی با این کارها وسوسـه 
نمی شـدم. یعنـی بیشـتر دوسـت داشـتم در همـان 
حـوزه کاری خـودم فعالیـت کنـم. بویـژه اینکـه بعد از 
پایان کارشناسـی، ارشـد مرمت را هم در دانشـگاه یزد 
قبـول شـدم؛ دانشـگاهی کـه البتـه یـک مـاه بیشـتر 

نتوانسـتم ادامـه بدهـم.- چرا؟
ببینیـد، دلیلـی که من یـزد را انتخاب کرده بـودم، این 
بـود کـه نزدیـک به ایـن منطقه باشـم. یـک  جورهایی 
شـاید ایـن روسـتا ذهـن مـن را مشـغول کـرده بـود. 
یعنـی هـم روسـتا خیلـی خـوب بـود و هـم شـاید 

کویرتجربه هایـی بـرای خودشـان کنـار بگذارنـد. 
- این ها برای شما درآمد خوبی داشت.

نـه خیلـی خـوب. البتـه گاهـی بعضـی کارهـا را هـم 
بـرای اهالـی انجـام مـی دادم. 

»امید«ِ ایراج 

خبر

معین های تیاتری در دستور کار 
فرهنگ وارشاد جنوب

مدارس شبانه روزی جنوب کرمان 
تخلیه شدند

به گـزارش روابط عمومـی اداره کل 
فرهنـگ و ارشـاد اسـالمی جنوب 
انجمـن  مدیـره  هیـأت  کرمـان 
نمایـش جنوب با مدیرکل فرهنگ 
و ارشـاد اسـالمی جنـوب کرمـان دیـدار کردنـد.

در ایـن نشسـت هیـأت مدیـره انجمـن نمایش 
ضمـن تبریـک سـال جدیـد و رونـق تولیـدات 
هنرهـای نمایشـی در جنوب به بیـان موضوعات 
خـود در فصل هـای تیاتـری پرداختند.حسـین 
برنامه ریـزی  دیـدار  ایـن  در   : اسـحاقی گفـت 
سیاسـت های تیاتـری مورد بررسـی قـرار گرفت 
و مقرر شـد در تدوین برنامه های امسـال انجمن 
نمایـش بـه تقویـت و ارتقاء آمـوزش و پژوهش 
بپـردازد  شهرسـتان ها  در  عمومـی  اجراهـای  و 
اکوسیسـتم  یـک  تیاتـر  مدیریـت  حـوزه  در  و 
تیاتـری از زیـر مجموعـه اکوسیسـتم فرهنگـی 

و هنـری جنـوب کرمـان مـورد توجـه قـرار گیـرد 
.حسـین اسـحاقی بیان داشـت : هـر مدیریتی 
کـه  دارد  اجرایـی  مکانیـزم  و  سیسـتم  یـک 
مـی  تقسـیم  کوچک تـری  مجموعه هـای  بـه 
شـود؛در اکوسیسـتم فرهنگـی و هنـری بـه این 
مجموعه هـای کوچـک توجـه می شـود تـا رونـد 
رشـد و توسـعه در یـک نظـام صحیـح بـه ارتقـا 
برسـند .بـه همیـن منظـور معین های تیاتـری را 
در دسـتور کار قـرار دادیم تا هم بـه حوزه آموزش 
بپردازیـم هـم بـه طـور مـوازی بـه تولیـد تیاتـر 
کمـک کنیـم .در این نشسـت در رابطـه با فرآیند 
انتخابـات هیأت مدیـره انجمـن نمایش،تعیین 
تکلیـف هزینـه هـا و اعتبـارات انجمـن نمایش، 
و  تیاتـر  فعـال کـردن شـورای سیاسـت گذاری 
جشـنواره های فجـر و تیاتر خیابانـی رضوی مورد 

بحـث و تبـادل نظـر قـرار گرفت.

پـرورش  و  آمـوزش  مدیـرکل 
تمامـی  گفـت:  کرمـان  اسـتان 
جنـوب  شـبانه روزی  مـدارس 
اسـتان کرمان تخلیـه و در اختیار 
سـتاد بحـران قـرار گرفت.بـه گـزارش ایسـنا 
در حاشـیه جلسـه  اسـکندری نسـب  احمـد 
اسـتان کرمـان،  پـرورش  و  آمـوزش  شـورای 
گفـت: بـا توجـه به فعالیت سـامانه بارشـی در 
جنـوب اسـتان تمامی مدارس شهرسـتان های 
جنوبـی اسـتان از جمله کهنـوج، منوجان، قلعه 
گنـج، رودبارجنوب، فاریـاب، جیرفت و عنبرآباد 
روز گذشـته تعطیـل شـد.وی با اشـاره به اینکه 
تمامی تمهیدات الزم از سـوی مدیـران آموزش 
و پرورش این شهرسـتان ها با هماهنگی سـتاد 
بحـران انجـام شـده اسـت، افـزود: مـدارس 
شـبانه روزی ایـن شهرسـتان ها نیز تخلیـه و در 

اختیـار سـتاد بحران هر شهرسـتان قـرار گرفته 
اسـت تـا در صـورت لزوم اسـکان اضطـراری و 
موقـت مـردم در ایـن مـدارس انجـام شـود. 
مدیرعامـل جمعیـت هالل احمر اسـتان کرمان 
تصریـح کـرد: همـه انبارهـای اسـتان تقویـت 
شـده اند و همچنین همه نیروهای مـا در آماده 
بـاش کامل هسـتند."رضا فـالح" در گفت وگو با 
خبرنـگار ایسـنا، از آمـاده بـاش کامل جمعیت 
هالل احمـر اسـتان کرمان در همه نقاط اسـتان 
خبـر داد و گفـت: جمعیـت هالل احمـر تـا روز 
سه شـنبه به ویـژه در جنـوب و شـرق اسـتان 
در آمـاده بـاش کامل قـرار خواهند داشـت.وی 
اظهار کرد: همه شـهرهای اسـتان معیـن دارند 
تـا در زمـان حادثـه نیروهـای شـهرهای معین 
بـه کمـک نیروهـای جمعیت مسـتقر در شـهر 

حادثـه دیده بشـتابند.

ــش  ــه بخ ــت ب ــور جیرف ــت: مح ــت گف ــدار جیرف  فرمان
ــه دلیــل طغیــان  ــاغ باغوئیــه ب اســماعیلیه در روســتای ب

ــاًل مســدود اســت. ــه فع رودخان
ــر در خصــوص  ــگار مه ــا خبرن ــو ب ــور در گفتگ ــوذر عطاپ اب
داشــت:  بیــان  وضعیــت جــوی شهرســتان جیرفــت 
تقریبــًا از ســاعت 9 و 30 دقیقــه شــب گذشــته بارندگــی 
ــون  ــا کن ــاز و ت ــت آغ ــتان جیرف ــاط شهرس ــام نق در تم
ــن شهرســتان  ــی در ای ــزان بارندگ ــه می ــه دارد.وی ب ادام
ــتان  ــی در شهرس ــن بارندگ ــزود: میانگی ــرد و اف ــاره ک اش
بیشــترین  بــوده کــه  میلیمتــر   36 تاکنــون  جیرفــت 
میــزان بــارش در بخــش اســماعیلیه بــا 5۷ میلــی متــر 
ــا االن 39  ــت ت ــهر جیرف ــه داد: در ش ــت.عطاپور ادام اس
میلــی متــر بارندگــی تخمیــن زده شــده کــه موجــب 
بــروز برخــی مشــکالت از جملــه آب گرفتگــی معابــر 

شــده اســت.

جاری شدن روان آب ها 
فرمانــدار جیرفــت گفــت: بــا توجــه بــه بارش هــای اخیــر 
شــهرداری در ســطح شــهر در حــال بررســی نقاطــی 
اســت کــه احتمــال آب گرفتگــی در آنهــا وجــود دارد 
ــه  ــورت گرفت ــل ص ــه از قب ــی ک ــا اقدامات ــه ب ــن اینک ضم
مشــکل خاصــی نداریــم.وی بــا اشــاره بــه جــاری شــدن 
ــا  ــزود: ب ــتان اف ــن شهرس ــای ای روان آب در رودخانه ه
ــده  ــارتی وارد نش ــون خس ــده تاکن ــام ش ــدات انج تمهی
اســت. همچنیــن محــور جیرفــت بــه بخــش اســماعیلیه 
و شهرســتان فاریــاب در روســتای بــاغ باغوئیــه بــه 
ــازه  ــت و اج ــدود اس ــاًل مس ــه فع ــان رودخان ــل طغی دلی

ســد  وضعیــت  بــه  جیرفــت  ندادیم.فرمانــدار  تــردد 
ــًا نزدیــک بــه ۷4  جیرفــت اشــاره و تصریــح کــرد: تقریب
درصــد از مخــازن ســد معــادل 205 میلیــون مترمکعــب 
ــت  ــه حــال مشــکلی نداشــتیم و ظرفی ــا ب ــر شــده و ت پ
ــاز کــردن  ــه ب ــاز ب ــوز نی ــدازه ای اســت کــه هن ــه ان ســد ب
ــج  ــدار قلعه گن ــت. فرمان ــده اس ــاس نش ــا احس دریچه ه
ــایر  ــت عش ــکان موق ــرای اس ــل ب ــه مح ــت: س ــز گف نی
ــاه  ــز چ ــه و مرک ــرخ قلع ــتان س ــهر، دهس ــز ش در مرک
دادخــدای ایــن شهرســتان در نظــر گرفتــه شــده اســت.

عطــا ناوکــی در گفــت و گــو بــا خبرنــگار ایرنــا بــا تاکیــد 
ــه  ــرای مقابل ــر ضــرورت پیشــگیری و حفــظ آمادگــی ب ب
ــه  ــرای مقابل ــی ب ــزود: پیشــگیری و آمادگ ــا بحــران اف ب
ــوده و  ــت بحــران ب ــم در مدیری ــل مه ــا بحــران از عوام ب
ــایر  ــت عش ــکان موق ــرای اس ــیالب، ب ــوع س ــل از وق قب
ــج چــاره اندیشــی شــد.وی ادامــه داد: فراهــم  قلعــه گن
ــه موقــع  ــار اطــالع رســانی ب کــردن تمهیــدات الزم در کن

ــر ضــروری اســت. ــک ام در شــرایط خــاص، ی

80درصد تاالب جازموریان آبگیری شد
استانداردســازی  گفــت:  گنــج  قلعــه  فرمانــدار 
در  امکانــات  و  تجهیــزات  بهینه ســازی  زیرســاخت ها، 
ایــن شهرســتان انجــام و برگــزاری منظــم و مرتــب 
جلســات ســتاد بحــران و تقســیم کار بیــن اعضــای 
ایــن ســتاد نیــز انجــام شــده اســت.وی افــزود: در 
ــودر، بلــدوزر و بیــل  حــال حاضــر بیــش از 10 دســتگاه ل
ــد  ــتان مانن ــی از شهرس ــتاها و مناطق ــی در روس مکانیک
ــک، شــمس  صــوالن، چــاه حســینعلی، تمگــران، چــاه ل

باالدســت  پلــی، رودخانــه هــای  آبــاد، رودخانــه ده 
محلــه هــای ســرتک، زر و گلدشــت، پــل ســورگاه، چــراغ 
آبــاد و چیــل آبــاد،دوالب و بلبــل آبــاد و تــرک آبــاد 
و چلپایــی کــه از قبــل شناســایی شــده در حــال کار 
ــل  ــاش کام ــاده ب ــران در آم ــتاد بح ــتند.اعضای س هس
ــاش  ــاده ب ــم در آم ــج ه ــه گن هســتند و بیمارســتان قلع
کامــل قــرار دارد و بــا توجــه بــه تمهیــدات الزم و تدابیــر 
بســیار خــوب شــورای بحــران، امیدواریــم کــه بحــران را 
مدیریــت کــرده و نیازمنــد همــکاری مــردم و شــهروندان 
بــرای فراهــم نمــودن تمهیــدات الزم هســتیم.تاکنون 80 
ــری  ــان، آبگی ــوب کرم ــان در جن ــاالب جازموری ــد ت درص
شــده اســت.اداره کل هواشناســی اســتان کرمــان هشــدار 
ــی و  ــق جنوب ــتر مناط ــش رو، بیش ــای پی ــارش ه داده ب
ــارز،  ــه  هــای جبالب ــه دامن ــی اســتان از جمل ــوب غرب جن
کهنــوج، رابــر، بردســیر، جیرفــت، فاریــاب، قلعــه گنــج و 

ــد داد. ــرار خواه ــر ق ــت تأثی ــوب را تح ــار جن رودب

بـارش باران های موسـمی و احتمال جاری شـدن سـیل، یکی 
از ویژگی هـای فصـل بهار اسـت. امـا رعایت نکاتی سـاده برای 
محافظـت از خـود در قبـل، حیـن و بعـد از جاری شـدن سـیل 
می توانـد مـا را در داشـتن زندگی سـالم کمک کنـد. به گزارش 
ایران)ایسـنا(،  دانشـجویان  خبرگـزاری  خبرنگار»حـوادث« 
بـارش سـنگین و ذوب شـدن سـریع بـرف مهم تریـن دلیـل 
وقـوع سـیل اسـت. سـیل هنگامـی اتفـاق می افتـد کـه کانال 
رودخانـه یـا مسـیر طبیعـی جریـان آب ظرفیـت طغیـان را 
نداشـته باشـد و عواملی مانند باران های سـنگین، ذوب سریع 
بـرف، شـیب های زیـاد، تخریـب سـدها، وجود طوفـان و نفوذ 
آب بـه سـاحل و دخالـت انسـان در طبیعـت، از قبیـل نابودی 
جنگل هـا و مراتـع از دیگـر عوامل مهم در بروز سـیالب اسـت. 
سـیالب ها بـر دو گونه انـد، سـیالب های آرام کـه بـه تدریـج در 
طـی روزهـا و هفته هـا در اثر بارندگـی و افزایش حجم ناگهانی 
و سـیالب های  ایجـاد می شـوند  دریاچه هـا  و  رودخانـه  آب 
ناگهانـی کـه در اثـر افزایـش ناگهانـی حجـم آب رودخانه ها و 
دریاچه هـا ایجـاد شـده و بـا خود مـرگ و مصدومیـت افراد و 

آبگیری7۴درصدی
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سیالب راه ارتباطی ۴۳ روستا را
در جنوب کرمان را مسدود کرد

و  حمـل  و  راهـداری  مدیـرکل 
جنـوب کرمـان  جـاده ای  نقـل 
بـاران  شـدید  بـارش  گفـت: 
 43 ارتباطـی  راه  سـیالب  و 
و  مسـدود  را  کرمـان  جنـوب  در  روسـتا 
خسـارت  روسـتایی  ارتباطـی  راه   26۷ بـه 
فـارس  خبرگـزاری  بـه گـزارش  وارد کـرد. 
بـا  جمیلـی  مسـعود  کرمـان،  جنـوب  از 
بیـان اینکـه بـارش شـدید بـاران و جـاری 
آبنمـا   36 تخریـب  سـبب  سـیالب  شـدن 
در محورهـای ارتباطـی جنـوب کرمان شـده 
اسـت، اظهـار داشـت: هم اکنـون بـه علـت 
در  سـیالب  حرکـت  و  رودخانه هـا  طغیـان 
بسـتر رودخانـه از محـل آبنماهـا در هفـت 
نقطـه در جنـوب کرمـان قطع شـده اسـت.

مدیـرکل راهـداری و حمـل و نقـل جاده ای 

 9 تخریـب  بـه  اشـاره  بـا  کرمـان  جنـوب 
شهرسـتان های  حـوزه  در  پـل  دسـتگاه 
کـرد:  بیـان  جنـوب  رودبـار  و  جیرفـت 
و  دریواسـیون ها  دسـتک ها،  تخریـب 
دال  بـه  صدمـه  باعـث  کوله هـا  نشسـت 
جنـوب  ارتباطـی  محورهـای  در  پل هـا 
حجـم  بـه  توجـه  اسـت.با  شـده  اسـتان 
مناطـق  بـه  عـدم دسترسـی  و  بارندگی هـا 
اعـالم گشـت های  بـا  تاکنـون  کوهسـتانی 
روسـتایی  راه  526 کیلومتـر  بـه  راهـداری 
اسـت  خسـارات  درصـد  تـا90   30 بیـن 
.جمیلـی بـا بیـان اینکـه ایـن بارندگی ها تا 
روز دوشـنبه در حـوزه جنـوب کرمـان ادامه 
دارد، افـزود: بـا تمهیدات اعالم شـده، 185 
نیـروی راهـداری بـا 130 دسـتگاه سـبک و 
هسـتند. فعـال  سـنگین  و  نیمه سـنگین 

مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دسـتی و گردشـگری 
اسـتان کرمان گفت: تـا این لحظـه بارندگی های اخیر 
خسـارتی بـه بناهـای تاریخی و محوطه های باسـتانی 
جنـوب اسـتان کرمـان وارد نکـرده اسـت.به گـزارش 
خبرگـزاری مهـر بـه نقـل از روابـط عمومـی میـراث 
فرهنگـی کرمـان، غالمرضـا فرخـی از تعطیلـی مـوزه 
باستانشناسـی جیرفـت تـا اطـالع ثانـوی خبـر داد و 
گفت: در پی هشـدارهای هواشناسـی مبنی بر احتمال 
طغیـان رودخانه ها، آبگرفتگی معابر و سـیالبی شـدن 
مسـیرها اجرای تمامـی تورهای گردشـگری به مقصد 
مناطـق جنوبـی ایـن اسـتان تا 24 سـاعت آینـده لغو 
شـده اسـت.فرخی بـا اشـاره بـه اینکـه تا ایـن لحظه 
بارندگی هـای اخیـر خسـاراتی بـه بناهـای تاریخـی و 
محوطه هـای باسـتانی جنـوب اسـتان کرمـان در پـی 
نداشـته اسـت، اظهار کرد: اکیپی متشـکل از نیروهای 
یـگان حفاظت و کارشناسـان اداره کل میراث فرهنگی 
اسـتان به مناطـق جنوبی اعزام شـده اند تا در شـرایط 
اضطـراری وارد عمـل شـوند.وی با تاکیـد براینکه موزه 
رودخانـه  نزدیکـی  در  باستانشناسـی شـهر جیرفـت 
هلیـل رود قـرار دارد، تصریـح کـرد: این مـوزه تا اطالع 
ثانـوی و تـا زمـان پایـداری وضعیـت جـوی تعطیـل 

خواهـد بود.
فرخـی بـا بیـان اینکـه تمهیـدات الزم بـرای کاهـش 
اسـت،  اتخـاذ شـده  بارندگی هـا  از  ناشـی  خسـارات 
تصریـح کـرد: در حـال حاضـر تمامـی نیروهـای یگان 
حفاظـت میراث فرهنگی اسـتان کرمـان در آماده باش 

کامـل قـرار دارند.

باران به بناهای 
تاریخی جنوب کرمان 

خسارت وارد نکرد

ــم  ــک خان ــوان ی ــه عن ــما ب ــه ش ــد ک ــر کنی ــن فک ــه ای ب
ــم  ــوید و تصمي ــدار می ش ــواب بی ــه از خ ــح ك ــه دار صب خان
می گيريــد بــرای ناهــار غــذا درســت كنيــد بــه جــای 
ــا  ــی ي ــه ميوه فروش ــد و ب ــه بروي ــد روزان ــه خري ــه ب آنك
ــه كوچــك  ــد ســر مزرع ــان ســر بزني تره بارفروشــی محله ت
ــزرگ  ــدان ب ــدازه يــك گل ــه ان ــا ب ــان كــه تنه خانگــی خودت
اســت برويــد و ســيب زمينی هــای تــازه ای را كــه بــه 
ــد  ــرورش داده اي ــان پ ــا دســت خودت صــورت ارگانيــک و ب
بچينيــد و بــا آن غــذا درســت كنيــد. ايــن تصویــر آنقدرهــا 
هــم دور از ذهــن نيســت، كافــی اســت شــما ذره ای همــت 
بــه خــرج دهيــد و بــا كمــی آمــوزش قهرمــان »كشــاورزی 
شــهری« شــويد. كشــاورزی شــهری بــه ایــن معناســت کــه 
ــد  ــما می تواني ــه ش ــهری را ك ــی و ش ــول خانگ ــر محص ه
در خانــه خودتــان توليــد كنيــد و حتــی درآمدزايــی داشــته 
باشــيد؛ بحثــی كــه بــرای خیلــی از خانم هايــی كــه شــرايط 
ــدزا  ــد درآم ــد می توان ــزل را ندارن ــرون از من ــتغال در بی اش
ــا  ــن ام ــود اي ــا وج ــد. ب ــق كن ــی را محق ــد و كار خانگ باش
ــدان در  ــوز چن ــرد آن هن ــوارد كارب ــهری و م ــاورزی ش كش
ــی اســت كــه  ــاده اســت. ايــن در حال كشــورمان جــا نيفت
بانــوان بــه عنــوان مديــران بی چــون و چــرای خانــه و 
ــته  ــان داش ــن مي ــی در اي ــش مهم ــد نق ــواده می توانن خان
باشــند. یــک کارشــناس به»کاغذوطن«گفت:»تعريفــی 
ــن اســت كــه  ــه می شــود اي كــه از كشــاورزی شــهری ارائ
ــا  ــهر ي ــل ش ــتند و در داخ ــروی كار آن هس ــهروندان ني ش
حومــه شــهر انجــام می شــود. چيــزی كــه توليــد می شــود 

اعــم از خوراكــی،  گياهــان دارويــی يــا تزیینــی، دام، طيــور، 
 نهــال و... همــه را دربرمی گيــرد. هدفــش هــم از تفريــح و 
ســرگرمی تــا تأميــن معيشــت و كســب درآمد اســت. شــما 
بــا يــك گلــدان هــم می توانيــد كشــاورزی شــهری داشــته 
ــو  ــم پیرمرادل ــك پارك.«خان ــه در ي ــك مزرع ــا ي ــيد ت باش
ــه  ــراد هم ــدف اف ــه ه ــات منطق ــم و  ترجيح ــزود:» اقلي اف
ــد. كشــاورزی  ــاوت می كن ــا كشــاورزی شــهری را متف اينه
مفهــوم گســترده ای اســت و كشــاورزی شــهری در مقيــاس 
كوچك تــر و بــا فنــاوری باالتــر اســت و بــا رشــد جمعيــت 
» بياوريــم.  شــهر  در  را  مجبوريــم كشــاورزی  شــهرها 
 

وی اضافــه کرد:»فــرض كنيــد مــن بــه عنــوان يــك خانــم 
ــاورزی  ــری ام كش ــان 40 مت ــم در آپارتم ــه دار می خواه خان
شــهری انجــام دهــم و بــه عنــوان شــغلی خانگــی درآمــد 
ــه  ــت؟«پیرمرادلو ادام ــدنی اس ــن كار ش ــم. اي ــته باش داش

داد:»بــا توجــه بــه ايــن مفهــوم البتــه بايــد ديــد هدفمــان 
می تــوان  آپارتمــان كوچــك  يــك  در  مثــاًل  چيســت. 
يــك نــوع جلبــك خاصــی را پــرورش داد كــه بــرای 
ــس  ــك باك ــی ي ــا حت ــرد دارد ي ــی كارب ــوالت آرايش محص
در  داشــت.  خانگــی  ارگانيــك  ســبزی های  پــرورش 
ــت  ــا طبيع ــد ب ــق می توانن ــن طري ــهروندان از اي ــع ش واق
ــد.  ــط زيســت كمــك می كن ــه محي ــن ب ــد و اي آشــتی كنن
خانم هــا می تواننــد از پوســت ميوه هــا كمپوســت تهيــه 
ــد  ــتفاده كنن ــن كار اس ــرای اي ــی ب ــا از آب بازيافت ــد ي كنن
ــه  ــاره ب ــه دوب ــوند بلك ــارج ش ــماندها خ ــذارد پس و نمی گ
چرخــه توليــد بازمی گــردد. عــالوه بــر ايــن كشــاورزی 
ــت. در  ــه اس ــر گرفت ــم در نظ ــالمت را ه ــد س ــهری بع ش
ــد  ــان می توان ــا گياه ــاط ب ــده ارتب ــخص ش ــات مش تحقيق
ــالمت  ــم س ــم و ه ــالمت جس ــم س ــراد ه ــالمت اف در س
ــن  ــه ای ــد.« البت ــته باش ــی داش ــر مثبت ــا تأثي ــی آنه روح
تنهــا مربــوط بــه زنــان شــهری نمی شــود زنــان روســتایی 
هــر  بپردازنــد  فعالیت هــا  ایــن  بــه  می تواننــد  هــم 
ــوز  ــان هن ــوب کرم ــا در جن ــهرهای م ــیاری از ش ــد بس چن
بافــت روســتایی خــود را حفــظ کرده انــد و می تواننــد 
از ایــن مــدل مشــاغل بــرای درآمدزایــی بهــره ببرنــد. 

حرکت زنان خانه دار جنوبی 
به سمت اشتغال باغچه ای 

جیرفــت  اهــل  کشــاورز  و  خانــه دار  زن  یــک 
ــه دار  ــان خان ــم، زن ــت :»پیشــنهاد می کن به»کاغذوطن«گف
ــه  ــرا ک ــد چ ــه ای روی آورن ــتغالزایی باغچ ــمت اش ــه س ب
ــه شــمار  ــروت ب ــرای ایجــاد ث ــی ب باغچه هــا ظرفیــت خوب
گیاهــان  افزود:»کشــت  فرامــرزی  می روند.«فاطمــه 
دارویــی در باغچه هــای خانگــی، باعــث تولیــد ثــروت 
می شــود. خانــواده  اقتصــاد  بــه  نتیجــه کمــک  در  و 

ــتمر در  ــورت مس ــه ص ــال ب ــار س ــه چه ــان اینک ــا بی وی ب
ــه ام  ــی پرداخت ــت گُل َختم ــه کش ــودم ب ــه خ ــه خان باغچ
بیشــتری کســب  تجربیــات  ســال  هــر  داد:»  ادامــه 
کــرده ام و بــا آموزش هــای ســازمان جهــاد کشــاورزی، 
بهــره وری بیشــتری را از باغچــه کســب و ایــن مــدل 
پیشــنهاد کــرده ام. خــود  همســایه  خانم هــای  بــه  را 

ایــن بانــوی خانــه دار بیــان کــرد:» بــا برنامه ریــزی و آموزش 
ــد  ــت تولی ــت باغچه هــای خانگــی در جه ــوان از ظرفی می ت
ــتفاده  ــبزی اس ــد س ــواده مانن ــاز خان ــورد نی ــوالت م محص

ــی نشــان می دهــد کــه  ــه خوب ــق ب ــه موف ــن تجرب کرد.«ای
ــد  ــا کمــی خالقیــت و ذوق می توانن ــه دار هــم ب ــوان خان بان
باغچه هــای خانگــی را بــه محیطــی درآمــدزا بــرای خانــواده 
ــن  ــدل در بی ــن م ــی رود ای ــار م ــد و انتظ ــل کنن خــود تبدی
ســایر خانواده هــا و باغچــه داران خانگــی ترویــج پیــدا کنــد.

باغچه هــای خانگی در جنوب کرمان گامی 
موثر در راســتای اقتصاد مقاومتی

طــرح راه انــدازی باغچه هــای خانگــی در بیــن خانوارهــای 
اقتصــاد  از  مهمــی  نمونــه  کرمــان،  اســتان  جنــوب 
مقاومتــی اســت و می تــوان بــا درنظــر گرفتــن تدابیــری 

رییس سازمان کشاورزی جنوب کرمان: بهره وری بیشتر از باغچه های خانگی در دستور کار سازمان جهاد کشاورزی جنوب کرمان است

درآمدزاییزنانجنوبیبامشاغلباغچهای

در حال حاضر اشـتغال به چالش مهمی  پیش روی دولت تبدیل شـده اسـت. اما پرسـش اساسـی 
اینجاسـت که کدام دسـتگاه مسـوول ایجاد اشـتغال اسـت؟ اشـتغال بارها از سـوی مسـووالن وعده 
داده شـده اسـت امـا هیچ دسـتگاهی خود را ملـزم به ایجـاد اشـتغال نمی داند.در این میـان گاهی 
در نقـاط مختلفـی از کشـور شـاهد ایجـاد مشـاغل جدیدی توسـط برخی از افـراد هسـتیم و می توان 
از ایـن میـان بـه اشـتغال باغچـه ای توسـط عـده ای از زنـان خانـه دار اشـاره کـرد. رییـس سـازمان 

کشـاورزی جنـوب کرمـان می گویـد از ایـن  گونه طرح هـا حمایـت و اسـتقبال می کندو

سـعید برخوری به»کاغذوطن«گفت:»در راسـتای 
اجـرای طـرح آموزشـی و ترویجـی تغذیـه سـالم 
در جامعه زنان روسـتایی و عشـایری بـا همکاری 
معاونت بهداشـتی دانشـگاه علوم پزشکی جیرفت 
و بـا هدف ترویج فرهنگ تغذیـه و تولید محصول 
سـالم تا کنـون تعـداد 12 باغچه خانگی در سـطح 

شهرسـتان های تابعه ایجاد شـده اسـت.«

الهام پی پر
دبیر تحریریه/کاغذ  وطن
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اداره کل ثبت اسناد وامالک استان کرمان
اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک شهر عنبر آباد

هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای فاقد 

سـند رسـمی-آگهی موضـوع ماده3 قانـون و ماده 13آئیـن نامه قانون 

تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی واراضـی و سـاختمانهای فاقدسـند 
موضـوع  اول  شـماره139۷60319091000601-9۷/11/06هیات  برابـررای  رسـمی 
قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی 
مسـتقردرواحد ثبتـی حوزه ثبت ملک شـهر عنبـر آباد تصرفـات مالکانه بالمعارض 
متقاضـی خانـم فاطمـه چهارشـنبه پـور امجزفرزنـد حسـین بشـماره شناسـنامه 
11بـا کـد ملـی 606985094۷صـادره ازعنبرآبـاد درششـدانگ یـک بـاب خانـه بـه 
مسـاحت 222/40متـر مربـع پـالک - فرعـی از45- اصلی مفروز و مجزی شـده 

از پـالک – فرعـی از 45- اصلـی قطعـه یک واقـع در عنبرآباد شـهرک خدا افرین 
بخش45کرمـان خریـداری از مالـک رسـمی خانم فرخنـده امیـری محرزگردیده 
اسـت.لذا بـه منظـور اطـالع عمـوم مراتـب دردو نوبـت بـه فاصلـه 15روزآگهی می 
شـود در صورتـی که اشـخاص نسـبت به صـدور سـند مالکیت متقاضـی اعتراضی 
داشـته باشـند مـی تواننـد از تاریـخ انتشـاراولین آگهـی به مـدت دومـاه اعتراض 
خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخذ رسـید، ظرف مـدت یک مـاه از تاریخ 
تسـلیم اعتراض،دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضایـی تقدیـم نماینـد . بدیهـی 
اسـت در صـورت انقضـای مـدت مذکوروعدم وصـول اعتراض طبق مقررا ت سـند 

مالکیـت صـادر خواهدشـد ./م الف:2084
تاریخ انتشار نوبت اول:9۷/01/26 – تاریخ انتشارنوبت دوم :139۷/02/14

مصیب حیدریان - رئیس ثبت اسناد امالک 

تاریخچه بورس در  ایران
ــدازی  ــه ســرمایه گــذاری اعــم ازراه ان هرگون
فروشــگاه  فــود،  فســت  رســتوران،  یــک 
و  اســت  همــراه  ریســک   بــا  وبــورس 
داشــتن  نیازمنــد  دربــازار  کــردن  ســود 
ــر  ــت و کمت ــش اس ــص ودان ــارت، تخص مه
ــش  ــدون دان ــه ب ــود ک ــی ش ــدا م ــی پی کس
ســرمایه  ســراغ  کامل،بــه  آگاهــی  و 
نــوع ســرمایه  ایــن  زیــرا  بــرود  گــذاری 
انجامــد. مــی  شکســت  بــه   گــذاری 

در ایــن مقالــه بــه صــورت اجمالــی بــه 
اطالعــات  و  ایــران  بــورس  تاریخچــه 
پــردازم. مــی  آن  دربــاره   کلــی 

مهمتریــن اطالعاتــی کــه یــک فــرد قبــل 
ــذاری در  ــرمایه گ ــرای س ــی ب ــر اقدام از ه
بــورس بایــد در مــورد آنهــا بداندعبارتنــد 
اولیــه  اصــول   ، بــورس  تاریخچــه  از: 
شــاخص  بــورس،  در  گــذاری  ســرمایه 
هــای بــورس، نحــوه ســرمایه گــذاری در 
بــورس، خریــد و فــروش ســهام، نحــوه 
بــازار  دریافــت کــد ســهامداری، معرفــی 
یــا  مســتقیم  ســرمایه گــذاری  ســرمایه، 
 ســرمایه گــذاری بــه کمــک مشــاور و … 
ــه  ــام خانوادگــی شــخصی ب ــورس از ن واژه ب
ــت. ــده اس ــد آم ــورس« پدی ــدر ب ــام »وان  ن

زمــان   :black_circle_for_record:
درایــران                               بــورس  فعالیــت   شــروع 
بــورس اوراق بهــادار یــک بــازار متشــکل 
ســرمایه  اســت کــه در آن ســهام شــرکت های 
ــی  ــون خاص ــق قان ــی طب ــی و دولت خصوص
ــت  ــی اس ــود ومرجع ــروش می ش ــد وف خری
بــرای مــردم کــه وجــوه مــازاد خــود رابــرای 
کار  بــه  شــرکت ها  در  ســرمایه گذاری 
 انداختــه و از ســود آن بهــره منــد شــوند.

اوليــه  موافقت  نامــه    ،1341 ســال  در 
ــيوني در  ــهام در كميس ــورس س ــيس ب تأس
نماينــدگان  حضــور  بــا  و  بازرگانــي  وزارت 
بانــك  بازرگانــي،  وزارت  دارايــي،  وزارت 
توســعه ي صنعتــي و معدنــي ايــران تشــكيل 
و تنظيــم شــد. امــا مطالعــات اوليــه دربــاره 
ســال  بــه  ايــران،  در  بــورس  تأســيس 
و  مي گــردد.  بــر  شمســي  1315هجــري 
ــورس  ــيس ب ــي و تأس ــوع بررس ــال موض عم
در ايــران بيــش از 25 ســال بــه تأخيــر 
ــران درپانزدهــم  ــورس ای ــت ب ــاد. در نهای افت
ــدازی شــد،وبورس  ــن ســال 1346 راه ان بهم
چنــد  انجــام  بــا  تهــران  بهــادار  اوراق 
معاملــه بــر روي ســهام بانــك توســعه ي 
بزرگ تريــن  كــه  معدنــي  و  صنعتــي 
مجتمــع واحدهــاي توليــدي و اقتصــادي 
بــه  مي رفــت،  شــمار  بــه  تاريـــخ  آن  در 
ــرد ــاز كـ ــود را آغ ــت خ ــي فعالي ــور رسمـ  ط

فعالیتــی45  تاريــخ  دارای  ايــران  بــورس 
ــي  ــال يك ــن45 س ــه در ای ــت، ک ــاله اس س
ــون  ــيس قان ــوالت آن، تأس ــن تح از مهم تري
ــازار اوراق  ــون ب ــوان قان ــت عن ــدي تح جدي
بهادار در اول آذر ســال 1384 بوده اســت كه 
ــص  ــايي ها و نواق ــي نارس ــع برخ ــن رف ضم
موجــود در قانــون اوليــه، زمينــه توســعه 
ــرد. ــم ك ــران را فراه ــورس در اي ــترده ب  گس

نظارتــي  بخــش  قانــون،  ايــن  براســاس 
ــك  ــي آن تفكي ــاي عمليات ــورس از بخش ه ب
شــد، بــه ايــن معنــا كــه ســازماني بــه عنــوان 

ــوان  ــه عن ــادار، ب ــورس و اوراق به ســازمان ب
نهــاد نظارتــي بــورس تشــكيل شــد. ســازمان 
ــورايي  ــارت ش ــت نظ ــود تح ــه خ ــورس ك ب
ــت  ــورس فعالي ــي ب ــوراي عال ــم ش ــه اس ب
مي كنــد، وظايــف متعــددي دارد كــه يكــي از 
ــارت  ــيس و نظ ــف آن، تأس ــن وظاي مهم تري
 بــر عملكــرد بورس هــاي مختلــف اســت.

بهــادار  اوراق  بــورس  حاضــر  حــال  در 
بــورس كاالی  ايـــران،  فرابــورس  تهــران، 
بــورس  چهــار  انـــرژی،  بــورس  و  ايــران 
کــه  هســتند  مهــم كشـــورمان  و  بــزرگ 
اوراق  و  بــورس  ســازمان  نظــارت  تحــت 
پردازنــد. مــی  فعالیــت  بــه   بهــادار 

ــران متشــکل از 4 انســان  ــورس ته ــوی ب لگ
ــد  ــم داده ان ــت ه ــت در دس ــه دس ــت ک اس
و ایــن نشــان دهنــده اتحــاد و همــکاری 
دایــره ای  درون،  در  و  آنهاســت  میــان 
 قــرار دارنــد کــه نشــان گــر دنیــا اســت.

 1801 ســال  در  کــه  لنــدن  بــورس 
نمــود،  آغــاز  را  خــود  فعالیــت  میــالدی 
و  فرانکفــورت  توکیو،بــورس  بــورس 
بازارهــای  دیگــر  از  پاریــس  بــورس 
حســاب  بــه  دنیــا  در  بــورس   مهــم 
مهمــی  نقــش  کــه  می آینــد 
می کننــد. ایفــا  اقتصــاد  در   را 
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بــورس  بــه  پرداختــن  آیــا 
اســت؟ مناســب  شــما   بــرای 

ــی  ــرای تمام ــورس ب ــذاری در ب ــرمایه گ س
ــی  ــراد خیل ــد و اف ــی باش ــب م ــراد مناس اف
ــوزش  ــا آم ــورس ب ــودآوری از ب ــق درس موف
بــه  خــود  دانــش  ســطح  بــردن  وبــاال 
ــه  ــد نکت ــت چن ــند. رعای ــی رس ــان م هدفش
را همیشــه بــه تمــام کســانی کــه از مــن 
ــته  ــورت خواس ــرمایه مش ــازار س ــون ب پیرام
از  عبارتنــد  کــه  ام  کــرده  توصیــه   انــد 
ســرمایه ای  شــوید.  بــورس  وارد  حتمــا   
آن  بــه  فعــال  کــه  کرده ایــد  پس انــداز 
ســودی  داریــد  قصــد  و  نداریــد  نیــازی 
کنیــد کســب  بانکــی  ســود  از   بیشــتر 

ــورس  ــوزش وارد ب ــب آم ــورت وکس ــا مش ب
بصــورت  گرفته ایــد  تصمیــم  شــوید. 
یــا  ســرمایه گذاری  شــغل  حرفــه ای 
 معامله گــری ســهام را در پیــش بگیریــد.

   وارد بــورس شــوید. ریســک پذیری و صبــر 
باالیــی داریــد و می خواهیــد طــی ســال های 
افزایــش دهیــد. را  تــان   آینــده ســرمایه  

مالی تــان  آینــده  شــوید.   بــورس  وارد   
بــرای شــما مهــم اســت و مایلیــد بــرای 
فرزندان تــان  و  خودتــان  آینــده  بهبــود 
باشــید برداشــته  مثبــت   قدمــی 

    وارد بورس شــوید.    آماده هســتید برای 
ــد  ــاد درآم ــه ایج ــان ک ــه هدف ت ــیدن ب رس
بگذاریــد انــرژی  و  وقــت  اســت   بیشــتر 

ــب  ــه کس ــد ک ــوید.  می دانی ــورس ش وارد ب
شــما  بــرای  رفــاه  در  زندگــی  و  ثــروت 
بهــای  هســتید  آمــاده  و  اســت  ممکــن 
بپردازیــد. را  خــود  هــدف  بــه   رســیدن 

ــانی  ــا کس ــوص ب ــن خص ــت  در ای و در نهای
ــد  ــش بیاموزی ــا دان ــد و از آنه ــورت کنی مش
میشناســد. را  ســرمایه  بــازار  واقعــا   کــه 
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مدارس شبانه روزی جنوب کرمان 
تخلیه شدند

تکذیب شایعه کمبود سوخت 
در جنوب کرمان

تخلیه چند روستای فاریاب 
به علت جاری شدن سیل

اختیـار سـتاد بحران هر شهرسـتان قـرار گرفته 
اسـت تـا در صـورت لزوم اسـکان اضطـراری و 
موقـت مـردم در ایـن مـدارس انجـام شـود. 
مدیرعامـل جمعیـت هالل احمر اسـتان کرمان 
تصریـح کـرد: همـه انبارهـای اسـتان تقویـت 
شـده اند و همچنین همه نیروهای مـا در آماده 
بـاش کامل هسـتند."رضا فـالح" در گفت وگو با 
خبرنـگار ایسـنا، از آمـاده بـاش کامل جمعیت 
هالل احمـر اسـتان کرمان در همه نقاط اسـتان 
خبـر داد و گفـت: جمعیـت هالل احمـر تـا روز 
سه شـنبه به ویـژه در جنـوب و شـرق اسـتان 
در آمـاده بـاش کامل قـرار خواهند داشـت.وی 
اظهار کرد: همه شـهرهای اسـتان معیـن دارند 
تـا در زمـان حادثـه نیروهـای شـهرهای معین 
بـه کمـک نیروهـای جمعیت مسـتقر در شـهر 

حادثـه دیده بشـتابند.

رییس مرکز پخـش فرآورده های 
نفتـی شهرسـتان های حیرفـت و 
عنبرآبـاد گفت: مردم به شـایعات 
توجـه نکننـد چرا که مسـئوالن در 
تمامی شـرایط اوضـاع را رصـد می کنند و هیچ 
مشـکلی وجـود نـدارد. بـه گـزارش خبرنـگار  
گـروه اسـتان های باشـگاه خبرنگاران جـوان از 
کرمـان، علـی بنی اسـد رییس شـرکت پخش 
فرآورده هـای نفتـی شهرسـتان های جیرفـت و 
عنبرآبـاد گفت: هیچ کمبود سـوختی نه تنها در 
جیرفـت بلکـه در کل اسـتان نداریـم و تمامـی 
تمهیدات الزم برای شـرایط بحرانی اتخاذ شـده 
اسـت لـذا مـردم نگـران سـوخت نباشـند.وی 
تصریـح کـرد: بـا توجـه به هجـوم مـردم، بطور 
طبیعـی جایگاه هـا بـا اتمـام سـوخت مواجـه 
می شـوند چـرا کـه هر جایـگاه عرضه سـوخت 

ظرفیـت مشـخصی دارد و بـا اتمـام ظرفیـت 
باشـد. جدیـد  سوخت رسـانی  منتظـر  بایـد 

نفتـی  رییـس شـرکت پخـش فرآورده هـای 
ورود  از  عنبرآبـاد  و  جیرفـت  شهرسـتان های 
بـه شهرسـتان های  بنزیـن  تانکـر حامـل   15
ایـن  و گفـت:  داد  عنبرآبـاد خبـر  و  جیرفـت 
تانکر هـا حامـل 500 هـزار لیتـر بنزین هسـتند 
لـذا مـردم نگـران کمبود سـوخت نباشـند.علی 
بنـی اسـد بـه تعطیلـی سـه جایـگاه عرضـه 
سـوخت جیرفـت طی عصرشـنبه اشـاره کرد و 
افـزود: تمامی ایـن جایگاه ها در حال سـوخت 
رسـانی بـه مـردم هسـتند لـذا مـردم از هجوم 
بـه پمپ های بنزیـن خودداری کننـد.وی گفت: 
هـم اکنـون تمامی جایگاه های عرضه سـوخت 
شهرسـتا  های جیرفـت و عنبرآباد در حـال ارایه 

خدمـت به مـردم هسـتند.

و  بحـران  مدیریـت  کل  مدیـر 
حـوادث غیرمترقبـه اسـتانداری 
از  تعـدادی  تخلیـه  از  کرمـان 
روسـتاهای شهرسـتان فاریـاب 
بـه دلیـل جـاری شـدن سـیالب خبـر داد.

مجیـد سـعیدی در گفتگـو بـا خبرنـگار مهـر 
بـا اشـاره بـه بارندگی هـای بسـیار خـوب در 
اسـتان کرمـان طـی روز گذشـته اظهـار کـرد: 
از جنـوب اسـتان  بارشـی  فعالیـت سـامانه 
و  شـمال  غـرب،  تدریـج  بـه  و  شـده  آغـاز 
مرکـز اسـتان کرمان را تحـت تأثیر قـرار داده 
اسـت.وی گفـت: بـا توجه بـه تدابیـری که از 
قبـل توسـط شـورای مدیریت بحران اسـتان 
شهرسـتان ها  بحـران  مدیریـت  شـورای  و 
اندیشـیده شـده و انجام اقدامات پیشگیرانه 
تـا ایـن لحظه با کمترین خسـارت و مشـکل 

در  داد:  ادامـه  ایم.سـعیدی  شـده  مواجـه 
شهرسـتان فاریـاب چندیـن روسـتای دچـار 
مـدارس  برخـی  و  شـدند  تخلیـه  سـیالب 
اسـتان هـم به دلیل شـدت بارندگـی تعطیل 
حـوادث  و  بحـران  مدیریـت  کل  شـد.مدیر 
غیرمترقبـه اسـتانداری کرمـان بـا اشـاره بـه 
بـارش شـدید در شـهر کرمان گفـت: در مرکز 
اسـتان شـاهد آب گرفتگـی معابـر هسـتیم.

کرمـان  اسـتان  بخش هـای  در  گفـت:  وی 
تاکنـون مشـکلی بـه وجـود نیامـده اسـت.

سـعیدی در خصـوص تعطیلـی دانشـگاه ها 
هـم گفـت: سـتاد مدیریـت بحـران تصمیـم 
شـورای  بـه  را  خصـوص  ایـن  در  گیـری 
تفویـض  شهرسـتان ها  بحـران  مدیریـت 
اعـالم  دانشـگاهی  تاکنـون  و  کـرده  اختیـار 

تعطیلـی نکـرده اسـت.

روزنامه پیام ما
بررسی کرد: کارشناسان هواشناسی می گویند بارش های اخیر بی سابقه نبوده 

بلکه این خسارت های وارده هستند که تازگی دارند. 

بـارش باران های موسـمی و احتمال جاری شـدن سـیل، یکی 
از ویژگی هـای فصـل بهار اسـت. امـا رعایت نکاتی سـاده برای 
محافظـت از خـود در قبـل، حیـن و بعـد از جاری شـدن سـیل 
می توانـد مـا را در داشـتن زندگی سـالم کمک کنـد. به گزارش 
ایران)ایسـنا(،  دانشـجویان  خبرگـزاری  خبرنگار»حـوادث« 
بـارش سـنگین و ذوب شـدن سـریع بـرف مهم تریـن دلیـل 
وقـوع سـیل اسـت. سـیل هنگامـی اتفـاق می افتـد کـه کانال 
رودخانـه یـا مسـیر طبیعـی جریـان آب ظرفیـت طغیـان را 
نداشـته باشـد و عواملی مانند باران های سـنگین، ذوب سریع 
بـرف، شـیب های زیـاد، تخریـب سـدها، وجود طوفـان و نفوذ 
آب بـه سـاحل و دخالـت انسـان در طبیعـت، از قبیـل نابودی 
جنگل هـا و مراتـع از دیگـر عوامل مهم در بروز سـیالب اسـت. 
سـیالب ها بـر دو گونه انـد، سـیالب های آرام کـه بـه تدریـج در 
طـی روزهـا و هفته هـا در اثر بارندگـی و افزایش حجم ناگهانی 
و سـیالب های  ایجـاد می شـوند  دریاچه هـا  و  رودخانـه  آب 
ناگهانـی کـه در اثـر افزایـش ناگهانـی حجـم آب رودخانه ها و 
دریاچه هـا ایجـاد شـده و بـا خود مـرگ و مصدومیـت افراد و 

تخریـب منـازل را بـه همـراه دارند. 

 اقدامات حین وقوع سیل
بـرای اطـالع از وضعیـت و نیـز گرفتن دسـتورات الزم بـه رادیو، 
تلویزیـون یـا اعـالم خبـر از طریـق بلندگوهـای عمومـی توجـه 
کنیـد، در صورتـی که دسـتور تخلیه داده شـد بالفاصلـه این کار 
را انجـام دهیـد. زمانـی کـه تشـخیص دادیـد، سـیالب در حال 
شـکل گیری اسـت، خیلی سـریع عمـل کـرده و خـود را نجات 
دهیـد، شـما تنهـا چنـد دقیقـه بـرای ایـن کار فرصت داریـد. از 
فاضالب هـا و جویبارهـای بـه ظاهـر آرام دوری کنیـد، بـه خاطر 
داشـته باشـید جویبارهـا، کانال های فاضـالب، تنگه هـا و ... نیز 
می توانند به ناگهان دچار سـیل شـوند. اگر خانه شـما در محل 
مرتفعـی اسـت و خطـر آب گرفتگـی شـما را تهدیـد نمی کنـد، 
نیـازی بـه خـروج از منزل نیسـت. در غیـر این صـورت مناطق 
کـم ارتفاع را خیلی سـریع تـرک کرده و به مناطق مرتفـع دور از 
رودخانه هـا و نهرهـا برویـد. در صـورت ترک خانه، اشـیای گران 
قیمـت را بـه محل هـای باالتـری در منـزل ببرید و درهـا را قفل 
کنیـد. جریـان آب، بـرق و گاز را برای جلوگیـری از آب گرفتگی، 
برق گرفتگـی و انفجـار قطع کنیـد. در جریـان آب راه نروید، چرا 
کـه 15 سـانتی متر آب در حـال حرکـت ممکـن اسـت باعـث 
بـر هـم خـوردن تعادل شـما شـود. بـرای این کـه از اسـتحکام 
زمیـن جلوی پای خود مطمئن شـوید از یک تکه چوب  دسـتی 
اسـتفاده کنیـد. اگـر سـیل اطراف خـودروی شـما را فـرا گرفته 
اسـت، خـودرو را رهـا کنیـد و بـه یـک منطقـه مرتفـع برویـد و 
گرنـه جریان سـیل شـما و خودرویتـان را خیلی سـریع با خود 
می بـرد. هیـچ گاه بـه تنهایـی در یـک ناحیـه سـیل زده، بـه این 
طـرف و آن طـرف نروید، اگر پیاده هسـتید از نقاطی که سـطح 

آب آن از زانو باالتر است، عبور نکنید. هرگز از درختان در معرض 
سـیل بـه عنوان محل امن اسـتفاده نکنیـد. در هنگام سـیل از 
پل هـای چوبـی سسـت روی رودخانه ها عبور نکنیـد. در جریان 
سـیل شـنا نکنید. وسـایل نقلیه، حیوانات اهلی و اشـیای قابل 
حمـل را بایـد به نزدیک ترین محل مرتفع انتقـال دهید. از عبور 
دادن حیوانـات اهلـی از عـرض رودخانه هـا و سـواحل آنهـا در 

زمـان بـارش شـدید بـاران و وقوع سـیل بپرهیزید. 

اقدامات بعد از وقوع سیل
خـود را بـه نزدیک ترین محل امداد رسـانی هالل احمر یا سـایر 
مراکز امدادرسـانی برسـانید، زیرا غذا، البسـه و سایر کمک های 
اولیـه در آنجـا موجـود اسـت یـا بـا آنهـا تمـاس بگیریـد، برای 
اطمینـان از سـالم بـودن آب آشـامیدنی حتما به گـزارش اخبار 
محلی توجه کنید و آب  آشـامیدنی را قبل از مصرف بجوشـانید. 
از سـیالب دور شـوید، چـرا کـه این آب ممکن اسـت بـا روغن، 
گازوییـل یـا فاضـالب آلوده شـده باشـد یـا اینکه احتمـال دارد 
در اثـر تمـاس بـا خطـوط نیـروی برق زیـر زمینی، جریـان برق 
پیـدا کرده باشـد. همچنیـن از آب در جریـان، فاصله بگیرید. به 
گزارش ایسـنا،به مناطقی که سـیالب عقب نشـینی کـرده توجه 
کنیـد، زیـرا اسـتحکام خیابان هـا و جاده هـا ممکـن اسـت بـه 
خاطـر جریـان سـیل ضعیـف شـده باشـد کـه در ایـن صـورت 
ممکن اسـت در اثر وزن خودرو فرو برود. از خطوط فشـار قوی 
دوری کنیـد. زمانـی بـه خانه بازگردیـد که مسـئوالن وضعیت را 
امـن اعـالم کنند. از سـاختمان هایی کـه اطرافـش را آب احاطه 
کـرده اسـت، دور شـوید. هنـگام ورود بـه منـزل کامـال احتیاط 
کنید، ممکن اسـت پی های سـاختمان آسـیب دیده باشـد، اما 
در ابتـدا خرابـی دیـده نشـود و ظاهر خانه سـالم به نظـر بیاید. 

راهکارهاواقداماتحین

وپسازوقوعسیل

سراسری

از ســوی اداره کل هواشناســی اســتان، میــزان 
خــودکار  و  ســینوپتیک  ایســتگاه های  بارندگــی 
فروردین مــاه   24 تاریــخ   از  هواشناســی 
یکشــنبه،  روز  دقیقــه  ســی  و   10 ســاعت  تــا 
گــزارش  شــد.به  اعــالم  فروردین مــاه   25
فردای کرمــان، بنــا بــه گزارشــی کــه از ســوی 
شــده،  منتشــر  اداره کل  ایــن  رســمی  ســایت 
ــن  ــر کم تری ــم میلی مت ــا دو ده ــرج ب ــون، فه تاکن
بیش تریــن  میلی متــر   52٫8 بــا  جیرفــت  و 
بــارش را تجربــه کرده اند.طبــق ایــن گــزارش و 
ــار  ــتگاه های ســینوپتیک، ان ــار ایس ــاس آم براس
بــم  میلی متــر،   25٫6 بافــت  میلی متــر،   25٫4
میلی متــر   52٫8 جیرفــت  و  میلی متــر  ســه 
بــارش در ایــن بــازه ی زمانــی داشــته اســت. 
ــنجان 22٫8   ــا در رفس ــزان بارش ه ــن، می همچنی
ســیرجان  میلی متــر،   22 زرنــد  میلی متــر، 
و  میلی متــر   4٫5 شــهداد  میلی متــر،   33٫4
ــت.بارش ها  ــوده اس ــر ب ــهربابک 34٫2 میلی مت ش
از روز شــنبه تــا ســاعت 10 و ســی دقیقــه روز 
کهنــوج  میلی متــر،   9٫5 کرمــان  در  یکشــنبه 
راور  و  میلی متــر   13 اللــه زار  میلی متــر،   15٫5
براســاس  اســت.همچنین،  بــوده  میلی متــر   20
هواشناســی،  خــودکار  ایســتگاه های  گــزارش 
ــر  ــاف 4٫8 میلی مت ــر و گلب ــان 1۷٫2 میلی مت ماه
ــر و  ــز 21٫4 میلی مت ــر نی ــته اند. در راب ــاران داش ب
ــاران آمــده اســت. در فهــرج تنهــا 0٫2 میلی متــر ب

جیرفت  بیشترین 
میزان بارندگی 

در استان را داشت

روزنامه های دیروز

باغچه هــای خانگی در جنوب کرمان گامی 
موثر در راســتای اقتصاد مقاومتی

طــرح راه انــدازی باغچه هــای خانگــی در بیــن خانوارهــای 
اقتصــاد  از  مهمــی  نمونــه  کرمــان،  اســتان  جنــوب 
مقاومتــی اســت و می تــوان بــا درنظــر گرفتــن تدابیــری 

هوشــمندانه و مدبرانــه، شــکوفایی اقتصــادی خانوارهــای 
ایــن دیــار را رقــم زد.چنــد ســالی اســت کــه رهبــر 
معظــم انقــالب تاکیــد زیــادی بــر نهادینــه کــردن اقتصــاد 
مقاومتــی دارنــد کــه ایــن مســاله نشــان از اهمیــت ایــن 
موضــوع در پیشــبرد سیاســت های نظــام اســت و در 

همیــن راســتا، ســازمان جهــاد کشــاورزی جنــوب اســتان 
کرمــان بــا اجــرای طــرح باغچه هــای خانگــی اعــالم کــرد، 
ایــن طــرح ظرفیتــی در اختیــار بانــوان خانــه دار یــا دیگــر 
اعضــای خانــواده اســت کــه می توانــد بــا کمــی خالقیــت 
بهــره وری  بــرای  متنوعــی  محصــوالت  تولیــد  ســبب 

اقتصــادی خانــواده و تامیــن نیازهــای خانــوار شــود.
ــی  ــاد مقاومت ــارز اقتص ــداق ب ــاله، مص ــن مس ــه ای البت
ــد  ــه بای ــی اینک ــی یعن ــاد مقاومت ــه اقتص ــرا ک ــوده چ ب
بــر تــوان و ظرفیــت داخلــی خودمــان تکیــه کنیــم. 

راه اندازی باغچه های ســبزی و صیفی
جنــوب  جهادکشــاورزی  ســازمان  ســازمان  رییــس 
باغچه هــای  احــداث  طــرح  حمایــت  از  کرمــان 
زنــان  جامعــه  در  صیفــی  و  ســبزی  خانگــی 
داد. خبــر  منطقــه  ایــن  عشــایری  و  روســتایی 

راســتای  به»کاغذوطن«گفــت:»در  برخــوری  ســعید 
اجــرای طــرح آموزشــی و ترویجــی تغذیــه ســالم در 
همــکاری  بــا  عشــایری  و  روســتایی  زنــان  جامعــه 
جیرفــت  علوم پزشــکی  دانشــگاه  بهداشــتی  معاونــت 
ــول  ــد محص ــه و تولی ــگ تغذی ــج فرهن ــدف تروی ــا ه و ب
ــطح  ــی در س ــه خانگ ــداد 12 باغچ ــون تع ــا کن ــالم ت س
شهرســتان های تابعــه ایجــاد و آموزش هــای الزم بــه 
اضافــه  اســت.«وی  شــده  ارائــه  هــدف  گروه هــای 
کرد:»آمــوزش تخصصــی زنــان روســتایی، عشــایری 
ــند  ــازار پس ــوالت ب ــت محص ــتای کش ــهری در راس و ش
ــی در دســتور  و بهــره وری بیشــتر، از باغچه هــای خانگ
ــت.« ــان اس ــوب کرم ــاورزی جن ــاد کش ــازمان جه کار س

اجرای طرح ارتقای ســالمت و تولید 
محصول ســالم با رویکرد تشویقی

مدیــر هماهنگــی ترویــج کشــاورزی ســازمان جهــاد 
به»کاغذوطــن«  هــم  کرمــان  جنــوب  کشــاورزی 
ــد محصــول ســالم  ــای ســالمت و تولی گفت:»طــرح ارتق
در منطقــه جنــوب کرمــان اجــرا شــده اســت.«نامور 
ــالمت و  ــای س ــرح ارتق ــرای ط ــتای اج ــزود:»در راس اف
ــرد اســتاندارد تشــویقی  ــا رویک ــد محصــول ســالم ب تولی
ویــژه زنــان روســتایی و عشــایری، ایــن نهــاد اقــدام بــه 
برگــزاری دوره هــای آموزشــی بــا محوریت تولیــد محصول 
ــکاری  ــا هم ــویقی ب ــتاندارد تش ــذ اس ــوه اخ ــالم و نح س
ــع طبیعــی  مرکــز تحقیقــات و آمــوزش کشــاورزی و مناب
جنــوب کرمــان کــرده اســت.«وی تصریــح کرد:»برگــزاری 
دوره هــای آموزشــی طــرح ارتقــای ســالمت و تولیــد 
ــا کنــون در پنــج شهرســتان جیرفــت،  محصــول ســالم، ت
تعــداد  بــه  آبــاد  عنبــر  و  فاریــاب  رودبــار،  کهنــوج، 
دارد.« ادامــه  برگــزار شــده و همچنــان  روز  نفــر   200

مدیر هماهنگی ترویج کشاورزی سازمان 
جهاد کشاورزی جنوب کرمان هم 

به»کاغذوطن« گفت:»طرح ارتقای سالمت و 
تولید محصول سالم در منطقه جنوب کرمان 

اجرا شده است.«نامور افزود:»در راستای 
اجرای طرح ارتقای سالمت و تولید محصول 

سالم با رویکرد استاندارد تشویقی ویژه 
زنان روستایی و عشایری، این نهاد اقدام 
به برگزاری دوره های آموزشی با محوریت 

تولید محصول سالم و نحوه اخذ استاندارد 
تشویقی با همکاری مرکز تحقیقات و آموزش 

کشاورزی و منابع طبیعی جنوب کرمان 
کرده است.«وی تصریح کرد:»برگزاری 
دوره های آموزشی طرح ارتقای سالمت 
و تولید محصول سالم، تا کنون در پنج 

شهرستان جیرفت، کهنوج، رودبار، فاریاب 
و عنبر آباد به تعداد 200 نفر روز برگزار شده و 

همچنان ادامه دارد.«

رییس سازمان کشاورزی جنوب کرمان: بهره وری بیشتر از باغچه های خانگی در دستور کار سازمان جهاد کشاورزی جنوب کرمان است

درآمدزاییزنانجنوبیبامشاغلباغچهای
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آوای محلی           

 ِدُلم َسه بوده ای نامهربونیت
 دوچشمونم سپید ای بی ِنشونیت

 َدواروِن دُلم تنگن خدایا
 گریواُدم مو ای بی همزبونیت

 َدالله صورت ای ما رو مگردون 
 تو سیل کن رو َتهاره یار جونیت

 سحر ناتاُهم ای َرندت بگیرم 
 ِسراک ای مردم نامهربونیت

 َبَهم َنرد َسرت بی مزد و منت 
 به کُربون چش وابرو کمونیت 

 بیا امشو ِبِنند کل مو بکن صبر
 که ای پا پنج کوتم سر گرونیت 

 دُلم خونن مث ُلو غنچه ی تو 
 غمت َیهته بگیره ُمژدگونیت

 تو لِمبور ُخوش  باغ بهاری
ِبخند َور مو تو و حق جونیت

شاعر :  طاهره زابلی

 َتمام ُجل َپالسی یو ُبرده 
 کالس و بی کالسی یو ُبرده
 خبرپیچیده  تو کانال  آوا

پسینی  چوک عباسی یو ُبرده

شاعر :  رویدل

 َدوار   و   َپرَتکُم  رو  یاون  ِامرو
 َن َن   بیچاَر   پای   آساون  امرو 
 نداره   هچ   خبر  مسئولی ای ما 

گمون داروم ک بخشدار خاون امرو

شاعر :  رضارویدل

توزیـع  روابـط عمومـی شـرکت  بـه گـزارش 
نیـروی بـرق جنـوب اسـتان کرمان، شـیرنژاد 
معـاون فـروش و خدمـات مشـترکین ایـن 
شـرکت بـا اعالم ایـن خبر بیـان کـرد: تاکنون 
588 نیـروگاه متصـل بـه شـبکه بـا ظرفيـت 
4419 کيلـو وات احـداث شـده اسـت.وی افـزود: 533 نیـروگاه بـا قـدرت 
2665 کیلـو وات مربـوط بـه کمیتـه امـداد امـام خمینـی اسـت و همچنیـن 
1691 نیـروگاه پنـج مگاواتـی نيـز بـرای ايـن عزيزان در دسـت احداث اسـت 
کـه تـا پايـان ارديبهشـت ماه سـال جاری به بهـره بـرداري خواهد رسـيد.وی 
همچنیـن افـزود: یک نیروگاه 10 مگاواتی در شهرسـتان بافـت و یک نیروگاه 
چهـار مگاواتـی در شهرسـتان قلعـه گنج نیـز در حال احـداث است.شـیرنژاد 
خاطرنشـان کـرد: همچنیـن 5۷ سـرمایه گـذار متقاضـی احـداث نیـروگاه 
خورشـیدی در شهرسـتان سـیرجان اسـت که از این تعداد 26 مورد با ظرفيت 
99۷ کيلـو وات در درسـت اقـدام اسـت.وی تصریح کرد: تا کنـون درخصوص 
انرژی هـای خورشـیدی تعـداد مجـوز هـای داده شـده توسـط شـرکت بـرق 
جنـوب اسـتان کرمـان 22.4 مـگاوات بـوده کـه امیـد اسـت با سـعی، تالش 
و همفکـری بخش هـای مختلف شـرکت با سـرمايه گـذاران موفق بـه اجرا و 

بهـره بـرداری از ايـن نيروگاه هـا شـويم.

برق چنوب

 احداث ۵۸۸ نیروگاه متصل 
به شبکه با ظرفیت ۴۴۱۹ کیلو واتی

بر
 خ
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رم
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رییس پلیس فتای استان کرمان:

جرایمسایبریدرکرمان

۵۵درصدافزایشیافت

رییـس پلیـس فتای اسـتان کرمـان از افزایـش 55 درصدی آمار جرایم سـایبری طی 
سال گذشـته خبر داد.

بـه گـزارش مهر، سـرهنگ امین یادگار نژاد پیش از ظهر یکشـنبه در نشسـت خبری با 
اصحاب رسـانه با محوریت ارائه اقدامات راهبردی سـال 98 برای کاهش و پیشـگیری 
جرایـم سـایبری گفـت: یکـی از اهداف مشـترک پلیس فتا و رسـانه، فرهنگ سـازی 
رسـانه ای و افزایـش سـطح آگاهی و ارتقا اطالعـات افراد برای اسـتفاده از فرصت های 

فضـای مجازی اسـت، به گونـه ای که از وقوع جرایم رایانه ای پیشـگیری شـود.
وی افـزود: رسـانه ها بـه دلیـل ارتبـاط دوسـویه کـه بیـن نهادهـا و سـازمان ها و مـردم 

دارنـد، پـل ارتباطـی خوبی هسـتند.
وی بـا تاکیـد براینکـه رشـد ضریـب پهنـای اینترنـت و دسترسـی مـردم بـه اینترنـت 
و افزایـش کاربـران در فضـای مجـازی باعـث افزایـش جرایـم سـایبری شـده اسـت، 
گفـت: مـا شـاهد این هسـتیم کـه به دلیـل ویژگی هـای فضای مجـازی از جملـه باال 
بـودن سـرعت اینترنت، تبـادل انتقال اطالعات وعدم محدودیـت در فضامجازی، مردم 
امـور روزمـره خـود را در ایـن فضاهـا انجـام می دهند کـه توأم بـا عدم آگاهـی، دقت و 

اطالعات الزم اسـت.
رییـس پلیـس فتا اسـتان کرمـان در خصوص ارتقا آگاهـی در سـال 9۷ گفت: پلیس 
فتـا بـا همـکاری ادارات کل آمـوزش و پرورش، بانک هـا، ارتش، فنی و حرفـه ای اقدام 
به برگزاری 501 کارگاه آموزشـی در سـطح اسـتان کرده اسـت. همچنین در زمینه اطالع 
رسـانی و آگاهـی سـایبری از طریـق رسـانه و سـایت های خبـری و مطبوعـات تعـداد 
931 مـورد پیـام آموزشـی منتشـر کـرده اسـت. وی افزود: بـا همکاری صداو سـیمای 
مرکـز اسـتان کرمان حـدود ۷6 مـورد مصاحبه رادیویـی و تلویزیونـی در زمینه خطرات 
و تهدیـدات فضـای مجـازی انجام شـده اسـت و 9۷ نمایشـگاه سـایبری بـا همکاری 
پلیـس فتای اسـتان و شهرسـتان ها در سـطح اسـتان برگزار شـده اسـت. یـادگار نژاد 
در خصـوص کشـف پیـش دسـتانه جرایـم بـا رصد 24 سـاعته فضـای مجـازی اظهار 
داشـت: 10 هـزار و 400 نشـانگاه کـه برابـر قوانیـن حـاوی مصادیـق مجرمانـه بودنـد 

شناسـایی شـد و در اختیـار مراجـع قضائی قـرار گرفت.

ارسال نخستین محموله 
کمک های آبفا استان به حمیدیه

ــرکت  ــای ش ــه کمک ه ــتین محمول نخس
آبفــا اســتان کرمان بــه حمیدیه خوزســتان 

ارســال شــد.
 محمـد طاهـری رییـس هیـات مدیـره و مدیرعامـل شـرکت آب 
و فاضـالب اسـتان کرمـان گفـت: بـه منظور امـداد و کمک رسـانی 
به سـیل زدگان، نخسـتین محموله کمک های این شـرکت شـامل 
2500 بسـته 6 تایـی آب آشـامیدنی 1/5 لیتـری )مجموعـًا 15000 
بطـری(، پمـپ لجن کش )کف کش( 2 اینچ سـه عـدد ،پرکلرین 
10 بشـکه 25 کیلویی و لوله و اتصاالت )آسـان پایپ( جهت نصب 

انشـعابات آب 15000 متر، به حمیدیه خوزسـتان ارسـال شـد.
ــح  ــان تصری ــتان کرم ــالب اس ــرکت آب و فاض ــل ش مدیرعام
کــرد: بــرای امــداد و آبرســانی ســیار در مناطــق ســیل زده نیــز 
ــه اعــزام  ــاز نســبت ب آمادگــی داریــم کــه در صــورت اعــالم نی
اکیــپ حــوادث ، امــداد رســانی و یــا آبرســانی ســیار در مناطــق 

ســیل زده اقــدام نماییــم.

فرماندار بم خبر داد:

3 میلیمتر بارندگی در بم
فرمانـدار بـم دربـاره وضعیـت سـد 
نسـاء بـم گفـت: سـد ظرفیـت دارد 
و در روزهـای گذشـته قـدری تخلیه 
سـد  دریچه هـای  اکنـون  و  شـده 
بسـته اسـت و حتی اگر بیش از 100 میلیمتر بارندگی داشـته 
باشـیم، امکان کنترل سـیالب وجود دارد و کار مدیریت شده 
است.هادی شهسـوارپور به ایسنا گفت: از شب 24فرودردین 
در شهرسـتان بم بارندگی آغاز شـده و تا روز بعد سه میلیمتر 
بـارش داشـتیم، ضمن آنکـه در روز 25 فروردیـن بارش باران 
قطـع شـده و در حـال حاضر اوضاع عادی اسـت و مشـکلی 
نداریم.شهسـوارپور دربـاره وضعیـت سـد نسـاء بـم تصریح 
کـرد: سـد ظرفیـت دارد و در روزهـای گذشـته قـدری تخلیه 
شـده و اکنـون دریچـه هـای سـد بسـته اسـت و حتـی اگر 
بیـش از 100 میلیمتـر بارندگی داشـته باشـیم، امـکان کنترل 

سـیالب وجـود دارد و کار مدیریت شـده اسـت.

بارندگیآبفا

بـه گـزارش روابـط عمومـی شـرکت گاز اسـتان کرمان 
عملیـات اجرایـی گازرسـانی بـه شـهر ریـگان و پنـج 
روسـتا)جهان آبـاد، حیـدر آبـاد، میرآبـاد، بمبویـان و 
شـریک آبـاد( با حضـور دکتـر فدایی اسـتاندار کرمان، 
نماینـده محتـرم مردم بـم، ریـگان، فهرج و نرماشـیر 
در مجلـس شـورای اسـالمی جنـاب آقـای مهنـدس 
نیکـزادی و امـام جمعـه شـهر ریـگان در نخسـتین 

روزهـای سـال 1398آغازگردیـد.
مدیـر عامـل شـرکت گاز اسـتان کرمـان درخصـوص 
عملیـات  اجـرای  پروژه هـا گفـت:  ایـن  مشـخصات 
گازرسـانی به شـهر ریگان و روسـتاهای حومه شـامل 
16کیلومتـر خط تغذیه و 129 کیلومتر شـبکه پلی اتیلن 
و نصـب بیـش ازپنـج هزار انشـعاب بوده  کـه با انجام 
آن بحـول و قـوه الهـی 6560 خانـوار شـامل )4828 
خانوار شـهری و 1۷32 خانوار روسـتایی( از نعمت گاز 

طبیعـی بهره منـد خواهند شـد.
 فـالح ادامـه داد: تاکنـون از مجمـوع ۷1 شـهر اسـتان 
53 شـهر گازدار گردیده اسـت و از 18 شـهر باقیمانده 
16 شـهر دردسـت اجرا اسـت که از این تعداد 6 شـهر 
نظـام شـهر،قلعه گنـج، مردهـک، دوسـاری ،گنبکـی، 
انتخـاب  پایـان سـال 9۷  ریـگان کـه در  منوجـان و 
پیمانـکار گردیـده و در دسـت اجـرا قـرار گرفتـه انـد. 

 دو شـهر بـا قیمانـده  نـودژ و جبالبارز نیز در سـال 98 
انتخـاب پیمانکار مـی گردند. 

وی افزود با گازدار شـدن چهار شـهر و 280 روسـتا در 
سـال 9۷ ، ) به عبارتی در هر روز کاری سـال 9۷ یک 
روسـتا و در هـر فصل یک شـهر گازدار گردیده اسـت( 
درصـد بهـره منـدی کل خانـوار اسـتان بـه ۷3درصـد 
گازدار  بـا   98 سـال  در  امیدواریـم  اسـت.  رسـیده 
نمـودن 9شـهر ) ارزوئیـه، هنـزاء، اندوهجـرد، شـهداد، 

زهکلـوت، عنبرآبـاد، بلـوک، درب بهشـت و منوجـان( 
نعمـت گاز  از  اسـتان  کل  خانـوار  بهره منـدی  درصـد 
طبیعـی بـه ۷۷% ارتقـاء یابـد. همچنیـن در سـال 9۷ 
بـا وجـود مشـکالت اقتصـادی جـاری کشـور میـزان 
1390 کیلومتـر شـبکه و خـط تغذیـه در سـطح اسـتان 
اجـرا شـده کـه در عملکـرد سـاالنه از زمـان تاسـیس 
ایـن شـرکت تـا پایـان سـال 9۷ این آمـار بی سـابقه 

اسـت.  بوده 
فالح در خاتمه افزود چشـم انداز اسـتراتژیک شـرکت 
گاز اسـتان کرمـان توسـعه عملکرد و دسـتیابی به 98 
درصـد پوشـش گازرسـانی در مناطـق واجد شـرایط تا 
سـال 1404 اسـت کـه  امیدواریـم بـا تـالش و همـت 
کارکنـان ، مشـاوران و پیمانـکاران شـرکت گاز اسـتان 
پـروژه هـای گازرسـانی  بـه شـهرها و روسـتاها بـر 

اسـاس برنامـه زمانبنـدی انجـام و بـه اتمام برسـد.

آغاز عملیات اجرایی گاز رسانی به شهر ریگان و روستاهای حومه 

مناقشه بر سر چاه آب »ماران گلوییه«
مدیر آبفار جیرفت: زمینی که چاه را بر روی آن حفر کردیم توســط شــورا واگذار شده 

اما حاال زمین مدعی دارد

ــات و  ــرای حی ــی ب ــل اصل ــر و عوام ــی از عناص  آب یک
محیــط زیســت اســت بــدون وجــود آب هیــچ نــوع حیاتی 
وجــود نخواهــد داشــت . البتــه منظور مــا از آب، آب ســالم 
و بهداشــتی اســت چــرا کــه آب آلــوده یکــی از عوامــل از 
بیــن بــردن رشــد و نمــو اســت. مــا انســان ها نیــز بــرای 
ــدن  ــم. ب ــاز داری ــاک نی ــالم و پ ــه آب س ــدن ب ــده مان زن
بــرای آبــدار کــردن و تســهیل عملکردهــای مختلــف بــدن 
از قبیــل هضــم، متابولیســم و دفــع زایــدات نیــاز بــه آب 
دارد. هــر چنــد یکــی از بزرگتریــن مشــکالت انسان ســاز 
ــا  ــورهای دنی ــیاری از کش ــوب آب در بس ــت نامطل کیفی
ــرای آشــامیدن  ــران اســت.آلودگی آب چــه ب ــه ای از جمل
ــروف و  ــدن و ظ ــت ها و ب ــوی دس ــرای شستش ــه ب و چ
ــد بیماری هــا و مشــکالت  ــرای شــنا کــردن می توان چــه ب
متعــددی  از قبیــل جهــاز هاضمه، مشــکالت تولیــد مثلی، 
اختــالالت عصبــی و حتــی ســرطان بــه وجــود آورد. هــر 
ــوزادان،  ــا ن ــرد ام ــرار گی ــر ق ــت تاثی ــد تح ــی می توان کس
بچه هــای کوچک تــر، افرادمســن، خانم هــای بــاردار و 
ــژه آدم هایــی کــه سیســتم ایمنــی ضعیــف شــده  ــه وی ب
دارنــد مســتعد هســتند کــه در اثــر آلودگی هــای گوناگــون 
آب بیمــار شــوند. بــا گذشــت 40ســال از انقــالب اســالمی 
ــش  ــع بخ ــه از تواب ــاران گلویی ــتای م ــوز روس ــران هن ای
مرکــزی جیرفــت از داشــتن آب شــرب بهداشــتی محــروم 

اســت.

مردم ماران گلوییه 
آب شرب بهداشتی ندارند

منوچهــر آفتابــی دهیــار روســتای مــاران و گلوییــه از وجــود 
چاهــی در ایــن روســتا خبــر داد کــه نزدیــک بــه دوســال 
ــور  ــه کمالی پ ــا حضــور مســووالن از جمل ــش ب ــم پی و نی
ــاد در مجلــس شــورای  نماینــده مــردم جیرفــت و عنبرآب
اســالمی، معاونــت فرمانــدار، آقــای ابوســعیدی و نماینــده 
ــده  ــاری ش ــار حف ــر آبف ــنجری مدی ــای س ــدار و آق بخش
اســت. وی به»کاغذوطن«گفت:»ایــن روســتا از اوایــل 
انقــالب آب آشــامیدنی نداشــته و ایــن چــاه در نزدیکــی  
ــت.   ــده اس ــر ش ــتا حف ــی روس ــی از اهال ــای یک زمین ه
ــه 35 قصــب زمیــن دارد همچنیــن  ایــن فــرد نزدیــک ب
ــی ســند  ــکان اســت یعن ــن مال ــن مشــاع و بی ــن زمی ای
زمیــن اصــالح ارضــی دارنــد امــا این فرد توانســته ســندی 
را جعــل و بــه کمــک فــردی دیگــر ثبــت کــرده و بــه بــدون 
اینکــه مــورد تاییــد افــراد معتمــد روســتا باشــد بیــان کرده 
کــه ایــن منطقــه متعلــق بــه بنــده است.گزارشــی هــم کــه 
بــرای قــوه قضاییــه نوشــته شــده دو پهلــو اســت و ذکــر 
ــم  ــداری کرده ای ــن خری ــا 35 قصــب زمی ــه م ــد ک کرده ان
کــه 25 قصــب روی  آن اضافــه اســت.  کامــال مشــخص 
ــال  ــه احتم ــند ب ــن س ــده و ای ــداری ش ــه جانب ــت ک اس

ــرد. عــالوه  ــد قــرار نمی گی اینکــه جعــل باشــد مــورد تایی
برایــن، ایــن زمیــن  در حریــم رودخانــه اســت.«

کارگران را متوقف کردند
 وی بیــان داشــت کــه پروانــه حفــر چاه صادر شــده اســت 
و کارشناســان اولیــه بــه نفــع آب و فاضالب روســتایی رای 
ــه 35  ــد ک ــان کرده ان ــت بی ــی کارشناســان ثب ــد ول داده ان
قصــب زمیــن دارنــد و 25 قصــب روی آن اضافــی اســت 
ــد.  ــوان کرده ان ــا عن ــات آنه ــوان متصرف ــه عن ــاه را ب و چ
ــی و  ــای هوای ــت و عکس ه ــن نیس ــه چنی ــی ک در صورت
نقشــه های روســتا گویــای ایــن امــر اســت، میله گــذاری 
ــی  ــار مشــخص شــده ول ــرای آن اعتب شــده و کوچه هــا ب
جلــوی کارگرانــی کــه مشــغول کار بــرای راه انــدازی چاه آب 
شــرب روســتا بودنــد را گرفته انــد.«وی ادامــه داد:» اهالــی 
روســتا چندبــار قصــد تجمــع در فرمانــداری را داشــتند امــا 
بــا صحبت هــای دهیــاری روســتا از تجمــع امتنــاع شــده 
ــد.  ــود بیای ــه وج ــی ب ــش اجتماع ــته تن ــار نخواس و دهی
عــالوه بــر ایــن اگــر قصــد جــا بــه جایــی چــاه را داشــته 
باشــند بــه دلیــل اینکــه روســتا 6 و ۷ رشــته قنــات دارد 
بایــد بــرای هــر مــادر چــاه 500 متــر حریــم رعایــت شــود 
ــی از  ــی برخ ــد ول ــت داده ان ــم رضای ــتا ه ــی روس و اهال
مســووالن در حــق مــردم ظلــم کرده انــد.«. آفتابــی بیــان 
ــا کارشناســان هســتند در  ــی م ــه مشــکل اصل داشــت ک
صورتــی کــه قاضــی ســاالری دســتور داده کــه بــه صراحت 
بــه کارشناســان اعــالم کنیــد کــه روی ســند چــاه وجــود 
ــد و از  ــی کارشناســان حاشــیه می رون ــر؟  ول ــا خی دارد ی

ــد. ــداری می کنن ــراد جانب ــن اف ای

گفتندشما دروغ می گویید
سندشان جعلی است

ــر ایــن شــفیعی رییــس شــورای اســالمی ایــن  عــالوه ب
منطقــه به»کاغذوطن«گفــت کــه مســتندات را بــه آقــای 
فاریابــی رییــس ثبــت نشــان دادیــم و گفتیــم کــه 
ــاوت  ــد بســیار متف ــا امضاهــای جدی ــم ب امضاهــای قدی
اســت و در آن لحظــه آقــای کریمــی معاونــت ثبــت اســناد 

ــد  ــد و می خواهی ــما دروغ می گویی ــه ش ــت ک ــان داش بی
ــه شــوید.رییس شــورای اســالمی  ــه یق ــا دســت ب ــا م ب
روســتای مــاران گلووییــه بــه »کاغــذ وطــن« گفــت: 
تقریبــا ســه و چهــار ســال پیــش یــک چــاه آشــامیدنی 
در روســتای مــاران گلوییــه حفــر شــده اســت و افــرادی 
ــی کــه  ــد در حال ــی کرده ان ــه ســاخت ســند جعل اقــدام ب
ــن  ــزل همی ــد در من ــر می کردن ــاه حف ــه چ ــی ک کارگران
افــراد اســکان داشــتند.«وی ادامــه داد:»بعــد از ســه چهــار 
ســال اعتبــاری رســیده اســت و می خواهنــد ترانــس بــرق 
را وصــل کننــد ولــی ایــن افــراد کار را متوقــف کرده انــد در 
حالــی کــه ســاکن ایــن روســتا نیســتند یعنــی بــه صورت 
ــر کارشناســان  ــد. نظ ــداری کرده ان ــی خری ــه ای زمین قطع
ایــن اســت کــه زمیــن در تصــرف ایــن افــراد اســت مــن 
مــدرک و امضــا از خریــداران اصلــی را دارم کــه متعلــق بــه 
زمــان پهلــوی اســت و ایــن افــراد در قیــد حیــات نیســتند 

ولــی کارشناســان اســناد را قبــول ندارنــد.«

اهالی روستا با هم کنار نمی آیند
ســنجری مدیــر آبفــار جیرفــت به»کاغــذ وطــن« گفــت: 
ــی  ــه زمین ــده البت ــر ش ــی حف ــتا چاه ــن روس » در ای
کــه چــاه را بــر روی آن حفــر کردیــم توســط شــورا 
ــی  ــاه مدع ــر چ ــد از حف ــن بع ــاال زمی ــده ح ــذار ش واگ
ــد دســت نوشــته دارد و در حــال  دارد. ایــن مدعــی چن
ــناس رای  ــت و کارش ــاز اس ــده در دادگاه ب ــر پرون حاض
را بــه نفــع آب و فاضــالب صــادر کــرده اســت.«وی 
دیگــر  کارشــناس  چنــد  روســتا  افزود:»شــورای 
ــدد در دادگاه در  ــده مج ــون پرون ــت داده و اکن درخواس
حــال پیگیــری است.«ســنجری گفت:»مــا در حــال 
حاضــر یــک پیمانــکار درخواســت کرده ایــم کــه بــه 
ــتا کار  ــرق  روس ــکل ب ــع مش ــرای رف ــی ب ــورت قرض ص
کنــد ولــی متاســفانه اهالــی روســتا راضــی نیســتند و بــا 
ــرای روســتا انجــام  ــد کــه کاری ب ــار نمی آین یکدیگــر کن
ــد.«وی  ــکار اجــازه انجــام کار نمی دهن ــه پیمان گیــرد و ب
اضافــه کــرد:» در ایــن روســتا چــاه حفــر شــده و جــای 
لوله گــذاری مشــخص شــده اســت دومــاه دنبــال 
ــرای  ــی ب ــتا ترغیب ــی روس ــی اهال ــم ول ــده بودی پرون

ــد.« ــام کار ندارن انج
علیرغــم تمــاس هــای زیــاد »کاغذوطن«موفــق بــه ارتباط 

بــا مســووالن ثبــت اســناد و امــالک جیرفت نشــد.
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 سـنجری رییـس آبفار جیرفـت به»کاغذ وطن« 
گفـت:» در ایـن روسـتا چاهـی حفر شـده البته 
زمینـی که چاه را بـر روی آن حفر کردیم توسـط 
شـورا واگذار شـده حـاال زمیـن بعد از حفـر چاه 
راضـی  روسـتا  اهالـی  متاسـفانه  دارد.  مدعـی 
نیسـتند و بـا یکدیگـر کنـار نمی آینـد کـه کاری 
بـرای روسـتا انجـام گیـرد و بـه پیمانـکار اجازه 
در  کـرد:»  اضافـه  نمی دهنـد.«وی  کار  انجـام 
ایـن روسـتا چـاه حفر شـده و جـای لوله گذاری 
پرونـده  دنبـال  اسـت دومـاه  مشـخص شـده 
بودیـم ولـی اهالـی روسـتا ترغیبی بـرای انجام 

کار ندارنـد.


