
مدیر زراعت سازمان جهادکشاورزی جنوب عنوان کرد:

مدیر کل راهداری وحمل و نقل جاده ای جنوب :

 5دستگاه سنگین راهداری از جنوب کرمان
عازم مناطق سیل زده لرستان شد

مدیدکل فرهنگ و ارشاد اسالمی جنوب:

 پروانه فعالیت انتشارات
دانشگاه جیرفت صادر شد

 توقف صادرات
سیب زمینی و پیاز

سایه ماندگار خشکسالی بر سر جنوب
مدیرعامل آب منطقه ای استان: بارش های امسال دلیلی بر پایان خشکسالی نیستند

نماینده پنج شهرستان جنوبی در مجلس شورای اسالمی:

 چراغ سبز صادرات
به گوجه کاران جنوبی 
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دست شهرداری جیرفت 
در پوست گردوی جشن نوروز

رییس شورای شهر جیرفت: مجبور شدیم وسط تعطیالت 
قراردادمان با شخص برگزار کننده جشن نوروزی را فسخ کنیم
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ما را در تلگرام دنبال کنید

تومــان  500 قیمــت              1398 فروردیــن   18 یکشــنبه          459 پیاپــی  شــماره  ســوم           ســال 

3 و2

درسی از سیل؛ 
ریشه سیل در چیست؟

حسین آخانی
یادداشت مهمان

دیـروز کـه برای سـفری دو هفتـه ای برای شـرکت در کارگاه 
گیاهـان گچ دوسـت به ایتالیـا آمدم، قبل از پـرواز داخلی به 
جنـوب ایتالیـا، نصـف روز فرصت داشـتم به مرکـز رم بروم.

بـا قطار سـریع 40 دقیقه به مرکز رم رسـیدم و فرصتی شـد 
موزه ملی رم و کلیسـای قدیمـی ماریا دگلی آنجلی را ببینم. 
در مرکـز روم کـه ایسـتگاه مرکـزی قطـار هـم در آنجاسـت، 
آنچـه مـرا تحت تاثیـر قـرار داد اتوبوس های فـراوان، خطوط 
متـرو و ترامـوا  بـود کـه باعـث می شـود ازدحـام خودروهـا 

بسـیار کم باشد.
ایـران در صـدر کشـورهایی در دنیـا اسـت کـه در ایـن چنـد 
دهـه بودجه هـای نجومـی دولتـی را صـرف جـاده سـازی، 
سـد سازی و حمایت مسـتقیم از خودروسازی اتومبیل های 
شـخصی کـرده اسـت. یعنـی دولت ها پـول می دهـد جاده 
و اتوبـان می سـازد و بعـد سوبسـیدی می دهـد کـه مـردم با 
بنزیـن ارزان از خودروی شـخصی اسـتفاده کنند. حتی برای 
روانسـازی ترافیـک بـه حریـم رودخانه هم رحـم نمی کند و 
در شـهرها هزاران میلیـارد برای آن خرج می کنـد. در صورتی 
کـه هیـچ عالقـه ای به توسـعه حمل و نقـل عمومی نـدارد و 
حتـی مصوبات قانونی در تخصیص اعتبـارات مربوطه را اجرا 
نمی کنـد. اگـر چنین بـود نیازی به سـاخت الیـن دوم جاده 

در بسـتر مسـیل دروازه قـرآن و یـا اتوبان امـام علی نبود.
نکتـه مهـم در اغلـب برنامه هـای عمرانـی فـدا کـردن منافع 
عمـوم مـردم در مقابـل خصـوص برگزیـده اسـت کـه به هر 
شـکلی دستشـان به خزانه دراز اسـت. سـد سـازی و انتقال 
آب در ایران بر اسـاس نیاز سـنجی و رفاه مردم نیسـت. سد 
سـازی یک تصمیم سیاسـی-اقتصادی اسـت کـه نهادهای 
وابسـته بـه قـدرت، چـه نماینـدگان مجلـس بـرای تبلیـغ و 
رای و شـرکت های سـازنده بـرای بهـره منـد شـدن از سـود 
هنگفت، سـاخت سـد را به هر شـکلی توجیـه می کنند. اگر 
بـه همـان کسـانی کـه بـا هـزار و یک توجیه سـاخت سـد را 
توجیـه می کننـد، فرصـت چـرب تـری بدهیـد، آنوقـت کلی 
دلیـل می آورنـد کـه سـد سـازی نـه تنهـا بـد، کـه خیانت و 
حـرام هـم هست.مشـابه این مشـکل در جاده و پل سـازی 
بلـواری و پل هـای   دیـده می شـود. جـاده و خیابان هـای 
بـزرگ، نـه تنهـا در تهران که حتی الگویی شـده اسـت که در 
اغلـب روسـتاها هم دیده می شـود. مثـال در شـهر اراک 650 
میلیـارد تومـان به سـاخت پل اختصـاص داده می شـود، در 
حالـی کـه بـا این پـول می توان بـه 530 هزار جمعیت شـهر 
دوچرخـه مجانی داد. کسـی فکر نمی کند که ایـن نوع جاده 
و خیابـان باعـث نابـودی حقـوق جوامـع محلـی می شـود، 
مصـرف بنزیـن را افزایـش می دهـد و راه هـای آسـان عبور 
و مـرور را مسـدود می کنـد تـا همـه مجبـور به سـوار شـدن 
به خودروی شـخصی شوند.مشـابه این رفتـار در آبخیزداری 
سـازه ای دیـده می شـود. اصـوال سـاختار بودجـه گیـری در 
کشـور بـه میـزان اسـتفاده از بتـن بسـتگی دارد. پیشـنهاد 
دهنـدگان پروژه هـا عالقـه عجیبـی بـه بـاال بـردن تعـداد و 
حجـم سـازه ها برای صرف بیشـتر بتـن دارند. مثال سـاختار 
بودجـه ای بـه راحتی برای ایجاد یک بنـد 100 میلیون تومانی 
در یـک دره در کـوه بودجـه اختصاص می دهد ولـی در دادن 
حقـوق و اسـتخدام یـک محیط بـان و یـا جنگل بـان - کـه 
ممکـن اسـت ده ها برابـر آن بند در حفاظـت از آب و خاک و 
جنـگل به کشـور خدمت کنـد - به شـدت مخالفت می کند. 
حقوقـی هم که به مسـتخدمین فعلی می دهـد آنقدر ناچیز 
اسـت کـه متاسـفانه در بسـیاری از مـوارد کمبـود آن توسـط 

متجاوزیـن بـه عرصه هـای طبیعـی تامین می شـود!
نـگاه بتـن گرایـی در نظـام بودجـه ای کشـور نـه تنهـا آفـت 
محیـط زیسـت، که مهمترین عامل فسـاد در کشـور اسـت. 
وقتی در دروازه قرآن جلوی چشـم میلیون ها نفر مهندسـان 
چنـان گنـد آشـکاری می زنند، خیلی باید سـاده بـود و قبول 
کـرد کـه در دره هـای پـرت و پالیی که به ندرت ممکن اسـت 
گـذر کسـی بـه آنجـا بیفتـد مدعیـان آبخیـزداری بتوانند در 
طبیعـی کـه صدهـا عامـل درگیـر اسـت، باعث حفـظ آب و 
خـاک شـوند و لفـت و لیـزی رخ ندهـد. فقـط کافی اسـت 
بـه عکس هـا و فیلم هـای مالـچ پاشـی در خوزسـتان نـگاه 
کنیـد و ببینید که بیت المـال را چگونه صرف نابودی طبیعت 
می کنند.نتیجـه آنکـه مقصـر سـیل های اخیـر،  دولـت هـا 
هسـتند کـه در ایـن سـال ها بودجه هـای نجومـی کـه بایـد 
بـرای حمـل و نقل عمومـی، آموزش و پژوهش، بهداشـت و 
بیمـه همگانـی و توانمند سـازی جوامع بومی صـرف می کرد 
را به سدسـازان، جاده سـازان، پل سـازان و خودروسازان داد. 
فربه شـدن ایـن بنگاه های بـزرگ خصولتـی و رو آوردن آنها 
بـه بـازار زمیـن و مسـکن، جامعـه  را بـه یـک بـاره بـه داللی 
و سـوداگری زمیـن و سـاختمان کشـاندند. در چنیـن بـازار 
آشـفته ای اندیشـه، کار و شـرافت گـم می شـود. چشـمان 
مسـئوالن ذینفـع و پیمانـکاران و دالن پروژه هـای عمرانـی 
برای سـود بیشـتر آنقدر کور می شـود که حقـوق رودخانه ها، 
محیـط زیسـت و جوامـع محلی قربانی سـودهای سرشـار 

بتن ریـزی می شـود.
سـیلی کـه ایـن روزهـا راه افتـاد اسـت، مشـابه ریزگردهای 
چنـد سـال اخیـر، واکنـش طبیعت به بـی تدبیـری  دولت 
هـا و بودجـه ریـزان در   دولـت هـا و شهراری هاسـت. آیـا از 

آن درس مـی گیـرم؟
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مدیر کل دفتر بحران استانداری کرمان عنوان کرد:

برآورد  بیش از ۸۳ میلیارد 
خسارت سیالب  در کرمان

مدیـر کل دفتـر بحران اسـتانداری کرمان گفـت: از ابتدای 
فروردیـن تـا 15 فروردیـن 83 میلیـارد و ۷۲9 میلیـون 
تومـان خسـارت سـیالب بـه بخش هـای مختلف اسـتان 

کرمـان وارد شـده اسـت.
مجید سـعیدی، مدیـر کل دفتر بحران اسـتانداری کرمان 
گفـت: بـا اعـالم 11 شهرسـتان اسـتان تـا کنـون خسـارت 

برآورد شـده ناشـی از بارندگی ها و سـیالب در استان، 83 
میلیـارد و ۷۲9 میلیـون تومان برآورد شـده اسـت.

بـه گـزارش باشـگاه خبرنـگاران جـوان کرمـان وی افزود: 
این خسـارت ها درسـه بخـش زیربنایی و راه هـای اصلی، 

مسـکن و کشـاورزی وارد شـده است.
وی بیان داشـت: بیشترین خسـارت ها در شهرستان های 
،شـهربابک،  قلعـه گنـج  نظیـر  اسـتان  وغربـی  جنوبـی 
رودبارجنـوب و بـم رخ داده اسـت بـه گونـه ای کـه در 
قلعـه گنج بیشـترین خسـارت بـه  بخش راه،  شـهربابک 
بخـش  در  جنـوب  رودبـار  و  بـم  مسـکن،   دربخـش 

کشـاورزی اتفـاق افتـاده اسـت.
سـعیدی گفت: درشهرسـتان بم 500 هکتار و درشهرسـتان 
رودبـار جنـوب 90 هکتـار از مـزارع دچـار آسـیب جـدی 

شدند.
مدیـرکل دفتـر بحـران اسـتانداری کرمـان گفـت: طوفـان 
درشـهر های بـم و انـار هـم خسـاراتی بـه بخـش راه هـا و 
کشـاورزی سـبب شـده اسـت که باید به شـکل ریزتر این 

خسـارت هـا بررسـی و گـزارش ارائه شـود.
سـعیدی افزود: برآورد خسـارات مربوط به 11 شـهر استان 
اعالم شـده اسـت و بررسـی خسـارت بـرای سایرشـهر ها 

نیز در دسـت بررسـی است.

شهرداری جوپار

نوبت اول

م الف 360

19 تا 1733 تا 29

به دونفرهمکارخانم و آقاجهت کار
در دفترروزنامه نیازمندیم.

آگهی استخدام

بلوارعباسپور)پارادیس(نبش کوچه27

ـوری
ف

لطفا تماس درساعات اداری، باتلفن32725780

آگهی مناقصـه
شــهرداری جوپــار در نظــر دارد بــا توجــه بــه مجــوز شــماره 96/163 مــورخ 96/8/15 شــورای 

ــه  ــا توجــه ب ــز ب ــه ســاماندهی و محوطــه ســازی اطــراف قنــات گوهرری اســالمی شــهر ، نســبت ب
ثبــت جهانــی قنــات مذکــور ، از طریــق مناقصــه عمومــی اقــدام نمایــد لــذا پیمانــکاران مجــاز مــی 
تواننــد از تاریــخ  98/01/20 جهــت دریافــت CD محتــوی اســناد مناقصــه بــه امــور مالــی شــهرداری 
ــه  ــا ضمانتنام ــی و همــراه ب ــا احتســاب کســورات قانون ــد و پیشــنهادات خــود را ب مراجعــه نماین

بانکــی بمبلــغ /117/000/000 ریــال تــا تاریــخ 98/02/02 بــه شــهرداری جوپــار تحویــل نماینــد.

شــهرداری جوپــار در رد یــا قبــول هــر یــک از پیشــنهادات مختــار مــی باشــد و ضمانتنامــه هــای اول تــا ســوم 

در صــورت انصــراف بــه نفــع شــهرداری ضبــط مــی گــردد. 

هزینه چاپ آگهی بر عهده برنده مناقصه می باشد.

 بازگشایی پیشنهادات در تاریخ 98/0۲/04 ساعت 1۲ ظهر در محل شهرداری صورت خواهد پذیرفت.

اداره ارتباطات و اطالع رسانی اداره کل راه و شهرسازی استان کرمان

آگهی فراخوان عمومی
اداره کل راه و شهرسـازی اسـتان کرمـان در اجـرای مصوبـات شـماره 3190/ه مـورخ 86/6/1۴ و ۴089/ه مـورخ 90/1/23 و 

بخشـنامه ابالغـی بشـماره 609/95/۴5137 مـورخ 95/11/23 بـه شـماره سـازمان ملی زمین و مسـکن به صورت اجـاره قطعه زمین 
بـه مسـاحت 960 مترمربع قسـمتی از پالک ثبتـی 2335 فرعی مجزی شـده از 2268 فرعی از 3085 اصلی بخـش 30 کرمان داخل 
حریـم شـهر بـم با کاربری صنعتی جهـت احـداث کارگاه قالی بافی با اجاره بهاء یکسـاله فـرو ریـال9/600/000 ریال را صرفـا به صورت 
اجـاره و بهـره بـرداری از منافع زمین از طریق آگهی فراخوان عمومی دارد ، لذا بدینوسـیله از کلیه متقاضیانی کـه دارای مجوزهای الزم و 
موافقتنامـه اصولـی از مراجـع دیربط می باشـند و تقاضـای واگذاری زمین فـوق الذکر را دارند . دعوت می شـود ظـرف مدت یک ماه 
از تاریـخ انتشـار آگهـی درخواسـت خـود را با موافقتنامه اصولی و سـایر مجوز مربوطـه را در پاکت الک مهر شـده به دبیرخانـه اداره کل 
راه و شهرسـازی اسـتان کرمـان واقـع در خیابان شـهید کامیاب روبروی یخدان مویدی تسـلیم و رسـید دریافت دارنـد . نمود : ضمنا 

ایـن اداره کل با توجه به شـرایط ذیل نسـبت به بررسـی پیشـنهادات اقـدام خواهد.

١- توان مالی و فنی متقاضیان می بایست به تائید این اداره کل برسد.
 ٢- کلیه هزینه های برگزاری فراخوان برعهده متقاضی منتخب فراخوان می باشد . 

3- به درخواست های مخدوش واصله خارج از مهلت مقرر و کسانی که زمان موافقت اصولی آنها منقضی شده ترتیب اثر داده نخواهد شد .
۴- این اداره کل در رد یا قبول یک یا تمامی پیشنهادات واصله مختار است و هیچگونه اعتراضی مسموع نمی باشد . 

5- به استناد بند 6 ماده 1 قانون منع مداخله وزرا و نمایندگان مجلس کارمندان دولت حق شرکت در فراخوان را ندارند. 
6- تکمیـل فـرم پیشـنهاد قیمت کـه از طریق دبیرخانه ایـن اداره کل تحویل متقاضیان خواهد گردید الزامی اسـت و به همراه مـدارک مالکیت باید تحویل 

گردد . 1/22/-5

موسسه مطبوعاتی پیام آوران

بـا نهایـت تاسـف درگذشـت پـدر گرامیتان را تسـلیت عـرض نمـوده و بـرای آن مرحوم 
رحمـت و غفـران و بـرای حضرتعالـی و خانـواده محتـرم صبر و شـکیبایی مسـئلت داریم .

جناب مهندس مسلم مروجی فرد 
ریاست محترم سازمان صنعت، معدن و تجارت جنوب کرمان

  مرگ یاران همه سخت است زعزیان ، اما
ماتمی سخت رت از مرگ پدر نیست هک نیست
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گردشگری

ادیب حیدری

شهرسـتان قلعـه گنـج، همـان شـهر نمونـه اقتصـاد 
مقاومتـی در جنـوب اسـتان کرمـان از جاذبـه هـای 
گردشـگری فوق العاده و طبیعت بسیار بکری برخوردار 
و ایـن روزهـا میزبان میهمانان زیادی از سراسـر کشـور 
است.شهرسـتان قلعه گنج مملـو از جاذبه های دیدنی، 
همـراه بـا طبیعـت بکـر و اماکـن تفریحـی متعـددی 
اسـت که هر سـاله مقصـد خیل زیـادی از گردشـگران 
داخلـی و خارجـی بـه شـمار مـی رود. نخسـتین هتـل 
کپـری جهـان در منطقه قلعـه گنج، برگرفتـه از مصالح 
بومـی منطقه جنـوب کرمان و نمادی از آشـتی انسـان 
بـا سنت هاسـت.این هتل سـنتی بـا توجه به سـاختار 
فرهنگـی و بـا بهره گیـری از الگوهـای معمـاری منطقه 
طراحـی شـده کـه برگرفتـه از فضاهـای اقامتـی بومی 
منطقـه اسـت.برای ساخت هـر واحـد ایـن هتـل از ۲5 
ُور  )شاخه  پی   10 و  خرما(  درخت  سرشاک  )چوب 
درختچه داز ( َپچوک و چی لک )ریسمانی که از درختان 
خرما تهیه می شود( اسـتفاده شـده اسـت.این خانه ها 
در ابعداد ۲ تا 6 متر ساخته شـده و زمانـی کـه باران می 
بسیار شنیدنی  این خانه ها  در  ُشرُشر آب  بارد صدای 
است، این خانه ها شبهای زمستان به خصوص شب یلدا 
شاهد قصه سرایی مردم منطقه است که برای تفریح و 

سرگرمی دور هم جمع می شوند.
بقعـه متبرکـه و زیارت شـاهزاده ابوالقاسـم معروف به 
زیـارت بچـه، واقـع در دهسـتان سـرخ قلعـه در فاصله 
35 کیلومتـری از مرکز شهرسـتان قلعه گنج در مسـیر 
قلعـه گنـج به کهنـوج واقع شـده و همـه سـاله در ایام 
نـوروز پذیـرای مهمانـان و گردشـگران داخلـی زیـادی 
دامنـه  زیـر  در  کوهپایـه ای کشـیت،  است.روسـتای 
کوه هـای شـرق قلعه گنـج و کـوه گنـو آرمیـده اسـت، 
روسـتایی بـا آب و هوای خنک، کوچـه باغ های دیدنی 
کـه چشـمه های جـاری از میان آنهـا می گـذرد و انبوه 
درختـان لیمو ترش، خرما و سـایر مرکبـات در باغ های 
آن وجـود دارد کـه بـا آب چشـمه آبیـاری مـی شـود.

چشـمه های کشـیت در تمـام ماه های سـال، جـاری و 
سـاری اسـت و زیارتگاه شـیث نبی در باالدست منازل 

روسـتا قـرار گرفته اسـت.
مـردم و اهالـی ایـن روسـتا، مهمـان نـواز و خـون گرم 
زیسـت  محیـط  نظافـت  و  پاکیزگـی  بـه  و  هسـتند 
اطرافشـان اهمیـت می دهنـد.در ورودی ایـن روسـتا، 
خانـه هـای بـوم گـردی بـا همـکاری مدیریـت هتـل 
کپـری قلعـه گنـج و جمعـی از اهالـی و زنان خانـه دار 
کشـیت احداث شـده و پذیرای میهمانان نـوروزی این 

هستند. روسـتا 

سفر به قلعه گنج 
را از دست ندهید

شر
ن

ت
بیع

ط

خبر

پروانه فعالیت انتشارات 
دانشگاه جیرفت صادر شد

حفاظت از منابع طبیعی 
باید به مطالبه مردمی تبدیل شود

اداره کل  عمومــی  روابــط  بــه گــزارش 
جنــوب  اســالمی  ارشــاد  و  فرهنــگ 
ــارات  ــاب انتش ــر کت ــه نش ــان ،پروان کرم
ــاب  ــوز کت ــراه کارت مج ــه هم ــت ب ــگاه جیرف دانش

ــد . ــادر ش ص
ارشــاد  و  فرهنــگ  مدیــدکل  اســحاقی  حســین 
ــارات  ــه انتش ــت :پروان ــان گف ــوب کرم ــالمی جن اس
روح هللا  مســوولی  مدیــر  بــا  جیرفــت  دانشــگاه 
انتشــارات بــه  ایــن  میرمحمــودی صــادر شــد و 
ــاال  ــوزش و ب ــدف آم ــا ه ــگاهی ب ــب دانش ــر کت نش
ــگ  ــجویان،ترویج فرهن ــی  دانش ــطح علم ــردن س ب
اســاتید  تولیــدی  آثــار  معرفــی  و  کتابخوانــی 
می پــردازد. مختلــف  زمینه هــای  در  دانشــگاه 

ــه  ــه همــراه پروان حســین اســحاقی بیــان داشــت :ب
نشــر, یــک کتــاب  بــا عنــوان تربیــت بدنــی عمومــی 
ــاری  ــد مازی ــاالری ،محم ــد س ــت محم ــه هم ــه ب ک

و مهــران آذریــان تالیــف شــده موفــق بــه اخــذ 
کارت مجــوز  کتــاب شــده اســت تــا ایــن انتشــارات 
رســما در ســال جدیــد فعالیــت خــود را انجام دهــد. 
نشــر کــه در واقــع بــا اختــراع خــط و نوشــتن آغــاز 
ــه  ــال هرگون ــظ و انتق ــرای حف ــزاری اســت ب شــد اب
ــر  ــاز بش ــد نی ــده. هرچن ــال و آین ــان ح ــام در زم پی
ــز  ــتن نی ــط و نوش ــش از خ ــاط پی ــراری ارتب ــه برق ب
ــود  ــفاهی ب ــاط ش ــورت ارتب ــه ص ــت و ب ــود داش وج
طــوری کــه  بــه  برداشــت  در  را  محدودیت هایــی 
ــر  ــوری دو نف ــاس حض ــدون تم ــات ب ــال اطالع انتق
ــن  ــود و همچنی ــدور نب ــان مق ــا زم ــکان ی ــک م در ی
بســیاری از تصاویــر و عالئــم کــه بــه صــورت بصــری 
قابــل انتقــال بــود از ایــن طریــق بــه دیگــران منتقــل 
نمی شــد. بــه همیــن دلیــل بــا اختــراع خــط و 
چــاپ و برطــرف شــدن ایــن محدودیت هــا اهمیــت 

ــد. ــان ش ــر نمای نش

منابـع  کل  اداره  حفاظـت  یـگان  فرمانـده   
طبیعـی و آبخیـزداری جنـوب کرمـان گفـت: 
بایـد دغدغـه حفاظـت از منابـع طبیعـی بـه 
مطالبـه مردمـی تبدیـل شـود و حفاظـت از ایـن عرصه ها 
در گـرو مشـارکت مردمی است.سـرهنگ امیـر افضلی روز 
شـنبه در گفـت و گـو با خبرنـگار ایرنا از افزایش گشـت ها 
و حضـور پررنـگ نیروهـای یـگان حفاظـت منابـع طبیعی 
در عرصـه هـای ملـی و منابـع طبیعـی در ایـام نـوروز خبر 
داد و افـزود: در هـر عرصـه ای کـه مـردم پـای کار آمدنـد 
اتفاقـات خوبـی رقـم خـورده اسـت.وی بـا تاکید بـر لزوم 
مشـارکت آحـاد مـردم در صیانـت از منابـع طبیعـی، اظهار 
داشـت: نسـل آینـده نیـز حـق حیـات دارد، پـس ضمـن 
رعایـت اصـول حفاظـت از منابـع طبیعـی هرگونـه تعـرض 
و تجـاوز بـه منابـع طبیعـی را به شـماره تلفـن 1504 یگان 
حفاظـت گـزارش دهیـم.وی ادامـه داد: در ایـام نـوروز بـه 
منظـور رصـد دقیق عرصه هـا و حفاظت از منابـع طبییعی، 

از نیروهـای مختلـف بـه ویژه نیروی انتظامـی کمک گرفته 
ایـم و تعامـالت خوبـی بـا ایـن بخـش داریم.

سـرهنگ امیرافضلـی بـا بیـان اینکه یـگان حفاظـت منابع 
طبیعـی در ایـام نـوروز حضـور پررنگـی  دارد، عنـوان کـرد: 
هماهنگـی الزم بـا نیـروی انتظامـی در بحـث رسـیدگی و 
برخـورد بـا متخلفـان و متجـاوزان بـه عرصه هـای ملـی و 
منابـع طبیعـی انجـام و قـرار شـده ایـن نیروهـا در زمینـه 
سـایر تخلفـات حـوزه منابع طبیعـی یاریگر یـگان حفاظت 
اداره کل  حفاظـت  یـگان  باشـند.فرمانده  طبیعـی  منابـع 
منابـع طبیعـی و آبخیـزداری جنـوب کرمـان بیـان کـرد: از 
همشـهریان و میهمانـان نـوروزی تقاضـا داریـم در زمـان 
حضـور در طبیعـت و فضـای سـبز، مـوارد ایمنـی را رعایت 
کـرده و از ریختـن زباله و روشـن کـردن آتش غی ضروری 
خـودداری کننـد. وی یـادآور شـد: شـماره تلفـن رایـگان 
آمـاده دریافـت گزارشـات  بـه صـورت ۲4 سـاعته   1504

اسـت. مردمی 

متاسـفانه بـه دلیـل برگـزار نشـدن کنسـرت در جنـوب کرمـان شـاهد پدیـده ای 
نوظهـور بـه نـام مهاجـرت کنسـرتی در ایـن منطقـه هستیم.سـاز کنسـرت منطقه 
جنـوب کرمـان کوک نیسـت و ماننـد دیگر امکانات تبعیض آمیز نسـبت به سـایر 
نقـاط اسـتان، عقـب مانـده و درواقـع بایـد گفت، ایـن بخـش در حال درجـا زدن 
اسـت.برگزاری کنسـرت در منطقـه جنـوب کرمـان بـه تابـوی تبدیـل شـده و ایـن 
قفـل تاکنـون بـا تدبیر نماینـدگان دولت تدبیـر و امید باز نشـده و امید اسـت این 
مشـکل در سـال های باقی مانده از عمر دولت تدبیر و امید گشـوده شـود.برگزاری 
کنسـرت یـک امـر بسـیاری عـادی در مراکز اسـتان ها و شهرسـتان هاسـت ولی 
متاسـفانه ایـن مـورد در منطقه جنوب کرمان به مسـاله ای غیرقابـل هضم تبدیل 
شـده لـذا نیـاز اسـت توسـط مسـئوالن، آسـیب شناسـی شـود تـا شـاهد برطرف 
شـدن این مشـکل باشـیم.چند روز قبل شـاهد برگزاری کنسرت محسـن ابراهیم 
زاده در اسـتان هرمـزگان بودیـم و بنـده بـه عنوان یکی از شـرکت کننـدگان در این 
کنسـرت شـاهد حضـور تعـدادی از مسـووالن جنـوب کرمان بـه همراه خانـواده یا 
دوستانشـان بـودم و ایـن مسـاله جرقه ای برای نوشـتن این گزارش شـد که چرا 
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هـادی شـفیعی- جمع کشـاورزان در فرمانداری هـا، فرش کردن گوجه در مسـیرها و 
خالـی کـردن گوجه هـا در مقابـل فرمانداری هـا و دفاتر نماینـدگان مجلس، ماحصل 
کشـت گوجـه در سـنوات گذشـته بـود اما دولت تدبیر، امسـال بـا نشـان دادن چراغ 
سـبز صادرات گوجه، ناجی کشـاورزان جنوب کرمان شـد. هر سـاله در فصل برداشت 
گوجه فرنگـی زمینـی شـاهد انـدوه کشـاورزان و اعتـراض این قشـر زحمـت کش در 
فرمانداری های هفت شهرسـتان جنوبی اسـتان کرمان بودیم و آژیر خطر کشـاورزی 
در ایـن برهـه زمانـی نواختـه می شـد.قیمت ها بـه قدری پاییـن بود که حتـی برای 
کشـاورزان، صرفـه اقتصـادی نداشـت محصـول خـود را برداشـت کننـد و دالل های 
گوجـه بـا جیـب هـای پـر از پـول، حاصـل زحمـت گوجـه کاران را بـا کمتریـن قیمت 
هـا بـه چنـگ مـی آوردنـد و بسـیاری از کشـاورزان، دعـای خیـر خـود را بدرقـه ایـن 
دالل هـا مـی کردنـد چـرا کـه اگـر آنها نمـی خریدنـد، احشـام مـی خوردند.همه می 
داننـد کـه وضعیـت کشـاورزی ایـن منطقه رو بـه بحرانی شـدن بود و دولـت با توجه 
بـه ضررهـای چندیـن سـاله گوجـه کاران، با اعـالم خبر آزاد شـدن صـادرات گوجه در 
ابتدای سـال 98 به کشـاورزان عیدی خوبی داد و این خبر، باعث خوشـحالی گوجه 
کاران سـخت کوش منطقه شـد.نماینده مردم پنج شهرسـتان جنوبی اسـتان کرمان 
از آغـاز صـادرات گوجـه فرنگـی زمینـی بـا حمایـت دولت خبـر داد و گفـت: این خبر 
موجب خوشـحالی گوجه کاران منطقه شـده اسـت.احمد حمزه افزود: صادرات گوجه 
زمینـی، از خواسـته هـای مهم کشـاورزان این منطقه بود که با پیگیری های مسـتمر 
محقـق شـد.وی بیان کـرد: تاکنون صادرات گوجـه گلخانه ای آزاد بـود و گوجه زمینی 
مجـوز صـادرات نداشـت و ایـن مسـاله سـبب نارضایتـی کشـاورزان شـده بـود که با 
پیگیـری هـای زیـاد، ایـن مشـکل هم برطـرف شـد.حمزه تصریـح کرد: بـا پیگیری 
از طریـق دیـدار بـا وزیـر صنعـت، معـدن و تجـارت و وزیـر جهاد کشـاورزی، مشـکل 
صـادرات گوجـه برطرف شـد.این نماینده مجلس ادامه داد: امسـال بـرای جلوگیری 
از بـروز ایـن مشـکل، پیگیـر صـادرات گوجه شـدیم و با حمایـت های دولـت تدبیر و 
امیـد، ایـن امر محقق شـد.وی اظهار داشـت: هر سـاله به دلیل نبود امـکان صادرات، 
گوجه های کشـاورزان با قیمت پایینی از کشـاورزان خریداری می شـد و این مسـاله 

باعـث بـروز نارضایتـی و اعتراض کشـاورزان منطقه شـده بود.

 برداشت ۴00 هزار تن گوجه فرنگی در جنوب کرمان
رییس سـازمان جهادکشـاورزی جنوب کرمان از آغاز برداشـت گوجه فرنگی در هفت 
شهرسـتان جنوبـی اسـتان کرمـان خبـر داد و پیـش بینـی کرد کـه امسـال بیش از 
400 هـزار تـن گوجـه فرنگـی در جنوب کرمان برداشـت  شود.سـعید برخـوری افزود: 
کار برداشـت نوبرانـه محصـول گوجـه فرنگـی از مزارع جنـوب کرمان آغاز و تا اواسـط 
خـرداد مـاه ادامـه خواهـد داشـت.وی تصریح کـرد: برابر برنامـه ابالغـی وزارت جهاد 
کشـاورزی، برنامه کاشـت گوجه فرنگی بهاره جنوب کرمان در سـال زراعی 98 - 9۷ 
بـه میـزان 1۲ هـزار هکتـار و تولید 395 هزار تن، هدف گذاری شـده که امسـال بیش 
از 11 هـزار و 850 هکتـار از اراضـی جنـوب کرمـان بـه کشـت گوجه فرنگـی اختصاص 
یافته اسـت .وی اظهار داشـت: در راسـتای پیشبرد اهداف بهینه سـازی مصرف آب از 
این سـطح کشـت، حدود ۲5 درصد کشـت نشـایی و هشـت هزار و 400 هکتار مالچ 
کف پوش و هفت هزار و 800 هکتار نوار تیپ اسـت.رییس سـازمان جهادکشـاورزی 
جنـوب کرمـان تصریح کـرد: عملیات برداشـت نوبرانه از مزارع شهرسـتان کهنوج آغاز 
شـده و پیـش بینی می شـود تا یایان فصل برداشـت امسـال، بیـش از 400 هزار تن 

محصـول از سـطح مـزارع جنـوب کرمان برداشـت و روانه بازار مصرف شـود.

 کهنوج یک ماه زودتر گوجه هایش را برداشت می کند
مدیـر جهاد کشـاورزی شهرسـتان کهنوج هم گفت: برداشـت گوجه فرنگـی در جنوب 
کرمـان، هـر سـاله از مزارع کهنوج آغاز می شـود و امسـال نسـبت به سـنوات قبل با 
تعجیـل یـک ماهـه همراه بـوده اسـت.علیرضا حیدری افزود: ترویج کشـت نشـایی 
و از طرفـی کاشـت در اراضـی با بافت سـبک که زودرسـی محصـول را به همـراه دارد، 
باعـث شـده کـه این محصـول در اوج نیاز بازارهـای داخل و خارج با قیمت مناسـبی 

عرضـه شـود و از ترافیـک بار در زمان برداشـت معمول منطقه خواهد کاسـت.
وی تصریـح کـرد: ارقـام متنوعـی از گوجـه فرنگی نظیـر 83۲0، ایدن، متین گلسـار، 

سانسـید، هرمز، الیسـا، تماته و فالت در این شهرسـتان کشـت شـده اسـت.
وی افـزود: طـی نشسـت هـای متعدد با ریاسـت سـازمان جهـاد کشـاورزی جنوب 
اسـتان، فرمانـدار کهنـوج و معاونـت بهبـود تولیـدات گیاهـی، تدابیر و تمهیـدات الزم 

جهـت حـذف واسـطه هـا، خریـد و حمل بـه موقع ایـن محصـول اندیشـیده اند.
مدیـر جهـاد کشـاورزی کهنـوج گفـت: پیـش بینـی می شـود بیـش از 45 هـزار تن 
محصول از سـطح بیش از یکهزار و 500 هکتار مزارع این شهرسـتان برداشـت شـود.

 آبی بر آتش خشم کشاورزان
کشـاورز جنـوب کرمانی گفت: آزاد شـدن صـادرات گوجه فرنگـی زمینی همچون آبی 
بر آتش خشـم گوجه کاران، باعث خوشـحالی کشـاورزان منطقه شـد چرا که در سـال 

های گذشـته، فصل برداشـت گوجه فرنگی، فصـل ناراحتی و اندوه کشـاورزان بود.
نادر نجفی افزود: هرسـال در فصل برداشـت گوجه شـاهد انباشـت این محصول در 
مراکـز باربـری و افـت قیمـت ایـن محصول بودیـم و کارخانه هـای رب گوجـه هم با 
قیمـت بسـیار پایینـی، این محصول را خریـداری می کردند به گونـه ای که حتی پول 

کارگر برداشـت ایـن محصول هـم درنمی آمد.
وی ادامـه داد: طـی سـال های گذشـته طرح خرید توافقی توسـط تعاون روسـتایی 
مطـرح می شـد کـه با آن طرح هم دردی از دردهای کشـاورزان برداشـته نمی شـد و 

فقـط میـزان کمی از ضرر کشـاورزان را کاهـش می داد. 

چراغ سبز صادرات
به گوجه کاران جنوبی
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توقف صادرات ص
سیب زمینی و پیاز
مدیر زراعت سـازمان جهادکشـاورزی جنوب 
اسـتان کرمـان به قیمـت پیاز اشـاره و عنوان 
کـرد: اکنـون قیمت عمـده فروشـی در محل 
مزرعـه بیـن 3000 تـا 3500 تومـان اسـت کـه نسـبت بـه 

یـک هفتـه قبـل تقریبا 50 درصـد کاهش قیمـت دارد.
 "فرامـرز رسـتگاری" در خصـوص وضعیت پیاز در اسـتان 
کرمـان گفـت: اکنـون تولید طرح زمسـتانه جنوب اسـتان 
تقریبـا تمـام شـده و زمـان برداشـت پیاز کشـت بهاره در 
جنـوب اسـتان آغاز شـده اسـت.وی بـا بیان ایـن مطلب 
کـه پیش بینـی می کنیم در کشـت بهاره حـدود ۲40 هزار 
تـن تولیـد پیـاز را در ایـن منطقـه داشـته باشـیم، ادامـه 
داد: برداشـت کشـت بهـاره پیـاز از ۲0 فروردین مـاه آغاز و 
تـا 10 خردادمـاه ادامـه دارد.وی از توقـف صادرات سـیب 
زمینـی و پیـاز از امـروز بـه بعـد خبـر داد و بیـان کـرد: 
در دو مـاه آینـده فقـط جنـوب اسـتان کرمـان، سیسـتان 
و بلوچسـتان و خوزسـتان پیـاز تولیـد می کردنـد، گفتنـی 

در حریـم  بـردن  امینـی روش گفـت: دسـت  احمـد 
رودخانه هـا و مسـیل ها ممنـوع اسـت و بـا متخلفین 
روسـتاها  در  اصولـی  غیـر  بندهـای  سـیل  احـداث 
امینـی روش«  احمـد  می شـود.»  قانونـی  برخـورد 
فرمانـدار جیرفـت، در گفت گـو با خبرنـگار خبرگزاری 
دسـت  بـه  اشـاره  بـا  جنـوب،  کرمـان  از  شبسـتان 
بـردن در باالدسـت پـل هـا و احـداث سـیل بندهـای 
غیـر اصولـی در روسـتاهای ایـن شهرسـتان هشـدار 
غیـر  اقدامـات  روسـتاها  از  برخـی  در  و گفـت:  داد 
دهانـه  سـمت  بـه  آب  هدایـت  جهـت  در  اصولـی 
در  اصولـی  غیـر  سـیل بندهای  احـداث  و  پل هـا 
زمـان بـروز سـیالب می توانـد زمینـه بیشـتر تخریـب 
هـا  پـل  و  کشـاورزی  ،زمین هـای  مسـکونی  منـاز 
باشـد. داشـته  پـی  در  را  دسترسـی  جاده هـای  و 

احمـد امینـی روش، بـا بیـان ایـن مطلب کـه هرگونه 
دسـت بردن در حریـم رودخانه هـا و مسـیل ها ممنوع 
جیرفـت  روسـتاهای  همـه  در  اضافـه کـرد:  اسـت، 
بـه منظـور جلوگیـری از ایـن گونـه تخلفـات، ارسـال 
بـه  تخریبـی  دسـت بردن های  گونـه  ایـن  گـزارش 
خسـارت های  از  تـا  اسـت  شـده  سـپرده  دهیـاران 
کوتـاه مـدت و بلنـد مـدت ایـن گونـه اقدامـات غیـر 
پـل  داشـت:  بیـان  شـود.وی  جلوگیـری  قانونـی 
هـای سـاخته شـده در جاده هـا بـا توجـه بـه حجـم 
صـورت  در  و  اسـت  شـده  طراحـی  مشـخص  آبـی 
هدایـت چنـد مسـیل آب رو بـه سـمت ایـن پل هـا 
و  وارد  ارتباطـی  محورهـای  بـه  سـنگینی  خسـارت 
داشـت. خواهـد  درپـی  هـم  را  دیگـری  خطـرات 

راهـداری،   بـودن گشـت های  فعـال  از  امینـی روش، 
خبـر  نـوروز  ایـام  در  اراضـی  امـور  و  منابع طبیعـی 
دسـت  هرگونـه  مشـاهده  صـورت  در  و گفـت:  داد 
و  بسـتر  تصـرف  و  آب  مسـیر  تغییـر  در  بـردن 
دسـتگاه  بـه  متخلـف  افـراد  رودخانه هـا  حریـم 
از  جیرفـت،  می شـوند.فرماندار  معرفـی  قضایـی 
افـراد  تخلـف  در صـورت مشـاهده  مـردم خواسـت 
سـودجو و کـم اطـالع مراتـب را بـا شـماره 141 مرکـز 
دهنـد. اطـالع  اسـتان  جنـوب  راه هـای  مدیریـت 

دست بردن به حریم 
رودخانه ها ممنوع است

منصـــور خانه گیـــر معـــاون برنامه ریـــزی فرمانـــدار 
ــی  ــات دقیقـ ــوب به»کاغذوطن«گفت:»اطالعـ رودبارجنـ
در رابطـــه بـــا بارندگی هـــا نـــدارم امـــا تـــا جایـــی 
ــوز  ــت هنـ ــد جیرفـ ــای سـ ــالع دارم دریچه هـ ــه اطـ کـ
ظرفیـــت  افزود:»میـــزان  اســـت.«وی  نشـــده  بـــاز 
ــت و  ــب اسـ ــر مکعـ ــون متـ ــت 333میلیـ ــد جیرفـ سـ
ــب آب  ــر مکعـ ــون متـ ــار 16۷میلیـ ــن آمـ ــق آخریـ طبـ
ـــس  ـــرا ح ـــود، زی ـــی ب ـــوز خال ـــی آن هن ـــت و مابق داش
افزایـــش  صـــورت  در  اســـت  ممکـــن  می کردیـــم 
ــار  ــم دچـ ــق هـ ــن طریـ ــتان از ایـ ــا شهرسـ بارندگی هـ
ـــت  ـــی اس ـــد خال ـــی از س ـــوز نیم ـــا هن ـــود ام ـــیب ش آس
ــیالب ها  ــس از ورود سـ ــری دارد. پـ ــه آبگیـ ــاز بـ و نیـ
ــری  ــی  آبگیـ ــاالب اصلـ ــوز تـ ــه هنـ ــن منطقـ ــه ایـ بـ
ــه  ــت کـ ــیده اسـ ــع آب رسـ ــه مرتـ ــط بـ ــده و فقـ نشـ
میـــزان آن را نمی دانیـــم زیـــرا ایـــن تـــاالب بیـــن دو 
ــترک  ــان مشـ ــتان و کرمـ ــتان و بلوچسـ ــتان سیسـ اسـ
ــایه  ــتان همسـ ــی از آن در اسـ اســـت و بخـــش عظیمـ
قـــرار دارد. ورودی هـــا و جاده هـــای ارتباطـــی بـــه 
ــی بلند ورود  ــین های شاسـ ــا ماشـ ــال بـ ــه قبـ ــاز کـ جـ
بـــه آن امکان پذیـــر بـــود طـــوری اســـت کـــه اکنـــون 
نمی شـــود از آن بازدیـــد و شـــرایط را بررســـی کـــرد.«

تقویت سیل بند هلیل رود در جیرفت
از  قســـمتی  تقویـــت  از  هـــم  جیرفـــت  فرمانـــدار 
ــتگاه ها  ــور دسـ ــا حضـ ــل رود بـ ــیه هلیـ ــیل بند حاشـ سـ
و عوامـــل راهـــداری ایـــن شهرســـتان خبـــر داد و 

ـــال ورود ســـیالب و جـــاری  ـــه احتم ـــا توجـــه ب ـــت:» ب گف
ــداری  ــل رود، اداره راهـ ــتر هلیـ ــیل در بسـ ــدن سـ شـ
بـــرای تقویـــت ســـیل بنـــد حاشـــیه پـــل دوم هلیـــل 
ـــتای  ـــد روس ـــه چن ـــیالب ب ـــری از ورود س ـــرای جلوگی ب
حاشـــیه ایـــن رودخانـــه، اقدامـــات الزم را انجـــام داد. 
ـــل  ـــتر هلی ـــدن بس ـــاال آم ـــه ب ـــاره ب ـــا اش ـــی روش ب «امین
رود و غیـــر قابـــل تحمـــل بـــودن دیواره هـــای خاکـــی 
حاشـــیه ای در زمـــان بـــروز ســـیالب افـــزود: »در 
چنـــد مـــاه گذشـــته هـــم بـــا کمـــک از دســـتگاه های 
راهـــداری، ایـــن ســـیل بنـــد تقویـــت شـــده اســـت.«

آب  منابـــع  امـــور  مجموعـــه  از  جیرفـــت  فرمانـــدار 
آب  شـــرکت  مدیرعامـــل  و  جیرفـــت  شهرســـتان 
منطقـــه ای اســـتان خواســـت تـــا تدبیـــری جـــدی 
بـــرای هلیـــل رود بـــه ویـــژه قســـمت طوالنـــی ایـــن 

و  جیرفـــت  از  شـــهر  قســـمتی  میـــان  در  رود کـــه 
روســـتاهای  و  کهوروییـــه  و  کلـــرود  محله هـــای 
حاشـــیه ای قـــرار گرفتـــه اســـت، اندیشـــیده شـــود.«

خاک جازموریان دچار فرونشســـت شد
زیســـت  محیـــط  مدیـــرکل  شـــاکری  مرجـــان 
توجـــه  بـــا  ایســـنا گفـــت:  بـــه  اســـتان کرمـــان 
درصـــد   15 حـــدودا  اخیـــر  بارندگی هـــای  بـــه 
اســـت. شـــده  آب گیـــری  جازموریـــان  تـــاالب 

ـــع اعـــالم  ـــان را 3 هـــزار کیلومترمرب وی وســـعت جازموری
ـــی  ـــاالب فصل ـــک ت ـــان ی ـــاالب جازموری ـــزود: ت ـــرد و اف ک
ـــه دوم  ـــا از نیم ـــاد دم ـــه زی ـــه درج ـــه ب ـــا توج ـــت و ب اس
فصـــل بهـــار در ایـــن منطقـــه، بـــا تبخیـــر آب ســـطح 
ـــیع  ـــطح وس ـــه س ـــه ب ـــا توج ـــذا ب ـــتیم، ل ـــرو هس آن روب
جازموریـــان در امســـال نیـــز بـــا مشـــکل ریزگردهـــای 
ــرد و  ــم کـ ــرم خواهیـ ــه نـ ــت و پنجـ ــان دسـ جازموریـ
ــه  ــان بـ ــتان کرمـ ــرد اسـ ــکل ریزگـ ــع مشـ ــرای رفـ بـ
ــاز اســـت.  ــر و اختصـــاص اعتباراتـــی نیـ ــاذ تدابیـ اتخـ
مدیـــر کل حفاظـــت محیـــط زیســـت اســـتان کرمـــان 
ـــر  ـــی و کمت ـــان را عمق ـــاالب جازموری ـــری ت ـــتر آبگی بیش
ســـطحی دانســـت و بیـــان کـــرد: چـــرای بی رویـــه 
ـــرات  ـــاز اث ـــاز و مج ـــای غیرمج ـــه و چاه ه ـــتر در منطق ش
منفـــی روی تـــاالب جازموریـــان گذاشـــته اســـت.

وی بـــا اشـــاره بـــه کاهـــش ســـطح ایســـتابی آب در 
ـــا،  ـــات م ـــه مطالع ـــه ب ـــا توج ـــرد: ب ـــالم ک ـــان، اع جازموری
ـــاهده  ـــان را مش ـــه جازموری ـــاک در منطق ـــت خ فرونشس
کردیـــم لـــذا بایـــد منتظـــر تبعـــات بســـیار گســـترده تر 
شـــاهد  آینـــده  در  قطعـــا  و  باشـــیم  ریزگـــرد  از 
فرونشســـت زمیـــن در ایـــن محـــدوده خواهیـــم بـــود.

شـــاکری بـــا اشـــاره بـــه بارندگی هـــای از اوایـــل 
عنـــوان کـــرد:  اســـتان،  در ســـطح  تاکنـــون  بهـــار 
ــت  ــط زیسـ ــه محیـ ــا بـ ــن بارندگی هـ ــبختانه ایـ خوشـ
اســـتان کمـــک کـــرده اســـت، به طوری کـــه انتظـــار 
ــانی  ــه علوفه رسـ ــازی بـ ــار نیـ ــل بهـ ــی رود در فصـ مـ
بـــه مناطـــق مختلـــف اســـتان را نداشـــته باشـــیم؛ 
ــام دادم  ــه انجـ ــی کـ ــاس بازدیدهایـ ــن براسـ همچنیـ
خشـــک  گذشـــته  در  کـــه  رودخانه هـــای  بیشـــتر 
ـــاالب  ـــرد: ت ـــد ک ـــاکری تاکی ـــتند. ش ـــاری هس ـــد، ج بودن
جازموریـــان نیـــاز بـــه نـــگاه ملـــی دارد تـــا بتـــوان آن 

ــه  ــار کـ ــتند گردوغبـ ــه مسـ ــد کـ ــرد، هرچنـ ــا کـ را احیـ
ــن و  ــرار دارد، تدویـ ــز قـ ــان نیـ ــاالب جازموریـ در آن تـ
ــیده  ــتان رسـ ــزی اسـ ــورای برنامه ریـ ــب شـ ــه تصویـ بـ
اســـت امـــا بـــا توجـــه بـــه اینکـــه تـــاالب جازموریـــان 
در دو حـــوزه اســـتان کرمـــان و اســـتان سیســـتان 

و بلوچســـتان اســـت، نیـــاز بـــه نـــگاه ملـــی دارد.
وی بـــا بیـــان ایـــن مطلـــب کـــه آب 91 مســـیل و رودخانـــه 
کـــرد:  اظهـــار  می ریـــزد،  جازموریـــان  تـــاالب  بـــه 
ــی  ــه اصلـ ــور دو رودخانـ ــل و بمپـ ــای هلیـ رودخانه هـ
ایـــن هامـــون هســـتند کـــه بایـــد ایـــن دو رودخانـــه 

مدیرعامل آب منطقه ای استان: بارش های امسال دلیلی بر پایان خشکسالی نیستند

سایه ماندگار خشکسالی بر سر جنوب

سـال های زیـادی از آغـاز دوره خشکسـالی در کشـور می گـذرد و در ایـن میـان مناطـق جنوبـی اسـتان 
سـخت ترین سـیلی ها را از ایـن غـول بـزرگ خوردند.باتـالق جازموریان کـه روزگاری لقـب بزرگترین انبار 
تامین کننـده علوفه کشـور را یدک می کشـید سالهاسـت که  گلویش خشـک و شـده و به جـرم تولیدکننده 
25درصد از ریزگردهای کشـور هم محکوم اسـت. فقر در این منطقه به واسـطه خشکسـالی بیداد می کند 
امـا چنـد وقتـی اسـت بارش ها مـردم را شـادمان کـرده و برخی حدس می زنند خشکسـالی رفتنی اسـت 

امـا کارشناسـان عقیـده  دارند بارش هـا ادامه دارد اما خشکسـالی جایـی نمی رود.

اسـتان  منطقـه ای  آب  مدیرعامـل  علیـزاده 
از  برخـی  به»کاغذوطن«گفـت:»در  کرمـان 
خوبـی  شـاهدبارندگی  اسـتان  شهرسـتان های 
بودیـم ولـی این دلیل تمام شـدن خشکسـالی 
اسـتان  شهرسـتان های  از  برخـی  نیسـت.در 
میـزان بارندگـی باالتر از متوسـط بلندمدت بوده 
و در شـمال اسـتان همچنان شـاهد خشکسالی 
کـه  نیسـت  ایـن  مـا  هسـتیم.نظر  بحـران  و 
خشکسـالی تمـام شـده اسـت.البته امیدواریم 
بارندگـی ادامـه پیـدا کنـد تـا پـس از بیسـت 
سـال خشکسـالی مشـکالت حل شـود و شاهد 

نباشـیم.«  مسـائلی  این گونـه 

الهام پی پر
دبیر تحریریه/ کاغذوطن

رنا
 ای

س:
عک



1 0 0 0 3 4 3 2 1 1 7 8 3 4   
3پیامک شــما را درباره ایــن صفحه می خوانیم  سال سوم | شماره پیاپی 459

یکشنبه  18 فروردین 1398  کاغذ جنوب

روزنامه های دیروز

روزنامه پیام ما
نوشت: سامانه جدید بارشی وارد کشور شد.

روزنامه سازندگی
با تیتر سال سیل، بحث سیل و واکنش های جامعه مدنی را بررسی کرد.

روزنامه آفتاب یزد
در چهار گزارش مجزا به ابعاد سیل در کشور پرداخت.

سراسری

سراسری

سراسری

آگهی
توضیـح  تقدیمـی  دادخواسـت  شـرح  ناروئـی  پـری  خانـم  اسـت  مقتضـی 
نمـوده  فـوت  درتاریـخ 1383/0۷/1۲  زاده   فتـح هللا  موسـی  شـادروان  داده 
فرزنـد جـالل  ناروئـی مجـد  پـری  از: 1-  عبـارت  فـوت   عیـن  وارث  شـده 
بـه شـماره ملـی 5369۷60۷80)همسـرمرحوم(۲- پروانـه فتـح هللا زاده فرزنـد موسـی بـه 
شـماره ملـی 31500136۷4)فرزنـد مرحـوم(3- سـلیمان  فتـح هللا زاده فرزنـد موسـی بـه 
شـماره ملـی 536016۷۷34 )فرزندمرحـوم(4- مهـدی  فتـح هللا زاده فرزنـد موسـی بـه 
بـه  شـماره ملـی 53600164۷۷  )فرزندمرحـوم(5- مهـران  فتـح هللا زاده فرزنـد موسـی 
شـماره ملـی  5360366869)فرزنـد مرحـوم(6- پرویزفتـح هللا زاده فرزنـد موسـی به شـماره 
ملـی 5360110988)فرزنـد مرحـوم(۷- سـعید فتـح هللا زاده فرزنـد موسـی بـه شـماره ملـی 
5360095458)فرزندمرحـوم( لـذا مراتـب یـک نوبـت در روزنامـه کثیراالنتشـار محلـی آگهـی 
میشـود چنانچه کسـی اعتراض دارد یا وصیت نامه ای از متوفی نزد اشـخاص باشـد یک ماه از 

نشـرآگهی بـه شـوراتقدیم دارد واال گواهـی صـادر خواهـد شـد .م الـف :803
رییس شورا حل اختالف زهکلوت – اسحاق فقیرشاهی

آگهی حصر وراثت- قلعه گنج 
دادخواسـت شـماره  دارای شناسـنامه ۷48بشـرح  درک   فرزنـد  پالیـز   حیـات  خانـم 
980998388100003 مـورخ 98/1/10 توضیـح داده شـادروان چـراغ بـاز گیـر فرزنـد قنبـر 
بشناسـنامه14۷6در تاریـخ139۷/11/10در شـهرکرمان فـوت شـده و وراثـت منحصـر حیـن 

الفـوت وی عبارتنـد/ عبارتسـت از: 
1- شعیب بازگیر به شماره ملی 3150411009 فرزند متوفی 

۲ – شهاب بازگیربه شماره ملی 3150586496 فرزند متوفی
3- مصیب بازگیر به شماره ملی 31560۲098۲1 فرزند متوفی
4 – حامد بازگیربه شماره ملی 3161155866 فرزند متوفی 
5 -حمزه بازگیربه شماره ملی 3160۷65431 فرزند متوفی

6-زهرا بازگیربه شماره ملی 3161۲41886 فرزند متوفی
۷- فاطمه  بازگیربه شماره ملی 69800۲۲۲45فرزند متوفی
8- صدیقه  بازگیر به شماره ملی 3150410991 فرزند متوفی

9- حیات پالیز به شماره ملی 3160۲4۲۷65وشماره شناسنامه ۷48)همسر متوفی (
لـذا مراتـب یـک نوبـت در روزنامـه هـای کثیـر االنتشـار محلـی آگهـی مـی شـود چنانچـه 
کسـی اعتـراض دارد یـا وصیـت نامـه ای از متوفـی نـزد اشـخاصی باشـد ظـرف مـدت یک 
مـاه از نشـر آگهـی بـه شـورای حـل اختـالف تقدیـم دارد و اال گواهـی صـادر خواهـد شـد 
و وصیـت نامـه ای جـز رسـمی و سـری کـه بعـد از ایـن موعـد ابـراز شـود از درجـه اعتبـار 

سـاقط اسـت. م الـف :1۷۲
دفتر شورای حل اختالف شماره یک شهرستان قلعه گنج   

حصر وراثت
احترامـا در خصـوص  دادخواسـت تقدیمی 
خواهـان غـالم محمـد بونگـی نـژاد فرزنـد 
محمـد بـا خواسـته آگهـی انحصـار وراثـت  
توضیـح داده کـه شـادروان تیموربونگـی نـژاد فرزنـد غـالم 
محمـد درتاریـخ 139۷/05/01 در شـهر رودبـار جنـوب فوت 

نمـوده شـده وارث عیـن فـوت  عبـارت از: 1- 
غـالم محمد بونگی نـژاد فرزند محمد )پـدر مرحوم(۲- بی 

بـی ناز بونگی نـژاد فرزند احمد )مـادر مرحوم ( 
لـذا مراتـب یک نوبـت در روزنامه کثیراالنتشـار محلی آگهی 
میشـود چنانچـه کسـی اعتـراض دارد یـا وصیـت نامـه ای 
از متوفـی نـزد اشـخاص باشـد یـک مـاه از نشـرآگهی بـه 
شـوراتقدیم دارد واال گواهـی صـادر خواهـد شـد .م الـف :500
رییس شورا حل اختالف رودبار جنوب – شعبه شماره 1

ابالغ اخطاریه بازداشت اموال 
منقول نزد شخص ثالث 

دادخـدا  آقـای  بـه  وسـیله  بدیـن 
خواجوئـی پـور فرزنـد خیراله به شـماره 
شناسـنامه 8 ورثـه مرحـوم منصـور خواجوئی پـور ابالغ 
میشـود بـه موجـب پرونـده اجرائی کالسـه فـوق، مبلغ 
5/301/000/000 ریـال بابـت اصـل طلـب بـه خانـم زهـرا 
محمدی نـژاد بانضمـام مبلـغ ۲65/050/000ریال حقوق 
دولتـی متعلقه، بدهکار می باشـید و بسـتانکار تقاضای 
طلـب خود را از بازداشـت مطالبات و موجودی حسـاب 
بانـک قوامین، انصار و موسسـه خاتم االنبياء و شـرکت 
فـوالد کرمـان متعلق بـه بدهـکار را نموده، لـذا مراتب به 

شـما ابـالغ میگـردد م.الـف 1۷10

ری
هدا

افزون بر 6 هزار مسافر را
در جنوب کرمان راهنمایی شدند

معـاون راهـداری اداره کل راهـداری و حمـل 
کرمـان  اسـتان  جنـوب  ای  جـاده  نقـل  و 
در  نـوروزی  340 مسـافر  و  هـزار   6 گفـت: 
سـتاد اسـتقبال راهداری جنـوب کرمان راهنمایی شـدند.

مرتضـی رهبـر در گفـت و گـو بـا خبرنـگار ایرنـا بـا اشـاره 
اسـتقبال  سـتاد  هشـت  فعـال کـردن  و  راه انـدازی  بـه 
و  ورودی  مبـادی  در  نـوروزی  میهمانـان  و  از مسـافران 
خروجـی شهرسـتان های جنوبـی و راهدارخانه هـا افـزود: 
سـتاد های  ایسـتگاه  ایـن  شـدن  فعـال  بـه  توجـه  بـا 
قالـب  در  تـا کنـون   9۷ سـال  اسـفند   ۲5 از  اسـتقبال 
و کمـک  راهنمایـی  خدمـات  نـوروزی،  راهـداری  طـرح 
بـه مسـافران ارائـه شـد. وی ادامـه داد: در ایـن سـتادها 
جنـوب  هـای  راه  از  نقشـه   ۲00 و  هـزار  چهـار  از  بیـش 
کرمـان، تراکـت مـکان هـای گردشـگری، بروشـور پیـام 
مسـائل  صوتـی  دی  سـی  و  رانندگـی  در  ایمنـی  هـای 
آموزشـی ایمنـی در سـفر همـراه بـا بیـان نامه هـای شـاد 

توزیـع شـد.معاون راهـداری جنـوب کرمـان بیـان کـرد: 
بـا  اداره کل در هفـت راهدارخانـه  ایـن  راهـداران فعـال 
185 راهـدار در قالـب اکیپ هـای نـوروزی بـا بهره گیـری 
از 145 دسـتگاه ماشـین آالت سـبک و سـنگین  بیـش 
بـرای ارائـه خدمـات بـه مسـافران و راننـدگان عبـوری از 
۲5 اسـفند سـال گذشـته تاکنـون در آمـاده بـاش بودنـد 
افـزود:  می کردنـد.وی  خدمت رسـانی  مسـافران  بـه  و 
جنـوب اسـتان کرمـان در مسـیر محورهـای شـریانی بـه 
جنـوب کشـور بـوده و در ایـام تعطیـالت نـوروزی میزبان 
حجـم قابـل  توجهـی از مسـافران اسـت بنابرایـن توجـه 
بـه ایمنـی راه هـا و راهنمایـی ایـن مسـافران از اهمیـت 
ویـژه ای برخوردار اسـت.رهبر از آمادگـی کامل راهداران در 
تمامـی روزهای سـال خبر داد و گفت: طـرح نوروزی 98 
آمادگـی بیشـتر راهـداران بـرای اسـتقبال و آماده سـازی 
محورهـای ارتباطـی بـرای میهمانـان را فراهـم می کند در 
صورتـی کـه راهـداران مـا همیشـه آمـاده بـه کار هسـتند.

متاسـفانه بـه دلیـل برگـزار نشـدن کنسـرت در جنـوب کرمـان شـاهد پدیـده ای 
نوظهـور بـه نـام مهاجـرت کنسـرتی در ایـن منطقـه هستیم.سـاز کنسـرت منطقه 
جنـوب کرمـان کوک نیسـت و ماننـد دیگر امکانات تبعیض آمیز نسـبت به سـایر 
نقـاط اسـتان، عقـب مانـده و درواقـع بایـد گفت، ایـن بخـش در حال درجـا زدن 
اسـت.برگزاری کنسـرت در منطقـه جنـوب کرمـان بـه تابـوی تبدیـل شـده و ایـن 
قفـل تاکنـون بـا تدبیر نماینـدگان دولت تدبیـر و امید باز نشـده و امید اسـت این 
مشـکل در سـال های باقی مانده از عمر دولت تدبیر و امید گشـوده شـود.برگزاری 
کنسـرت یـک امـر بسـیاری عـادی در مراکز اسـتان ها و شهرسـتان هاسـت ولی 
متاسـفانه ایـن مـورد در منطقه جنوب کرمان به مسـاله ای غیرقابـل هضم تبدیل 
شـده لـذا نیـاز اسـت توسـط مسـئوالن، آسـیب شناسـی شـود تـا شـاهد برطرف 
شـدن این مشـکل باشـیم.چند روز قبل شـاهد برگزاری کنسرت محسـن ابراهیم 
زاده در اسـتان هرمـزگان بودیـم و بنـده بـه عنوان یکی از شـرکت کننـدگان در این 
کنسـرت شـاهد حضـور تعـدادی از مسـووالن جنـوب کرمان بـه همراه خانـواده یا 
دوستانشـان بـودم و ایـن مسـاله جرقه ای برای نوشـتن این گزارش شـد که چرا 

تعداد زیادی از مردم و مسـووالن جنوب کرمان برای دیدن یک کنسـرت، مسـافت 
طوالنـی را طـی مـی کنند و یا به تعبیر دیگر مهاجرت کنسـرتی می کنند.متاسـفانه 
برگـزاری کنسـرت در جنـوب کرمان چنان سـیاه نمایی شـده کـه هیچکس جرات 
پیگیـری ایـن مسـاله را نـدارد و مسـئوالن در ایـن زمینـه با مردم شـفاف صحبت 
نمی کنند.نفـس و اصـل برگـزاری کنسـرت در چارچـوب قوانیـن کشـور جمهـوری 
اسـالمی توسـط خواننـده هـای مجاز وطنی بر همگان آشکارسـت ولـی هنوز علت 
اینکه با برگزاری کنسـرت در جنوب کرمان مخالفت می شـود مشـخص نیسـت.

مسـاله موسـیقی، از چشـمان تیزبین مقام معظم رهبری مغفول نمانده و ایشـان 
در ایـن زمینـه بـه صراحـت موضـع و تکلیـف را برهمـگان مشـخص و فرمودنـد: 
'درخواسـت مـن از شـما آقایان موسـیقی دان ها و افـرادی که در این زمینه بسـیار 
مهـم صاحـب  نظـر و هنـر هسـتید، ایـن اسـت کـه احسـاس مسـئولیت کنیـد و 
موسـیقی را نجـات دهیـد، البتـه مـن دلـم نمی خواهـد مفاهیـم بـا هـم مخلوط 
شـود، بعضـی از موسـیقی دان های سـنتی اصیـل و ریشـه دار، گاهـی می گویند که 
موسـیقی قبـل از انقـالب دچـار ابتذال شـده بـود ولـی در دوران انقـالب الحمدهللا 
آن ابتـذال از بیـن رفـت، خوشـبختانه، بـه خاطـر محدودیت هـای قهـری انقالب، 
آن ابتذال هـا از پیکـر موسـیقی فـرو ریخت.'معـاون رییـس جمهـوری و رییـس 
سـازمان مدیریـت و برنامـه ریـزی هم در همایش روز ملی بزرگداشـت فردوسـی 
و پاسداشـت زبـان فارسـی گفـت: فراهم کـردن زمینه اجرای کنسـرت موسـیقی، 
فرصتـی بسـیار ارزشـمند بـرای معرفی فرهنگ غنـی ایرانی به عموم مـردم جهان 
اسـت.محمدباقر نوبخت افزود: کنسـرت موسـیقی، خـود از جلوه های هنر اسـت 
و همچـون ظرفـی اسـت کـه مـی تـوان هرگونـه محتـوا و مظروفـی را در آن قـرار 
داد. مقولـه هنـر، شـاخص زندگـی انسـانی بـوده لـذا جامعـه ای که هنر نداشـته 
باشـد یـک جامعه مرده اسـت، موسـیقی قلـب هنر محسـوب می شـود و اجرای 
موسـیقی زنده، پاسداشـت موسـیقی سنتی است و کنسـرت های موسیقی باعث 
آرامـش بخشـیدن بـه جامعـه و تخلیـه روحـی افـراد می شـود، اگـر ایـن انـرژی 
بـه خانواده هـا سـرزیر شـود، در نهایـت جامعـه ای بـا انـرژی و با نشـاط خواهیم 
داشـت و بـا باالرفتـن روحیـه و نشـاط اجتماعـی، ناهنجـاری هـای اجتماعی هم 

کمتـر می شـود.بنا بـر نظـر کارشناسـان، جامعه ای که هر چه بیشـتر سـالن های 
تئاتـر، گالـری هـای نقاشـی، نمایشـگاه هـای آثـار هنری و سـالن های سـینما و 
موسـیقی داشـته باشـد و در زمینـه هنـر فعال تر باشـد، ِبزه اجتماعـی و معضالت 
شـهروندی در آن کمتـر می شـود لـذا موسـیقی، باعث بـارور کـردن توانایی روحی 
افـراد می شـود و با موسـیقی و کنسـرت هـا، تخلیه انـرژی به شـیوه ای اصولی و 
در چارچـوب هنجارهـای جامعـه اتفـاق می افتـد و باعث می شـود، اجتماعـی آرام 
تـر و سـالم تر داشـته باشیم.متاسـفانه هنـوز پایـه و زیرسـاخت فرهنـگ برگزاری 
کنسـرت در جنـوب کرمـان ایجـاد نشـده و ایـن مسـاله نوعـی تاخـر فرهنگـی در 
ایـن بخـش به شـمار مـی رود و آسـیب آن را می تـوان در رفتارهای نامناسـب در 
برگـزاری موسـیقی های محلـی در مراسـم های عروسـی دید.با توجه به اسـتقالل 
شـورای فرهنـگ عمومـی جنوب اسـتان کرمـان باید مسـاله برگزاری کنسـرت در 
ایـن منطقـه آسـیب شناسـی و حلقه مفقـود این زنجیـره، شناسـایی و این حلقه 
وصـل شـود چـرا کـه ایـن موضوع، یـک فعالیـت فرهنگـی بشـمار می آید.پس از 
برگـزاری کنسـرت محسـن ابراهیـم زاده بـا چند شـهروند جیرفتی مصاحبـه کردم 
و تمامـی ایـن شـهروندان بـه اتفـاق از برگـزار نشـدن کنسـرت در جنـوب کرمـان 
انتقـاد کردنـد و خواسـتار شـفافیت در ایـن بخـش شـدند.در ادامه ایـن مصاحبه 
هـا بـا شـخصی اهـل جیرفـت آشـنا شـدم کـه در برگـزاری ایـن کنسـرت سـهیم 
بـود، پرسـیدم کـه چـرا در جیرفـت ایـن کنسـرت هـا برگـزار نمـی شـود و پاسـخ 
ایشـان جـای تامـل داشـت، او گفـت: مسـووالن همـکاری نمی کننـد و اال تمامی 
خواننده هـای مجـاز رده اول کشـور را بـرای برگـزاری کنسـرت بـه منطقـه جنـوب 
کرمـان مـی آوردم، حـال ایـن یـک ظرفیـت بـرای ایـن منطقـه به شـمار مـی آید 
کـه یـک فـرد بومـی جنوب کرمـان همچیـن ظرفیتـی داشـته باشـد.امیدواریم با 
تدبیـر دولـت و روحیه همکاری مسـووالن، قفل تابوی برگزاری کنسـرت در جنوب 
کرمـان شکسـته شـود و ماننـد دیگر نقاط کشـور شـاهد برگـزاری کنسـرت در این 
منطقـه باشـیم و پدیـده مهاجرت کنسـرتی فراموش شـود.البته مدیـرکل فرهنگ 
و ارشـاد جیرفـت گفـت آماده همـکاری با هنرمندان اسـت اما متاسـفانه در بحث 

سـالن اجرا دچار مشـکل هسـتند.

مهاجرت کنسرتی
پدیده ای کهنه در جنوب کرمان

توقف صادرات 
سیب زمینی و پیاز
مدیر زراعت سـازمان جهادکشـاورزی جنوب 
اسـتان کرمـان به قیمـت پیاز اشـاره و عنوان 
کـرد: اکنـون قیمت عمـده فروشـی در محل 
مزرعـه بیـن 3000 تـا 3500 تومـان اسـت کـه نسـبت بـه 

یـک هفتـه قبـل تقریبا 50 درصـد کاهش قیمـت دارد.
 "فرامـرز رسـتگاری" در خصـوص وضعیت پیاز در اسـتان 
کرمـان گفـت: اکنـون تولید طرح زمسـتانه جنوب اسـتان 
تقریبـا تمـام شـده و زمـان برداشـت پیاز کشـت بهاره در 
جنـوب اسـتان آغاز شـده اسـت.وی بـا بیان ایـن مطلب 
کـه پیش بینـی می کنیم در کشـت بهاره حـدود ۲40 هزار 
تـن تولیـد پیـاز را در ایـن منطقـه داشـته باشـیم، ادامـه 
داد: برداشـت کشـت بهـاره پیـاز از ۲0 فروردین مـاه آغاز و 
تـا 10 خردادمـاه ادامـه دارد.وی از توقـف صادرات سـیب 
زمینـی و پیـاز از امـروز بـه بعـد خبـر داد و بیـان کـرد: 
در دو مـاه آینـده فقـط جنـوب اسـتان کرمـان، سیسـتان 
و بلوچسـتان و خوزسـتان پیـاز تولیـد می کردنـد، گفتنـی 

اسـت کـه شـهر دزفول اسـتان خوزسـتان هرسـاله حدود 
3000 تـن پیـاز کشـت بهـاره تولیـد می کـرد کـه اکنـون با 
آن  میـزان  چـه  نمی دانیـم کـه  اخیـر  سـیل های  وجـود 
محقـق می شود.رسـتگار بـا بیـان ایـن مطلب که امسـال 
جنـوب اسـتان کرمـان دو برابـر سـال گذشـته پیـاز تولید 
می کنـد، اظهـار کـرد: کشـت بهـاره مـا در گذشـته 16۷0 
4000 هکتـار  بـه حـدود  اکنـون  بـوده اسـت کـه  هکتـار 
تبدیـل شـده اسـت و پیش بینـی می کنیـم کـه  کشـت 
روانـه  خردادمـاه   10 تـا  پیـاز  محصـول  تـن  هـزار   ۲40
بـازار کنیـم. وی بـا اشـاره بـه اینکـه آمـار صـادرات پیـاز 
در زمسـتان امسـال را فقـط گمـرک دارد، بیـان کـرد: در 
زمسـتان امسـال در 3۷00 هکتـار زمینـی کـه پیاز کشـت 
کردیـم حـدود 1۷0 هـزار تـن پیـاز برداشـت که در سـطح 
کشـور توزیـع شـد ضمـن آنکـه از بهمن ماه سـال گذشـته 
نیـز بـه دلیـل افزایـش قیمت بخشـی از ایـن محصوالت 

بـه سـمت مرزهـا روانه شـد.

و بلوچســـتان اســـت، نیـــاز بـــه نـــگاه ملـــی دارد.
وی بـــا بیـــان ایـــن مطلـــب کـــه آب 91 مســـیل و رودخانـــه 
کـــرد:  اظهـــار  می ریـــزد،  جازموریـــان  تـــاالب  بـــه 
ــی  ــه اصلـ ــور دو رودخانـ ــل و بمپـ ــای هلیـ رودخانه هـ
ایـــن هامـــون هســـتند کـــه بایـــد ایـــن دو رودخانـــه 

ـــان  ـــاالب جازموری ـــه ت ـــان را ب ـــت محیطیش ـــه زیس حقاب
ـــود.« ـــا ش ـــان احی ـــون جازموری ـــم هام ـــا بتوانی ـــد ت بدهن

ظرفیت ســـد جیرفت پر نشده است
افشـــاری پور مدیـــر ســـد جیرفـــت بـــه »کاغذوطـــن« 
از ظرفیـــت  43درصـــد  گفـــت: »در حـــال حاضـــر 

ســـد جیرفـــت خالـــی اســـت و در هفتـــه گذشـــته 
بـــرای برقـــرار بـــودن آب در رودخانـــه دریچه هـــای 
البتـــه  بـــاز گذاشـــتیم  روز   4 بـــه مـــدت  را  ســـد 
همیشـــه  محیط زیســـت  بـــرای  کشـــاورزی  شـــیر 
ــد  ــم سـ ــری حجـ ــزود:»از آبگیـ ــت.«وی افـ ــاز اسـ بـ

در ســـال جـــاری راضـــی نیســـتیم زیـــرا در مـــدت 
ــب آب  ــر مکعـ ــون متـ ــل ۲14میلیـ ــال قبـ ــابه سـ مشـ
ــم  ــب آب داریـ ــر مکعـ ــون متـ ــتیم االن 190میلیـ داشـ
ـــب  ـــال عق ـــه پارس ـــبت ب ـــب نس ـــر مکع ـــون مت که14میلی
هســـتیم.« مدیـــر امـــور ســـد جیرفـــت افـــزود: »هـــم 
ـــم و  ـــت و نی ـــت، هف ـــِد جیرف ـــه س ـــون ورودِی آب ب اکن
ـــت.« ـــه اس ـــر ثانی ـــب ب ـــرِ مکع ـــت مت ـــی آن، هف خروج

وی ادامـــه داد:» هنـــوز 169 میلیـــون متـــر مکعـــب از ســـد 
جیرفـــت خالـــی اســـت و در صـــورت اســـتمرار بـــارش 
رحمـــت الهـــی، ایـــن میـــزان ظرفیـــت آبگیـــری دارد.

ــر  ــون متـ ــت 336 میلیـ ــت، ظرفیـ ــی جیرفـ ــِد بتنـ سـ
را دارد.« مکعـــب آب 

بارندگی ها دلیلی بر پایان خشکسالی نیست
ــان  ــتان کرمـ ــه ای اسـ ــل آب منطقـ ــزاده مدیرعامـ علیـ
شهرســـتان های  از  برخـــی  به»کاغذوطن«گفـــت:»در 
اســـتان شـــاهد بارندگـــی خوبـــی بودیـــم ولـــی ایـــن 
نیســـت.«وی  خشکســـالی  شـــدن  تمـــام  دلیـــل 
افـــزود:»در برخـــی از شهرســـتان های اســـتان میـــزان 
بارندگـــی باالتـــر از متوســـط بلندمـــدت بـــوده و در 
ـــران  ـــالی و بح ـــاهد خشکس ـــان ش ـــتان همچن ـــمال اس ش
ـــام  ـــالی تم ـــه خشکس ـــت ک ـــن نیس ـــا ای ـــتیم.نظر م هس
شـــده اســـت.«وی ادامـــه داد:»در جنـــوب اســـتان 
بارندگـــی خوبـــی داشـــته از شهرســـتان ها  برخـــی 

بـــه طـــور مثـــال بارندگـــی در کهنـــوج، قلعه گنـــج، 
شهرســـتان  و  بـــود  خـــوب  بارندگـــی  منوجـــان 
جیرفـــت بارندگـــی متوســـط بلنـــد مـــدت و معمولـــی 
را پشـــت ســـر گذاشـــت.« وی ادامـــه داد:»از میـــزان 
ــث  ــتیم و در بحـ ــی هسـ ــوب راضـ ــا در جنـ بارندگی هـ
فرونشســـت بایـــد بگویـــم ایـــن پدیـــده در کل کشـــور 
رخ می دهـــد کـــه علـــل مختلفـــی داردو مهم تریـــن آن 
برداشـــت های بی رویـــه از منابـــع آبـــی زیرزمینـــی 
ــاله را در  ــن مسـ ــان ایـ ــتان کرمـ ــه در اسـ ــت البتـ اسـ
رفســـنجان، زرند،کرمـــان  و شهرســـتان های جنوبـــی 
شـــاهد هســـتیم. اگـــر برداشـــت های بی رویـــه آب 
ــد  ــه خواهـ ــم ادامـ ــران هـ ــن بحـ ــود ایـ ــف نشـ متوقـ
ــا  ــد تـ ــدا کنـ ــه پیـ ــی ادامـ ــت.امیدواریم بارندگـ داشـ
پـــس از بیســـت ســـال خشکســـالی مشـــکالت حـــل 
نباشـــیم.«  مســـائلی  این گونـــه  شـــاهد  و  شـــود 

افشاری پور مدیر سد جیرفت به 
»کاغذوطن« گفت: »در حال حاضر 

۴3درصد از ظرفیت سد جیرفت 
خالی است و در هفته گذشته 

برای برقرار بودن اب در رودخانه 
دریچه های سد را به مدت ۴ روز باز 
گذاشتیم البته شیر کشاورزی برای 

محیط زیست همیشه باز است.«وی 
افزود:»از آبگیری حجم سد در 

سال جاری راضی نیستیم زیرا در 
مدت مشابه سال قبل 21۴میلیون 

متر مکعب آب داشتیم االن 
190میلیون متر مکعل آب داریم 

که1۴میلیون متر مکعب نسبت به 
پارسال عقب هستیم.«

مدیرعامل آب منطقه ای استان: بارش های امسال دلیلی بر پایان خشکسالی نیستند

سایه ماندگار خشکسالی بر سر جنوب

5دستگاه سنگین راهداری از جنوب کرمان 
عازم مناطق سیل زده لرستان شد

مدیــر کل راهــداری وحمــل و نقــل جــاده ای جنــوب اســتان کرمــان بــا اشــاره بــروز ســیالب در مناطــق مختلــف 
کشــور گفت:بــا توجــه بــه کمبــود ماشــین آالت  راهــداری بــرای بازگشــایی معابــر و راههــا 5 دســتگاه راهــداری 
ســنگین شــامل دو دســتگاه کمرشــکن، دو دســتگاه لــودر و یــک دســتگاه کامیــون از اداره کل راهــداری وحمــل 
و نقــل جــاده ای جنــوب اســتان کرمــان بــه مناطــق ســیل زده لرســتان اعــزام شــد. مســعود جمیلــی افــزود:در 
زمــان شــرایط بحرانــی وظیفــه همگانــی اســت کــه نســبت بــه کمــک کــردن بــه دیگــر هموطنــان همتــی مضاعــف 
صــورت بگیــرد. وی از اعــزام ماشــین آالت  راهــداری جنــوب کرمــان طــی دو مــاه گذشــته بــرای کمــک بــه ترمیــم 
ــل  ــل و نق ــداری وحم ــرکل راه ــر داد. مدی ــتان خب ــتان و بلوچس ــتان سیس ــی اس ــای ارتباط ــایی محوره و بازگش
ــوب  ــل جــاده ای جن ــه اداره کل راهــداری وحمــل و نق ــان اینکــه مجموع ــا بی ــان ب ــوب اســتان کرم جــاده ای جن
اســتان کرمــان بــا تجهیــزات  ماشــین آالت در آمادگــی کامــل بــرای ورود بــه بحرانهــا را دارد افزود:بــا توجــه بــه 
گســتردگی جنــوب اســتان کرمــان و مناطــق ســخت گــذر و از طرفــی خطــر پذیــر بــودن ایــن منطقــه در حــوادث 
مثــل ســیل و زلزلــه مــی طلبــد نســبت بــه افزایــش ماشــین آالت راهــداری ســنگین بــرای انجــام عملیــات در 
زمــان بحــران چاره اندیشــی جــدی شــود. مســعود جمیلــی گفــت :بــا آمــوزش و بــه روز نــگاه داشــتن راهــداران و 
راننــدگان بــرای ورود بــه بحــران افزود:انجــام چنــد مانــور عملیاتــی ویــژه در ســال گذشــته و محــک زدن نیروهــای 
حــوزه راهــداری و ماشــین آالت و تهیــه نقشــه هــای عملیاتــی راهــداری در زمــان بحــران از جملــه اقدامــات ایــن 
ــرای آمادگــی در بحــران صــورت گرفــت. مدیــر کل راهــداری وحمــل و نقــل جــاده ای جنــوب اســتان  اداره کل ب
کرمــان از تجهیــز محورهــای ارتباطــی جنــوب اســتان کرمــان بــه سیســتم ارتباطــی قــوی بــی ســیم خبــر داد و 
گفــت :بــا تالش هــای صــورت گرفته،امســال نقــاط کــور ارتباطــی بــی ســیم در جنــوب اســتان شناســایی خواهــد 

شــد تــا محــدوده ارتباطــی بیشــتری زیــر پوشــش ایــن ارتبــاط قــرار گیــرد.
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آوای محلی           

دلِت ای َغم جدا کَن رِهته بارِش
ِبَچم هی سر صدا کَن رِهته بارش
بیار ِتجگی که  َچنگالی  کَنین  َرو
ُبخو ُشکر  خدا کَن  رِهته  بارش

شاعر :  جهانگیر فیروزی

کاَلتی َهه َخزوَنش گار بوِده
ِدُلم کور ُو َسُرم بی سار بوده

ِاُطو ای طالُِحم بوُدم ِدلیکین 
َدخیُلم سُوِن َهشُت چار بوده

شاعر :  مهدی جاللی

دُلم ور گیزِ غم ُدُلنتی و رو
به دستی آ دُلم روُسنتی و رو

   َدِم عیَدر کنار ُتمِب توُجن
چطو پرِک دُلم چیُلنتی و رو

شاعر :  منصور رئیسی

مو  َندر   دستون  ُپر پیِن  باوا
و ندر صورت غمگین باوا

دُلم چرگه َهماوختی ک دیستوم 
حسابی  خالَیر  َهف سین  باوا

شاعر :  رضا رویدل

باوا ، ندر نگاه مـهـربـونـت
همیشه کاُهمه َغم تو چشونت 
غِم دنیا اگه حمَلش که َور مو
سرم بهـلـم َاروی شوِنگـونـت

شاعر :  یوسف مجیــدی

یم
سن

: ت
س

عک

استاندار کرمان:
درصورت بارندگی شدید کرمان 

دچار مشکل می شود

اســتاندار کرمــان گفــت: فرمانــداران شهرســتان هــا گزارشــی در خصــوص ســاخت و 
ســازهایی کــه در حریم هــای رودخانه هــا صــورت گرفتــه، اعــالم کننــد.

ــت  ــورای مدیری ــاه در ش ــی در 1۷ فروردین م ــواد فدای ــنا محمدج ــزارش ایس ــه گ ب
بحــران اســتان کرمــان اظهــار کــرد: در روزهــای ابتدایــی وقــوع ســیل در اســتان های 

کشــور، اســتان کرمــان در صــدد کمــک بــه آنهــا بــوده اســت.
وی بــا بیــان ایــن مطلــب کــه اســتان کرمــان معین اســتان خوزســتان شــده اســت، 
تصریــح کــرد: نیازهــای اســتان خوزســتان اعــالم شــده کــه بایــد آنهــا را تامیــن کرد.

ــان  ــزرگ اســتان کرم ــای ب ــت کارخانه ه ــه از ظرفی ــان اینک ــا بی ــان ب اســتاندار کرم
نیــز اســتفاده شــود، اظهــار کــرد: واحدهــای تولیــدی اقــالم مــورد نیــاز خوزســتان 
را تامیــن کننــد و ظــرف دو روز آینــده در اختیــار جمعیــت هــالل احمــر اســتان قــرار 
ــرویس های  ــت و س ــو، موک ــزرگ؛ پت ــدی ب ــای تولی ــن کارخانه ه ــد و همچنی دهن

بهداشــتی تهیــه و از طریــق جمعیــت هــالل احمــر ارســال کننــد.
ــداد در  ــه ام ــان کمیت ــه مددجوی ــداد ب ــه ام ــه کمیت ــه اینک ــاره ب ــا اش ــی ب فدای
ــد  ــداد می توان ــه ام ــر کمیت ــرد: اگ ــار ک ــد، اظه اســتان های ســیل زده کمــک می کن
مــازاد بــر کمک هــای خــود بــه مددجویــان، در اختیــار جمعیــت هــالل احمــر قــرار 

ــم. ــه اســتان خوزســتان ارســال کنی ــا ب دهــد ت
وی ادامــه داد: فــردا همــه دســتگاه های اســتان امکانــات خــود، امکانــات 
پیمانــکاران و شــرکت های مرتبــط بــا آنهــا در زمینــه خودروهایــی کــه می تواننــد بــه 
اســتان خوزســتان ارســال شــود، اعــالم کننــد. همچنیــن ســپاه و ارتــش اســتان نیز 
امکاناتــی کــه می تواننــد بــه اســتان خوزســتان ارســال کننــد، اعــالم کننــد. اســتاندار 
ــش  ــی ارت ــروی هوای ــا نی ــان ب ــی اســتانداری کرم ــر امنیت ــرد: دفت ــان ک ــان بی کرم
اســتان مذاکراتــی داشــته باشــند تــا از ظرفیــت هوایــی آنهــا بــرای ارســال اقــالم بــه 

اســتان خوزســتان اســتفاده شــود.
وی در ادامــه گفــت: در شــهر کرمــان مســیل هایی وجــود دارد کــه تصــرف شــده اند 
کــه اگــر بارندگــی شــدید داشــته باشــیم دچــار مشــکل خواهیــم شــد و بایــد در 

ایــن خصــوص تدابیــری اندیشــیده شــود. 
فدایــی اضافــه کــرد: فرمانــداران گزارشــی در خصــوص ســاخت و ســازهایی کــه در 

ــد. ــالم کنن ــه، اع ــا صــورت گرفت ــای رودخانه ه حریم ه

خسارت 83میلیارد تومانی 
سیالب به استان کرمان

عمرانـی  امـور  هماهنگـی  معـاون 
بـه  اشـاره  بـا  کرمـان  اسـتانداری 
بارش هـای بهـاری اخیر گفت: سـیالب 
از ابتدای سـالجاری تا 15 فروردین، 83 میلیارد و ۷۲9 میلیون 
تومـان بـه بخش های مختلـف این اسـتان خسـارت وارد کرده 
اسـت. سـید مصطفـی آیـت  اللهی موسـوی افـزود: خسـارت 
سـیالب در 11 شهرسـتان بـرآورده شـده و بررسـی خسـارت 
برای سـایر شـهر های اسـتان نیز در دسـت بررسـی اسـت.وی 
تصریـح کرد: بیشـترین خسـارت ها در شهرسـتان های جنوبی 
و غربـی اسـتان شـامل قلعـه گنـج ،شـهربابک، رودبارجنوب و 
بـم رخ داده و سـیالب درسـه بخش زیربنایـی و راه های اصلی، 
مسـکن و کشاورزی خسـارت وارد کرده است.معاون هماهنگی 
امور عمرانی اسـتانداری کرمان با اشـاره به خسـارت سـیالب به 
کشـاورزی اسـتان اظهار داشـت: درشهرسـتان بـم 500 هکتار و 
درشهرسـتان رودبـار جنـوب 90 هکتـار از مـزارع بـه دلیل جاری 

شـدن سـیل دچـار آسـیب جـدی شـده اند.

کاهش 26درصدی آمار 
فوتی های نوروز امسال

جانشــین فرمانــده انتظامی اســتان 
کرمــان گفــت: در تعطیالت نــوروزی 
امســال آمــار فوتی هــای ناشــی 
از تصادفــات در اســتان کرمــان ۲6 درصــد کاهــش یافــت. 
ســرهنگ ناصــر فرشــید  گفــت:  آمــار مجروحــان ناشــی 
از تصادفــات طــی ایــن مــدت در اســتان کرمــان 3 درصــد 
افزایــش یافتــه اســت. وی بــا اشــاره بــه اقدامــات انجــام 
شــده توســط پلیــس ادامــه داد: اســتان کرمــان در حــوزه 
ــت. وی  ــر گذاش ــت س ــی را پش ــالت خوب ــی تعطی انتظام
ــوروزی  ــه راه انــدازی چادرهــا و کانکس هــای ن ــا اشــاره ب ب
ــای  ــر و ابالغیه ه ــر تدابی ــرد: امســال براب ــار ک ــس، اظه پلی
ناجــا، از تمــام تــوان اســتفاده کردیــم و پلیــس حضــوری 
ــین  ــتان داشت.جانش ــطح اس ــدی در س ــال و 100 درص فع
فرمانــده انتظامــی اســتان کرمــان گفــت: 40 درصــد افــرادی 
ــان  ــان ج ــتان کرم ــای اس ــادف در جاده ه ــر تص ــه در اث ک

باختنــد بومــی و 60 درصــد غیربومــی بودنــد.

سیل خبر

ــه  ــی منطق ــات بازرگان ــه و خدم ــر شــرکت غل مدی
ــکلی  ــکر مش ــع ش ــه توزی ــت: در زمین ــان گف کرم
نســبی  آرامــش  اســتان کرمــان  در  و  نیســت 
اســت  حاکــم  اســتان ها  دیگــر  بــه  نســبت 
و  آمــده  عــادی  وضعیــت  بــه  شــکر  وقیمــت 
هــر کســی نیــاز دارد، می توانــد دریافــت کنــد 
ــه  ــم حوال ــم و ه ــا شــکر داری ــم در انباره ــرا ه زی
می دهیــم و توزیــع را تــا رســیدن شــکر بــه کمتــر 

از قیمــت تنظیــم بــازار ادامــه خواهیــم داد.
وضعیــت  آخریــن  دربــاره  نژادبیگلــری  مجیــد 
قیمــت شــکر در ســطح اســتان کرمــان اظهــار 
وضعیــت  اکنــون  هــم  خوشــبختانه  کــرد: 
ــا  ــان خــوب و انباره موجــودی شــکر اســتان کرم

ــت. ــر اس پ

ــهمیه  ــن س ــزار ت ــک ه ــه ی ــان اینک ــا بی وی ب
ذخایــر  بــرای   9۷ اســفند   ۲6 در  شــکر 
اســتراتژیک اســتان کرمــان گرفتیــم کــه تــا 
امــروز 4۷۷ تــن معــادل 50 درصــد بــه اســتان 
حمــل شــده و در انبارهــا قــرار دارد تصریــح 
ــده  ــا ســه روز آین ــن ســهمیه ت ــی ای ــرد: مابق ک
از کارخانــه میبــد بارگیــری و بــه اســتان حمــل 
خوشــبختانه  کــرد:  بیــان  می شــود.بیگلری 
ــر  ــروز ه ــه ام ــت ک ــه ای اس ــه گون ــت ب وضعی
ــد  ــته باش ــکر داش ــت ش ــه درخواس ــخصی ک ش
مــی توانــد بــا مراجعــه بــه ســازمان جهــاد 
ــی  ــد از معرف ــت داده و بع ــاورزی درخواس کش
بــه مــا و دریافــت حوالــه مــی توانــد شــکر را بــا 
قیمــت هــر کیلــو ســه هــزار تومــان و پرداخــت 

ــد. ــت کن ــل دریاف ــه حم هزین
ــه  ــی منطق ــات بازرگان ــه و خدم ــر شــرکت غل مدی
کرمــان گفــت: از 3 هــزار تــن حوالــه شــکری کــه 
ــک  ــم، ی ــرای اســتان گرفتی ــان ســال 9۷ ب در پای
ــا  ــه آن ت ــه حوال ــده ک ــی مان ــن باق ــزار و 800 ت ه

ــار دارد. ــاه جــاری اعتب ــن م 31 فروردی
وی در پایــان خاطــر نشــان کــرد: در زمینــه توزیــع 
شــکر مشــکلی نیســت و در اســتان کرمــان آرامــش 
ــم اســت  ــر اســتان ها حاک ــه دیگ نســبی نســبت ب
ــر  ــده و ه ــادی آم ــت ع ــه وضعی و قیمــت شــکر ب
کنــد  دریافــت  توانــد  مــی  دارد،  نیــاز  کســی 
ــه  ــم حوال ــم و ه ــکر داری ــا ش ــم در انباره ــرا ه زی
ــه کمتــر  ــا رســیدن شــکر ب می دهیــم و توزیــع را ت

ــم داد. ــه خواهی ــازار ادام ــم ب ــت تنظی از قیم

و  متفـاوت  سـین  هفـت  سـفره  بـا  امسـال  باغیـن  شـهرداری 
روابـط  اسـتقبال کرد.بـه گـزارش  نـوروزی  میهمانـان  از  سـنتی 
از  بهـره گیـری  بـا  ایـن شـهرداری  باغیـن،  عمومـی شـهرداری 
طـرح سـنتی، متفـاوت و بسـیار زیبـا، سـفره هفـت سـین خـود 
اجـرا  نـوروز »پـالک98« در ورودی شـهر  قالـب عطـاری  را در 

کـرد کـه مـورد اسـتقبال میمانـان نـوروزی و محلـی بـرای ثبـت 
عکـس هـای یـادگاری واقـع شـد.طراحی و اجـرای ایـن سـفره 
بـا محیـط بسـیار زیبـا و سـنتی بـه دسـت پرسـنل شـهرداری و 
بـا کمتریـن هزینـه و بیشـترین رضایـت شـهروندان و میهمانـان 

نـوروزی انجـام شـده اسـت.

 مدیر شرکت غله استان کرمان:
آرامش نسبی در بازار شکر کرمان

اطالع رسانی

استقبال عطاری نوروز »پالک9۸« از میهمانان نوروزی

دست شهرداری جیرفت در پوست گردوی جشن نوروز
رییس شورای شهر جیرفت: مجبور شدیم وسط تعطیالت قراردادمان با شخص برگزار کننده 

جشن نوروزی را فسخ کنیم

برنامه هـــای  شـــهرداری ها  نـــوروز  ایـــام  در 
مســـافران  و  شـــهروندان  بـــرای  را  متنوعـــی 
ـــف  ـــهرهای مختل ـــد. ش ـــر می گیرن ـــوروزی در نظ ن
ـــا  ـــر ت ـــاری و رامس ـــت و س ـــمال، رش ـــران از ش ای
جنـــوب، کیـــش و قشـــم و چابهـــار، کرمـــان و... 
ــردم  ــرای مـ ــی بـ ــذاب و مفرحـ ــای جـ برنامه هـ
می کنند.حـــال  تهیـــه  نـــوروزی  مســـافران  و 
و هـــوای نـــوروز بـــا وجـــود ایـــن برنامه هـــا در 
ـــد از  ـــت. بازدی ـــاری اس ـــران ج ـــهرهای ای ـــام ش تم
آثـــار تاریخـــی یکـــی از جذاب تریـــن برنامه هـــای 
ـــافران  ـــه مس ـــتین کاری ک ـــت و نخس ـــوروزی اس ن
ــد،  ــام می دهنـ ــهری انجـ ــه شـ ــس از ورود بـ پـ
تاریخـــی و مراکـــز  آثـــار  پیداکـــردن مســـیر 
طبیعـــی گردشـــگری آن شـــهر اســـت.به همیـــن 
ـــهرداری  ـــل ش ـــط مث ـــای مرتب ـــه نهاده ـــل هم دلی
ـــای  ـــا روش ه ـــگری ب ـــی و گردش ـــراث فرهنگ و می
جهـــت  در  را  خـــود  ســـعی  تمـــام  مختلـــف 
راهنمایـــی مســـافران نـــوروزی بـــرای آشـــنا 
ـــد  ـــام می دهن ـــن انج ـــن اماک ـــن ای ـــدن و یافت ش
بســـیاری از مراکـــز فرهنگـــی نیـــز بـــا برگـــزاری 
جشـــن ها و برنامه هـــای متنـــوع عهـــده دار ایـــن 
ــال  ــه امسـ ــی کـ ــوند در حالـ ــوولیت می شـ مسـ
مـــردم کشـــورمان بـــه خصـــوص مـــردم جنـــوب 
ـــت  ـــادی دس ـــادی زی ـــکالت اقتص ـــا مش ـــتان ب اس
ـــرخ  ـــا ن ـــر روز ب ـــد و دالر ه ـــی کردن ـــرم م ـــه ن وپنج
ـــی  ـــان م ـــردم نش ـــه م ـــود را ب ـــره خ ـــری چه باالت
داد بســـیاری از مـــردم ســـفرهای نوروزیشـــان را 
کنســـل کردنـــد و در منـــازل خـــود ماندنـــد امـــا 
ــاد  ــه شـ ــم وظیفـ ــهرداری ها هـ ــه شـ ــا کـ از آنجـ
ــای  ــد برنامه هـ ــده دارنـ ــردم را برعهـ ــردن مـ کـ
ـــهر  ـــگار در ش ـــا ان ـــد ام ـــر گرفتن ـــی را در نظ متنوع
ــش  ــد پیـ ــه بایـ ــور کـ ــا آن طـ ــت برنامه هـ جیرفـ
نرفـــت تکـــراری بـــودن برنامه هـــای میـــدان 
ــذاق  ــه مـ ــدان بـ ــین)ع(جیرفت چنـ ــام حسـ امـ
مـــردم خـــوش نیامـــد یـــک فعـــال رســـانه بـــه 
ـــا در  ـــتم ت ـــق داش ـــت:» توفی ـــن« گف ـــذ وط »کاغ
شـــهرهای مختلـــف اســـتان شـــاهد برنامه هـــای 
ــد  ــزار می کردنـ ــهرداری ها برگـ ــه شـ ــوروزی کـ نـ
باشـــم.« رییســـی اضافـــه کـــرد:» در کرمـــان 
لحظـــه ســـال تحویـــل از هنرمنـــدان مطـــرح 
ـــزاری  ـــری برگ ـــود و مج ـــده ب ـــوت ش ـــوری دع کش
برنامه هـــا نیـــز شـــناخته شـــده و مطـــرح بـــود 
اجـــرای آتش بـــازی، مســـابقه و برنامه هـــای 
مهیـــج دیگـــر باعـــث شـــد تـــا مـــردم ترجیـــح 
دهنـــد بـــه جـــای در خانـــه مانـــدن بـــه مرکـــز 
ــه  ــا لحظـ ــارک هـ ــد و در یکـــی از پـ ــهر بیاینـ شـ

ــا  ــی خیلی هـ ــد حتـ ــن بگیرنـ ــو را جشـ ــال نـ سـ
بعـــد از تحویـــل ســـال و اتمـــام آتش بـــازی 
ــکان را  ــت آن مـ ــان نمی خواسـ ــم دل شـ ــاز هـ بـ
ـــی  ـــه ط ـــان ک ـــه داد:»کرم ـــد.«وی ادام ـــرک کنن ت
ـــرده ای  ـــهر م ـــام ش ـــن ای ـــته در ای ـــال های گذش س
ــای  ــرای برنامه هـ ــا اجـ ــال بـ ــوروز امسـ ــود  نـ بـ
تـــازه ای  روح  شـــهرداری   جـــذاب  و  متنـــوع 
ـــرد:»در  ـــح ک ـــانه تصری ـــال رس ـــن فع ـــت.« ای گرف
ــراری  ــا تکـ ــال برنامه هـ ــر سـ ــل هـ جیرفـــت مثـ
کوچک تریـــن  و  می شـــد  اجـــرا  روتیـــن  و 
تغییـــری در برنامه هـــا نســـبت بـــه ســـال قبـــل 
ایجـــاد نشـــده بـــود  درســـت اســـت کـــه ســـاز 
و دهـــل یـــک ســـاز محلـــی اســـت  امـــا فقـــط 
ســـاز بومـــی جیرفـــت نیســـت وکســـی کـــه بـــه 
چهارمحـــال بختیـــاری ســـفر کنـــد می توانـــد 
ایـــن ســـاز را ببینـــد همان طـــور کـــه در اصفهـــان 

ــود .«  ــرا می شـ ــاز اجـ ــن سـ ــیراز و...ایـ و شـ

شهرداری  تخریب 
ــذ  ــه »کاغـ ــت بـ ــهر جیرفـ ــورای شـ رییـــس  شـ
ــهروند  ــک شـ ــوان یـ ــه عنـ ــن بـ وطن«گفت:»مـ
نشـــنیده ام کـــه کســـی بـــرای دیـــدن برنامه هـــا 
ـــت  ـــفانه جیرف ـــد. متاس ـــه باش ـــاری رفت ـــه دوس ب
طـــوری اســـت وقتـــی چنـــد نفـــر قرارشـــان بـــر 
تخریـــب کـــردن باشـــد اگـــر بهتریـــن برنامـــه و 
ـــاد  ـــث زی ـــرف و حدی ـــاز ح ـــم ب ـــام دهی کار را انج
اســـت.«امیرمحمودی افـــزود:» شـــخصی کـــه 

قـــرار بـــود برگـــزاری برنامه هـــای نـــوروزی را 
ـــهرداری  ـــت ش ـــع داش ـــد توق ـــته باش ـــده داش برعه
در طـــول ایـــن ایـــام 30 میلیـــون تومـــان بـــه او 
پـــول  بدهـــد و مـــا  ترجیـــح دادیـــم از ادامـــه 
همـــکاری بـــا او صـــرف نظـــر کنیـــم کـــه ایـــن 
ـــی   ـــار مطالب ـــا انتش ـــازی ب ـــای مج ـــخص در فض ش
مبـــادرت بـــه تخریـــب شـــهرداری  کـــرد .« 
ــودم  ــه داد:»خـ ــودی ادامـ ــی امیرمحمـ محمدعلـ
یـــک شـــب کـــه در میـــدان امـــام حســـین 
حضـــور داشـــتم شـــاهد اســـتقبال بی نظیـــر 
همشـــهریان بـــودم کـــه در هنـــگام اجـــرای 

ــد.« وی  ــد می آمدنـ ــه  وجـ ــیار بـ ــش  بسـ نمایـ
ـــراری  ـــا تک ـــت برنامه ه ـــت اس ـــح کرد:»درس تصری
ـــن  ـــا ای ـــزار شـــد ام ـــل برگ ـــود و مشـــابه ســـال قب ب
ــه  ــد بـ ــر چنـ ــود هـ ــال بـ ــد از یک سـ ــرار بعـ تکـ
ـــا  ـــی برنامه ه ـــا برخ ـــود ب ـــالح نب ـــده ص ـــاد بن اعتق
ـــال  ـــا دنب ـــا م ـــه شـــود ام ـــردم گرفت ـــت م ـــی وق حت
ـــهروندان  ـــازنده ش ـــرات س ـــا از نظ ـــتیم ت ـــن هس ای
ـــوز  ـــردم دلس ـــمت م ـــر از س ـــم  و اگ ـــتفاده کنی اس
ـــم  ـــتقبال می کنی ـــویم اس ـــیده ش ـــش کش ـــه چال ب
چـــون حـــق آن هـــا اســـت و بایـــد مطالبه گـــری 

کننـــد.«

طرف قـــراراداد گفت به هنرمندان 
ندارد دسترسی 

ــت  ــهراری جیرفـ ــی شـ ــط عمومـ ــوول روابـ مسـ
شـــهرداری  ابتـــدا  به»کاغذوطن«گفـــت:»از 
ـــی  ـــا یک ـــدان ب ـــوت از هنرمن ـــرای دع ـــراردادی ب ق
ـــفانه  ـــا متاس ـــرد ام ـــد ک ـــری منعق ـــتان هن از دوس
ــل  ــه دلیـ ــد بـ ــارروز گفتنـ پـــس از گذشـــت چهـ
ــه  ــدان از ادامـ ــه هنرمنـ ــتن بـ ــی نداشـ دسترسـ
همـــکاری معـــذور هســـتند و انصـــراف خـــود را 
کتبـــی بـــه شـــهرداری ارســـال کردند.«ســـید 
اســـماعیل حســـینی افزود:»مـــا هـــم همـــان 
ـــرا  ـــتان اج ـــود دوس ـــرار ب ـــه ق ـــی را ک ـــه های برنام
ـــه  ـــی ک ـــه های ـــم و طـــی مصاحب ـــال کردی ـــد دنب کنن
بـــا مـــردم داشـــتم اکثرشـــان دوســـت داشـــتند 
ــازودهل و  ــکل سـ ــن شـ ــه همیـ ــه بـ روال برنامـ
ســـنتی پیـــش بـــرود و اکثـــر هنرمنـــدان بومـــی 
ـــا  ـــژه ای را ایف ـــش وی ـــا نق ـــه ه ـــن برنام ـــم در ای ه
ــه  ــود کـ ــب بـ ــم جالـ ــد.«وی افزود:»برایـ کردنـ
برخـــی مســـافران تفـــاوت ســـازو دهـــل شـــهر 
دیگـــری را بـــا موســـیقی جیرفـــت می دانســـتند 
و حتـــی خواســـتار دیـــدن رقـــص چوچـــاپ 

ــد.« ــی بودنـ ــی جیرفتـ رقـــص محلـ

بنفشه افتخاری
خبرنگار/کاغذ  وطن

ــرار  ــه ق ــخصی ک ــزود:» ش ــودی اف امیرمحم
بــود برگــزاری برنامه هــای نــوروزی را برعهــده 
توقــع داشــت شــهرداری  باشــد  داشــته 
در طــول ایــن ایــام 30 میلیــون تومــان 
ــم از  ــح دادی ــا  ترجی ــد و م ــول  بده ــه او پ ب
ادامــه همــکاری بــا او صــرف نظــر کنیــم کــه 
ــا انتشــار  ایــن شــخص در فضــای مجــازی ب
ــهرداری   ــب ش ــه تخری ــادرت ب ــی  مب مطالب
کــرد متاســفانه جیرفــت طــوری اســت وقتــی 
چنــد نفــر قرارشــان بــر تخریــب کــردن باشــد 
اگــر بهتریــن برنامــه و کار را انجــام دهیــم بــاز 

ــت.« ــاد اس ــث زی ــرف و حدی ح
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