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ما را در تلگرام دنبال کنید
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چگونه خیلی خیلی 
خفن پولدار شویم؟

محمد فاضلی
یادداشت مهمان

ایـران امـروز سـرزمینی اسـت کـه در آن می توانیـد پولـدار 
خفنـی بشـوید و ایـن کار را بـه سـرعت هـم انجـام دهید. 
قصـد دارم در ایـن یادداشـت، یکی از راه هـای خفن پولدار 
شـدن به شـما هم یاد بدهم، چیزی شـبیه آشپزی است.

راه های خفن پولدار شـدن، قسـمت اول: تأسیس مؤسسه 
مالـی و اعتباری.

اول، از یک جایی )مثال اداره تعاون شـهرتان( مجوز بگیرید 
کـه صنـدوق قرض الحسـنه راه بیندازیـد. اول بگویید فقط 
می خواهـم در سـطح شـهر خـودم فعالیت کنـم.دوم، چند 
نفـر کلـه گنـده و آدم بانفـوذ را عضو هیئت مدیـره صندوق 
کنیـد. کارهـای زیـادی باید انجـام دهید و به نفـوذ و کمک 

آن ها نیـاز دارید.
سـوم، تبلیـغ کنیـد و شـعبه تأسـیس نماییـد. غیرقانونـی 
اسـت، امـا اگر اعضـای هیئت مدیره را خـوب انتخاب کرده 
باشـید، می توانیـد بـدون نظـارت بانک مرکزی، شـعبات و 

سـپرده گیری از مـردم را گسـترش دهید.
چهارم، شـما چون تحـت نظارت بانک مرکزی نیسـتید، از 
هفـت دولـت آزادیـد و می توانید نرخ سـودهای بسـیار باال 
بـه مردم پیشـنهاد کنیـد. مردم پول های شـان را به سـمت 

شـما روانه می کنند.
پنجـم، بانک هـای تحـت نظـارت و قانونـی، قـادر نیسـتند 
در نـرخ سـود بـا شـما رقابت کننـد، عقب می مانند و شـما 
خـوب سـپرده گیری می کنیـد. شـما موفق می شـوید پول 
را از بانک هـای قانونـی به صنـدوق غیرمجاز خودتان منتقل 
کنیـد. برخـی از بانک هـای مجاز با شـما رقابـت می کنند و 
تعهـدات سـودی را می پذیرنـد که عمالً به معنای خسـارت 

به خودشـان است.
تدریـج  بـه  و  می دهیـد  باالیـی  سـود  شـما  ششـم، 
بانک هـای قانونـی هم مایل می شـوند که در صندوق شـما 
سـپرده گذاری کننـد. شـما ریسـک کارهـای خودتـان را به 
بانک هـای قانونی هم گسـترش می دهید و بـه این ترتیب 
همـه در کاری کـه می کنید شـریک می شـوند. هـر اتفاقی 
برای شـما بیفتد، به سـرعت همـه را درگیـر می کند.هفتم، 
حاال شـما آن قدر بزرگ  شـده اید که بخـش قابل توجهی از 
بازار پولی کشـور دسـت شماسـت. همه باید هوای شـما را 
داشـته باشـند که اگر زمین بخورید، اتفاقـات بدی می افتد 

و پـای خیلـی چیزهـا به میان کشـیده می شـود.
بـه بقیـه  هشـتم، فعالیت تـان را گسـترش می دهیـد و 
بخش هـای اقتصـاد اعـم از زمیـن، مسـکن، ارز و طـال 
حملـه می کنیـد. شـما آن قـدر وعـده سـودهای کالن بـه 
سـپرده گذاران داده ایـد کـه از فعالیت های سـالم اقتصادی 
نمی توانیـد آن هـا را جـواب دهیـد، بایـد کار ناسـالم کنیـد. 

پولشـویی یـک گزینـه خـوب اسـت.
نهـم، وام هـای کالن بـه دوسـت و رفیق تـان می دهیـد، بـا 
بهره هـای سـنگین، و سـود موهومـی ایـن وام هـا را – کـه 
خودتـان هـم می دانیـد برنمی گردند – در حسـاب ها لحاظ 
می کنیـد تـا تـراز عملکرد شـما مثبـت نمایش داده شـود.

دهم، از منابع سـپرده گیری شـده، به خودتان با بهره اندک 
وام می دهیـد و دوبـاره در مؤسسـه خودتان با نرخ بهره 35 

درصـدی یا بیشـتر سـپرده گذاری می کنید.
یازدهم، شـما به تدریج منابع مؤسسـه )همان سپرده های 
مردم و سـپرده های سـایر بانک ها نزد مؤسسـه شما( را به 
خودتان و سـایر آشـنایان وام می دهید. صندوق ورشکسته 
بـرای گرفتـن سپرده های شـان صـف  می شـود و مـردم 

می کشند.
دوازدهـم، زمیـن خـوردن شـما باعـث می شـود خسـارت 
بانک هـای دیگـر و میلیون هـا سـپرده گذار، بـرای دولـت و 
کشـور مشـکل امنیتـی درسـت کنـد. همـه بـه دسـت و پا 

می افتنـد کـه یـک جـوری قضیـه را سـر هـم کنند.
سـیزدهم، پـول سـپرده گذاران از منابـع بانـک مرکـزی، به 

هزینـه تورمـی کـه ایجـاد می کنـد، پرداخـت می شـود.
چهاردهـم، شـما و رفقـا کـه منابـع مؤسسـه )سـپرده های 
مـردم( را بـه اموال، خانه و زمین، طـال و ارز تبدیل کرده اید، 
برابـر  دارایی های تـان چندیـن  ارزش  تورمـی،  در طوفـان 
می شـود. حـاال اگر اصل پول را هم از شـما بگیرنـد، دارایی 
شـما آن قدر بر اثر تورم زیاد شـده که می توانید سـر سـبیل 
شـاه نقاره بزنید.ممکن اسـت با این دسـتورالعمل، مجبور 
شـوید مدتـی را هـم در زندان سـر کنیـد، یا در نظـر مردم و 
تاریـخ بـه عنـوان یک کثافـت جلوه کنیـد، اما بعـد از آزادی 
خودتـان و دوسـتان می توانیـد تـا آخر عمر و تا چند نسـل 
بعـد، بـه خوبـی و خوشـی زندگی کنیـد؛ در کانـادا، موناکو، 

لس آنجلـس یـا در پنت هاوسـی در تهـران خودمان.
شـما را تـا دسـتورالعمل بعدی بـرای خفن پولدار شـدن به 

خـدای بزرگ می سـپارم.
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معادن کرمان در انحصار سرمایه گذاران خارجی

در حالـی که عملکرد سـرمایه گذاران خارجـی ارزش افزوده 
ای بـرای معـادن اسـتان نـدارد، دو مورد از معـادن کرمانی، 

فعالیـت خـود را به سـرمایه گذار خارجی سـپرده اند.
در شـورای معـادن اسـتان کرمـان کـه روز پنجشـنبه 2۶ 
اردیبهشـت ماه با حضور شـهباز حسـن پور، محمدرضا پور 

ابراهیمی و اسـتانداربرگزار شد، بسیاری از موارد پیشنهادی 
بـه کارگـروه هـای ویـژه خـود انتقـال یافتنـد.از آنجایی که 
تعییـن حقـوق دولتـی معـادن بـزرگ برابـر بـا 15درصـد و 
معـادن کوچـک برابـر بـا 10 درصـد اسـت، رئیس سـازمان 
صمـت شـمال اعـالم کـرد:»در شـهرهای ماننـد رایـن و 

رفسـنجان، سـرمایه گذاران خارجی )عموما چینی( در حال 
اسـتفاده از معـادن اسـتان کرمـان هسـتند و بـه دلیل این 
کـه کشـورهای خارجـی در زمینـه ایجـاد ارزش افـزوده، به 
کارگیری نیروی انسـانی ایرانی و در نهایت رشـد و توسـعه 
منطقـه )کرمـان( تاثیـر ندارنـد پیشـنهاد می شـود حقوق 
دولتـی این سـرمایه گـذاران به 30 درصد تغییـر پیدا کند.«

در شـورای معـادن مطـرح شـد: »با توجه به ایـن که پروانه 
ایـن معـادن بـا نام سـرمایه گـذار ایرانی ثبت شـده اسـت، 
مشـخصا سـرمایه گـذار داخلـی پـس از ثبـت قـرار داد بـا 
نـام خـود، آن را به سـرمایه گـذار چینی انتقال داده اسـت. 
بـه همیـن دلیل قرار شـد بررسـی ایـن تغییـر و همچنین 
چرایـی انتقال ثبت معدن به سـرمایه گـذار خارجی در یک 

کارگروه دیگر مشـخص شـود.«

نبودهبهرهبریازمعادنثبترسیده
در ایـن جلسـه نماینـده مـردم سـیرجان و بردسـیر ضمن 
شـکایت از نبود نماینده ایمیدرو در جلسـه، به حساب های 

بانکـی بیش از 100 شـرکت بـزرگ معدنی اسـتان در تهران 
اشـاره کـرد و گفـت:» اگـر معـادن کوچـک فعـال شـوند، 
بیـش از 30 درصـد اشـتغال اسـتان حـل خواهـد شـد.در 
اسـتان مـا بیـش از صد معدن به ثبت رسـیده امـا از آن ها 

نمی شـود.« بهره بـرداری 

مسخاتونآبادکارخانهاسیدسولفوریکندارد
بـا توجه کـه ۷0 درصد شـرکت ملی مس در اسـتان کرمان 
قـرار دارد، شـورای معـادن بـه بررسـی وضعیـت مسـایل 
زیسـت محیطـی مس سرچشـمه و خاتون آبـاد پرداخت. 
رییس سـازمان محیط زیسـت می گوید:» اگرچـه کارخانه 
اسـید سولفوریک مس سرچسـمه جهت کاهش آالیندگی 
ایجـاد شـده امـا امـکان رصـد و پایـش آن بـه دلیـل عدم 
فعالیـت کارخانـه بـرای همـکاران محیـط زیسـت وجـود 
نـدارد. مـس خاتون آباد هم هنوز نسـبت به کارخانه اسـید 
سـولفوریک اقدامی نکرده ولی مشـکل گـرد و غبار آن حل 
شـده اسـت.) نماینـده مـس خاتـون آبـاد از اجـرای ایـن 

کارخانـه در آینـده نزدیک خبـر داد.(

بدهیدولتی۶00میلیاردتومانیشرکتملیمس
ایـن طور که مشـخص اسـت بدهی حقوق دولتـی معادن 

سرچشـمه، میدوک و سـونگون که حدود ۶00 میلیارد بوده 
و عمدتـا ایمیـدرو بایـد آن را تامیـن کند، در سـال های 94 
تـا 9۷، توسـط شـرکت ملـی مس پرداخت نشـده اسـت. 
شـورای معـادن در ایـن خصوص پیشـنهاد کـرد»در صورت 
عـدم انجام تعهدات شـرکت مـس در پرداخـت این بدهی 
بـه صـورت اقسـاط ، خدماتـی اعـم از ثبـت سفارشـات، 
سـوخت و … کـه تـا به حال توسـط سـازمان صمـت برای 
ایـن شـرکت ارائـه می شـدند، حـذف شـوند. الزم بـه ذکر 
اسـت بـه دلیـل نبـود مدیـر عامـل شـرکت مـس بـرای 
چندمین بار در این شـورا تصمیمـی در این خصوص گرفته 

نشـد و بـه کارگـروه انتقال پیـدا کرد.

مزایدهبرایواگذاریمعادن
بـا توجـه بـه ایـن کـه معـادن زغـال سـنگ حتکـن و 
متقاضـی  دو  4سـاله  تعطیلـی  دلیـل  بـه  داربیدخـون 
محـدود  مزایـده  طریـق  از  هـا  آن  واگـذاری  داشـتند، 
موافقـت شـد. طبـق مصوبه شـورای معادن؛ مزایـده عام 
در شـرایط مسـاوی بـا اولویـت اسـتانی بـرای معـادن 
متروکـه سـرب و روی هـم کـه در پارک ملی خبـر و پهنه 
اکتشـافی شـماره 20 واقـع شـده انـد در نظر گرفته شـد.

رییسسازمانمدیریتوبرنامهریزیاستانمیگوید:رییساتاقبازرگانیاستانکرمان:
۵۰۰ طرح توسعه ای و احداثی استان توقف فعالیت های اجرایی بانک ها علیه واحدهای تولیدی ضروری است

قابل واگذاری به بخش غیردولتی است

رییـس اتـاق بازرگانـی، صنایـع، معـادن و کشـاورزی 
اسـتان گفـت: در شـرایط کنونـی بایـد تمـام فعالیـت 
هـای اجرایـی بانـک ها)اعـم از ممنـوع الخروجـی، 
مسـدود کـردن حسـاب هـا و ...( علیـه واحدهـای 

تولیـدی متوقـف شـود.
سـیدمهدی طبیـب زاده در جلسـه شـورای گفـت و 
گـوی دولـت و بخـش خصوصـی اسـتان بـا اشـاره 

بـه نامگـذاری سـال 98 بعنـوان سـال »رونـق تولید« 
از سـوی مقـام معظـم رهبـری بیـان کـرد: در اتـاق 
بازرگانی اسـتان و کشـور سـعی شـده تمامی جلسـه 
هـای سـال، در رابطـه بـا »رونـق تولید« تنظیم شـود 
و امیدواریـم بـه طـور جـدی به ایـن مسـئله پرداخته 
شـود زیرا اکنون کشـور از مشـکالت فراوانـی رنج می 
بـرد و »رونـق تولیـد« می توانـد موجب کاهـش تورم 
و ایجاد شـغل در کشـور و اسـتان گردد و باید هر سـه 

قـوه به ایـن مسـائل توجـه کنند.
وی اظهـار کـرد: کلید حل بسـیاری از مشـکالت رونق 
تولیـد اسـت و اشـتغال، رفـاه، صـادرات و … بـا رونق 
تولیـد شـتاب مـی گیـرد و بایـد ببینیم سـازمان های 
مختلـف در ایـن راسـتا چـه برنامه ریـزی و تمهیداتی 

اندیشـیده اند؟
او معتقد اسـت: تامین اجتماعی باید در سـال جاری 
تفـاوت معنـاداری بـا سـال گذشـته داشـته و مالیات 

نبایـد بـه تولید فشـار بیاورد.
طبیـب زاده مـی گویـد: بـا توجـه بـه اینکـه بخـش 
و  قوانیـن  مکـرر  تغییـر  نگـران  همـواره  خصوصـی 
مقـررات بـوده و ایـن موضـوع یکـی از دغدغـه هـای 
اصلـی ماسـت امـا متاسـفانه همـواره شـاهدیم کـه 
بخشـنامه های متناقضی در کشـور صادر می شـود و 

همیـن امر سـبب گردیـده عرصه بر بخـش خصوصی 
سـخت تـر از گذشـته شـود. ایـن در حالـی اسـت که 
حمایـت از مصـرف کننـده الزم و واجـب اسـت امـا 
حمایـت از ایـن قشـر نبایـد بـه تولید فشـار بیـاورد و 

بایـد بـه تولیـد هـم توجـه کرد.
بـه  شـتابزده  هـای  گیـری  تصمیـم  افـزود:  وی 
مشـکالت دامـن مـی زنـد و صادرکننـدگان نگـران 
هسـتند بـا کوچک ترین مسـئله ای جلـوی صادرات 

گرفتـه شـود.
مشـکالت  بـه  اسـتان  بازرگانـی  اتـاق  رییـس 
نیروگاه هـای خورشـیدی اشـاره کـرد و تصریـح کـرد: 
مشـکل انرژی خورشـیدی مشـکل بخـش خصوصی 
و دولـت نیسـت و بـه دلیل افزایش قیمـت تجهیزات 
اجـرای پـروژه 25 میلیونـی بـه 50 میلیـون تومـان 
رسـیده در حالـی کـه قیمـت خرید برق ثابت اسـت و 
کـدام عقـل سـالمی ایـن کار را انجـام مـی دهـد و به 
ایـن ترتیب هیـچ نیروگاهی در بخش بادی، فسـیلی 

و خورشـیدی توجیـه نـدارد.
وی ادامـه داد : نگرانـی داریم در پیک مصرف امسـال 
بسـیاری از نیروگاه های کشـور نتوانند تولید برق الزم 
را داشـته باشـند و تـا زمانـی کـه اصـالح تعرفـه های 
بـرق اصالح نشـود، نیروگاه خورشـیدی توجیـه ندارد.

رییــس ســازمان مدیریــت و برنامــه ریــزی اســتان اظهــار 
کــرد: حــدود 1500 طــرح توســعه ای و احداثــی در اســتان 
وجــود دارد کــه 500 پــروژه آن قابــل واگــذاری بــه بخــش 

خصوصــی اســت.
هــای  طــرح  بیشــتر  کــرد:  بیــان  رودری  جعفــر 
قابــل واگــذاری بــه بخــش غیردولتــی در اســتان در 

دســتگاه های تولیــدی از جملــه جهادکشــاورزی، راه و 
شهرســازی و ورزش و جوانــان اســت کــه لیســت نهایــی 
ــارکت  ــایت مش ــاه در س ــدای تیرم ــا از ابت ــرح ه ــن ط ای
عمومــی و خصوصــی در پرتــال ســازمان برنامــه و بودجــه 
کشــور و ســایت مدیریــت و برنامــه ریــزی اســتان قابــل 

ــود. ــد ب ــاهده خواه مش
ــه  ــای نیم ــرح ه ــذاری ط ــا  روال واگ ــه ب وی در رابط
تمــام اســتان بــه بخــش خصوصــی گفــت: حــدود 1500 
ــتان  ــون در اس ــم اکن ــی ه ــعه ای و احداث ــرح توس ط
ــک  ــا ی ــداد تقریب ــن تع ــه از ای ــود دارد ک ــان وج کرم
ــه بخــش  ــل واگــذاری ب ــروژه قاب ســوم معــادل 500 پ

ــت. ــی اس غیردولت
بــه گفتــه او: مقــرر شــده دســتگاه هــای اجرایــی اســتان 
تــا 15 خردادمــاه ایــن طــرح هــا را احصــاء و شناســایی 
ــازمان  ــه س ــرده و ب ــوب ک ــذاری مص ــروه واگ و در کارگ
ــد. ــزی اســتان کرمــان اعــالم کنن مدیریــت و برنامــه ری

ــام  ــه انج ــل ب ــه تمای ــانی ک ــرد: کس ــح ک رودری تصری
ســرمایه گــذاری در ایــن طــرح هــا را دارنــد مــی تواننــد 
ــه صــورت مســتقیم  ــه دســتگاه های اجرایــی اســتان ب ب

ــد. مراجعــه کنن
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حســین اســحاقی گفــت: نمایــش صحنــه ای غفلــت 
بــا موضــوع ســبک زندگــی اســالمی، یکــی از ویــژه 
ــوب  ــه قــرآن و عتــرت جن برنامه هــای دومیــن هفت
کرمــان اســت کــه بــا هــدف تبلیــغ، ترویــج و توســعه 
فعالیت هــای قرآنــی و نیــز انتقــال مفاهیــم قرآنــی 

بــا زبــان هنــر اجــرا شــد.
ــگ و ارشــاد  ــر کل فرهن »حســین اســحاقی« مدی
بــا  و گــو  گفــت  در  جنــوب کرمــان،  اســالمی 
ــوب،  ــان جن ــزاری شبســتان از کرم ــگار خبرگ خبرن
و  قــرآن  هفتــه  دومیــن  برنامه هــای  آغــاز  از 
عتــرت جنــوب کرمــان، خبــر داد و گفــت: برگــزاری 
ــه ای،  ــش صحن ــرای نمای ــی و اج ــابقات قرآن مس
از برنامه هــای آغازیــن دومیــن هفتــه قــرآن و 
ــان، هستند.حســین اســحاقی  ــوب کرم ــرت جن عت
ــا بیــان ایــن مطلــب کــه ایــن مســابقات قرآنــی  ب
برگــزار  اســتانی  و  شهرســتانی  مرحلــه   2 در 
می شــوند، افــزود: امــروز مرحلــه شهرســتانی ایــن 
ــرآن  ــظ ق ــالوت و حف ــته های ت ــابقات  در رش مس

ــد. ــزار ش ــم برگ کری
مدیــر کل فرهنــگ و ارشــاد اســالمی جنــوب کرمــان، 
ــب ۶0  ــی، قری ــن مســابقات قرآن ــه کــرد: در ای اضاف
نفــر در رشــته های تــالوت و حفــظ قــرآن کریــم 
شــرکت کنندگان  داد:  ادامــه  شــرکت کردنــد.وی 
بخــش حفــظ، در رشــته هــای 1، 3، 5، 10، 15 جــزء 
و کل قــرآن کریــم بــا هــم رقابــت کردنــد. اســحاقی، 
ابــراز داشــت: در هــر بخــش از ایــن مســابقات 
قرآنــی، 3 نفــر برگزیــده و بــه مرحلــه اســتانی 
راه پیــدا می کننــد.وی بیــان داشــت:  نمایــش 
ــی  ــبک زندگ ــوع س ــا موض ــت« ب ــه ای »غفل صحن
ــن  ــای دومی ــژه برنامه ه ــر از وی ــی دیگ ــالمی یک اس
ــه در  ــود ک ــان ب ــوب کرم ــرت جن ــرآن و عت ــه ق هفت
ســالن کانــون پــرورش فکــری ســبزواران اجــرا شــد.

مدیــر کل فرهنــگ و ارشــاد اســالمی جنــوب کرمــان، 
ــی  ــرای عموم ــک اج ــش ی ــن نمای ــرد: ای ــه ک اضاف
بــود کــه توســط گــروه هنــری کرمــان انجــام شــد.

فعالیت هــای  توســعه  و  ترویــج  تبلیــغ،  هــدف 
قرآنــی و  بــه طــور کلــی انتقــال مفاهیــم قرآنــی بــا 

ــت. ــر اس ــان هن زب

باحضورمعــاون عمرانــی اســتاندار کرمــان محلــی 
کارخانــه آســفالت افتتــاح و آســفالت پــروژه راه فاریاب 
– ارزوئیــه آغــاز شــد. بــه گــزارش پایــگاه خبــری وزارت 
راه و شهرســازی محمــد ســاردویی اظهــار داشــت: 
ــا  طــول کل محــور مــورد نظــر از شهرســتان فاریــاب ت
محــل اتصــال بــه شهرســتان ارزوئیــه حــدود 53 
کیلومتــر اســت کــه تقریبــا کل مســیر آن کوهســتانی 
و در مســیر آن معــدن طــالی زرترشــت اهمیــت ایــن 
ــه دو  ــیر ب ــت.این مس ــرده اس ــدان ک ــیر را دو چن مس
قطعــه تقســیم شــده اســت ،کــه قطعــه اول فاریــاب 
ــه طــول  33 کیلــو متــر کــه  ــه روســتای زهمــکان ب ب
۶کیلــو متــر آن آســفالت شــده و  12 کیلومتــر آن 
آمــاده آســفالت مــی باشــدو10 کیلــو متــر آن در حــال 
خاکبــرداری و اقدامــات بعــدی اســت. وی افــزود: 
ــد  ــی باش ــه م ــه ارزوئی ــکان ب ــور زهم ــه دوم مح قطع
کــه تــا روســتای ســرنی 5/5کیلومترآمــاده آســفالت 
ــر از آن  ــرا  و 11 کیلومت ــر آن  در دســت اج 3/5کیلومت
ــه  ــورد کارخان ــن در م ــده اســت .وی همچنی ــی مان باق
آســفالت فاریــاب گفــت: ایــن کارخانــه  اولیــن  کارخانه 
آســفالت شهرســتان فاریــاب اســت کــه بــا هزینــه ای 
ــن  ــدازی و در روز 150ت ــال راه ان ــارد ری ــدود ۶0میلی ح
آســفالت تولیــد خواهــد داشــت.وی یــادآور شــد: ایــن 
کارخانــه توســط بخــش خصوصــی و بــا حمایــت های 
دولتــی احــداث و بــا اشــتغال ۶0نفــر موردبهــره بــرداری 
قرارگرفتــه است.ســاردویی اضافــه کــرد: بــرای اجــرای 
ــارد ریالــی کــه  ــه 200میلی ــر هزین ایــن پــروژه عــالوه ب
تاکنــون انجــام شــده،اعتباری حــدود 300میلیــارد ریــال 
نیــاز اســت کــه انشــاهللا بــا تامیــن آن بتوانیــم  هــر چــه 

ــانیم. ــرداری برس ــه بهره ب ــروژه را ب ــریعتر پ س

ــا  ــو بـ ــتانی در گفـــت و گـ ــن کردسـ محمدحسـ
ــی  ــات آموزشـ ــزود: اقدامـ ــا افـ ــگار ایرنـ خبرنـ
برگـــزاری  نظیـــر  ای  ترویجـــی گســـترده  و 
فرهنـــگ  ترویـــج  و  آموزشـــی  کارگاه هـــای 
ارتقـــاء ســـطح  از طریـــق  منابـــع طبیعـــی 
ـــن  ـــش ای ـــب کاه ـــی موج ـــای عموم ـــی ه آگاه
ـــان شـــده اســـت. ـــوب کرم ـــق در جن ـــزان حری می

ـــش  ـــد آت ـــش از 95 درص ـــت: بی ـــار داش وی اظه
ــور  ــی در کشـ ــای ملـ ــه هـ ــوزی های عرصـ سـ
ناشـــی از بـــی احتیاطـــی هـــا و فعالیت هـــای 
ــی  ــات آموزشـ ــا اقدامـ ــه بـ ــت کـ ــانی اسـ انسـ
ــش  ــاهد کاهـ ــان شـ ــوب کرمـ ــه جنـ در منطقـ
90 درصـــدی در ایـــن زمینـــه بـــوده ایـــم.وی از 
برگـــزاری مانـــور اطفـــاء حریـــق در شهرســـتان 
ـــرای  ـــور ب ـــن مان ـــت: ای ـــر داد و گف ـــان خب منوج
آمادگـــی بیشـــتر در زمـــان بحـــران برنامـــه 
ریـــزی و انجـــام شـــد.مدیرکل منابـــع طبیعـــی 
و آبخیـــزداری جنـــوب کرمـــان بیـــان کـــرد: 
پـــس از ســـال هـــا خشکســـالی، امســـال 
بارندگـــی هـــای خیلـــی خوبـــی در ســـطح 
کشـــور و همچنیـــن در منطقـــه جنـــوب کرمـــان 
ـــش  ـــبب افزای ـــر س ـــن ام ـــه ای ـــم ک ـــاهد بودی ش
ـــی در  ـــان علف ـــش گیاه ـــی و روی ـــش گیاه پوش
عرصـــه هـــای منابـــع طبیعـــی شـــده اســـت.

ــل  ــه فصـ ــدن بـ ــک شـ ــا نزدیـ ــزود: بـ وی افـ
گرمـــا، گیاهـــان علفـــی و پوشـــش گیاهـــی 
خشـــک شـــده و گرمـــای زیـــاد هـــوا نیـــز 
شـــرایط را بـــرای ایجـــاد حریـــق مهیـــا کـــرده 
ـــی  ـــی م ـــن ب  احتیاط ـــورت کوچکتری ـــه در ص ک
ـــه  ـــری ب ـــران ناپذی ـــارات جب ـــاء خس ـــد منش توان
ـــه  ـــود.وی ادام ـــی ش ـــع طبیع ـــای مناب ـــه ه عرص
ـــن  ـــان در همی ـــق منوج ـــاء حری ـــور اطف داد: مان
راســـتا برگـــزار شـــد تـــا در زمـــان بحـــران 
باشیم.کردســـتانی  داشـــته  را  الزم  آمادگـــی 
ــون حفاظـــت و  ــاده 4۷ قانـ ــرد: مـ تصریـــح کـ
بهره بـــرداری از جنـــگل هـــا بـــه صراحـــت 
ــوزی،  ــش سـ ــان آتـ ــه در زمـ ــرده کـ ــالم کـ اعـ
اعضـــای ســـتاد مدیریـــت بحـــران اعـــم از 
لشـــکری و کشـــوری بایـــد بـــه یـــاری منابـــع 
ـــا  ـــگل ه ـــش جن ـــار آت ـــتافته و در مه ـــی ش طبیع
ـــند. ـــته باش ـــای الزم را داش ـــع همکاری ه و مرات

اداره کل منابـــع طبیعـــی و آبخیـــزداری جنـــوب 
ــتان  ــی اسـ ــتان جنوبـ ــت شهرسـ ــان هفـ کرمـ
ــت  ــر تحـ ــون نفـ ــک میلیـ ــت یـ ــا جمعیـ را بـ

پوشـــش دارد. 

زبانهنر،ابزاریبرای
انتقالمفاهیمقرآنیاست
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بـا  گفـت:  طاهـری،  محسـن 
شـده  انجـام  هـای  پیگیـری 
فـاز اول مجتمـع نیلـی صنعـت 
عنبرآبـاد بـه بهره برداری رسـید 
از  گوجـه  خریـد  آمادگـی  اکنـون  هـم  و 
کشـاورزان جنـوب کرمان  را دارد.» محسـن 
طاهـری« مدیر جهاد کشـاورزی شهرسـتان 
خبرنـگار  بـا  گـو  و  گفـت  در  عنبرآبـاد، 
از  کرمـان جنـوب،  از  خبرگـزاری شبسـتان 
آغـاز بـه کار فـاز اول مجتمـع نیلـی صنعـت 
عنبرآبـاد خبـر داد و گفـت: بـا پیگیری های 
انجـام شـده فـاز اول مجتمـع نیلـی صنعت 
ایـن  و  رسـید  بـرداری  بهـره  بـه  عنبرآبـاد 
مجتمـع هـم اکنـون آمادگی خریـد گوجه از 

دارد. را  جنـوب کرمـان  کشـاورزان 
رب  کارخانـه  افـزود:  طاهـری،  محسـن 

گوجـه مجتمـع نیلـی صنعـت عنبرآبـاد، بـا 
ظرفیـت خریـد روزانـه 400 تـن گوجـه، آغاز 
بـه کار کرد.مدیر جهاد کشـاورزی شهرسـتان 
عنبرآبـاد، بیـان داشـت: کشـاورزان جنـوب 
عنبرآبـاد  شهرسـتان  ویـژه  بـه  کرمـان 
می تواننـد محصـول خـود را تحویـل کارخانه 
پـول محصـول  روز   5 و ظـرف مـدت  داده 
خـود را دریافـت کننـد.وی، ابـراز داشـت: با 
راه انـدازی فـاز اول ایـن کارخانـه بـرای 30 
نفر اشـتغال مسـتقیم ایجاد شـد.مدیر جهاد 
کشـاورزی ضمـن تشـکر از پیگیـری هـای 
جنـوب  جهـاد کشـاورزی  سـازمان  رئیـس 
شهرسـتان  فرمانـدار   و  نماینـده   ، کرمـان 
بـه  امیدواریـم  داشـت:  بیـان  عنبرآبـاد، 
زودی از فازهـای بعـدی ایـن مجتمـع نیـز 

شـود. بهره بـرداری 

پلیـس  گاه  قـرار  فرمانـده 
کشـته  از  کرمـان  جنـوب  راه 
رودبـار  محـور  در  نفـر   2 شـدن 
ایـن  گفـت:  و  داد  خبـر  جنـوب 
2 نفـر بـر اثـر تصـادف بـا ماشـین هـای حمـل 
 سـوخت قاچـاق جـان خـود را از دسـت دادنـد.

سـرهنگ دادمـوال آبـکار روز جمعـه در گفـت و 
گـو بـا خبرنـگار ایرنـا افـزود: ایـن 2 فوتـی در 2 
تصـادف مجـزا رخ داده کـه متاسـفانه در هـر 2 
تصـادف مقصـر ماشـین هـای حمـل سـوخت 
 قاچـاق در شهرسـتان رودبـار جنـوب بـوده انـد.

سـواری  اول،  سـانحه  در  کـرد:  تصریـح  وی 
بهادرآبـاد  بـه  رودبارجنـوب  محـور  در  پرایـد 
سـوخت  حمـل  نیسـان  دسـتگاه  یـک  بـا 
سـوختگی  و  حریـق  دچـار  و  برخـورد  قاچـاق 
کـرد. فـوت  سـواری  راننـده  نتیجـه  در   و 

فرعـی  محـور  در  دوم  سـانحه  داد:  ادامـه  وی 
ایـن  ایرانشـهر رخ داد کـه در  بـه  رودبارجنـوب 
سـانحه سـواری پراید با یک دستگاه وانت حامل 
 سوخت قاچاق برخورد و دچار حریق و فوت شد.

جنـوب کرمـان  راه  پلیـس  گاه  قـرار  فرمانـده 
در  سـوخت  قاچـاق  متاسـفانه  داشـت:  اظهـار 
مناطـق هم مرز با اسـتان سیسـتان بلوچسـتان 
معضلـی شـده کـه در نتیجـه شـاهد تصـادف 
رانندگـی هسـتیم. از سـانحه  ناشـی   و حریـق 

وی ضمـن تاکیـد بـر رعایـت قوانیـن راهنمایـی 
مسـیرهای  در  راننـدگان  گفـت:  رانندگـی،  و 
کننـد  رانندگـی  بیشـتری  احتیـاط  بـا  فرعـی 
نباشـیم. تلخـی  حـوادث  چنیـن  شـاهد   تـا 

قـرار گاه پلیـس راه جنـوب کرمـان مسـتقل از 
مرکـز اسـتان هفت شهرسـتان جنوبی اسـتان را 
بـا جمعیـت یـک میلیـون نفـر تحـت پوشـش دارد.

بـذر نامرغـوب و تقلبـی ، دسـت 
پیـازکاران جیرفتـی را در پوسـت 
گـزارش   .بـه  گذاشـت  گـردو 
سـیما   و  صـدا  خبرگـزاری 
مشـکل سـال گذشـته گروهـی از گندمـکاران 
از پیـازکاران  فاریـاب امسـال بـرای جمعـی 
جیرفتـی اتفـاق افتـاد و تحویل بـذر نامرغوب 
 ، یـک شـرکت خصوصـی  توسـط  تقلبـی  و 
زحمـات گروهـی از کشـاورزان را هـدر داده 
اسـت .بیـش از 22 نفـر از کشـاورزان دشـت 
کـوچ جیرفـت ، سـطحی بیـش از 5۷ هکتار 
را پـس از خریـد بـذر از یـک شـرکت تولیـد 
بذرهایـی هیبریدی زیر کشـت پیـاز بردند اما 
علـی رغـم صبـر 9 ماهـه موفـق بـه برداشـت 
پیـاز نشـده و مـزارع خـود را رهـا کـرده انـد. 
بـه گفتـه وکیـل پرونـده از سـطحی بیـش از 

5۷ هکتـار بایـد بیـش از 4 هـزار تـن پیـاز 
یعنـی هـر هکتـار 80 تـن برداشـت مـی شـد 
کـه بـا تقلبـی از کار در آمـدن بذرهای کشـت 
شـده ، پیـازکاران زیـان سـنگینی را متحمـل 
شـده اند.بـه گفته وی مسـئوالن این شـرکت 
بـه  زمینـه  ایـن  در  ای  قانـع کننـده  پاسـخ 
کشـاورزان نـداده انـد و پیـاز کاران متضـرر 
جیرفتـی خواسـتار پیگیـری ایـن مشـکل از 
طریـق مقامـات قضایـی هسـتند.پرونده این 
انقـالب  و  دادسـرای عمومـی  در  کشـاورزان 
نامرغـوب  بـذر  اسـت.تحویل  دایـر  جیرفـت 
گنـدم پارسـال بـه برخـی گندمـکاران فاریاب 
کـه از سـوی یـک شـرکت خصوصـی اتفـاق 
افتـاد ، زیـان سـنگینی را متوجـه گندمـکاران 
کـرد و آنهـا مـزارع خود را برای چـرای دام ها 

در اختیـار دامـداران منطقـه قـرار دادنـد. 

ـــن  ـــوج ضم ـــتان کهن ـــالب شهرس ـــی و انق ـــتان عموم دادس
ـــر  ـــی ب ـــازی مبن ـــای مج ـــی در فض ـــار فیلم ـــب انش تکذی
انتقـــال راحـــت مـــواد مخـــدر در ســـطح شـــهر کهنـــوج 
گفـــت: ایـــن فیلـــم مربـــوط بـــه درگیـــری مســـلحانه 
مامـــوران )ضابـــط قضایـــی( بـــا قاچاقچیـــان مســـلح 
مـــواد مخـــدر بـــوده اســـت.به گـــزارش ایســـنا منطقـــه 
ــن  ــات ایـ ــریح جزئیـ ــیمی" در تشـ ــد سـ ــر، "مجیـ کویـ
ــال  ــه 24 اردیبهشـــت سـ ــرد: در مورخـ ــار کـ ــر اظهـ خبـ
جـــاری طـــی هماهنگـــی مامـــوران بـــا مقـــام قضایـــی 
ــواد  ــاق مـ ــای قاچـ ــی از باندهـ ــه یکـ ــه بـ ــی ضربـ مبنـ
ـــادر  ـــه ص ـــن رابط ـــی الزم در ای ـــتورات قضای ـــدر ،دس مخ
ــتای  ــی در راسـ ــات اطالعاتـ ــه اقدامـ ــد و بالفاصلـ گردیـ
ـــرار  ـــتور کار ق ـــدر در دس ـــواد مخ ـــد م ـــن بان ـــه ای ـــه ب ضرب
گرفـــت و پـــس از یـــک تعقیـــب و گریـــز مســـلحانه و 
ـــد  ـــودروی )پرای ـــوران، خ ـــوی مام ـــر از س ـــلیک تی ـــا ش ب
ــوع  ــدر از نـ ــواد مخـ ــرم مـ ــل 220کیلوگـ ــفید( حامـ سـ
ــی  ــک قاچاقچـ ــه یـ ــن رابطـ ــف و در ایـ ــاک متوقـ تریـ
ــرد:  ــوان کـ ــود.وی عنـ ــت می شـ ــدر بازداشـ ــواد مخـ مـ
ـــوران در  ـــه مام ـــی ک ـــات و در هنگام ـــن عملی ـــس از ای پ
ـــم و  ـــودروی مته ـــوفه از خ ـــواد مکش ـــی م ـــال جابجای ح
ـــازمانی  ـــودروی س ـــوی خ ـــه س ـــه ب ـــن محمول ـــال ای انتق
ــواد  ــا مـ ــارزه بـ ــار پلیـــس مبـ ــه انبـ ــال بـ ــت ارسـ جهـ
مخـــدر شهرســـتان کهنـــوج بودنـــد، متاســـفانه فـــردی 
ــه از  ــورت مخفیانـ ــه صـ ــرداری بـ ــم بـ ــه فیلـ ــدام بـ اقـ
ایـــن عملیـــات نمـــوده و در ســـطح گســـترده ای در 

ــد. ــر می کنـ ــازی منتشـ ــای مجـ فضـ
ـــه  ـــاص منطق ـــرایط خ ـــه ش ـــد:باتوجه ب ـــادآور ش ـــیمی ی س

ــوداگران  ــا سـ ــان بـ ــی امـ ــارزه بـ ــات کار و مبـ و الزامـ
ـــی  ـــه بوم ـــتفاده از البس ـــه اس ـــدام ب ـــوران اق ـــرگ، مام م
منطقـــه یعنـــی لبـــاس بلوچـــی نمـــوده کـــه متاســـفانه 
ــتباه ایـــن  ــه اشـ ــم بـ ــاهده ایـــن فیلـ ــا مشـ برخـــی بـ
ــته  ــدر پنداشـ ــواد مخـ ــلح مـ ــی مسـ ــراد را قاچاقچـ افـ
بودند.دادســـتان کهنـــوج گفـــت: پـــس از انتشـــار ایـــن 
کلیـــپ در فضـــای مجـــازی بالفاصلـــه عامـــل تصویـــر 
ـــی  ـــان مطالب ـــذاری و بی ـــه صداگ ـــدام ب ـــه اق ـــرداری ک ب
ــلح  ــرار مسـ ــودن اشـ ــر آزاد بـ ــی بـ ــع مبنـ ــالف واقـ خـ
ــوه  ــادی جلـ ــت عـ ــالش در جهـ ــهر و تـ ــطح شـ در سـ
نشـــان دادن ایـــن امـــر نمـــوده بـــود توســـط پلیـــس 
ـــالم  ـــا اع ـــد.وی ب ـــتگیر ش ـــوج دس ـــتان کهن ـــای شهرس فت
ـــام  ـــه اته ـــه ب ـــای اولی ـــس از بازجویی ه ـــم پ ـــه مته اینک
تشـــویش اذهـــان عمومـــی  ونشـــر اکاذیـــب از طریـــق 
ســـامانه های رایانـــه ای تحـــت تعقیـــب قضایـــی قـــرار 
ــرار مناســـب  ــا قـ ــر بـ ــال حاضـ ــه اســـت و در حـ گرفتـ
ـــات  ـــق فرمایش ـــزود: طب ـــت اف ـــده اس ـــدان ش ـــه زن روان
ــتورات  ــی(و دسـ ــه العالـ ــم انقالب)مدظلـ ــر معظـ رهبـ
اکیـــد ریاســـت قـــوه قضائیـــه مبنـــی بـــر رصـــد و 
کنتـــرل فضـــای مجـــازی ،بـــا برهـــم زننـــدگان نظـــم 
ــورد  ــت برخـ ــا قاطعیـ ــازی بـ ــای مجـ ــی در فضـ عمومـ
ــی  ــبختانه طـ ــرد: خوشـ ــان کـ ــیمی بیـ ــد شد.سـ خواهـ
اقدامـــات موثـــری کـــه طـــی چنـــد ســـال گذشـــته از 
ســـوی دســـتگاه هـــای قضائـــی، اطالعاتـــی، امنیتـــی و 
ـــای  ـــا بانده ـــارزه ب ـــتای مب ـــتان در راس ـــی شهرس انتظام
کالن مـــواد مخـــدر صـــورت پذیرفتـــه اســـت، ایـــن 
ــدر را در  ــواد مخـ ــفیات مـ ــترین کشـ ــتان بیشـ شهرسـ

اســـتان کرمـــان بـــه خـــود اختصـــاص داده اســـت.
ــب  ــن مطالـ ــار چنیـ ــه انتشـ ــه اینکـ ــاره بـ ــا اشـ وی بـ
کذبـــی هیـــچ تاثیـــری بـــر اراده و عملکـــرد مســـئوالن 
ــوج  ــتان کهنـ ــی   شهرسـ ــی و انتظامـ ــی ،  امنیتـ قضائـ
در امـــر مبـــارزه بـــا ایـــن پدیـــده شـــوم نخواهـــد 
ــواد  ــا مـ ــارزه بـ ــابق مبـ ــی السـ ــت،افزود:کما فـ گذاشـ
مخـــدر ادامـــه خواهـــد یافـــت و هـــر روز عرصـــه را بـــر 
ســـوداگران مـــرگ تنگ تـــر خواهیـــم کرد.تشـــویش 
اذهـــان عمومـــی واژه ای حقوقـــی کـــه بعـــد از انقـــالب 
ــه  ــورت کـ ــن صـ ــه ایـ ــد بـ ــردی شـ ــران کاربـ 135۷ ایـ
واژه ای کلیـــدی بـــرای اجـــرام سیاســـی شـــد. افـــرادی 
کـــه بصورتـــی کـــه در قانـــون آمـــده اســـت بـــر ضـــد 
یـــا  بنماینـــد  صحبتـــی  حاکـــم  نظـــام  مســـئولین 
نوشـــته ای منتشـــر نماینـــد کـــه خـــالف واقـــع باشـــد 
مجـــرم بـــه تشـــویش اذهـــان عمومـــی )افـــکار عمـــوم 
و  می باشـــند  نگـــران کننـــد(  و  ناراحـــت  را  مـــردم 

ــد. ــد شـ ــازات خواهنـ ــون مجـ ــق قانـ مطابـ

زیباسـازی  بـه  اقـدام  بـا  دولـت  اخیـر،  هـای   طـی سـال 
محله هـای سـنتی و بافت قدیمی شـهر جیرفت، سـنگ بنای 
تحولـی کـم نظیـری در حـوزه بهبـود سـاختار شـهری جیرفت 
اسـتان  شهرسـازی  کارشناسـان  اسـت.اغلب  شـده  ایجـاد 
کرمـان بـر ایـن باورنـد کـه در سـاختار سـنتی شـهر جیرفـت 
هیـچ برنامه ریـزی برای آینده تعریف نشـده و نبود مهندسـی 
شـهری باعـث عـدم رضایـت شـهروندان مناطـق قدیمـی این 
خطـه شـده بـود امـا در دولـت یازدهـم دیدیـم کـه دولتمردان 
بـا نیازسـنجی و آسیب شناسـی، اقدام بـه بازآفرینی سـاختار 
شـهری در مناطـق قدیمـی و کمتـر توسـعه یافتـه نمـوده تـا 
شـاهد زیباسازی هر چه بیشـتر این محالت شویم.شهرستان 
جیرفـت قدیمی تریـن منطقه جنوب کرمـان دارای بافت های 
قدیمـی شـهری زیادی اسـت و بـا توجه بـه افزایش جمعیت 
و تقریبـا تمـام شـدن زمین هـای مسـکونی ایـن شـهر، اداره 
کل راه و شهرسـازی جنوب اسـتان در حرکتی حسـاب شـده، 
اقـدام به بازآفرینی شـهری کـرده تا از کمتریـن امکانات بافت 
سـنتی، بیشـترین بهـره وری را نصیب مـردم کند.مدیـرکل راه 
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س
پلی

بر
 خ

س:
عک

رنا
 ای

س:
عک

آب  نداشـتن  مشـکل  بـا  سال هاسـت  کهنـوج  مـردم 
شـیرین در مرکـز شـهر مواجـه هسـتند نعمتـی کـه یکـی از 
مهم تریـن نیازهـای بشـر است.سـاالری یکی از شـهروندان 
کهنوجـی به»کاغذوطن«گفـت:» انتقال آب شـرب شـیرین 
یکـی از تقاضاهـای چندسـاله مـردم اسـت دیگـر ناامیـد 
راضـی هسـتیم آب شـرب  داشـتن  بـه  فقـط  و  شـده ایم 

مسـووالن  کاش  و  هسـتند  خسـته  وعـده  از  مـردم 
کننـد.« زمینـه  ایـن  در  اساسـی  حرکتـی  عزیـز 

مـردم   « می گویـد:  شـهروندان  از  دیگـر  یکـی  مریـم 
بـا مشـکل شـوری آب دسـت و پنجـه نـرم  سال هاسـت 
می کننـد امـا مسـووالن همیشـه بـه مـا وعـده داده انـد و 
دیگـر بـه کسـی اعتماد نداریـم مانده ایـم اگر خودشـان هم 
جـای مـا بودنـد و آب محلـه  و خانه شـان چندیـن سـاعت 
در روز قطـع بـود سـکوت می کردنـد؟ بخش زیادی از شـهر 
از آب شـور اسـتفاده می کننـد امـا شـهرک سـپاه و آزادگان 
را  و ظرف هایمـان  لباس هـا  بایـد  و  ندارنـد  را هـم  همـان 
بگذاریـم سـاعت ها بماننـد، حتـی حمـام نمی توانیـم برویم 
آن هـم در ایـن گرمـای هـوا مهمـان هـم اگـر بیایـد بایـد 
خجالـت بکشـیم کـه در مـاه رمضـان حتـی بـا یـک فنجان 
کنیـم.«وی  پذیرایـی  افطـار  لحظـه  نمی توانیـم  هـم  آب 
افزود:»بعضی هـا کـه ماشـین دارنـد می رونـد از روسـتاها 
یـا جـای دیگـری آب می آوردنـد امـا کسـی مثـل مـن کـه 
همسـری نـدارد و فرزندانـش هـم کوچـک هسـتند بایـد 
بنشـیند چشـم به شـیر آب بدوزود شـاید قطره ای بچکد.«  
یکـی دیگـر از شـهروندان گفت:»تاکنـون بـه اجرایی شـدن 
طرح هـای انتقـال آب امیـد داده انـد و فقـط در حـد حـرف 

اسـت کاش فکـری کننـد.« بـود سـالمت مـردم درخطـر 

چندساعتآبدرروزسهممردم
شهرکهایسپاهوآزادگان

در شـهرک  می گویـد  از شـهروندان  دیگـر  یکـی  رودبـاری 
در  آب  نظـر  از  می کندمی گوید:»کهنـوج  زندگـی  آزادگان 
کل شـهر مشـکل دارد ولـی اینجـا اخیـرا آب شـور شـده 
شـیرین  آب  شـما  روبـروی  همسـایه  دارد  امـکان  چطـور 
تهیـه آب مسـافتی طـی  بـرای  باشـد ولـی شـما  داشـته 
کنـی اینجـا شـهرک نوسـازی است،شـهرک های آزادگان و 
سـپاه  جمعیـت بیشـتری دارنـد عـالوه بـر شـوری آب بـا 

قطعـی هـم روبرو هسـتند.در شـهرک سـپاه یـک پمپ آب 
کار گذاشـته و کلیـد را بـه یکی از اهالی سـپرده اند که روزی 
چندسـاعت پمپ را روشـن کنـد اگر این بنده خـدا در منزل 
نباشـد تـا پمـپ را روشـن کنـد دیگـر از آن خبـری نیسـت 

وضعيـت تـا حـدى طاقت فرسـا اسـت کـه مـردم ناگزيرند 
آب شـيرين را در دبـه بـا هـر قیمتـی خريـدارى کننـد.«

بـه  شـود  بـرده  نامـش  نخواسـت  کـه  آگاه  منبـع  یـک 
آزادگان  شـهرک  در  متاسـفانه  می گویـد  »کاغذوطـن« 
زمین هـا بـه شـکل غیراصولـی واگـذار شـده کـه رسـاندن 
آب بـه ایـن منطقـه نیزکـه بـاالی تپه قـرار دارد با مشـکالت 
خـاص خودش مواجه است.سـاخت و سـازهای غیراصولی 
و حتـی بـدون پروانـه سـاخت، کوچه هـا و منـازل بـدون 
شـهرداری  بـرای  را  دادن  و...خدمـات  پـالک  و  آدرس 
بـه  چـی  اینجـا  نیسـت  معلـوم  اصـال  هـم سـخت کـرده 
می کنـد.«   را  تالشـش  تمـام  شـهردار  البتـه  اسـت  چـی 

آبشوربرایسالمتیضرردارد
یـک پزشـک می گویـد:» شـوری آب بـرای بیمـاران کلیـوی 
می توانـد مضـر باشـد و در طوالنـی مـدت آن هـا را دچـار 
آسـیب کنـد آب با درجه سـختی بـاال نیز مانـع از کف کردن 
شـوینده ها می شـود؛ در نتیجـه ممکـن اسـت شست وشـو 
خـوب انجـام نشـود. لباس هـا نیـز زبـر و خشـن می شـوند 
و رنـگ آن هـا تغییـر می دهد.خالقـی ادامـه داد:» وجـود 
سـختی آب باعـث می شـود سـبزی و حبوبـات بـه خوبـی 
رسـوب  پوسـت  منافـذ  در  رسـوبات  ایـن  نشـوند.  پختـه 
می کنـد و باعـث خـارش و سـوزش می شـود. وقتـی مردم 
می بیننـد صابـون کـف نمی کنـد، ممکـن اسـت از شسـتن 
دسـت ها امتنـاع کننـد و شـاهد تغییـر رفتار هـای بهداشـتی 
در  تـالش کردیـم  سـال ها  رفتار هایـی کـه  باشـیم؛  آن هـا 
جامعـه جـا بیفتند.«خالقـی ادامـه داد:»بـا توجـه بـه ایـن 
موضـوع مـردم بـه خصـوص در مناطـق روسـتایی سـعی 
می کننـد آب خـود را از جـای دیگـری مانند نهر هـای محلی 
یـا تانکر هـای آب تهیـه کننـد. وقتـی الگـوی تامیـن آب و 
رفتـار بهداشـتی مـردم تغییـر کنـد، ممکـن اسـت وضعیـت 
بهداشـت منطقـه نیـز تهدیـد شـود«وی بـا تاکیـد بـر اینکـه 
اگـر کلـر آب تامیـن شـود، بـروز بیمـاری عفونـی ناشـی از 
آب اتفـاق نمی افتـد، ادامـه داد: نوشـیدن آب شـور یـا آبـی 
کـه مقـدار نمـک بیشـتری دارد می توانـد منجـر بـه اثـرات 
بـاال  و آهـک  نمـک  بـا مقـدار  نوشـیدن آب  منفـی شـود 
می توانـد منجـر بـه صدمـات جـدی بـه اندام هـای حیاتـی 
ناگهانـی  اسـهال   : قبیـل  از  بیماری هایـی  و  شـود  بـدن 
 ، ، کم آبـی و گیجـی  ، سـردرد شـدید  ادرار مکـرر  شـدید، 
ضعـف بـدن ، تحلیـل قـوای جنسـی و … شـود«وی تاکید 

کرد:»همچنیـن آب شـور باعـث آسـیب شـدید بـه کلیه هـا 
و کاهـش رونـد عملکـرد مفیـد بـدن می شـود.در شـرایط 
جدی تـر نوشـیدن آب شـور می توانـد منجـر به مرگ شـود.

بشـر  از سـالمت  اسـاس گزارشـات سـازمان حمایـت  بـر 

نوشـیدن آب بـا درصـد شـوری بـاال و آهـک بـاال بـه مـرور 
زمـان بـدن را بشـدت دچـار کـم آبـی شـدید می کنـد، کـه 
حتـی با نوشـیدن آب نیـز جبران نمی شـود در نتیجه کلیه ها 
از کار افتـاده و بـه ارگان هـای حیاتی بدن آسـیب برسـاند.«

معاونسیاسیفرماندارکهنوج:مردم40روزصبرکننددوحلقهچاهآبشیرینواردمدارمیشود

کام کهنوجی ها شور است

سالهاسـتمردمشـهرکهنوجازشـوریآبگالیهدارندومسـووالنهمیشـهقولدادهانداینمشـکل
بـهزودیحـلمیشـود.خشکسـالیوپاییـنرفتـنسـطحآبهرسـالبراینشـوریافـزودهولی
هنـوزمشـکلپابرجاسـت.چندیپیـشوزیرنیروکلنگپروژهشـیرینشـدنآبکهنوجرابـهزمینزد
ولـیهنـوزبـهاتمـامنرسـیدهمـردمشـهرکهایسـپاهوآزادگانازقطعـیآبمینالنـدومیگویند
بـههمـانآبشـورقانعهسـتیمهمـانرابهدسـتمانبرسـانند.معـاونسیاسـیفرمانـدارکهنوجو
بخشـدارمرکـزیمـردمرابـهصبـوریدعوتکـردهومیگوینـد40روزدیگرمشـکلحلمیشـود.

کهنـوج فرمانـداری سیاسـی معـاون قانعـی
میگویـد:»آبدرایـندوشـهرکقطـعنیسـت
ولـیدوحلقـهازچاههـایتامینآبشـهرازمدار
خـارجشـدهاندکهآبشـوریداشـتندودوحلقه
چـاهآبشـیرینبـاحوضچـهآمـادههسـتندو
12کیلومتـرمسـیرکلنگزنیشـدهکـه7کیلومتر

آننیـزبـهاجـرادرآمـدهاسـت.«

الهام پی پر
دبیر تحریریه/کاغذ  وطن

رنا
 ای

س:
عک
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روزنامههایدیروز

آگهیحصروراثت-منوجان
اقـای احمـد یـار الهـی نـودژ فرزنـد غالمرضـا دارای شناسـنامه ۶۶8بشـرح 
توضیـح   98/2/25 980998389120001۶مـورخ  شـماره  دادخواسـت 
داده شـادروان غالمرضـا یـار الهـی نودزفرزنـد خـداداد بشناسـنامه523در 
تاریـخ139۷/12/14در شـهررودان فـوت شـده و وراثـت منحصـر حیـن الفـوت وی عبارتنـد/ 

از:  عبارتسـت 
1-حسین یارالهی نودز فرزند غالمرضا ت/ت: 13۷1/3/1ش .م: ۶08001۶2۶5

2- جمشید یارالهی نودز فرزند غالمرضا ت/ت 13۶9/3/14ش .م 31501031۶9
3- محمودیارالهی نودژ فرزند غالمرضا ت/ت 13۶5/01/01ش .ش304ش.م ۶08998223۷

4- علی یارالهی نودز فرزند غالمرضا ت/ت 13۷1/01/23ش .م ۶0800153۶۶
5- احمد یارالهی نودژ فرزند غالمرضا ت/ت 1359/01/25ش.م342182۶358

.م ۶08985۶34۷ش. غالمرضـا ت/ت 1353/0۶/0۷ش  نودزفرزنـد  یارالهـی  ۶- حجـت 
ش3452

۷- یعقوب یارالهی نودژفرزند غالمرضا ت/ت 13۶4/3/01ش .م ۶0899۷9945ش .ش ۷5
8- مرضیه یارالهی نودژفرزندغالمرضا ت/ت 13۶5/11/1ش .م ۶089959995ش.ش 20۶1

.ش  .م 31۶0122581ش  نودژفرزندغالمرضـا ت/ت 1358/0۶/0۶ش  یارالهـی  فاطمـه   -9
12283

10- زهرا یارالهی نودزفرزندغالمرضا ت/ت 13۶8/05/01ش .م 3150032۷1۷
۶0898991۷8)فرزنـدان  .م  13۶0/09/01ش  ت/ت  نودژفرزندغالمرضـا  یارالهـی  11-راضیـه 

متوفـی (
:1332/11/10ش  ت.ت  ،ش.ش:55۶  میـرزا  فرزنـد  دوراندیـش  12-خدیجـه 

4۶992۷35۷23 .م:
م  :1328/05/0۶ش  .ت  2428ت  .ش  ش  محمـد  فرزنـد  نـودز  مرشـدی  چملـه   -13

) متوفـی  :۶08984۶104)همسـران 
لـذا مراتـب یـک نوبـت در روزنامـه هـای کثیـر االنتشـار محلـی آگهی مـی شـود چنانچه 
کسـی اعتـراض دارد یـا وصیـت نامـه ای از متوفی نزد اشـخاصی باشـد ظـرف مدت 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 موعد ابـراز شـود از درجـه اعتبار 

سـاقط اسـت. م الف:5
دفترشورایحلاختالفشمارهدومشهرستانمنوجان

آگهیفقدانسندمالکیت:
نظربـه اینکـه خانم مهديه کار آمـوز داوران وکیل خانم ناهیـد / فرزان فرزند 
غالمرضا شماره شناسنامه 11۷۷ تاریخ تولد 13 / 9 /1359 صادره از کرمان 
دارای شـماره ملـی 2991۶۷۷945 مالـک ششـدانگ پالک5138فرعی از 
2۷88 اصلی بخش 3 کرمان موضوع سـند مالکیت اصلي بشـماره چاپی ۷18185 سـری 
ج سـال 94 بـا شـماره دفتـر الکترونیکـی 139۶203190۷8015425صادر و تسـلیم گردیده 
ضمـن تسـلیم دو بـرگ استشـهاد محلـی تصدیق امضا شـده مدعی اسـت سـند مالکیت 
پالک مزبور بعلت جابجایی مفقود و در خواسـت سـند مالکیت المثنی نموده لذا باسـتناد 
اصـالح تبصـره یـک اصالحی مـاده 120 آئین نامه قانـون ثبت مراتب در یک نوبـت در تاریخ 
مندرج در ذیل آگهی می شـود تا چنانچه کسـی مدعی انجام معامله نسـبت به ملک فوق 
الذکـر بـا وجـود سـند مالکیت نزد خود می باشـد ظـرف مـدت ده روز پس از انتشـار آگهی 
بـه اداره ثبـت شهرسـتان کرمان مراجعـه و اعتراض خود را ضمن ارائه اصل سـند مالکیت یا 
سـند معاملـه تسـلیم نماینـد در غیر ایـن صورت پس از مدت مذکور نسـبت به صدور سـند 

مالکیـت المثنی اقدام خواهد شـد. تاريخ انتشـار: 98/2/28
رونوشت:ستاداجراییفرماناماممحمودمهدیزادهرئیسثبتاسنادوامالک
منطقه2کرمانم.الف252

ادارهکلثبتاسنادوامالکاستانکرمان
ادارهثبتاسنادوامالکحوزهثبتملکشهداد

هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیت ثبتـی اراضی و سـاختمانهای 
فاقـد سـند رسـمی-آگهی موضوع مـاده 3 قانـون و ماده 13 آئیـن نامه قانون 
تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی و اراضـی و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی برابر رای شـماره 
139۷۶0319005000433 مـورخ 139۷/09/14هیـات اول موضـوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی مسـتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شـهداد 
تصرفـات مالکانـه بالمعـارض متقاضـی آقـای محسـن دیلمـی زندی فرزند ماشـاهللا بشـماره 
شناسـنامه 9۷1 صـادره از کرمـان در سـه دانـگ مشـاع از ششـدانگ یکباب خانه به مسـاحت 
581/۷۶مترمربـع پـالک 15۶۷ فرعی مفروز و مجـزی از 1۶0 فرعی از 4۷-اصلی واقع در بخش 
2۶ کرمـان بـه آدرس سـیرچ- رودخانـه خریداری از مالک رسـمی محمود ترابی زاده سـیرچی 
محـرز گردیـده اسـت. لـذا بـه منظور اطـالع عمـوم مراتـب در دو نوبت بـه فاصلـه 15 روز آگهی 
مـی شـود در صورتـی که اشـخاص نسـبت بـه صدور سـند مالکیـت متقاضی اعتراضی داشـته 
باشـند مـی تواننـد از تاریـخ انتشـار اولیـن آگهی به مـدت دو مـاه اعتراض خـود را به ایـن اداره 
تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید. ظرف مدت یـک ماه از تاریخ تسـليم اعتراض، دادخواسـت خود 
را بـه مراجـع قضایـی تقدیم نمایند. بدیهی اسـت در صورت انقضای مدت مذکـور و عدم وصول 

اعتـراض طبـق مقررات سـند مالکیـت صادر خواهد شـد. 
تاریخ انتشار نوبت اول : 98/2/14-تاریخ انتشار نوبت دوم:98/2/28 

ابراهیمسیدیرئیسثبتواسنادوامالکم.الف177

ادارهکلثبتاسنادوامالکاستانکرمان
ادارهثبتاسنادوامالکحوزهثبتملکشهداد

هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیت ثبتـی اراضی و سـاختمانهای 
فاقد سـند رسـمی- آگهـی موضوع ماده 3 قانـون و ماده 13 آئیـن نامه قانون 
تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی و اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی-  برابر رای شـماره 
139۷۶0319005000434 مـورخ 139۷/09/15هیـات اول موضـوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی مسـتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شـهداد 
تصرفـات مالکانـه بالمعـارض متقاضـی آقـای محمدرضا دیلمی زندی فرزند ماشـالله بشـماره 
شناسـنامه 515 صـادره از کرمـان در سـه دانـگ مشـاع از ششـدانگ یکباب خانه به مسـاحت 
581/۷۶مترمربـع پـالک 15۶۷ فرعـی مفروز و مجزی از 1۶0 فرعـی از 4۷ اصلی واقع در بخش 
2۶ کرمـان بـه آدرس سـیرچ رودخانـه خریـداری از مالک رسـمی محمـود ترابی زاده سـیرچی 
محـرز گردیـده اسـت. لـذا بـه منظور اطـالع عمـوم مراتـب در دو نوبت بـه فاصلـه 15 روز آگهی 
مـی شـود در صورتـی که اشـخاص نسـبت بـه صدور سـند مالکیـت متقاضی اعتراضی داشـته 
باشـند مـی تواننـد از تاریـخ انتشـار اولیـن آگهی به مـدت دو مـاه اعتراض خـود را به ایـن اداره 
تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید، ظرف مدت یـک ماه از تاریخ تسـليم اعتراض، دادخواسـت خود 
را بـه مراجـع قضایـی تقدیم نمایند. بدیهی اسـت در صورت انقضای مدت مذکـور و عدم وصول 

اعتـراض طبق مقـررات سـند مالکیت صادر خواهد شـد. 
تاریخ انتشار نوبت اول : 98/2/14-  تاریخ انتشار نوبت دوم : 98/2/28

ابراهیمسیدیرئیسثبتواسنادوامالک175

آگهیفقدانسندمالکیت
چـون آقـای محمـد درخورمالک ششـدانگ پالک ۷30فرعـی از 32۷- 
بـرگ شـهادت شـهود  دو  ارائـه  بـا  در بخش45کرمـان  واقـع  اصلـی 
تصدیـق شـده ادعـا واعالم نمـوده اصل سـند مالکیت پـالک اخیرالذکر 
کـه قبـال ذیـل ثبـت صفحـه 595دفتـر104- امـالک محلـی جیرفـت بنـام وی صـادر 
وتسـلیم شـده اسـت بعلـت جابجای مفقـود گردیـده واز ایـن اداره تقاضای صدورسـند 
نامبـرده وبرحسـب  بنـا بـه درخواسـت  المثنـی پـالک فـوق را نمـوده لـذا  مالکیـت 
دسـتورتبصره یـک مـاده 120آییـن نامـه – قانـون ثبـت مراتـب در یـک نوبـت آگهـی 
میگـردد تـا چنانچه شـخص یا اشـخاصی مدعی انجام معامله نسـبت بـه ملک مرقوم 
ویـا وجـود اصـل سـند مالکیـت مـورد ادعا نزد خـود مـی باشـند از تاریخ انتشـار آگهی 
)یـک نوبـت اسـت (ظـرف مـدت 10روز مراتـب را بـا ارائـه اصـل سـند مالکیت یا سـند 
معاملـه کتبـا بـه اداره ثبـت اسـناد وامـالک شهرسـتان جیرفـت اعـالم نماینـد بدیهـی 
اسـت پـس از انقضـای مهلـت مقـرر در آگهـی )10روز(هیچگونـه ادعایـی از هیچکـس 
مسـموع نخواهـد بـود وایـن اداره وفق ضوابط و مقررات نسـبت به صدور سـند مالکیت 

المثنـی بنـام مالـک اقـدام خواهد نمـود /.م الـف :8۶- 
جوادفاریابی-رئیسثبتاسنادامالکجیرفت

افتتاح طرح بسیج ملی کنترل 
فشار خون باال در فاریاب

باحضــور فرماندار،امــام جمعــه و ســایر مســئولین 
شهرســتان همزمــان بــا ســایر مراکــز طرح بســیج 
ملــی کنتــرل فشــار خــون بــاال در محــل برگــزاری 
ــه کار  ــاب شــروع ب ــه شهرســتان فاری ــاز جمع نم
ــاب  ــت فاری ــبکه بهداش ــی مدیرش ــادر نجف کرد.ن
در حاشــیه افتتــاح ایــن طــرح اظهــار داشــت: بــا 
راه انــدازی ایســتگاه اطــالع رســانی و غربالگــری 
ــع  ــپ و توزی ــش کلی ــر ،پخ ــای غیرواگی بیماریه
پمفلــت آموزشــی و ســخنرانی پزشــک تیــم 
ــون  ــار خ ــرات فش ــوص مخاط ــالمت در خص س
بــاال و روش هــای کنتــرل آن طــرح بســیج ملــی 
ــا  ــرد.وی ب ــه کار ک ــاز ب ــون آغ ــار خ ــرل فش کنت
بیــان اینکــه درصــد زیــادی از مــرگ و میرهــا در 
ــی  ــه بیماری هــای قلب ــالء ب ــل ابت ــه دلی کشــور ب
و عروقــی اســت، اظهــار داشــت: یکــی از عوامــل 

ــی  ــی عروق ــای قلب ــه بیماری ه ــالء ب ــر ابت خط
ــاال اســت. فشــار خــون ب

وی بــا اشــاره بــه اهمیــت کنتــرل فشــار خــون در 
افــراد، افــزود: در ایــن راســتا بســیج کنتــرل فشــار 
ــه  ــروز شــروع ب خــون در ســطح شهرســتان از ام

کار کــرد.
بیــان  بــا  فاریــاب  بهداشــت  شــبکه  مدیــر 
ــون از 2۷  ــار خ ــرل فش ــی کنت ــیج مل ــه بس اینک
ادامــه  تیــر  نیمــه  تــا  و  آغــاز  اردیبهشــت ماه 
ــر  ــزار نف ــش از 8ه ــرح بی ــن ط ــت: در ای دارد، گف
غربالگــری فشــار خــون می شــوند.مرحله اول ایــن 
طــرح کــه در مــاه رمضــان برگــزار می شــود، بیشــتر 
امــا  اطالع رســانی صــورت می گیــرد  موضــوع 
غربالگــری فشــار خــون بــا قــوت بیشــتری بعــد از 

ــود. ــام می ش ــان انج ــارک رمض ــاه مب م
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مهـدی میـری در گفت وگو با خبرنگار تسـنیم در کرمان، 
بـا اشـاره بـه اینکـه در جنـوب اسـتان کرمـان بیـش از 
هـزار واحـد صنفـی وجـود دارد اظهار داشـت: نظـارت و 
بازرسـی تمامـی ایـن واحدهـا کار سـخت و زمان بـری 
بـوده و برای اینکه بازرسـی ها و نظـارت خوبی در جنوب 
اسـتان انجام شـود نیازمند کمک و همراهی خود مردم 
هسـتیم.  وی با بیان اینکه از ابتدای امسـال تاکنون 4 
هـزار و 198 مـورد بازرسـی از اصنـاف در جنـوب اسـتان 
کرمـان انجام شـده اسـت گفـت: در ایـن بازرسـی ها با 
243 واحـد متخلـف برخـورد و بـه 385 مورد شـکایت 
مردمی رسـیدگی شـد.معاون نظارت و بازرسی اداره کل 
صنعـت، معدن و تجارت جنوب اسـتان کرمان با اشـاره 
بـه اینکـه در 4 اکیـپ بازرسـی در دو شـیفت صبـح و 
عصـر بـه بازرسـی از اصنـاف می پردازنـد عنـوان کـرد: 
از ظرفیـت اتـاق اصنـاف هـم در ایـن رابطـه اسـتفاده 
شـده اسـت.وی بـا بیـان اینکـه 4 اکیـپ بازرسـی هم 
از  و  دارد  حضـور  اسـتان  جنوبـی  شهرسـتان های  در 
وجـود 2 اکیـپ اتـاق اصناف هم در این حوزه اسـتفاده 
می کنیـم افـزود: البتـه گشـت های مشـترکی بـا دیگر 
دسـتگاه های مربـوط در ایـن حـوزه هـم داریم.میـری 
بـا اشـاره بـه اینکـه طـرح ویـژه بازرسـی از اصنـاف در 
مـاه رمضـان در جنـوب اسـتان آغاز شـده اسـت گفت: 
تشـدید بازرسـی ها در ایـن ایـام را داریـم کـه تمرکز ما 
بیشـتر بر کاالهـای پر مصرف در ماه رمضان اسـت.وی 
عنـوان کرد: نمایشـگاه طرح ضیافت نیـز در جیرفت در 
حـال برگزاریسـت  و کاالهـای مـورد نیـاز ایـن ایـام در 

اختیـار مـردم قـرار می گیرد.

تشدیدبازرسیهای
نظارتبربازار
درجنوباستان

خبر

تکرارمشکلگندمکارانفاریابی
درمزارعپیازجیرفت

۶9درصدپروندههایقضایی
قلعهگنجبهسازشختمشد

152هزارمترمربعازاراضیملی
کوتککهنوجرفعتصرفشد

5۷ هکتـار بایـد بیـش از 4 هـزار تـن پیـاز 
یعنـی هـر هکتـار 80 تـن برداشـت مـی شـد 
کـه بـا تقلبـی از کار در آمـدن بذرهای کشـت 
شـده ، پیـازکاران زیـان سـنگینی را متحمـل 
شـده اند.بـه گفته وی مسـئوالن این شـرکت 
بـه  زمینـه  ایـن  در  ای  قانـع کننـده  پاسـخ 
کشـاورزان نـداده انـد و پیـاز کاران متضـرر 
جیرفتـی خواسـتار پیگیـری ایـن مشـکل از 
طریـق مقامـات قضایـی هسـتند.پرونده این 
انقـالب  و  دادسـرای عمومـی  در  کشـاورزان 
نامرغـوب  بـذر  اسـت.تحویل  دایـر  جیرفـت 
گنـدم پارسـال بـه برخـی گندمـکاران فاریاب 
کـه از سـوی یـک شـرکت خصوصـی اتفـاق 
افتـاد ، زیـان سـنگینی را متوجـه گندمـکاران 
کـرد و آنهـا مـزارع خود را برای چـرای دام ها 

در اختیـار دامـداران منطقـه قـرار دادنـد. 

انقـالب  و  عمومـی  دادسـتان 
گفـت:  گنـج  قلعـه  شهرسـتان 
هـای  پرونـده  از  درصـد   ۶9
وارده و قابـل سـازش بـه شـعب 
قلعـه  شهرسـتان  اختـالف  حـل  شـوراهای 
گنـج، با صلح و سـازش به سـرانجام رسـیده 
است.سـجاد افشـارمنش در گفـت و گـو بـا 
خبرنـگار ایرنـا افـزود: تـالش بـرای ایجـاد و 
ترویـج فرهنـگ صلـح و سـازش در اولویـت 
قـرار  کار دسـتگاه قضایـی در سـال جـاری 
دارد و در ایـن رابطـه از تمـام ظرفیـت هـا بـه 
ویـژه ظرفیـت خود مـردم، روحانیت و سـران 
طوایـف اسـتفاده خواهیـم کـرد. وی بـا بیـان 
اینکـه در زمینـه شـاخص هـای امنیتـی در 
وضعیت مناسـبی قرار داریـم، تصریح کرد: در 
کنـار تـالش های شـبانه روزی دسـتگاه های 

ایـن مـردم  امنیتـی و اطالعاتـی،  انتظامـی، 
هسـتند که نقـش اصلی تامین امنیـت را ایفا 
مـی کننـد. افشـارمنش در تشـریح عملکـرد 
یکسـاله شـوراهای حـل اختـالف قلعـه گنـج 
گفـت: در ایـن مـدت شـعب شـوراهای حـل 
اختـالف شهرسـتان قلعـه گنـج 981 پرونـده 
را مـورد رسـیدگی قـرار داده انـد. وی تعـداد 
شـوراهای حـل اختـالف حـوزه قضایـی قلعه 
گنـج را پنـج مـورد اعالم کـرد و افـزود: از این 
تعـداد یـک شـعبه رایـی ،2 شـعبه صلحـی و 
2شـعبه روسـتایی است.افشـارمنش تعـداد 
دبیـران  و  البـدل  علـی  و  اصلـی  اعضـای 
شـوراهای حـل اختـالف حـوزه قضایـی قلعه 
گنـج را 40 نفـر اعـالم کـرد و گفـت: 2 نفـر از 
مقامـات قضایی نیز در شـعب شـوراهای حل 
اختـالف قلعـه گنـج در حـال خدمـت هسـتند.

مرتضـی لورگی، گفـت: 152 هزار 
مترمربـع از اراضـی ملـی منطقـه 
یـد  از  شهرسـتان  ایـن  کوتـک 
متصرفین خـارج شـد.»مرتضی 
و  طبیعـی  منابـع  اداره  رییـس  لورگـی« 
آبخیزداری شهرسـتان کهنـوج، در گفت و گو با 
خبرنگار خبرگزاری شبسـتان از کرمان جنوب، 
گفت: در راسـتای صیانت و حراسـت از حقوق 
بیت المـال  152هـزار متر مربـع )15 هکتار( از 
اراضـی ملـی واقـع در پالک شـماره 8۶ اصلی 
شهرسـتان کهنـوج، کـه چنـدی پیـش توسـط 
افـراد سـودجو مـورد تصرف قـرار گرفتـه بود از 
یـد سـودجویان خـارج شـد. مرتضـی لورگـی، 
افـزود: پاسـگاه  ویژه حفاظـت از منابع طبیعی 
شهرسـتان کهنوج با همکاری دسـتگاه قضایی 
و نیـروی انتظامـی شهرسـتان، ایـن اراضـی 

ملـی را از یـد متصرفیـن خـارج و بـه دولـت 
اسـاس  بـر  زمین خـواری  برگرداندند.هرگونـه 
مـواد ۶90 تـا ۶93 قانـون مجـازات اسـالمی 
جرم محسـوب شـده و عـالوه بر رفـع تصرف، 
فـرد متجـاوز بـه حبـس و پرداخـت خسـارت 
محکـوم می شـود. وی، ضمـن درخواسـت از 
مـردم ابـراز داشـت: مـردم طبیعـت  دوسـت 
می تواننـد در تمـاس بـا "شـماره 1504 سـتاد 
خبـری اداره کل منابـع طبیعـی و آبخیـزداری 
جنـوب کرمـان" گزارش هـا و اخبـار خـود را در 
زمینـه آتش سـوزی عرصه هـای منابع طبیعی، 
تخریـب و تصـرف اراضی ملـی، قاچاق گیاهان 
اراضـی  در  مجـاز  غیـر  چـاه  حفـر  دارویـی، 
از ورود  تـا  ملـی و غیـره اطالع رسـانی کننـد 
عرصه هـای  بـه  جبران ناپذیـر  خسـارت های 

مرتعـی و جنگلـی جلوگیـری شـود.  

روزنامهپیامما
خبر داد: اطالعات خریدهای ارزی افراد حقیقی جمع آوری شده و از آن 

مالیات اخد می شود.

روزنامهآفتابیزد
نوشت: کسانی که ارز دپو کره اند نقره داغ می شوند.

زیباسـازی  بـه  اقـدام  بـا  دولـت  اخیـر،  هـای   طـی سـال 
محله هـای سـنتی و بافت قدیمی شـهر جیرفت، سـنگ بنای 
تحولـی کـم نظیـری در حـوزه بهبـود سـاختار شـهری جیرفت 
اسـتان  شهرسـازی  کارشناسـان  اسـت.اغلب  شـده  ایجـاد 
کرمـان بـر ایـن باورنـد کـه در سـاختار سـنتی شـهر جیرفـت 
هیـچ برنامه ریـزی برای آینده تعریف نشـده و نبود مهندسـی 
شـهری باعـث عـدم رضایـت شـهروندان مناطـق قدیمـی این 
خطـه شـده بـود امـا در دولـت یازدهـم دیدیـم کـه دولتمردان 
بـا نیازسـنجی و آسیب شناسـی، اقدام بـه بازآفرینی سـاختار 
شـهری در مناطـق قدیمـی و کمتـر توسـعه یافتـه نمـوده تـا 
شـاهد زیباسازی هر چه بیشـتر این محالت شویم.شهرستان 
جیرفـت قدیمی تریـن منطقه جنوب کرمـان دارای بافت های 
قدیمـی شـهری زیادی اسـت و بـا توجه بـه افزایش جمعیت 
و تقریبـا تمـام شـدن زمین هـای مسـکونی ایـن شـهر، اداره 
کل راه و شهرسـازی جنوب اسـتان در حرکتی حسـاب شـده، 
اقـدام به بازآفرینی شـهری کـرده تا از کمتریـن امکانات بافت 
سـنتی، بیشـترین بهـره وری را نصیب مـردم کند.مدیـرکل راه 

و شهرسـازی جنـوب کرمـان گفـت: در راسـتای طـرح ملـی 
مراکـز  در  دولـت  فرسـوده،  بافت هـای  در  مسـکن  احـداث 
شهرسـتان های جنـوب کرمـان تسـهیالت کـم بهـره تا سـقف 
90 میلیـون تومـان پرداخـت مـی کند.محمد سـاردویی افزود: 
در ایـن طـرح بـرای مالک هایـی کـه خواسـتار احـداث واحـد 
مسـکن بـا تعداد کم هسـتند مبلـغ 50 میلیون تومـان در نظر 
گرفتـه شـده کـه 40 میلیـون تومـان آن با سـود 9 درصـد و 10 
میلیـون تومـان آن با سـود 18 درصد پرداخت خواهد شـد.وی 
ادامـه داد: متقاضیانـی کـه قصـد اسـتفاده از این تسـهیالت را 
دارنـد می تواننـد با مراجعه به شـعب بانک مسـکن، از قوانین 
و مقـررات پرداخـت و بـاز پرداخـت ایـن تسـهیالت اطالعـات 
کافـی را کسـب کنند.سـاردویی بیـان کـرد: مالک هایـی کـه در 
بافت های فرسـوده قصد انبوه سـازی دارند نیـز می توانند برای 
هر واحد مسـکونی ۷0 میلیون تومـان وام دریافت کنند، که 40 
میلیـون تومـان آن با سـود 9 درصد و 30 میلیـون تومان دیگر 
آن بـا سـود 18 درصـد در اختیار متقاضیان قـرار خواهد گرفت.

مدیـرکل راه و شهرسـازی جنـوب کرمـان اضافه کـرد: چنانچه 
انبوه سـازان قصـد احـداث سـاختمان با فنـاوری نوین داشـته 
باشـند مبلـغ این تسـهیالت به 90 میلیون تومـان افزایش پیدا 
خواهـد کـرد، کـه 40 میلیون آن با سـود 9 درصـد و 50 میلیون 
تومـان آن بـا سـود 18 در صد محاسـبه خواهد شـد.وی اظهار 
داشـت: هـم اینـک بـا در اختیار گذاشـتن زمین های مناسـب 
سـاخت و سـاز بـه بنیـاد مسـکن انقـالب اسـالمی در مراکـز 
شهرسـتان های جنوبـی اسـتان کرمـان بـه غیـر از شهرسـتان 
جیرفـت، احداث مسـکن به صـورت ویالیی در دسـتور کار این 
اداره کل اسـت و در شـهر جیرفـت بـرای متقاضیانـی که مجوز 
انبوه سـازی دارنـد زمیـن برای احـداث آپارتمان واگـذار خواهد 

شد.سـاردویی ضمن بر شـمردن اهمیت باز آفرینی شـهری در 
بافـت های فرسـوده گفـت: اصلی ترین سیاسـت دولت تدبیر 
و امید احداث مسـکن در بافتهای فرسـوده اسـت. مدیرکل راه 
و شهرسـازی اسـتان کرمـان نیز گفت: سـه محله این اسـتان 
از بیـن 13 محلـه پیشـنهادی در سـال 9۷، در راسـتای اجرای 
طـرح ملی بازآفرینی شـهری امیـد، انتخاب و معرفی شـدند.

محمـد مهـدی بلوردی افـزود: آن محـالت در اسـتان کرمان 
با هم اندیشـی با شـهرداری، فرمانداری و جهاد دانشـگاهی 
ایـن اسـتان، معرفـی شـده اسـت.وی ادامـه داد: سـال 9۶ 
در شـمال اسـتان کرمـان پنـج محلـه و در سـال 9۷ تعـداد 
13 محلـه در چهـار شهرسـتان کرمـان، سـیرجان، رفسـنجان 
و راور بـرای اجـرای ایـن طـرح برنامـه ریـزی شـده اسـت.

مدیـرکل راه و شهرسـازی اسـتان کرمـان گفت: بـرای جنوب 
اسـتان کرمان نیز در سـال 9۷ تعداد 11 محله در شهرسـتان 
پیش بینـی  عنبرآبـاد  و  منوجـان  جیرفـت، کهنـوج،  هـای 
شـده اسـت.وی بـا اشـاره بـه پـروژه هـای در حـال اجـرای 
محـالت هـدف طـرح توسـعه پایـدار شـهری افـزود: 8.۶ 
میلیـارد تومـان پـروژه در قالـب 14 طرح توسـط اداره کل راه 
و شهرسـازی اسـتان کرمـان از محـل اعتبـارات ملـی در این 

محـالت اجرا شـده اسـت.
بلـوردی تصریـح کـرد: طبـق مـاده 59 قانـون برنامـه ششـم 
توسـعه، وزارت راه و شهرسـازی مکلـف اسـت کـه خدمـات 
زیربنایـی و روبنایـی پیشـنهادی را در راسـتای طـرح سـتاد 

بازآفرینـی شـهری پایـدار بـه دولـت ارائـه کنـد.
وی گفت: در برنامه ششـم توسـعه 4۷ محله به عنوان برنامه 
هـدف طرح سـتاد بازآفرینی شـهری پایـدار در اسـتان کرمان 

پیش بینی شـده اسـت.

تحول ساختار شهری 
در مناطق کمتر توسعه یافته جیرفت

سراسری

سراسری

نوشـیدن آب بـا درصـد شـوری بـاال و آهـک بـاال بـه مـرور 
زمـان بـدن را بشـدت دچـار کـم آبـی شـدید می کنـد، کـه 
حتـی با نوشـیدن آب نیـز جبران نمی شـود در نتیجه کلیه ها 
از کار افتـاده و بـه ارگان هـای حیاتی بدن آسـیب برسـاند.«

آبازلحاظبهداشتوآرسنیکمشکلیندارد
»کاغذوطـن« گفـت:  بـه  مرکـزی کهنـوج  بخشـدار  حسـینی 
»شـهروندانی که اول یا وسـط شـبکه آب هسـت هسـتند به نظر 
می رسـد اقـدام به خرید پمپ بـرق و نصب دینـام کرده  اندکه این 

هـم یکی از مشـکالت است.«حسـینی افـزود:»آب شـهر کهنوج 
دارای ECبـاالی 1200  کـه همان شـوری آب اسـت و آب بشـدت 
شـور اسـت کـه مـردم از روسـتاهای اطـراف آب مـورد نیـاز بـرای 
خـوردن را تهیـه می کننـد.«وی اضافه کرد:»آب شـهر کهنوج فقط 

بـرای اسـتحمام ، شستشـو و آبیـاری به درد می خورد اکنون سـه 
چاه در خارج از شـهر توسـط  اداره آبفا حفر شـده  که بخشـداری 
نیـز بـه دلیـل وجـود معـارض زیـاد با ایـن نهـاد همکاری کـرد و 
برخـی می گفتنـد حفـر ایـن چاه هـا باعث شـده تـا اثـر منفی بر 
روی زون آبـی روسـتاها و آب کشـاورزی بگـذارد و مخالفت هـای 
زیـادی وجود داشـت که موفـق به دریافت مجوزهای الزم شـدیم 
و اکنـون بشـدت در حـال کار هسـتیم تـا آب به مجتمع شـهرک 
آزادگان برسـد ۶-۷ کیلومتـر لوله گـذاری در حـال انجـام اسـت و 
بیل هـای مکانیکی درمسـیر درحال کار هسـتند چـون در برخی از 
نقـاط بایـد از کنـار کـوه لوله رد شـود اما با سـرعت خوبـی درحال 
پیشـرفت اسـت و در عـرض یکـی دومـاه آینده»اواسـط تیرماه« 
آب به شـهر خواهد رسـید و این مشـکل حل می شود.«حسـینی 
تاکیـد کرد:»چندیـن سـال بـا خشکسـالی مواجه بودیم امسـال 
پـس از مدت هـا شـاهد بارش بـاران بودیم البته هرسـال شـاهد 
افـت چاه هـا هسـتیم و آنطـور کـه کارشناسـان آب می گوینـد 
هرچـه سـطح آب پایین تـر بـرود شـوری و تلخی آب هم بیشـتر 
خواهـد شـد امـا بـا مسـووالن بهداشـت کـه صحبـت کردیـم آب 
از نظـر باالبـودن آرسـنیک مشـکلی نـدارد ولـی به لحاظ شـوری 
مشـکالت زیـادی داریم.منبـع باالدسـت آزادگان آمـاده اسـت و 
آب شـور داخـل آن وجـود دارد و بـا تزریـق ایـن سـه حلقـه چـاه 
بـا تـا حـدود 20سـال دیگر بـا مشـکل آب مواجه نخواهیـم بود.«

مردم40روزدندانروزجگربگذارند
قانعـی معـاون سیاسـی فرمانداری کهنـوج می گویـد:»آب در 
ایـن دو شـهرک قطع نیسـت ولی دو حلقـه  از چاه های تامین 
آب شـهر از مـدار خـارج شـده اند که آب شـوری داشـتند و دو 
حلقه چاه آب شـیرین با حوضچه آماده هسـتندو 12کیلومتر 
مسـیر کلنگ زنـی شـده کـه ۷ کیلومتـر آن نیـز بـه اجـرا در 
آمـده اسـت و شـبانه روی در حـال کار هسـتیم کـه ایـن چـاه 
وارد مـدار شـود کـه در ایـن صـورت مشـکل بـه صـورت کلـی 
حـل می شـود . البتـه افـت فشـار را در شـهر شـاهد هسـتیم 
کـه البتـه در تمامـی نقاط شـهر به این شـکل نیسـت فقط در 
شـهرک های آزادگان و صنعتـی که تعداد کمـی جمعیت دارند 
مـردم گالیـه دارنـد و 40روز در شـرایط عـادی پیمانکار فرصت 
خواسـته تـا پـروژه را تحویـل دهـد البتـه در صـورت پیـش 
نیامـدن معـارض و مشـکل در مسـیر، مـردم در ایـن مـدت 
حداقـل صبرکننـد تا مشـکل حـل شـود.«قانعی افزود:»بارها 
بـه مـردم گفتیـم در همـان چندسـاعتی کـه آب می رسـد 
ذخیـره کننـد امـا حاضـر نیسـتند ایـن کار را انجـام دهنـد.«

سهچاهدرخارجازشهرتوسطادارهآبفاحفرشده
کهبخشدارینیزبهدلیلوجودمعارضزیادبااین
نهادهمکاریکردموبرخیمیگفتندحفراینچاهها
باعثشدهتااثرمنفیبررویزونآبیروستاهاوآب
کشاورزیبگذاردومخالفتهایزیادیوجودداشت
کهموفقبهدریافتمجوزهایالزمشدیمواکنون
بشدتدرحالکارهستیمتاآببهمجتمعشهرک
آزادگانبرسد۶-7کیلومترلولهگذاریدرحالانجام
استوبیلهایمکانیکیدرمسیردرحالکارهستند
چوندربرخیازنقاطبایدازکنارکوهلولهردشود

اماباسرعتخوبیدرحالپیشرفتاستودرعرض
یکیدوماهآینده»اواسطتیرماه«آببهشهرخواهد
رسیدواینمشکلحلمیشود.«حسینیتاکید

کرد:»چندینسالباخشکسالیمواجهبودیمامسال
پسازمدتهاشاهدبارشبارانبودیمالبتههرسال
شاهدافتچاههاهستیموآنطورکهکارشناسانآب

میگویندهرچهسطحآبپایینتربرودشوریوتلخی
آبهمبیشترخواهدشدامابامسووالنبهداشتکه
صحبتکردیمآبازنظرباالبودنآرسنیکمشکلی
نداردولیبهلحاظشوریمشکالتزیادیداریم.

منبعباالدستآزادگانآمادهاستوآبشورداخل
انوجودداردوباتزریقاینسهحلقهچاهباتاحدود

20سالدیگربامشکلآبمواجهنخواهیمبود.«

معاونسیاسیفرماندارکهنوج:مردم40روزصبرکننددوحلقهچاهآبشیرینواردمدارمیشود

کام کهنوجی ها شور است
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دسته های جدید ملخ در راه کشور
رییسسازمانکشاورزیجنوبکرمان:گزارشهاازوروددستههایجدید

ملخبهکشورحکایتدارد

مهـر نوشـت: بـا وجـود مبـارزه زمینـی و هوایـی بـا ملـخ هـا امـا ایـن 
حشـرات بـه دلیـل تخـم ریـزی و ورود ریـزش هـای جدیـد بـه کشـور 
تهدیـد بالقـوه ایـن روزهـای جنوب کرمان هسـتند. ملخ هـای صحرایی 
همچنـان در جنـوب کرمـان جـوالن می دهنـد و هـر چنـد مسـئوالن از 
کنتـرل اوضـاع و عـدم ورود ملخ هـا بـه مزارع سـخن می گوینـد اما هر 
روز فیلـم و عکس هـای تأییـد نشـده ای از هجـوم این ملخ ها بـه مزارع 
و باغ هـا منتشـر مـی ش ایـن روزهـا مهمتریـن کانـون ایـن ملخ هـا در 
پهنـه جازموریـان کرمان صحنـه مبارزه زمینـی و هوایی با این حشـرات 
اسـت و هزینه هـای باالیـی بـرای رفـع این آفت شـده اسـت.ملخ های 
جدیـد از آن سـوی آب های می آیند و از سـوی دیگـر ملخ های جدید از 
زیـر زمیـن در کانون هـای تخم گـذاری در جازموریان سـر از خاک برمی 
دارنـد.در حالـی که مسـئوالن از احتمـال هجوم موج جدیـد این ملخ ها 
به کشـور سـخن می گویند کـه پوره های این حشـرات کـه در جازموریان 
تخم ریـزی کرده انـد از تخـم خـارج شـده و بـه تهدیـد جدیـدی تبدیـل 

شـده اند کـه روزانـه توانایـی پـرواز 300 تـا 400 کیلومتـر را دارند.
200هزارهکتارزمیندرکشورسمپاشیشدهاست

معـاون کنترل آفات سـازمان حفظ نباتات کشـور که چنـد روز قبل برای 
بررسـی نحـوه مبـارزه بـا ملخ ها وارد کرمان شـده بـود در گفتگـو با مهر 
اظهـار داشـت: رونـد مبـارزه بـا ملخ ها بـه خوبـی در حال انجام اسـت و 
هیـچ گونه کمبود امکانات و سـم وجـود ندارد.علی مراد سـرافرازی بیان 
کـرد: در کل کشـور نزدیـک بـه 200 هـزار هکتـار زمین کـه اکثـرًا مراتع و 
عرضه هـای منابـع طبیعی هسـتند به این آفـت آلوده شـده اند اما هنوز 

گـزارش تأییـد شـده ای از هجـوم این ملخ هـا به مـزارع نداریم.
ششاستانکشوردرگیرملخهاهستند

وی تصریـح کرد: شـش اسـتان کشـور درگیـر ملخ ها هسـتند و یکی از 
این اسـتان ها کرمان اسـت در جنوب این اسـتان هم اکنون سم پاشـی 
هوایی با جدیدت در حال انجام اسـت و در صورت مشـاهده کانون های 
ملـخ بالفاصلـه منطقـه طرح مقابلـه آغاز می شود.سـرافزاری بیـان کرد: 

بـرای مقابلـه و ریشـه کنـی کامـل ملخ هـا نیـاز داریـم همه دسـتگاه ها 
در کنـار یکدیگـر تـالش کننـد زیـرا هـم اکنون جنـوب کرمـان جمعیت 
بـاالی ایـن حشـرات را در خـود جای داده اسـت.وی مبارزه با حشـرات 
را در همـه اسـتان های درگیـر مطلوب دانسـت و افـزود: 50 هـزار هکتار 
از مناطـق آلوده سم پاشـی شـده اسـت.رئیس جهاد کشـاورزی جنوب 
کرمـان در گفتگـو بـا مهـر اظهـار داشـت: دیدبان های محلی هـم اکنون 
در منطقـه مسـتقر هسـتند و کار رصـد کانون های جدید ملخ هـا در حال 
انجـام اسـت و هم اکنـون آمادگاه مبـارزه با ملخ ها کـه در جنوب کرمان 
مسـتقر شـده اسـت با تجهیز امکانات اقدامـات الزم را انجـام می دهد. 
سـعید برخـوری بیـان کـرد: ایـن حشـرات در ریگزارهـا تخـم گـذاری 
می کننـد و هـر کـدام روزانه بـه انـدازه دو برابر وزن خـود تغذیه می کنند 
بـه دلیـل رطوبت باالی جازموریان زاد و ولد ملخ ها شـدت یافته اسـت.

وی تصریـح کـرد: هـم اکنـون سـه شهرسـتان در جنوب کرمان شـامل 
قلعـه گنـج رودبـار و منوجـان بـه دلیـل مجـاورت بـا جازموریـان درگیر 

شـده اند.
گزارشهاازوروددستههایجدیدملخبهکشورحکایتدارد

برخـوری بیـان کـرد: ایـن کانون های بیشـترین آلودگـی پـوره را دارند و 
بایـد جمعیـت جدید ملخ ها کنترل شـوند ضمـن اینکـه گزارش هایی از 
ورود جمعیـت جدیـد ملخ هـا از سـمت عمان در حال حرکت به سـمت 
ایـران هسـتند.وی بیـان کرد: خواهشـی کـه داریم این اسـت که تقویت 
آمـاده گاه توسـط مسـئوالن در سـطح ملی انجام شـود. مـا چندین نفر 
دیدبـان محلی داریم که هر سـال کار ردیابـی و پایش را انجام می دهیم 
و هـم اکنـون کار پایش بـه صورت دقیق انجـام می شـود.وی ادامه داد: 
جنوب کرمان مرکز تولید محصوالت کشـاورزی اسـت و باید کشـاورزی 
اسـتان را از ایـن خطـر دور کنیـم یکـی از برنامه هایـی کـه بایـد انجـام 
داد متمرکز شـدن تمام مسـئوالن مرتبط اسـت.وی گفت: بیـن ۶0 هزار 
هکتـار از عرصه های منطقه سم پاشـی شـده اسـت و این رونـد از طریق 
سـم پاش های زمینـی و هوایـی ادامه دارد.برخـوری افزود: 15 دسـتگاه 
خـودرو تجهیـز شـده اند و یک فـرودگاه موقـت نیز در منطقـه بالفاصله 
ایجـاد شـده اسـت و کار بـا دقـت ادامـه دارد.وضعیـت کرمـان نارنجـی 
اسـتمدیر کل مدیریـت بحـران و حـوادث غیرمترقبه اسـتانداری کرمان 

نیـز در گفتگـو با مهر اظهار داشـت: با اقدامات به موقع در اسـتان کرمان 
وضعیـت تحـت کنتـرل اسـت با این وجـود آفـت تهدید بالقوه اسـت و 
بایـد به صورت کامل حذف شـود.مجید سـعیدی بیان کـرد: ملخ ها بعد 
از حضـور در جازموریـان اقـدام بـه تخم ریزی کرده اند و مشـکل تشـدید 
شـده اسـت و پوره ها به دلیـل رطوبت باالی جازموریـان از تخم ها خارج 
شـده و بـه تهدیـد تبدیـل شـده اند. وی تصریـح کـرد: جمعیـت باالیـی 
از ملـخ در جازموریـان وجـود دارنـد و بایـد طـرح سمپاشـی منطقـه بـا 

جدیدت ادامـه یابد.
اجرای15موردسمپاشیهوایی

وی گفـت: تاکنـون بیـش از 15 مورد سم پاشـی هوایـی در منطقه انجام 
شـده و مبـارزه بـا ملخ هـا ادامـه دارد.وی وضعیـت اسـتان کرمـان را 

نارنجـی دانسـت و بیان کرد: بـرای مقابله با این آفت مردم و مسـئوالن 
باید دسـت به دسـت هم بدهند.یکی از کشـاورزان جنوب کرمان نیز به 
خبرنـگار مهـر گفت: تمام معیشـت ما از راه کشـاورزی تأمین می شـود 
و دامـداری نیـز وابسـته بـه مراتع اسـت سـال ها با خشکسـالی مواجه 
بودیـم امسـال بارندگـی افزایـش یافـت و جازموریان که کامالً خشـک 
بـود مرطوب شـد و مراتع احیا شـدند امـا ملخ ها مراتع را نابـود کرده اند.

کمالـی پـور بیـان کـرد: تعـداد ملخ هـا در برخـی از مناطـق بسـیار زیـاد 
اسـت و در حـال نزدیـک شـدن بـه مـزارع هسـتند و مـا به خـط مقدم 
مبـارزه بـا این آفت تبدیل شـده ایم امـا به دلیل حجـم میلیونی ملخ ها 

کشـاورزان نمی تواننـد کاری انجـام دهند.
کشاورزانهمدستبهکارشدهاند

وی ادامـه داد: بـا ایـن وجـود حتـی مـا کشـاورزان هـم بـا اسـتفاده 
از دسـتگاه های سـم پـاش سـیار و یـا خودروهـای شـخصی سـعی 
می کنیـم کمـک کنیـم.وی گفـت: کشـاورزان بـه دلیـل به خطـر افتادن 
معیشـت دچـار اسـترس هسـتند و در صـورت ورود ملخ هـا میلیون هـا 
تومـان سـرمایه ای کـه بـرای کشـت محصـول انجـام داده ایـم از بیـن 
می رود. وی گفت: کشـاورزان جمع شـده اند و تراکتورها را به سـم پاش 
مجهـز کرده انـد و هـر روز صبـح راهـی جازموریـان می شـوند و کار سـم 
پاشـی را انجـام می دهنـد.وی گفت: در بسـیاری از جاها مـردم عادی و 
کشـاورزان در کنار مسـئوالن در حال مقابله با پیشـروی ملخ ها هسـتند 
امـا هـر چـه سـم پاشـی می کنیم بـاز پوره هـای جدید سـر از خـاک در 
می آورند.حـاال جازموریـان به عرصه مقابله با حشـره ای تبدیل شـده که 

بـا هجـوم بـه مراتـع در حال نزدیک شـدن بـه مزارع هسـتند.

گزارش

هر
 م

س:
عک

معـاونکنتـرلآفـاتسـازمانحفـظنباتاتکشـورکهچند
روزقبـلبـرایبررسـینحـوهمبـارزهبـاملخهـاواردکرمان
شـدهبـوددرگفتگـوبـامهـراظهـارداشـت:رونـدمبـارزهبا
ملخهـابـهخوبـیدرحـالانجاماسـتوهیچگونـهکمبود
امکاناتوسـموجـودندارد.علیمرادسـرافرازیبیـانکرد:
درکلکشـورنزدیـکبه200هـزارهکتارزمینکـهاکثرًامراتع
وعرضههـایمنابـعطبیعـیهسـتندبـهایـنآفـتآلـوده
شـدهاندامـاهنـوزگـزارشتأییـدشـدهایازهجـومایـن

ملخهـابـهمـزارعنداریم.

مروریبرعملکرددکتراحمدحمزهنمایندهپنجشهرستانجنوبیاستاندرمجلسشورایاسالمی
گام هایی برای پیشرفت پنج گنج

حـوزٔه انتخاباتـی کهنوج، رودبـار جنوب، فاریـاب، قلعه گنج 
و منوجـان حـوزه ای وسـیع و گسـترده اسـت که رسـیدگی 
نماینـده  احمدحمـزه  دکتـر  نیسـت،  آسـانی  آن کار  بـه 
5شهرسـتان جنوبـی از تالش هـای خـود بـرای پیشـرفت 

ایـن منطقـه می گویـد. 
عمرانشهریوآبادانیروستایی

دکتـر احمـد حمـزه نماینـده مردم پنـج شهرسـتان جنوبی 
)کهنـوج ،منوجان،قلعـه گنـج، رودبارجنـوب و فاریـاب( در 
مجلس شـورای اسـالمی بخشـی از عملکرد خـود در حوزه 
انتخابیه اش در بخش عمران شهری و روستایی را این گونه 
عنـوان کرد:»در حوزه شـهرداری هـا و دهیاری ها با تغییراتی 
کـه در نحوه توزیع مالیات ارزش افزوده ایجاد شـد شـهرها 
و دهیـاری هـای ما به کارگاه عمرانی تبدیل شـدند.عمران و 
آبادانـی روسـتایی بـا سـرعت در حال انجام اسـت شـهرها 
نیـز از حالـت سـکون  و رکـود درآمدند.همـه مـردم شـاهد 
تغیییرات مبلمان و عمران شـهری هسـتند.«حمزه افزود:» 
اهـم منابعی که بـه این تغییرات کمک کـرده درآمد مالیات 
بـر ارزش افـزوده بوده و کمک هایی کـه از طریق قیر رایگان 
و یا امکانات اداره کل راهداری و یا اداره کل راه و شهرسـازی 
بـه شـهرداری ها کمـک شـده اسـت پـروژه هـای خوبـی 
انجـام شـد،به طـور مثال در شـهر کهنـوج پروژه آسـفالت از 
دانشـگاه تـا دانشـگاه بـه طـول 14 کیلومتـر بـا رایزنی های 
صـورت گرفتـه توسـط اداره کل راهـداری جنـوب کرمـان 
انجـام شـد. ورودی شـهرهای منوجان،رودبار،نـودژ، فاریاب 
و همچنیـن در قلعـه گنـج یکـی از خیابـان هـای اصلی آن 
توسـط اداره کل راهـداری آسـفالت شـده اسـت،البته قیـر 
رایگانـی کـه در اختیـار شـهرداری های مختلـف قـرار گرفت 
کمـک کـرد تـا بتواننـد بسـیاری از خیابان هـا و کوچـه های 
سـطح شـهر را بعد از سـال ها آسـفالت کنند، همچنین در 
کمیتـه برنامه ریزی شهرسـتان ها بـا حمایت فرمانـداران از 
محـل اعتبـارات سـال جاری کمک های بسـیار خـوب و بی 
سـابقه ای به شـهرداری ها صورت گرفت تـا بتوانند خدمات 
خـود را بـه مـردم بـا اسـتفاده از این فرصت هـای بی نظیر 

گسـترش دهند.«
آبآشامیدنی

حمـزه اضافـه کـرد:» با جذب اعتبـاری که پیگیـری کردیم 

آب شـرب شـهر کهنـوج )انتقـال آب از دشـت رضـا آباد به 
شـهر ( کـه کلنگ زنی پروژه توسـط وزیر نیـرو انجام گرفت 
بـه زودی آب شـیرین بـه مخـازن شـهر خواهـد رسـید که 
خوشـبختانه بـا رایزنـی بـه موقـع موفق بـه تامیـن اعتبار 
شـدیم و لولـه هـای انتقـال آن خریداری شـد در حالی که 
امـکان خریـد بـا اعتبـار مصوب به هیـچ وجه امـکان پذیر 
نبـود.«وی ادامـه داد:» در حوزه منوجـان با تعیین زون آب 
جدیـد و حفـر چندیـن حلقه چاه همچنین در نـودژ با حفر 
چندیـن حلقـه چاه مشـکل کمبود آب شـرب حـل خواهد 
شـد. در قلعـه گنـج و رودبـار نیـز با حفـر چاه هـای جدید 
مشـکل آب حل شـد. در روسـتاها نیز در دو سه سال اخیر 
بـا پیگیری هـای انجام شـده طرح مجتمع های آبرسـانی 
انجـام شـده و تقریبـا بیشـتر  روسـتاهای ما از آب شـرب 
سـالم برخـوردار هسـتند امـا هنوز با نقطـه ایـده آل فاصله 
زیـادی داریـم و بخـش قابـل توجهـی از روسـتاهای ما در 
قلعـه گنـج، رودبـار جنـوب و منطقـه کوهشـهری منوجان 
فاقـد آب شـرب سـالم هسـتند کـه امیدواریم بـا پیگیری 

بتوانیـم بـرای این عزیـزان قدمـی برداریم.«
جادهوراهروستایی

ایـن نماینـده در ادامـه افـزود:»در بخـش راه روسـتایی 
اقدامـات بسـیار خوبـی شـده  به طـور مثال در شهرسـتان 
کهنـوج بـا اجـرای راه یـک یا دو روسـتای دیگـر می توانیم 
جشـن پایـان احـداث راه روسـتایی را برگـزار کنیـم. در 
آسـفالت  روسـتایی  راه هـای  عمـده  فاریـاب  شهرسـتان 
شـده امـا در شهرسـتان هـای  قلعـه گنـج و رودبـار جنوب 
و بخـش کوهشـهری منوجـان در راه روسـتایی مشـکل 
داریـم کـه تـالش خواهیـم کـرد در آینـده نزدیـک تمرکـز 
توسـعه راه روسـتایی در این مناطق قرار گیرد.«وی تصریح 
کرد:»جـاده هـای بین شـهری ما همگـی در حال تعریض 
و یـا احـداث باند دوم هسـتند که البته به دلیل مشـکالت 
کمبـود نقدینگـی پیـش آمـده، مقـداری سـرعت کار کنـد 
شـده امـا کلیه جاده های بین شـهری مـا در آینده نزدیک 
استانداردسـازی و تعریـض خواهـد شـد.پل دوم رودخانه 
هلیـل رود در  بهـادر آبـاد، پـل مظفرآبـاد، پـل رمشـک، پل 
محمد آباد منوجان و پل دوم ورودی منوجان در سـر راس 
کـه اینهـا پـل هـای مهمـی هسـتند کـه در دسـت احداث 

هسـتند و کلنـگ راه آهـن جنـوب توسـط وزیر محتـرم به 
زمیـن زده شـد کـه امیدواریـم ایـن کار پیشـرفت داشـته 

باشد.«
برق

دکتـر حمـزه بیان کـرد:»در حوزه برق بحـث افت ولتاژ یکی 
از مهـم ترین مشـکالتی بـود که مردم بـا آن روبرو بودند که 
در ابتـدای شـروع بـه کار اینجانـب با احداث 2 پسـت فوق 
توزیـع تقریبـا مشـکل افت ولتاژ کمتر شـده و بـا جانمایی 
3 پسـت فـوق توزیع دیگر مشـکل افـت ولتاژ تا 30 سـال 
آینـده در منطقـه رفع خواهد شـد.در حال پیگری هسـتیم 
تـا فاز دوم نیروگاه شـوباد کهنـوج را تامین اعتبار و عملیات 
اجرایـی آن آغـاز کنیـم البتـه در بحث تعرفـه پیگیری های 
زیـادی انجـام شـد امـا متاسـفانه به نتیجـه ای کـه انتظار 

داشـتیم هنوز نرسـیده ایم.«
آموزشوپرورش

نماینـده مـردم 5 شهرسـتان جنوبـی در مجلـس شـورای 
اسـالمی می گوید:» بالغ بر ۶0 مدرسـه در شهرسـتان های 
کهنـوج ،قلعـه گنج، فاریـاب  و منوجان کلنگ زنی شـده و 
حتـی واحـد نوسـازی آمـوزش و پـرورش نیـز که سـال ها 
کاری در منطقـه انجـام نـداده بـود اکنـون فعـال اسـت، 
مـدارس شـبانه روزی وضعیتـی اسـف بـار داشـتند کـه با 
پیگیـری انجام شـده تغذیه آنها بهبود پیدا کـرده و به گفته 
دانـش آمـوزان و والدین این کمک ها بی سـابقه بوده و در 
بخـش تخفیفـات کتاب هـا ، کمک های نقدی و... بسـیار 

خوب عمل شـده اسـت.«
ورزش

 حمـزه ادامـه داد:» احداث زمین هـای چمن مصنوعی در 
شهرسـتان هـا را شـروع کردیم  که بعضـی افتتـاح و آماده 
بهـره بـرداری شـده اند و تعـدادی در مرحله زیرسـازی و یا 
معرفـی پیمانـکار جهت اجرای چمن مصنوعی هسـتند، با 
رایزنـی هایـی که بـا وزیر محترم انجام شـده تاکنون به هر 
شهرسـتان 2 پکیج ورزشـی تعلق گرفته و بین ورزشـکاران 

و هیات های ورزشـی توزیع شـده اسـت.«
کارخانجاتوواحدهایصنعتی

وی افـزود:» پیگیـری کردیـم تـا مالک قبلی منطقـه ویژه 
اقتصـادی جازموریـان که هیچ گونه فعالیتی نداشـت خلع 

شـود و پـروژه را بـه یـک شـرکت معتبر بـا سـابقه اجرایی 
همچون منطقه ویژه اقتصادی سـیرجان تحویـل دادیم که 
در حـال انجـام مراحـل اولیـه شـروع بـه فعالیت هسـتند 
انشـالله به زودی وارد فاز بهره برداری خواهند شـد. کارخانه 
پتروشـیمی جازموریان که انشـالله سـهمیه مـاده مصرفی 
)پروپان( آن  گرفته شـود عمال کار خودشـان را روی زمین 
آغـاز خواهند کرد.کارخانه های متعـددی از جمله فروکروم، 
فـرو منگنـز و فروسـیلیس در حال احداث یـا صدور مجوز 
داریـم همچنیـن چندیـن کارخانـه تغلیـظ کـروم در حـال 
احـداث داریـم کـه یکی از آنها سـال آینـده به بهـره برداری 
خواهد رسـید و مابقی نیز وارد کار خواهند شـد.کارخانه طال 
زرترشـت فاریـاب بـا همـت بخـش خصوصـی و پیگیری 
هایـی کـه انجـام شـده اسـت ، تقریبـا در آینـده نزدیک به 
بهـره بـرداری خواهد رسـید در بحث پـروژه تیتانیوم کهنوج 
نیز توسـط دو شـرکت خارجی که به عنوان پیمانکار معرفی 
شـده بودنـد کار شـروع شـده بـود که بـاز هم متاسـفانه به 
دلیـل تحریـم هـا ایـن دو شـرکت نتوانسـتند به درسـتی 
بـه تعهـدات خـود عمل کنند کـه بخش خصوصـی یکی از 
شـرکت های معـروف و خوشـنام داخلـی را وارد این پروژه 
کردیـم و این شـرکت در حال انجـام مراحل تغییر و تحول 
ابتدایـی کارخانـه اسـت و انشـالله در  آینـده ای نزدیک کار 
اجرایـی خـودش را آغـاز خواهـد کـرد و امیدواریـم ایـن 

شـرکت بتوانـد به پیشـرفت پروژه کمـک کند.«
گازرسانی

حمـزه تصریـح کرد: »گاز رسـانی به شـهرها و روسـتاهای 
حـوزه انتخابیـه در حال انجام اسـت و در دو شـهر کهنوج و 
رودبار جنوب گازرسـانی به مشـترکین شـهر و صدور امتیاز 
بـدون کمتریـن تشـریفات اداری و در کوتاهتریـن زمـان 

ممکـن انجـام خواهد شـد.«
بهداشتودرمان

حمـزه یـادآور شـد:»در بخش بهداشـت و درمان کـه حوزه 
تخصصـی بنـده بود توانسـتیم بیمارسـتان فعلی کهنـوج را 
تـا حدودی بازسـازی کنیـم کلینیک تخصصی بیمارسـتان 
کهنـوج را راه انـدازی کردیـم و سـاختمان جدیـد آن بـا 
پیشـرفت فیزیکـی 80 درصـدی در حـال احداث اسـت که 
بـه زودی مـورد بهره بـرداری قرار خواهـد گرفت.  همچنین 
زایشـگاه بسـیار مدرن و پیشـرفته بـه بهره برداری رسـیده 
اسـت بـه زودی آماده افتتـاح خواهد شـد اورژانس جدید 
سـاخته شـد. بخـش آی سـی یـو جدیـد سـاخته شـد 
آزمایشـگاه جدیـد سـاخته شـد و از همـه مهمتـر مجـوز 
احداث بیمارسـتان 22۶ تختخوابی دریافـت کرده ایم که با 
رایزنـی بـا هیـات دولت و رییس سـازمان برنامـه و بودجه 
در بودجـه 98 قـرار گرفـت بـا حضور وزیر محترم بهداشـت 
کلنـگ آغـاز عملیـات اجرایی آن بـه زمین زده خواهد شـد  
همچنین یک بیمارسـتان ده تختخوابـی در فاریاب احداث 
شـده کـه بـه زودی  بهره برداری خواهد رسـید ، در رمشـک 
یک مرکز بیمارسـتانی ده تختخوابی در حال سـاخت است 
در بحـث پزشـک بیمارسـتان منوجـان تامیـن نیرو شـد و 
اکنـون بـا پزشـکان متخصـص در حـال خدمـات دهی به 
مـردم نجیب منوجانی اسـت، بیمارسـتان های قلعه گنج و 
رودبار تجهیز و راه اندازی شـد و در حال خدمت رسـانی به 
مـردم ایـن شهرسـتان ها اسـت در ایـن حـوزه ، خانه های 
بهداشـت متعددی سـاخته شـد و در حال خدمت رسـانی  
بـه مـردم روسـتاها هسـتند در بحـث اورژانس هـای بین 
جـاده ای  نیـز چندیـن  پایـگاه اورژانـس جـاده ای احداث 
شـده و در حـال پیگیـری هسـتیم یـک اورژانـس هوایـی 
بـرای جنوب کرمـان راه اندازی شـود.بخش بیماران خاص 
و خدمـات بـه آنها مثل دیالیزی هـا و هموفیلی ها در حال 

گسـترش هست.«
سفرمقاماتعالیرتبه

ایـن مسـوول گفـت:»در زمینه سـفر مقامات عالـی رتبه و 
هیـات دولـت بـه منطقـه بیـش از نیمـی از هیـات دولـت 

بـه منطقه سـفر داشـته اند و اکثـر معاونـان وزرا به منطقه 
سـفر کردنـد که آشـنایی این مسـووالن با منطقـه و بازدید 
حضـوری آنها مـی تواند در تصمیمات و تخصیص اعتبارات 
بسـیار موثر باشـد و هم مـی تواند منشـاء خدمات بهتری 
بـرای منطقـه باشـد.«وی اضافه کـرد:»در زمینـه کار اصلی 
خـودم یعنـی نمایندگـی مـردم عزیـز 5گنـج نطـق هـا و 
تذکـرات شـفاهی و کتبی متعددی انجـام داد و در تصویب 
قوانیـن نقـش فعالی داشـتم و سـعی کـردم آدم منفعلی 
نباشـم کـه فقـط بشـیند و نـگاه کنـد ببینـد بقیه چـه می 
کننـد، در نطـق هایـی  کـه در صحـن علنـی  انجـام شـده 
سـعی کـردم از بیـان مسـائل حاشـیه ای پرهیـز شـود و 

بیشـتر به فکـر مسـائل منطقه ای باشـم.«
کشاورزی

حمزه در حوزه کشـاورزی و آبیاری تحت فشـار نیز بیان 
کرد:» در منطقه ما در دو سـه سـال اخیر به سـرعت رو 
به گسـترش بوده ما در دو سـال متوالی رتبه اول کشـور 
در زمینـه اجـرای آبیـاری های مدرن توسـط شهرسـتان 
رودبـار بـه دسـت آورد در زمینـه اسـناد مالکیـت مـردم 
قابـل  بخـش  شـده،  حـل  زیـادی  حـدود  تـا  مشـکل 
توجهی از اسـناد مردم صادر شـده و مسـتثنیات در حد 
زیـادی افزایـش پیـدا کرده اسـت. برای چاه هـای فاقد 
پروانـه مـردم پیگیری هـای زیادی شـده اسـت که وزیر 
محتـرم نیـرو نیـز بـه منطقـه تشـریف آوردند امـا  برای 
ایـن قضیـه بـه صـورت آزمایشـی در دو منطقـه چمـن 
در جیرفـت و چـاه حسـن در رودبـار کارهایـی در حـال 
انجـام اسـت تـا بـر اسـاس نتایـج دو منطقـه بـرای کل 
جنـوب تصمیماتـی گرفته شـود. بـه دنبال این هسـتیم 
نهال هـای اصـالح شـده را بـرای احیـای مجـدد باغـات 
وارد منطقـه کنیـم ، کمک هـای یارانـه ای ، نهـال هـای 
اصـالح شـده و  نهادهـای مقاوم بیـن کشـاورزان توزیع 
شـده اسـت و انشـالله در آینـده هـم ایـن کار ادامه پیدا 
خواهـد کـرد. یک مرکـز مبارزه بـا ملخ  ویـژه کل منطقه 
بـا  انـدازی کردیـم  جنـوب کشـور را در قلعـه گنـج راه 
اعتبـاری  کـه از طریـق رایزنـی و پیگیـری هـای متعدد 
گرفتیـم ایـن مرکـز کامـال مجهـز و امسـال کـه هجـوم  
ملـخ هـا بـه بعضی نقـاط کشـور  آسـیب زده  بـود ، این 
مرکـز توانسـت بـا جلوگیـری از امکانـات خـود اجـازه 
ندهـد بـه مـا هجـوم بیاورنـد و بـه کشـاورزی مـا لطمه 

وارد کننـد.«
دامپزشکی

 حمـزه تاکیـد کـرد:» بسـیاری از دام های منطقـه بصورت 
رایـگان واکسیناسـیون مـی شـوند که ایـن مهم در کشـور 
بـه نـدرت انجـام می شـود همچنیـن بـا پیگیری هایی که 
انجـام شـد با سـفر ریاسـت محترم سـازمان دامپزشـکی 
بـه جنـوب کرمـان مصـوب شـد آزمایشـات دام در منطقه 
در اسـرع وقـت انجـام شـود. آزمایشـگاه مرکـزی اداره کل 
تجهیـز و راه انـدازی شـد کـه دامـداران مـا مجبـور نباشـند 
بـرای نمونـه گیـری بـه خـارج از منطقـه جنـوب برونـد که 

زمـان بـر و هزینـه بر بـود. «
آموزشعالی

ایـن نماینـده اظهـار داشـت: »در زمینـه آمـوزش عالـی 
مانـع ادغـام دانشـگاه علمـی کاربـردی و پیام نور شـدیم ، 
رشـته های جدیـدی را بـرای دانشـگاه آزاد گرفتیـم، مجـوز 
مرکـز رشـد دانشـگاه آزاد اخـذ شـد. انشـالله کـه بـا ایـن 
مرکز رشـدی که در دانشـگاه راه اندازی شـده حلقه اتصال 
دانشـگاه و صنعـت نوپـای منطقـه ما کامل بشـود و نقش 

خـودش را در توسـعه منطقـه ایفـا کند.«
کمیتهامدادوبهزیستی

وی افـزود:»در زمینـه کمیتـه امداد و بهزیسـتی کمک های 
خوبـی بـه این منطقه شـد تمـام افـرادی که به هـر دلیلی 
از جملـه تسـهیالت خـود اشـتغالی کـه سـالهای گذشـته 
دریافـت کـرده بودنـد و مستمری شـان قطع شـده بـود. با 

رایزنـی و گفتگـو ، مسـتمری ایـن افـراد بطور کامـل برقرار 
شـده و مهمتـر از همـه مسـتمری های مددجویـان کمیته 
امـداد حداقـل سـه برابـر شـده کـه در تصویـب افزایـش 
مسـتمری مددجویـان کمیتـه امـداد در مجلـس  نقـش 
تاثیر گذار و مهمی  داشـتیم در  بهزیسـتی هم افراد تحت 
پوشـش و نیازمند ، تحت حمایت خدمات بهزیسـتی قرار 
گرفتنـد پشـت نوبتـی هـا و افـرادی کـه متقاضـی تحـت 
پوشـش قـرار گرفتـن بودنـد ، نیـز  بـا همکاری مسـووالن 
بهزیسـتی کشور تحت حمایت قرارگرفتند. همچنین  یارانه  
افـرادی کـه قطـع شـده بود را مـورد پیگیـری قـرار دادیم و 
باالخـره  اکثریـت  افـراد منطقه  که یارانـه آنها به هر دلیلی 
قطع شـده برقرار شـده و اگر کسـی هر جا مانده باشـد در 

سـال آینـده اضافـه خواهیم کـرد. «
مسکن

نماینـده کهنـوج و 4شهرسـتان دیگـر جنوب کرمـان اضافه 
کـرد:»در زمینـه بنیـاد مسـکن در  دو، سـه سـال اخیـر، 
سـهمیه های خاصـی را ویـژه پنج شهرسـتان جنوبـی اخذ 
کرده ایـم که مسـووالن محترم بنیاد مسـکن می توانند آمار 
دقیـق تعـداد تسـهیالت را ارائـه دهنـد ، همچنین در سـفر 
آقـای نوبخـت پرداخـت تسـهیالت احـداث ده هـزار واحد 
مسـکونی ویـژه جنـوب کرمان تصویب شـد که انشـاهللا در 
سـال 98 پرداخـت خواهـد شـد بـا ایـن تفاهـم نامه سـه 
جانبـه کـه میـان سـازمان برنامـه  و بودجـه، کمیتـه امـداد 
امـام خمینی و بنیاد مسـکن انقالب اسـالمی امضاء شـد 

کپرنشـینی در جنـوب کرمـان برچیده می شـود.«
اداراتدولتی

حمـزه ادامـه داد:»در شهرسـتان های نوپـای جنوب بعضی 
ادارات دولتـی وجـود نداشـت کـه بـا پیگیری هـای انجام 
شـده ، امورات اسـتقرار و استقالل بسـیاری از ادارات انجام 
شـده کـه آخریـن آن اداره صنعـت و معـدن در فاریـاب و 
کمیتـه امـداد زهکلـوت بـود. و همینطـور بـا رایزنـی در 
وزارت خانه ها توانسـتیم خودروهای مختلفی  بـرای ادارات 
مختلـف مثـل ارشـاد، راهداری هـا و بهداشـت درمان تهیه 

کنیم.«
تقسیماتکشوری

وی تاکیـد کـرد:» ارتقـاء  چـاه دادخدا ، دهکهان و رمشـک 
بـه شـهر را پیگیـری کردیـم  و ارتقـاء بجـگان و هـور و چاه 
مریـد بـه شـهر را در آینـده نزدیـک شـاهد خواهیـم بـود و 
همچنیـن پیگیـر هسـتیم کـه  دهسـتان سـرخ قلعه هم 
بـه بخـش تبدیـل شـود  و امیدواریم دولـت  نیـز در ارتقاء 
شهرسـتان شـدن زهکلـوت همـکاری الزم را ایفـا کنـد بـه 

زودی بـه نتیجه برسـیم.«
نیروهایاداراتکل

وی گفـت:»در بحـث نیروهـای مـا در ادارات کل جنوب 
ایـن دو سـه سـال تغییـرات چشـمگیری  کرمـان در 
داشـتیم،  ادارات کل مختلـف از جملـه  دامپزشـکی  ، 
پشـتیبانی امور دام ، مدیرکل داریم ،در جهادکشـاورزی 
نیـرو داریـم ، در بهداشـت و درمـان سـه معاونـت از 
بچه هـای  بومـی در حـال خدمت هسـتند در ادارات کل 
راهـداری و  صنعـت و معـدن و ارشـاد اسـالمی نیـرو 
داریـم ادارات کل دیگـر هم موافقـت مدیران کل محترم 
را جهـت اسـتفاده از نیرو هـای بومـی  پنج شهرسـتان را 
گرفتـه ایـم ولـی نیروهای ما اسـتقبال نمی کننـد در هر 
صـورت مـا در حـال رایزنی هسـتیم که تعداد بیشـتری 
از نیروهـای بومـی مـا در ادارات کل جنـوب کرمـان و 
اسـتان حضـور پیـدا کننـد.در خصـوص سـفر بـه حـوزه 
انتخابیـه بـا وجـودی که حـوزه انتخابیه پنج شهرسـتان 
جنـوب کرمـان یکـی از بزرگتریـن حـوزه هـای انتخابیه 
کشـور بـا 1040 روسـتا اسـت امـا بـا سـفرهای متعـدد 
تاکنـون بیـش از 80 سـفر بصورت رسـمی جهـت بازدید 
از روسـتاها و مناطـق مختلـف حـوزه انتخابیـه انجـام 

شده اسـت.«
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