
استخرهای جیرفت تعطیل هستند، تعطیلی استخر کهنوج به سه سال رسیده 
و استخر قلعه گنج هم هنوز افتتاح نشده است

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی جنوب:

کسب مقام دوم جشنواره بین المللی 
مدولباس توسط هنرمند جنوبی

مهندس تقی زاده مدیرعامل شرکت صنعتی معدنی گلگهر در جمع خبرنگاران:

در صف اول مبارزه با تحریم ها 
با تکیه بر رونق تولید هستیم

بالتکلیفی استخرهای 
شنا در جنوب استان

جنوب کرمان کشتارگاه صنعتی مرغ ندارد
فرماندار جیرفت: جنوب استان به یک کشتارگاه طیور نیاز دارد، زیرا مرغ های این منطقه 

از کشتارگاه کرمان و یزد تهیه می شود

ربیس دادگستری جیرفت:

آمار طالق در جیرفت 
شش درصد کاهش پیدا کرد

3

2

2

4

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای جنوب:

 احداث باند فرود اضطراری
قلعه گنج برای مبارزه با ملخ  ها

هر
 م

س:
عک

 نو
ان

رم
: ک

س
عک

3

@kaghazevatan

ما را در تلگرام دنبال کنید
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خانم ها! برای 
تاریخ سازی 

کمی زود است

بابک پورعالی
یادداشت مهمان

ــا  بایــد جــای دختــران وزنه بــرداری ایــران بــود ت
ــرد و  ــس ک ــود ح ــام وج ــا تم ــا را ب محدودیت ه
ــد.  ــار آم ــاخت ها کن ــات و زیرس ــود امکان ــا کمب ب
ــت،  ــر اس ــل تقدی ــا قاب ــک آن ه ــک ت ــاش ت ت
حتــی اگــر رکوردهایشــان در حــد و انــدازه نفــرات 

برتــر نباشــد.
ــی آســیا  ــای قهرمان ــت ه ــه حضــور در رقاب تجرب
بــرای دختــران وزنــه بــرداری ایرانــی تجربــه 
تــازه ای بــود. آنهــا اولیــن تیــم ملــی بانــوان بودنــد 
کــه بــه رقابــت هــای قهرمانــی بزرگســاالن آســیا 
ــه ســال گذشــته  ــل تیمــی ک ــد. درســت مث رفتن
در رقابــت هــای قهرمانــی جوانــان آســیا شــرکت 

کــرد تــا اولیــن باشــد.
ــت  ــا محدودی ــود ت ــران ب ــن دخت ــای ای ــد ج بای
ــود  ــا کمب ــا تمــام وجــود هســت کــرد و ب هــا را ب
ــاش  ــد. ت ــار آم ــا کن ــر ســاخت ه ــات و زی امکان
ــر اســت، حتــی اگــر  ــل تقدی ــا قاب تــک تــک آنه
رکوردهایشــان در حــد و انــدازه نفــرات برتــر 
نباشــد. بــا ایــن حــال بــرای اســتفاده از واژه 

ــت. ــی زود اس ــازی« کم ــخ س »تاری
تاریــخ ســازی زمانــی اســت کــه بــه مــدال 
دســت پیــدا کنیــم و روی ســکوی آســیا و جهــان 
بایســتیم. تاریــخ ســازی زمانــی اســت کــه رکــورد 
آســیا یــا جهــان را بشــکنیم؛ آن زمــان که ســهمیه 
المپیــک بگیریــم و بــا افتخــار از ســکوی المپیک 
ــازی«  ــخ س ــرای »تاری ــا ب ــا فع ــم. ام ــاال بروی ب
کمــی زود اســت. بــرای تاریــخ ســاز شــدن بایــد 
ــی بیشــتر ســختی  ــد، خیل ــی بیشــتر جنگی خیل
ــع  ــن خــورد. در واق ــی بیشــتر زمی کشــید و خیل
ــد؛  ــروع نامی ــه ش ــد نقط ــن را بای ــابقات چی مس
جایــی کــه دختــران وزنــه بــرداری ایــران در ســه 
وزن آخــر شــدند، در ســه وزن، نفــر یکــی مانــده 
بــه آخــر بودنــد و در یــک وزن هــم از آخــر ســوم.

ــن دوره  ــه اولی ــته ک ــال گذش ــرداد س ــه از م البت
مســابقات قهرمانــی کشــور در مشــهد برگــزار شــد 
ــی بزرگســاالن آســیا در  ــت هــای قهرمان ــا رقاب ت
نینگبــوی چیــن رکوردهــای نفــرات ملــی پــوش 
ــه  تــا حــدودی پیشــرفت داشــت کــه در ادامــه ب

ــم: آن هــم اشــاره مــی کنی
پوپــک بســامی: 8 کیلــو افزایــش رکــورد – حــدود 

1.5 کیلــو کاهــش وزن بــدن
مریــم زارع: ۲۲ کیلــو افزایــش رکــورد – حــدود 1 

کیلــو کاهــش وزن بــدن
النــاز باجانــی: 15 کیلــو افزایــش رکــورد – حــدود 

۲ کیلــو افزایــش وزن
ابریشــم ارجمنــد خــواه: 7 کیلــو افزایــش رکورد – 

حــدود 1.5 کیلــو کاهــش وزن بدن
ســیده الهــام حســینی: ۲۶ کیلــو افزایــش رکــورد 

– حــدود 8 کیلــو افزایــش وزن بــدن
مرضیــه قنبــری: 19 کیلــو افزایــش رکــورد – 

حــدود ۲ کیلــو افزایــش وزن بــدن
ــورد –  ــش رک ــو افزای ــر: ۲9 کیل ــا جهانفک پریس

ــدن ــش وزن ب ــو افزای ــدود 10 کیل ح
امــا بــا وجــود ایــن افزایــش رکوردهــا، هنــوز هــم 
ــا کســب مــدال بزرگســاالن  ــوان مــا ب ــه بان فاصل
ــاد اســت. در همیــن مســابقات چیــن،  آســیا زی
بهتریــن وزنــه بــردار مــا بــه لحــاظ رتبــه و امتیــاز 
ســینکلر، ســیده الهــام حســینی بــود کــه در 
رکــورد مجمــوع، 39 کیلوگــرم بــا نفــر ســوم وزن 
خــود )دســته 71 کیلوگــرم( فاصلــه  داشــت. ایــن 
فاصلــه در ســایر اوزان خیلــی بیشــتر بــود؛ دقیقــا 

بیــن ۶1 تــا 89 کیلوگــرم.
اینهــا فاصلــه کنونــی مــا مــدال برنــز آسیاســت 
یــا  جهانــی  مــدال  بــه  رســیدن  بــرای  و 
ــوی  ــد ده کیل ــد چن ــاید الزم باش ــک، ش المپی
ــه هــا اضافــه کــرد.  ــه ایــن فاصل دیگــر هــم ب
فاصلــه هایــی کــه بــرای جبرانــش، الزم اســت 
بــه زیــر ســاخت هــا توجــه کــرد، بیشــتر 
ــا هــم  ــه عمــل روز دنی ــه ب ــرد و البت ــه ک هزین
ــر  ــد اســتعدادیابی را جــدی ت مجهــز شــد. بای
ــد  ــن فرداســت. پــس بای ــده همی ــت. آین گرف
از امــروز، احتــرام بیشــتری قائــل شــد بــرای 
اهــداف و آرزوهــای بــزرگ ایــن دختــران 
ســختکوش و بــا پرهیــز از هرگونــه شــعار، بــه 

ــخ ســازی. ــرای تاری ــرد ب ــک ک ــا کم آنه

کهنوججیرفت
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 و 
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استاندار کرمان:

رییس مرکز مطالعات و پژوهش های اقتصادی اتاق کرمان اعالم کرد:

کرمان از لحاظ زیرساخت های ارتباطاتی ضعیف است

امکان تولید حداقل ۲۵۰۰ مگاوات انرژی الکتریکی 
از خورشید در کرمان

اسـتاندار کرمـان گفت: رسـانه های نویـن و فنـاوری ارتباطات 
می تواند در سـرعت و گسـترش توسـعه کشـور و اسـتان موثر 

بـوده و نقش مهمی داشـته باشـد.
محمدجـواد فدایی امروز 1۲ اردیبهشـت مـاه در اولین همایش 
رسـانه های نوین و شـکل دهی نهادهای اجتماعی در دانشـگاه 
تحصیـات تکمیلـی کرمان)هایتک( بـا حضور وزیـر ارتباطات 
اظهـار کرد: بحث رسـانه هـای نوین و فناوری هـای اطاعات و 

ارتباطات موضوع بسـیار مهم و تخصصی اسـت.
بـه گـزارش ایسـنا، وی افـزود: رسـانه هـای نویـن و فنـاوری 
ارتباطـات مـی توانـد در سـرعت و گسـترش توسـعه کشـور و 
اسـتان موثـر بوده و نقش مهمی داشـته باشـند کـه در همین 
راسـتا الزم اسـت از ایـن امـکان بـرای توسـعه سـریع اسـتان 
اسـتفاده کـرد امـا بایـد از سـوی دیگر ایـن توجه را داشـت که 

ایـن مسـئله نیاز بـه ملزوماتـی دارد.
فدایـی بـا اشـاره بـه ویژگـی های رسـانه هـای نویـن تصریح 
کـرد: رسـانه هـای نویـن بـه دلیل همیـن ویژگی ها مـی تواند 
در رشـد، توشـعه و پیشـرفت اقتصادی کشـور و اسـتان مفید 

باشد.
وی بیـان کـرد: یکـی از ویـژی هـا تعاملـی بـودن و ارتبـاط دو 
سـویه رسـانه هـای نویـن اسـت برخـاف رسـانه هـای قبل و 
ایـن تعاملـی بودن موجب می شـود تصمیماتی که در توسـعه 
می گیریم به کارشناسـان مختلف عرضه و نظرات بیشـتری را 

بگیریـم و مـی شـود تصمیمـات را به نقد گذاشـت.
اسـتاندار کرمـان بـا اشـاره بـه ناهمزمانی پیـام دهنـده و پیام 
گیرنـده افـزود: این ویژگی نشـان می دهد که توسـعه متوقف 
نمـی شـود و ظرفیـت بـاالی اطاع رسـانی رسـانه هـای نوین 
موجب می شـود تا بتوانیم در گسـتره وسـیعی، فعالیت های 

توسـعه ای را مـورد توجه قـرار دهیم.
وی افـزود: بـرای اسـتفاده از ایـن امـکان، بایـد موانـع موجود 
را از بیـن ببریـم کـه بخشـی از ایـن موانـع، زیرسـاخت هایـی 
اسـت کـه بایـد در کشـور و اسـتان وجـود داشـته باشـد و از 
وزیـر ارتباطـات مـی خواهیم عنایـت ویژه ای به اسـتان کرمان 

باشند. داشـته 
فدایـی اظهـار کـرد: اسـتان کرمـان از لحـاظ زیرسـاخت هـای 
ارتباطاتـی ضعیف اسـت و کمبودهای زیادی دارد و الزم اسـت 
در زمانبنـدی قابـل قبولی این کمبودها رفع شـود تـا بتوانیم از 

رسـانه هـای نویـن و فنـاوری ارتباطات اسـتفاده کنیم.

رییـس مرکـز مطالعـات و پژوهش های اقتصـادی اتاق کرمان 
گفـت: بر اسـاس آمارها و اعام منابع معتبر، بیشـترین تابش 
خورشـید در کشـور ایران مربوط به کرمان اسـت و در این استان 
میـزان تابـش، دریافت انـرژی و تبدیل آن بـه انرژی الکتریکی 

فرصتی فوق العاده محسـوب می شـود.
مسـعود رشیدی نژاد در نشسـت بررسی همکاری های مشترک 
کرمـان و افغانسـتان گفـت: در حال حاضر امـکان تولید حداقل 
دو هـزار و 500 مـگاوات انـرژی الکتریکی از خورشـید در کرمان 
وجـود دارد کـه بـا سـرمایه گذاری افغانسـتانی ها در کرمـان می 

تـوان بـرق را در اسـتان تولید و به مرزها انتقـال داد.
بـه گـزارش ایسـنا، وی افـزود: بـر اسـاس آمارها و اعـام منابع 
معتبـر، بیشـترین تابـش خورشـید در کشـور ایـران مربـوط به 
کرمـان اسـت و در این اسـتان میـزان تابش، دریافـت انرژی و 

تبدیـل آن بـه انـرژی الکتریکـی فرصتی فوق العاده محسـوب 
می شـود.

رییـس مرکـز مطالعـات و پژوهش های اقتصـادی اتاق کرمان 
بـا بیـان اینکه حرارت بسـیار زیاد بـرای تولید انـرژی الکتریکی 
از خورشـیدی چنـدان مفیـد نیسـت، بیـان کـرد: سـه پارامتـر 
مهـم ارتفاع مناسـب از سـطح دریا، وجـود هوای پـاک و وزش 
بادهـای خنـک مـی تواند شـرایط مناسـبی برای تبدیـل انرژی 

خورشـیدی بـه انـرژی هـای حرارتی و الکتریکی باشـد.
رشـیدی نـژاد اظهـار کـرد: تابـش مناسـب انـرژی خورشـیدی 
در کرمـان باعـث اسـتقبال سـرمایه گذاران خارجی بـرای ایجاد 
نیروگاه در منطقه شـده که یک نیـروگاه ۲0 مگاواتی با همکاری 

آلمانـی هـا در ایـن زمینه احداث شـده اسـت.
رییـس مرکـز مطالعـات و پژوهش های اقتصـادی اتاق کرمان 
بـا بیـان اینکـه در تولید انـرژی الکتریکی از خورشـید در مرحله 
اول بـه پنـل هـای خورشـیدی و در مرحلـه بعـد بـه مبـدل هـا 
نیـاز داریـم کـه تکنولـوژی سـاخت آنهـا در اختیـار چنـد کشـور 
محـدود در جهـان اسـت بیـان کـرد: اتـاق کرمـان مـی توانـد با 
کمـک اسـاتید دانشـگاه و شـرکت های خصوصـی مطالعات و 
پتانسـیل سنجی تولید برق از خورشـید را در یکی از استان های 
افغانسـتان انجام دهد.در این نشسـت فعاالن اقتصادی کشـور 
افغانسـتان پرسـش هـای تخصصـی در حـوزه انـرژی هـای 
تجدیدپذیـر را مطـرح کردنـد و پاسـخ هـای الزم را از اسـاتید 

دانشـگاه و فعـاالن ایـن حـوزه در کرمـان دریافـت کردند. اداره کل انتقال خون استان کرمان

نوبت اول

یک مرحه ای خدمات تکمیل
تجدید فراخوان مناقصه عمومی

پایگاه انتقال خون جیرفت 
اداره کل انتقـال خـون اسـتان کرمـان درنظـر دارد، مناقصـه عمومی پـروژه تکمیل پایـگاه انتقال خـون جیرفت به 

شـماره 2098000132000001 از طریـق سـامانه تـدارکات دولت برگـزار نماید.
کلیـه مراحـل برگـزاری مناقصـه از دریافـت اسـناد مناقصه تـا ارائه پیشـنهاد مناقصه گران و بازگشـایی پاکت هـا از طریق 
درگاه سـامانه تدارکات الکترونیکی دولت )سـتاد( www.setadiran.ir انجام خواهد شـد و الزم اسـت مناقصه گران در 
صـورت عـدم عضویـت قبلـی ، مراحل ثبت نـام در سـایت مذکور و دریافـت گواهی امضـای الکترونیکی را جهت شـرکت 

در مناقصه محقق سـازند.
تاریخ انتشار مناقصه در سامانه : 98/2/14

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت : تا ساعت 19 روز چهارشنبه 98/2/18
مهلت زمانی ارائه پیشنهاد : تا ساعت 19 روز شنبه تاریخ 98/2/28

زمان بازگشایی پاکتها : ساعت 10 روز یکشنبه تاریخ 98/1/29
اطالعـات تمـاس دسـتگاه مناقصـه گـذار جهت دریافـت اطالعات بیشـتر در خصـوص اسـناد مناقصه و ارائـه پاکت هـای الف : 

آدرس بلـوار 22 بهمـن جنـب شـرکت گاز ، انتقـال خون اسـتان کرمان و تلفـن 33230712
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه : مرکز تماس 02141933

م الف 579

19 تا 1935 تا 32

فراخوان مناقصه عمومی  یک مرحله ای  
)همراه با ارزیابی کیفی(

اصاحیه تاریخ 9  اردیبهشت پیاپی 47۵
اداره كل راهـداری و حمـل و نقـل جاده ای جنوب اسـتان کرمان در نظر دارد مناقصه عمومی فوق را از طریق سـامانه تـدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. 

کلیـه مراحـل برگـزاری مناقصـه از دریافـت اسـناد مناقصه تا ارائه پیشـنهاد مناقصه گران و بازگشـایی پاکت هـا از طریق درگاه سـامانه تـدارکات الکترونیکی دولت 
)سـتاد( بـه آدرس “ www.setadiran.ir “  انجـام خواهـد شـد و الزم اسـت مناقصـه گـران در صـورت عـدم عضویـت قبلی، مراحـل ثبت نام در سـایت مذکور و 

دریافـت گواهـی امضـای الکترونیکی را جهت شـرکت در مناقصه محقق سـازند. تاریخ انتشـار مناقصه در سـامانه تاریخ 02/14/ 1398 می باشـد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت : تا ساعت 13 روز سه شنبه مورخ 17/ 02/ 1398
مهلت زمانی ارائه پیشنهاد : تا ساعت 13 روز چهارشنبه مورخ 03/01/ 1398

زمان بازگشایی پاکت ها : ساعت 8 صبح روز پنجشنبه  مورخ 03/02/ 1398
اطالعـات تمـاس دسـتگاه مناقصـه گزار جهت دریافت اطالعات بیشـتر در خصوص اسـناد مناقصـه و ارائه پاکت های الـف : نشـانی : اداره كل راهداری و حمل 

ونقـل جـاده ای جنوب اسـتان کرمان به نشـاني: جيرفت – کیلومتر 5 جـاده کرمان_پایانه بار جیرفـت و تلفـن : 03443352139 و 03443352169
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه : مرکز تماس : 02141934 ،  دفتر ثبت نام : 88969737 و 85193768

 اداره كل راهداری و حمل و نقل جاده ای جنوب اســتان کرمان

فهرست بهامبلغ تضمين )لاير(نوع تضمينمبلغ برآورد )لاير(عنوان پروژهشماره مناقصه

۲098000۲8۲000001
خدمات نگهداري فضاهاي مورد بهره 

برداری اداره کل راهداری و حمل و نقل 
جاده ای جنوب کرمان

1۲،000،000،000

ضمانت نامه بانکی 
)مطابق با فرمت ارایه 
شده در اسناد( _ اصل 

فیش واریز نقد

مقطوع۶00،000،000

نوبت دوم
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ــتان  ــوب اس ــه جن ــی ب ــخ صحرای ــاره مل ــوم دوب هج
ــم  ــه مه ــه دغدغ ــه ب ــه ای اســت ک ــد هفت ــان، چن کرم
کشــاورزان ایــن منطقــه و تهدیــدی برای امنیــت غذایی 
ــزاری  ــزارش خبرگ ــت.به گ ــده اس ــل ش ــه تبدی جامع
صداوســیما مرکــز کرمــان، هجــوم ملــخ هــای صحرایی 
ــه ســمت اســتان  از دی ســال گذشــته از عربســتان ب
هــای جنوبــی کشــور آغاز شــد، ابتدا خوزســتان، بوشــهر 
و هرمــزگان را درگیــر و آلــوده کــرد و ســپس زنــگ خطر 
را در مناطقــی از جنــوب کرمــان، فــارس و سیســتان و 
بلوچســتان بــه صــدا درآورد. در آن زمــان کــه مصــادف 
بــا مــوج حملــه ایــن آفــت بود، سیاســت هــای مهــار در 
کرمــان بــه خوبــی جــواب داد و ملــخ هــا کــه فقــط تــا 
حاشــیه برخــی روســتاهای منوجــان در جنــوب اســتان 
کرمــان و هــم مــرز بــا اســتان هرمــزگان پیــش آمــده 
ــن و  ــر فروردی ــا از اواخ ــدند. ام ــر ش ــن گی ــد زمی بودن
درســت بعــد از بارندگیهــای کــم نظیــر در کشــور، مــوج 
ــود را  ــار خ ــن ب ــاز شــد و ای ــت آغ ــن آف ــه ای دوم حمل
ــه، جیرفــت  ــوب، ارزوئی ــه شهرســتان هــای رودبارجن ب
و حتــی ریــگان در شــرق اســتان کرمــان رســانده انــد. 
امیــری پــاک مدیر جهــاد کشــاورزی شهرســتان ارزوئیه 
مــی گویــد ملــخ صحرايــي یــا دريايــي آفتي درجــه يك 
و بســيار خطرنــاك اســت و بومــي ايــران نيســت. هــر 
ــه  ــود ك ــي خ ــاي دائم ــون ه ــار از كان ــال يكب ــد س چن
شــامل آفريقــا، عربســتان ســعودي، هنــد و پاكســتان 
ــد و  ــه مــي كن ــران حمل ــي اي ــه مناطــق جنوب اســت، ب
ــوال از روي  ــرواز دارد و معم ــی در پ ــدرت عجیب چــون ق
خليــج فــارس عبــور مــی کنــد و خــود را بــه ایــن ســوی 
آبهــا مــی رســاند بــه ملــخ دريايــي هــم شــهرت یافتــه 
اســت. ســهیلی از کشــاورزان شهرســتان رودبــار جنــوب 
مــی گویــد، ملــخ آفتــی اســت کــه هــر کشــاورزی از آن 
تــرس دارد. او در پنــج هکتــار مزرعــه خود ســیب زمینی 
کاشــته و همــه ســرمایه خــود را بــرای آن هزینــه کــرده 
اســت. اکنــون بیــم دارد کــه اگــر لشــکر انبــوه ملخهــا 
بــه مزرعــه اش برســند 170میلیــون تومانــی که ســرمایه 
گــذاری کــرده اســت، نابــود شــود.دغدغه و تــرس 
کشــاورزان جنــوب کرمــان بیهــوده نیســت؛ رضایــی از 
کارشناســان جهــاد کشــاورزی اســتان کرمــان مــی گوید 
ملــخ هــا جــزو آفــات مخــرب کشــاورزی هســتند و در 
صــورت هجــوم انبــوه، هــر گیاه ســبزی را در مســیر خود 
مــی خورنــد و نابــود مــی کننــد. ایــن حشــره چنــد برابر 
جثــه کوچکــش غــذا مــی خــورد و قــادر اســت روزانــه 
تــا دویســت کیلومتــر پــرواز کنــد. هجــوم دســته جــات 
بــزرگ و مخــرب ملــخ بــه تــاالب جازموریــان، نگرانــی 
ــت  ــن اف ــی از آی ــی ناش ــه آلودگ ــش دامن ــاره افزی درب
ــاد  ــس جه ــرده اســت.آقای برخــوری ریی را تشــدید ک
کشــاورزی جنــوب اســتان کرمــان مــی گویــد: ۶0هــزار 
هکتــار از زمین هــای جازموریــان متاســفانه خیلــی 
ســریع آلــوده شــده و ملــخ هــا در انجــا تخــم گــذاری 
کــرده انــد و مــا فقــط ســه هــزار هکتــار را توانســته ایم 
ســم پاشــی کنیــم. ســلیمانی نســب کارشــناس جهــاد 
کشــاورزی هــم مــی گویــد مرحلــه ســخت کار مــا بعــد 
از جفــت گیــری اســت، هــر ملــخ 300تخــم در عمــق ده 
ــت مرطــوب  ــه عل ــذارد و ب ــی گ ــن م ســانتیمتری زمی
بــودن تــاالب جازموریــان و شــرایط زیســتی مناســب، 
پــس از مدتــی کوتــاه ممکــن اســت چنــد میلیــون ملخ 

بــه ســطح زمیــن بیایــد و ایــن یــک فاجعــه اســت.
او می گویــد اگــر چــه بــا اقدامات بــه موقع و پیشــگیرانه 
هنــوز ملخ بــه مزارع کشــاورزان نرســیده و کنترل شــده، 
امــا هــر لحظه امــکان دارد شــرایط بدتر شــود.بگفته وی 
بدتــر نشــدن شــرایط بــه همــت مســئولین و پــای کار 
بــودن کشــاورزان بســتگی دارد.البتــه کشــاورزان جنــوب 
و شــرق کرمــان کــه از پیشــینیان خــود داســتان هــای 
وحشــتناکی دربــاره هجــوم ملــخ هــا بــه خصــوص در 
ــای  ــد، واقعــا پ دهــه هــای ۲0و40 شمســی شــنیده ان
کار هســتند. صــدای دههــا تراکتــور هــر روز صبــح 
ســکوت تــاالب را مــی شــکند. ایــن تراکتورهــا متعلــق 
بــه کشــاورزانی اســت کــه از صبــح تــا شــب بــه صــورت 
خــود جــوش و داوطلبانــه بــه کار ســم پاشــی منطقــه 
و مبــارزه بــا ایــن جونــدگان ســبز رنــگ مــی پردازنــد. 
مرادعلــی از کشــاورزانی اســت کــه مــی گویــد ما ســالها 
چشــم بــه آســمان دوختــه بودیــم تــا ایــن دشــت های 
ــه شــکرانه  تشــنه را ســیراب کنــد، حــاال کــه امســال ب
بــاران فــراوان غــم خشکســالی را فرامــوش کــرده 
ــراب  ــرمان خ ــر س ــده ب ــان ناخوان ــن مهمان ــم، ای بودی
شــده انــد و هــر لحظــه ممکــن اســت بــه مــزراع مــا 
حملــه ور شــوند کــه در ایــن صــورت از خشکســالی هــم 

برایمــان بدتــر اســت.
ــی  ــی نم ــه تنهای ــت ب ــد دول ــی گوی ــم م ــرش ه پس
توانــد جلــوی ایــن مصیبــت را بگیــرد، مــا بــا وســایل 
شــخصی خودمــان آمــده ایــم تــا جایــی کــه ممکــن 
ــم. او  ــری کنی ــو گی ــا جل ــخ ه اســت از پیشــروی مل
ــان محلــی  ــوان دیــده ب ــه عن مــی گویــد گروهــی را ب
ــی و  ــه را ردیاب ــب منطق ــه مرت ــم ک ــکیل داده ای تش
ــم. ــت نخوری ــا رودس ــا از ملخ ه ــد ت ــی کنن ــد م رص

ــودن  ــی ب ــان و باتاق ــاالب جازموری ــاد ت ــعت زی وس
بخــش هــای زیــادی از آن امــکان تــردد را بــه وســایل 
نقلیــه کشــاورزان نمــی دهــد و بــرای همیــن منظــور 
ــه شــده اســت  ــاش در نظــر گرفت ــای ســم پ هواپیم

ــت.  ــا نیس ــن نزدیکی ه ــی در ای ــا فرودگاه ام

ملخ؛ آزمونی برای دفاع 
از امنیت غذایی جامعه 

خبر

  احداث باند فرود اضطراری
 قلعه گنج برای مبارزه با ملخ  ها

فضای مجازی نیازمند 
نظارت بیشتر است

کسب مقام دوم جشنواره بین المللی 
مدولباس توسط هنرمند جنوبی

مدیـرکل راهـداری و حمـل و نقل 
اسـتان کرمـان  جـاده ای جنـوب 
اضطـراری  فـرود  بانـد  گفـت: 
شهرسـتان قلعه گنـج بـرای پرواز 
هواپیمـای سـمپاش در جازموریـان بـا هـدف 
درصـد   75 صحرایـی،  ملخ هـای  بـا  مبـارزه 
پیشـرفت دارد. به گـزارش خبرگزاری فـارس از 
جنوب کرمان، مسـعود جمیلی اظهار داشت: در 
راسـتای دسـتور اسـتاندار کرمان مبنـی بر لزوم 
احـداث بانـد بـرای پـرواز هواپیمـای سـمپاش 
در جازموریـان بـا هـدف مبـارزه بـا ملخ هـای 
صحرایـی ایـن اداره کل بـا تجهیـز امکانـات و 
دسـتگاه های راهداری کار احـداث این باند را در 
زمینـی به مسـاحت ۶0 هـزار متر مربـع در حال 
احـداث دارد تـا زمینـه نشسـتن و برخاسـتن 
هواپیماهـای کوچک امدادی به ویژه سـمپاش 

فراهـم شـود.مدیرکل راهـداری و حمـل و نقـل 
جـاده ای جنـوب اسـتان کرمـان بیـان کـرد: بـا 
توجـه بـه ضـرورت بهره بـرداری زودهنـگام از 
ایـن بانـد و نیـاز بـه سمپاشـی هوایـی میـزان 
بـه ۲5  از 10 دسـتگاه  راهـداری  دسـتگاه های 
دسـتگاه افزایـش یافـت کـه ایـن دسـتگاه ها 
اداره  محوریـت  بـا  شـبانه روزی  به صـورت 
راهـداری شهرسـتان قلعه گنـج بـرای احـداث 
ایـن بانـد فـرود در حال فعالیت هسـتند.حمل 
مصالـح برای تسـطیح بسـتر به محـل احداث 
بانـد با کامیون هـای اعزامـی از شهرسـتان های 
جنوبـی از فاصلـه ۶ کیلومتری با پیشـرفت 75 
درصـدی کار در حال انجام اسـت و امیدواریم با 
همدلـی صورت گرفته بـه زودی این باند تکمیل 
تحویـل سـازمان جهـاد کشـاورزی جنـوب  و 

اسـتان کرمـان شـود .

کمســیون  رییــس  نایــب   
شــورای  مجلــس  حقوقــی 
در  گاهــی  گفــت:  اســامی 
شــاهد  مجــازی  فضــای 
توهیــن بــه مقدســات و اشــخاص حقیقــی 
حالــی  در  ایــن  و  هســتیم  حقوقــی  و 
ــن  ــر ای ــز ب ــه نظــارت مناســبی نی اســت ک
نمی گیــرد. ای صــورت  رســانه  ظرفیــت 

بــا  و گــو  گفــت  در  یحیــی کمالی پــور 
ــاد از اینکــه شــاهد  ــا انتق ــا ب ــگار ایرن خبرن
نظــارت  کنتــرل،  در  موثــری  اقدامــات 
نیســتیم  مجــازی  فضــای  مدیریــت  و 
افــزود: در حــوزه هــای مختلــف اقداماتــی 
ــه  ــود ک ــام می ش ــازی انج ــای مج در فض

بســیار نگــران کننــده اســت.
فتــا  پلیــس  می طلبــد  داد:  ادامــه  وی 

ورودی جــدی بــه کنتــرل فضــای مجــازی 
داشــته باشــد و چنانچــه بــه تنهایــی از 
برنمی آیــد  ایــن فضــا  عهــده مدیریــت 
امنیتــی و  نهادهــای  از همــکاری ســایر 
نظامــی بــرای کنتــرل فضــای مجــازی 

اســتفاده کنــد.
نماینــده مــردم جیرفــت و عنبرآبــاد در 
ــار داشــت:  مجلــس شــورای اســامی اظه
ــبی  ــرل مناس ــارت و کنت ــر نظ ــک اگ بی ش
بــر فضــای مجــازی صــورت نگیــرد شــاهد 
ــود. ــم ب ــت خواهی ــرم و جنای ــش ج افزای

ــی را ناشــی  ــور، قتــل طلبــه همدان کمالی پ
ــازی  ــای مج ــودن فض ــرل نب ــت کنت از تح
فتــا  پلیــس  اگــر  گفــت:  و  دانســت 
انجــام مــی داد  را  اقدامــات پیشــگیرانه 

ایــن قتــل رخ نمــی داد.

عمومـی  روابـط  گـزارش  بـه 
وارشـاد  فرهنـگ  کل  اداره 
در  کرمـان  جنـوب  اسـامی 
نخسـتین  اختتامیـه  مراسـم 
جشـنواره بین المللـی فرهنگـی و هنـری 
بـه  موفـق  فارس،جنـوب کرمـان  خلیـج 
لبـاس  مـدو  بخـش  دوم  مقـام  کسـب 
فرهنـگ  اسـحاقی مدیـرکل  شد.حسـین 
و ارشـاد اسـامی جنـوب کرمـان گفـت: 
جشـنواره  نهمیـن  اختتامیـه  مراسـم  در 
خلیـج  هنـری  و  فرهنگـی  بین المللـی 
عبـاس  سـید  دکتـر  حضـور  بـا  فـارس 
صالحـی وزیـر محتـرم فرهنـگ و ارشـاد 
اسـامی , صدیقـه وزیـری از هنرمندان و 
طراحـان لبـاس موفـق بـه کسـب جایـزه  
مقـام دوم مـدو لبـاس در ایـن جشـنواره 

داشـت  بیـان  اسـحاقی  حسـین  شـد 
برگزارشـدو    10 تـا   ۶ از  جشـنواره  ایـن   :
اسـامی   ارشـاد  و  فرهنـگ  کل  اداره 
جنـوب کرمـان در ایـن جشـنواره  دارای 
همچنیـن  بـود.وی  لبـاس  و  مـد  غرفـه 
جنـوب  از  خیابانـی  تیاتـر  داد:سـه  خبـر 
کرمـان نیـز بـه جشـنواره طلوع سیسـتان 
حسـین   . یافته انـد  راه  بلوچسـتان  و 
اسـحاقی بیـان داشـت: جشـنواره تیاتـر 
پیشـگیری  موضـوع  بـا  طلـوع  خیابانـی 
آسـیب های اجتماعـی در شهرسـتان های 
،نیکشـهر  ،سـرباز  ،سـراوان  ایرانشـهر 
روز  هفـت  مـدت  بـه  چابهـار  ،و  ،زابـل 
و  ..کرمـان  ماننـد  اسـتان های  باحضـور 
،زهـک  ،زاهـدان  ،تهـران  جنـوب  کرمـان 

می شـود. برگـزار 

هــادی شــفیعی- طــی هفتــه جــاری خبــری در زمینــه 
ــرات در  ــه نیت ــت ب ــای جیرف ــیب زمینی ه ــی س آلودگ
فضــای مجــازی منتشــر شــد کــه ایــن مســاله موجــی 
ــا  ــور ب ــایعه مذک ــرد و ش ــاد ک ــردم ایج ــی در م از نگران
ــزارش  ــد.به گ ــب ش ــان تکذی ــتر کارشناس ــی بیش بررس
ایرنــا، تنــوع گیاهــی و آب و هوایــی جنــوب کرمــان 
بویــژه شهرســتان جیرفــت ظرفیــت زیــاد و بســیار 
ــواع محصــوالت کشــاورزی  ــد ان ــرای تولی چشــمگیری ب
ــت طبیعــی  ــن ظرفی ــرده و ای ــه فراهــم ک ــن منطق در ای
ــوان  ــه عن ــان ب ــوب کرم ــه جن ــا منطق ــده ت ــبب ش س
یکــی از قطــب هــای کشــاورزی کشــور محســوب شــود.

ــی  ــد ســیب زمین ــه تولی ــان در زمین ــوب کرم ــه جن منطق
ــوالت  ــد محص ــان تولی ــا هم ــتمرار ی ــرح اس ــاز ط و پی
ــاز داخــل  ــوده و نی خــارج از فصــل در کشــور پیشــرو ب
کشــور را تامیــن مــی کنــد و در فصــل هــای دیگــر 
ــر  ــواع دیگ ــوالت و ان ــن محص ــادرات ای ــاهد ص ــز ش نی
ــتیم. ــر هس ــورهای دیگ ــه کش ــاورزی ب ــوالت کش محص

ــا  ــام ب ــمنان نظ ــه دش ــتیم ک ــاهد هس ــد روزی ش چن
ترویــج ایــن شــایعه کــه ســیب زمینــی هــای تولیــدی 
دارای نیتــرات هســتند موجــی از بدبینــی در مــردم 
ایجــاد کــرده انــد و ایــن مســاله ســبب نگرانــی مــردم 
ــذا دســتگاه  ــرد شــده ل ــن محصــول پرکاب از مصــرف ای
هــای متولــی ورود کــرده و بــا رد ایــن شــایعه بــا دلیــل 
و مــدرک علمــی، ســالم بــودن محصــول تولیــدی ســیب 
زمینــی را تاییــد کردنــد و ایــن مطلــب شــایعه ای 
برنامــه ریــزی شــده از ســوی دشــمن اســت کــه نبایــد 

ــرد.  ــن مســاله توجــه ک ــه ای ب

آلودگی سیب زمینی های جیرفت 
به نیترات شایعه است

مدیــر امــور زراعــت ســازمان جهــاد کشــاورزی جنــوب کرمــان 
ــیب  ــی س ــت: آلودگ ــا گف ــگار ایرن ــه خبرن ــه ب ــن زمین در ای
ــده  ــوده و ع ــایعه ب ــرات ش ــه نیت ــت ب ــای جیرف ــی ه زمین
ــب را در فضــای مجــازی  ای از روی غــرض ورزی ایــن مطل
منتشــر کردند.فرامــرز رســتگاری افــزود: هیــچ مســتند 
علمــی بــرای اثبــات ایــن مطلــب ارایــه نشــده اســت و ایــن 
مطلــب نادرســت اســت.وی بــا بیــان اینکــه بیشــترین تغذیه 
ــی  ــود حیوان ــا ک ــان ب ــوب کرم ــی در جن ــیب زمین ــاه س گی
پوســیده انجــام مــی شــود، اظهــار داشــت: مصــرف کودهــای 
شــیمیایی در محصــوالت ســبزی و صیفــی جنــوب کرمــان به 
ویــژه ســیب زمینــی کامــا علمــی، بــه موقــع و بــه انــدازه نیاز 
صــورت مــی گیــرد چــرا کــه بیــش از 90درصــد ســطح زیــر 
کشــت ایــن محصــوالت بــه سیســتم آبیــاری تحــت فشــار 
تیــپ مجهــز اســت.وی ادامــه داد: مصــرف کودهــا براســاس 
ــه صــورت کــود  ــاز ب ــم نی مراحــل فیزیولوژیــک رشــد و عائ
آبیــاری مــی شــود و در ایــن شــیوه بــه لحــاظ راندمــان باالی 
جــذب و کارآمــدی تغذیــه امــکان مصــرف بــی رویــه میســر 
نیســت چــون گیاهســوزی و کاهــش عملکــرد را بــه دنبــال 
دارد وعــاوه برایــن تغذیــه تکمیلــی گیــاه بــه صــورت محلــول 
ــو کات هــا و عناصــر ریــز  ــا کودهــای میکــرو، آمین پاشــی ب

ــود. ــام می ش ــذی انج مغ

صادرات محصول سیب زمینی گواهی 
بر سالمت این محصول است

ــده محصــوالت کشــاورزی گفــت: صــادرات  صــادر کنن

هــدف  کشــورهای  بــه  زمینــی  ســیب  محصــول 
ــر ســامت و کیفیــت ایــن محصــول اســت. گواهــی ب

ــداوم محصــوالت  ــی از صــادرات م ــزه جاپ مســتر حم
بــه کشــورهای  زمینــی  ســیب  ماننــد  کشــاورزی 
آســیای میانــه و حــوزه خلیــج فــارس خبــر داد و 
بازارهــای  بــر  حاکــم  مقــررات  و  قوانیــن  افــزود: 
را  کیفیــت  بــی  محصــول  ورود  اجــازه  صادراتــی 
ــذا صــادر شــدن محصــوالت کشــاورزی  نمــی دهــد ل
ــوالت  ــاالی محص ــت ب ــان از کیفی ــان نش ــوب کرم جن
ــح کــرد: ســال گذشــته  ــه اســت.وی تصری ــن منطق ای
بــه  ایــن منطقــه  500 تــن محصــوالت کشــاورزی 
کردیــم  صــادر  آذربایجــان  و  روســیه  کشــورهای 
محصــوالت  از  بــی کیفیتــی  هیچگونــه گــزارش  و 
دریافــت نکردیــم.وی اظهــار داشــت: اســتقبال بازهــای 
از محصــوالت کشــاورزی جنــوب کرمــان  خارجــی 
ــدی  ــوالت تولی ــن محص ــودن ای ــک ب ــان از ارگانی نش
محصــوالت  گفــت:  کشــاورزی  است.کارشــناس 
هســتند  ســالم  جنــوب کرمــان  منطقــه  تولیــدی 
ــه  ــن منطق ــردم ای ــدگان و م ــود تولیدکنن ــه خ ــرا ک چ
ــدی خــود را مصــرف می کنند.فاطمــه  محصــوالت تولی
الســادات موســوی بــه دالیــل رد شــایعه آلودگــی 
ســیب زمینی هــای جیرفــت بــه نیتــرات اشــاره و 
تصریــح کــرد: کشــاورزان فعــال در تولیــد ســبزی 
ــاورزان  ــروترین کش ــان از پیش ــوب کرم ــی جن و صیف
ــه و  ــی تغذی ــائل فن ــت مس ــتند و در رعای ــور هس کش
ــی  ــل م ــه عم ــیار آگاهان ــد بس ــل تولی ــت عوام مدیری
ــدگان  ــرف کنن ــز از مص ــود نی ــه خ ــن اینک ــد ضم کنن

محصــول هســتند.وی افــزود: بــه دلیــل ســبک بــودن 
ــه کشــت ســبزی  ــت خــاک اراضــی اختصاصــی ب باف
ــری و  ــوذ پذی ــزان نف ــان می ــوب کرم ــی در جن و صیف
ــی  ــودن احتمال ــاال ب آبشــویی باالســت و در صــورت ب
نمی شــود. جــذب  و  شــده  شســته  ازت  میــزان 

ــج  ــرو رای ــه ماک ــای ازت ــه داد: مصــرف کوده وی ادام
ــولفات  ــوم و س ــرات آمونی ــد اوره، نیت ــور مانن در کش
آمونیــوم عمدتــا بــه صــورت خــاک مصــرف، اســتفاده 
ــرو  ــای ماک ــرف کوده ــل مص ــه دلی ــوند و ب ــی ش م
محلــول رایــج نیســت..مدرس دانشــگاه دالیــل عمــده 
مســمومیت محصــوالت بــه نیتــرات را کشــت گیــاه در 
ــاالی آب، اراضــی شــور  ــا ســطح ایســتابی ب اراضــی ب
و اســتفاده از پســاب فاضــاب هــا و منابــع آب آلــوده 
بــه فاضــاب هــای شــهری برشــمرد و گفــت: جنــوب 
کرمــان بــا کیفیــت تریــن اراضــی و منابــع آبــی را دارد 
و همچنیــن ایــن منطقــه فاضــاب و پســاب شــهری و 

ــدارد. ــده ن ــوده کنن ــی آل صنعت

ربیـس دادگسـتری جیرفـت گفت: آمـار پرونده هـای طاق در 
شهرسـتان جیرفت در سـال 97 نسـبت به مدت مشـابه سـال 
9۶ نزدیـک بـه ۶ درصد کاهش یافته اسـت.به گزارش خبرنگار 
مهر، احمد علی انجم روز در تشـریح عملکرد یک سـال گذشـته 
دسـتگاه قضائی در شهرسـتان جیرفت اظهار داشـت: در سـال 
گذشـته 1۲ هـزار و 835 فقـره پرونـده بـه شـعب دادگاه هـای 
)شـعب کیفـری یک- کیفـری دو و انقاب( جیرفت وارد شـد 
کـه متقابـاً قضـات ایـن محاکـم موفـق بـه رسـیدگی بـه 1۲ 
هـزار و 408 فقـره پرونـده شـده اند.وی بـا بیان اینکه متوسـط 
زمـان رسـیدگی بـه پرونده هـا در دادگسـتری جیرفـت 141 روز 
اسـت، عنوان کرد: متوسـط نرخ رسیدگی در شـعب دادگاه های 

جیرفـت 97 درصد اسـت.
علـی انجم روز گفت: در سـال گذشـته هشـت هـزار و ۶91 فقره 
پرونـده بـه شـوراهای حـل اختـاف جیرفت وارد شـده اسـت 
و طـی ایـن مـدت هشـت هـزار و 9۲1 پرونـده مختومـه شـده 
اسـت.وی عنوان کـرد: با تاش کارکنان شـوراهای حل اختاف 
در شهرسـتان جیرفـت بالـغ بـر شـش هـزار و ۲00 پرونـده بـا 

شایعه آلودگی سیب زمینی های
جیرفت به نیترات صحت ندارد
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و  بـدن  بـرای  خـوب  تمریـن  یـک  می توانـد  درمانـی  آب 
بیمـاری کـه  فراهـم کنـد.  ذهـن  بـرای  آرامـش  همچنیـن 
آرامـش دارد مطمئنـا درد کمتری نسـبت به بیمـار هیجان زده 
و مضطـرب دارد. هیدروتراپی می توانـد درد عضانی را کاهش 
دهـد، ماهیچه هـای دچـار گرفتگـی و اسپاسـم را آرام کنـد و 
تمریـن کل بـدن را کـه ممکن اسـت بـرای تعـدادی از بیماران 
انجـام آن در محیـط خـارج از آب غیـر ممکـن باشـد، بـرای 
برخـی از بیمـاران تسـهیل کنـد. هیدروتراپـی مخصوصـا برای 
بیمارانـی که در وضعیـت فیزیکی خوبی قرار ندارنـد یا افرادی 
کـه آسـتانه تناسـب انـدام کمـی دارند، موثر اسـت. شـنا یک 
منبـع عمـده آب درمانـی اسـت بسـیاری از شـناگران نتایـج 
عالـی بـرای مدیریـت دردهایـی ماننـد فتـق، دیسـک و... 
گـزارش می دهنـد. شـنا تمریـن کاملـی بـرای کل بدن اسـت 
کـه می توانـد توسـط هـر کسـی در هـر سـنی انجـام شـود.از 
سـویی کارشناسان ورزشـی و پزشـکی می گویند دیسک های 
تـا  هسـتند  آب  نیازمنـد  فقـرات  سـتون  مهره هـای  بیـن 
بتواننـد حالـت تـوازن و ارتفـاع خـود را حفـظ کنند و فشـاری 
کـه بـه مهره هـا وارد می شـود خنثـی کننـد زمانـی کـه متولـد 
می شـویم، در هـر یـک از دیسـک های سـتون فقـرات مـا 80 
درصـد آب وجـود دارد کـه بـا بـاال رفتـن سـن از ایـن میـزان 
کاسـته می شـود و دیسـک ها رو بـه خـراب شـدن می رونـد. 
رفتـن بـه اسـتخر، در درمـان گردن درد هـم تاثیر زیـادی دارد، 
بـه ویـژه کـه می توانـد التهـاب را کاهـش دهـد و بـه سـرعت 
حالـت انقبـاض را از بیـن بـرده و سـبب تسـکین درد شـود.

چندوقتـی اسـت کـه اسـتخرهای شـنا در جیرفـت تعطیـل 

هسـتند شـهر کهنـوج هـم دارای یـک اسـتخر اسـت که سـه 
سـالی می شـود درب آن بـه روی عاقه منـدان به ایـن ورزش 
مفـرح بسـته اسـت در قلعه گنـج نیـز مدتهاسـت کار سـاخت 
یـک اسـتخر شـروع شـده کـه قـرار بـود در دهـه فجـر 97 
افتتـاح و بـه بهره بـرداری برسـد امـا هنـوز خبـری نیسـت.

استخرهای چیرفت تعطیل هستند
یکـی از اهالـی جیرفـت می گوید:»متاسـفانه طـی چنـدروز 
اخیـر بارهـا برای اسـتفاده از اسـتخر بـرای بهبـود بیمارمان به 
اسـتخرهای جیرفـت مراجعـه کردیـم امـا همـه آنهـا تعطیـل 
بزرگـی  ایـن  بـه  شـهری  در  افزود:»اینکـه  بودند.«سـاالری 

یـک اسـتخر هـم بـاز نباشـد جـای تاسـف دارد در حالـی 
درمـان  و...بـرای  بـودن  مفـرح  بـر  عـاوه  ورزش شـنا  کـه 
نیـز مـورد اسـتفاده مـردم قـرار می گیـرد و بـد نیسـت کـه 
مسـووالن مربوطـه بـه ایـن مسـاله توجـه داشـته باشـند.«

الهـی مسـوول اسـتخر دانـش نیـز تعمیـرات سـقف، نصـب 
تعطیلـی  دالیـل  از  را  آب  تعویـض  و  جدیـد  بازی هـای 
کهنـوج  اهالـی  از  می کند.عـده ای  عنـوان  سـتخر  ایـن 
نشـاط  اسـتخر  به»کاغذوطن«گفتند:»راه انـدازی  هـم 
تبدیـل شـده اسـت.مردم  رویـا  بـه یـک  ایـن شـهر دیگـر 
قلعه گنـج هـم می گوینـد مدتهاسـت چشـم انتظـار افتتـاح 
نیسـت.« خبـری  امـا  هسـتند  شهرشـان  شـنای  اسـتخر 

شنا درمانی برای آرتروز 
و دیسک های کمر و گردن

یـک فیزیوتـراپ به»کاغذوطن«گفت:»بـدون تردید کمر درد 
یکـی از شـایع تریـن بیماری هایـی اسـت کـه افـراد زیـادی 
را در سراسـر جهـان درگیـر کـرده اسـت.همچنین دیسـک 
تشـخیص کمـردرد  قابـل  علـت  شـایع ترین  بایـد  را  کمـر 
دانسـت بـه طـوری کـه در کشـور آمریـکا ششـمین عامـل 
روز تخـت بیمارسـتانی دیسـک کمـر و مشـکات ناشـی از 
کمـر درد اسـت.با ایـن حـال وقتـی فـردی بـه ایـن عارضـه 
دچـار مـی شـود جـدا از اقدامـات پزشـکی، باید بـه ورزش 
کـردن هـم بـرای عبـور از این بحـران توجـه ویژه ای داشـته 
باشـد.«محمدنورالدین افـزود:» شـنا بهتریـن ورزش بـرای 
کسـانی اسـت کـه از کمـردرد رنـج می برنـد. شـنا نوعـی 
درمـان کامـل بـرای مشـکات کمر اسـت. وقتی کـه بدن در 
آب اسـت، در حالـت بی وزنـی اسـت و از یـک سـری از قید 
و بندهـا رهـا می شـود. و ایـن ورزش بـرای بیماری هایـی 
از قبیـل آرتـروز، دیسـک گـردن، دیسـک کمـر و...واجـب 
چربی سـوزی  دنبـال  بـه  بـرای کسـانی کـه  البتـه  اسـت 
توصیـه می شـود.«یک پزشـک  ایـن ورزش  هـم هسـتند 
عمومـی هـم به»کاغذوطن«گفت:»شـنا ورزشـی اسـت کـه 
بـرای قلـب بسـیار مفیـد اسـت اگـر شـدت حرکاتتـان زیاد 
باشـد کامـًا می توانیـد آن را بـا دویـدن در یـک تـراز تصـور 
کنیـد. امـا از آنجـا کـه در ایـن حـرکات هـم قسـمت های 
باالیـی و هـم قسـمت های پایینـی بدنتـان در آب حرکـت 
بیشـتر  حتـی  ماهیچه هـا  کـه  گفـت  می تـوان  می کننـد، 
از دویـدن کار می کننـد و شـما کالـری بیشـتری خواهیـد 
بـاال  را  شـما  بدنـی  قـدرت  شـنا  افـزود:»  سوزاند.سـیدی 
خواهـد بـرد. ممکن اسـت فـردای اولیـن روز شـنا گردنتان 
کمـی در بدنتـان احسـاس کوفتگـی کنیـد. به ایـن دلیل که 
از ماهیچه هایتـان طـوری کار کشـیــده اید کـه تــا بــه حال 
کار نکشـیده اید و بـه همیـن دلیـل باعـث قوی تــر کـردن 

می شـود.  پشـتتان  ماهیچه هـای  طـور  همیـن  و  شـانه ها 
افـراد بسـیاری شـنا را یکـی از ورزش هایـی تلقـی می کننـد 
مـی آورد.  پاییـن  را  عصبـی  فشـارهای  و  اسـترس  کـه 
بـه همیـن دلیـل بـا شـنا کـردن نـه تنهـا فوایـد جسـمی 
می بریـد.« نیـز  روحـی  فوایـد  بلکـه  می شـود،  عایدتـان 

استخرهای جیرفت بدلیل تعمیرات 
تعطیل هستند

معاضـدی رییـس اداره ورزش و جوانـان جیرفت دلیل تعطیلی 
اسـتخرهای ایـن شـهر را آمـاده کردن بـرای فصل جدیـد عنوان 
کـرد. ایـن مسـوول بـه »کاغذوطن«گفت:»همه این اسـتخرها 

بالتکلیفی استخرهای شنا در جنوب استان
استخرهای جیرفت تعطیل هستند، تعطیلی استخر کهنوج به سه سال رسیده و استخر قلعه گنج هم هنوز افتتاح نشده است

شـنا ورزشـی اسـت مفرح که در اسـالم هم به آن توصیه شـده اسـت.عالوه بر این ورزش شـنا 
بـرای بیمارانـی کـه دچـار دیسـک های مختلـف و...هسـتند تجویز می شـود. متاسـفانه مدتی 
اسـت در شـهر جیرفـت اسـتخرها تعطیـل هسـتند کـه رییـس اداره ورزش دلیـل را تعمیرات 
عنـوان کـرد. اسـتخر کهنوج هم که سالهاسـت تعطیل شـده و رییـس جدیـد اداره ورزش این 
شهرسـتان در بـدو ورود خـود قـول داده بـود یـک ماهه مشـکل را حل کند همچنـان تعطیل 
اسـت، اسـتخر قلعه گنـج هـم کـه قـرار بود دهـه فجـر 97 افتتاح شـود هنوز آماده نشـده اسـت .

معاضـدی رییـس اداره ورزش و جوانـان جیرفـت 
دلیل تعطیلی اسـتخرهای این شـهر را آماده کردن 
بـرای فصـل جدیـد عنـوان کـرد. ایـن مسـوول به 
»کاغذوطن«گفت:»همـه ایـن اسـتخرها البتـه به 
دلیل تعمیرات در حال حاضرتعطیل هسـتند.«وی 
اضافـه کرد:»اسـتخر نیلی چندسـال اسـت تعطیل 

شـده کـه بـزودی باز می شـود.«

الهام پی پر
دبیر تحریریه/کاغذ  وطن

یل
هل

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 479

شنبه  14 اردیبهشت 1398  کاغذ جنوب

روزنامه های دیروز

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

هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و 
سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی-آگهی موضـوع مـاده3 قانـون و 
مـاده 13آئیـن نامـه قانون تعییـن تکلیـف وضعیت ثبتـی واراضی و سـاختمانهای 
اول  شـماره1397۶0319091000۶01-97/11/0۶هیات  برابـررای  رسـمی  فاقدسـند 
موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای فاقد سـند 
رسـمی مسـتقردرواحد ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک شـهر عنبـر آبـاد تصرفـات مالکانه 
بامعـارض متقاضـی خانـم فاطمـه چهارشـنبه پـور امجزفرزنـد حسـین بشـماره 
شناسـنامه 11بـا کـد ملـی ۶0۶9850947صـادره ازعنبرآبـاد درششـدانگ یـک باب 
خانـه بـه مسـاحت ۲۲۲/40متـر مربـع پـاک - فرعـی از45- اصلـی مفـروز و 

مجـزی شـده از پـاک – فرعی از 45- اصلـی قطعه یک واقع در عنبرآباد شـهرک 
خـدا افریـن بخش45کرمـان خریـداری از مالـک رسـمی خانـم فرخنـده امیـری 
محرزگردیـده اسـت.لذا بـه منظـور اطـاع عمـوم مراتـب دردو نوبـت بـه فاصلـه 
15روزآگهـی مـی شـود در صورتـی کـه اشـخاص نسـبت بـه صـدور سـند مالکیت 
متقاضـی اعتراضی داشـته باشـند مـی توانند از تاریـخ انتشـاراولین آگهی به مدت 
دومـاه اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید، ظـرف مـدت 
یـک مـاه از تاریـخ تسـلیم اعتراض،دادخواسـت خـود را بـه مراجع قضایـی تقدیم 
نماینـد . بدیهی اسـت در صـورت انقضای مـدت مذکوروعدم وصـول اعتراض طبق 

مقـررا ت سـند مالکیـت صـادر خواهدشـد ./م الـف:1084
تاریخ انتشار نوبت اول:97/01/۲۶ – تاریخ انتشارنوبت دوم :1397/0۲/14
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اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک شهداد 

و  اراضـی  ثبتـی  وضعیـت  تکلیـف  تعییـن  قانـون  موضـوع  هیـات 
سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی- آگهی موضـوع ماده 3 قانـون و ماده 
13 آئیـن نامـه قانـون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند 
رسـمی برابر رای شـماره 1397۶0319005000433 مورخ 1397/09/14هیات اول موضوع 
قانـون تعییـن تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی مسـتقر 
در واحـد ثبتـی حـوزه ثبـت ملک شـهداد تصرفـات مالکانه بامعـارض متقاضـی آقای 
محسـن دیلمی زندی فرزند ماشـاهللا بشـماره شناسـنامه 971 صادره از کرمان در سـه 
دانـگ مشـاع از ششـدانگ یکبـاب خانـه بـه مسـاحت 581/7۶مترمربع پـاک 15۶7 
فرعـی مفـروز و مجـزی از 1۶0 فرعـی از 47-اصلـی واقع در بخش ۲۶ کرمـان به آدرس 
سـیرچ- رودخانـه خریـداری از مالک رسـمی محمود ترابی زاده سـیرچی محرز گردیده 
اسـت. لـذا بـه منظور اطـاع عموم مراتـب در دو نوبت بـه فاصله 15 روز آگهی می شـود 
در صورتی که اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیت متقاضی اعتراضی داشـته باشند 
مـی تواننـد از تاریـخ انتشـار اولیـن آگهـی به مدت دو مـاه اعتراض خـود را به ایـن اداره 
تسـلیم و پس از اخذ رسـید. ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسـليم اعتراض، دادخواسـت 
خـود را بـه مراجـع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی اسـت در صورت انقضـای مدت مذکور و 

عـدم وصـول اعتـراض طبق مقررات سـند مالکیـت صادر خواهد شـد. 
تاریخ انتشار نوبت اول : 98/۲/14-تاریخ انتشار نوبت دوم:98/۲/۲8 
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اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک شهداد 

و  اراضـی  ثبتـی  وضعیـت  تکلیـف  تعییـن  قانـون  موضـوع  هیـات 
سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی-آگهی موضوع مـاده 3 قانـون و ماده 
13 آئیـن نامـه قانـون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند 
اول  مـورخ 1397/09/15هیـات  شـماره 1397۶0319005000434  رای  برابـر  رسـمی- 
موضـوع قانـون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی 
مسـتقر در واحـد ثبتـی حوزه ثبت ملک شـهداد تصرفـات مالکانه بامعـارض متقاضی 
آقـای محمدرضا دیلمی زندی فرزند ماشـالله بشـماره شناسـنامه 515 صـادره از کرمان 
در سـه دانـگ مشـاع از ششـدانگ یکبـاب خانـه بـه مسـاحت 581/7۶مترمربع پاک 
15۶7 فرعـی مفـروز و مجـزی از 1۶0 فرعـی از 47 اصلـی واقـع در بخـش ۲۶ کرمـان به 
آدرس سـیرچ رودخانـه خریـداری از مالـک رسـمی محمـود ترابی زاده سـیرچی محرز 
گردیـده اسـت. لـذا بـه منظـور اطاع عمـوم مراتـب در دو نوبت بـه فاصلـه 15 روز آگهی 
مـی شـود در صورتـی که اشـخاص نسـبت به صـدور سـند مالکیت متقاضـی اعتراضی 
داشـته باشـند مـی تواننـد از تاریخ انتشـار اولین آگهی به مـدت دو ماه اعتـراض خود را 
به این اداره تسـلیم و پس از اخذ رسـید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسـليم اعتراض، 
دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضایـی تقدیم نمایند. بدیهی اسـت در صـورت انقضای 
مـدت مذکـور و عـدم وصـول اعتـراض طبـق مقررات سـند مالکیـت صادر خواهد شـد. 

تاریخ انتشار نوبت اول : 98/۲/14-  تاریخ انتشار نوبت دوم : 98/۲/۲8
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بحران کم آبی را جدی بگیریم

رئیس کارگروه اجرایی تحقق جامع امر حفاظت 
از عرصه های منابع طبیعی جنوب کرمان گفت:

389731 مترمربع از اراضی ملی 
شهرستان قلعه گنج از ید متصرفین خارج شد

ــان،  ــوب کرم ــت جن ــام طبیع ــگار پی ــزارش خبرن ــه گ ب
دکتــر حمــزه احمــدی  اظهــار داشــت: در راســتای 
ــال  137983  ــوق بیت الم ــت از حق ــت و حراس صیان
ملــی  اراضــی  از  هکتــار(  مربــع)7983/13  متــر 
ــی  ــی از ۲938 اصل ــک فرع ــاک شــماره ی ــع در پ واق
شهرســتان قلعــه گنــج کــه چنــدی پیــش توســط 
ــد  ــود از ی ــه ب ــرار گرفت ــراد ســودجو مــورد تصــرف ق اف

ــد. ــارج ش ــودجویان خ س
ــع طبیعــی  ــژه حفاظــت از مناب ــزود: پاســگاه  وی وی اف
شهرســتان قلعــه گنــج بــا همــکاری دســتگاه قضایــی 
ــی را  ــن اراضــی مل ــروی انتظامــی شهرســتان،  ای و نی
ــد. ــاز گرداندن ــت ب ــه دول ــن خــارج و ب ــد متصرفی از ی

رئیــس کارگــروه اجرایــی تحقــق جامــع امــر حفاظــت 
از عرصه هــای منابــع طبیعــی جنــوب کرمــان بــا تأکیــد 
بــر برخــورد قاطــع بــا هرگونــه زمین خــواری و تخریــب 
ــر  ــواری ب ــه زمین خ ــه داد: هرگون ــی ادام ــع طبیع مناب
ــون مجــازات اســامی  ــا ۶93 قان اســاس مــواد ۶90 ت
جــرم محســوب شــده و عــاوه بــر رفــع تصــرف، فــرد 

متجــاوز بــه حبــس و پرداخــت خســارت محکــوم 
خواهــد شــد.

ــا همــکاری مــردم و  ــًا ب ــر اینکــه قطع ــد ب ــا تأکی وی ب
ــش  ــی کاه ــی مل ــه اراض ــدی ب ــت تع ــاران طبیع همی
اخیــر  طــی ســال های  داشــت:  اذعــان  می یابــد، 
ــا  مدیــران و مراجــع قضایــی منطقــه جنــوب کرمــان ب
ــواری را  ــژه ای بحــث زمین خ ــت و حساســیت وی جدی
نظــارت و پیگیــری کردنــد تــا از بــروز چنیــن تخلفاتــی 

ــری شــود. ــا حــد امــکان جلوگی ت
دکتــر احمــدی خاطرنشــان کرد: مــردم طبیعت دوســت 
ــا "شــماره 1504 ســتاد خبــری  می تواننــد در تمــاس ب
اداره کل منابــع طبیعــی و آبخیــزداری جنــوب کرمــان" 
گزارش هــا و اخبــار خــود را در زمینــه آتش ســوزی 
عرصه هــای منابــع طبیعــی، تخریــب و تصــرف اراضــی 
ملــی، قاچــاق گیاهــان دارویــی، حفــر چــاه غیــر مجــاز 
ــا از ورود  ــد ت ــانی کنن ــی و ... اطاع رس ــی مل در اراض
خســارت های جبران ناپذیــر بــه عرصه هــای مرتعــی 

و جنگلــی جلوگیــری شــود.
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اسـفندیاری پـور گفـت: بیـش از 510 هـزار تـن گندم 
جنـوب کرمـان،  بوشـهر،  خوزسـتان،  اسـتان های  از 
جیرفـت و کهنـوج خریـداری شـده اسـت. مجـری 
طـرح گنـدم وزارت جهـاد کشـاورزی در گفـت و گو با 
خبرنـگار صنعت،تجارت و کشـاورزی گـروه اقتصادی 
باشـگاه خبرنـگاران جـوان، دربـاره آخریـن وضعیـت 
خریـد تضمینـی گنـدم اظهـار کـرد: براسـاس آخرین 
اسـتان های  از  تـن گنـدم  هـزار   510 از  بیـش  آمـار 
خوزسـتان، بوشـهر، جنـوب کرمان، جیرفـت و کهنوج 
خریـداری شـده کـه نسـبت بـه مـدت مشـابه سـال 
قبـل ۲5 درصـد رشـد داشـته اسـت.وی از پرداخـت 
کل بهـای گنـدم خریـداری شـده خبـر داد و گفـت: 
مطالبـات گنـدم کاران بـه محـض ورود به سـامانه به 
حسابشـان واریـز می شود.اسـفندیاری پور نـرخ پایـه 
هـر کیلـو خریـد تضمینـی گنـدم را یـک هـزار و 700 
تومـان اعـام کـرد و افـزود: بـا توجـه به درصـد افت 
پاییـن هـر کیلو گندم بـا نرخ یک هـزار و 7۲0 تا یک 
هـزار و 730 تومـان از کشـاورزان خریداری می شـود.

از 400  اینکـه بیـش  بیـان  بـا  مجـری طـرح گنـدم 
هزارتـن گنـدم خریـداری شـده به اسـتان خوزسـتان 
اختصـاص دارد، گفـت: مابقـی گندم هـای خریـداری 
شـده مربـوط به اسـتان های بوشـهر، جنـوب کرمان، 
جیرفـت و کهنـوج است.اسـفندیاری پـور با اشـاره به 
اینکـه نیـازی بـه واردات گندم نداریم، گفـت: با توجه 
بـه شـرایط مسـاعد تولیـد امسـال بـرای چهارمیـن 
سـال متوالی در تولیـد گندم خودکفا هسـتیم، از این 
رو نگرانـی از حیـث تامیـن گنـدم مـورد نیـاز نداریم.

مطالبات گندم کاران 
پس از ورود به سامانه به 
حسابشان واریز می شود

خبر

کسب مقام دوم جشنواره بین المللی 
مدولباس توسط هنرمند جنوبی

20 هکتار از اراضی ملی شهرستان 
جیرفت، رفع تصرف شد

تقویت عرصه هنری سیزدهمین 
دوره مسابقات قرآنی مدهامتان

داشـت  بیـان  اسـحاقی  حسـین  شـد 
برگزارشـدو    10 تـا   ۶ از  جشـنواره  ایـن   :
اسـامی   ارشـاد  و  فرهنـگ  کل  اداره 
جنـوب کرمـان در ایـن جشـنواره  دارای 
همچنیـن  بـود.وی  لبـاس  و  مـد  غرفـه 
جنـوب  از  خیابانـی  تیاتـر  داد:سـه  خبـر 
کرمـان نیـز بـه جشـنواره طلوع سیسـتان 
حسـین   . یافته انـد  راه  بلوچسـتان  و 
اسـحاقی بیـان داشـت: جشـنواره تیاتـر 
پیشـگیری  موضـوع  بـا  طلـوع  خیابانـی 
آسـیب های اجتماعـی در شهرسـتان های 
،نیکشـهر  ،سـرباز  ،سـراوان  ایرانشـهر 
روز  هفـت  مـدت  بـه  چابهـار  ،و  ،زابـل 
و  ..کرمـان  ماننـد  اسـتان های  باحضـور 
،زهـک  ،زاهـدان  ،تهـران  جنـوب  کرمـان 

می شـود. برگـزار 

حمـزه احمدی، گفت: بـه منظور 
صیانت و حراسـت از حقوق بیت  
المـال ۲0 هکتـار از اراضـی ملـی 
روسـتای کریـم آبـاد شهرسـتان 
جیرفـت، رفـع تصـرف شـد.»حمزه احمدی« 
رئیـس کارگـروه اجرایـی تحقـق جامـع امـر 
حفاظـت از عرصـه های منابـع طبیعی جنوب 
کرمـان، در گفـت و گو بـا خبرنـگار خبرگزاری 
شبسـتان از کرمـان جنـوب، گفـت: بـه منظور 
صیانـت و حراسـت از حقـوق بیت المـال ۲0 
هکتـار از اراضـی ملـی روسـتای کریـم آبـاد 
 49۶ پـاک  در  واقـع  جیرفـت،  شهرسـتان 
اصلـی بخـش 45 کرمـان کـه چنـدی پیـش 
توسـط افراد سـودجو مورد تصرف قـرار گرفته 
بـود از تصـرف سـودجویان خارج شـد. حمزه 
حفاظـت  ویـژه  پاسـگاه   افـزود:  احمـدی، 

بـا  جیرفـت  شهرسـتان  طبیعـی  منابـع  از 
همکاری دسـتگاه قضایی و نیـروی انتظامی 
شهرسـتان،  ایـن اراضـی ملـی را از دسـت 
متصرفیـن خـارج و بـه دولـت برگرداندنـد.

وی بـا تأکیـد بـر برخـورد قاطـع بـا هرگونـه 
زمین خـواری و تخریـب منابـع طبیعی، اظهار 
کـرد: هرگونـه زمین خـواری بـر اسـاس مواد 
۶90 تـا ۶93 قانـون مجـازات اسـامی جـرم 
تصـرف،  رفـع  بـر  عـاوه  و  محسـوب شـده 
فـرد متجـاوز بـه حبـس و پرداخت خسـارت 
اخیـر  سـال های  طـی  می شـود.  محکـوم 
جنـوب  منطقـه  قضایـی  مراجـع  و  مدیـران 
کرمـان بـا جدیت و حساسـیت ویژه ای بحث 
پیگیـری کردنـد  و  نظـارت  را  زمین خـواری 
تـا از بـروز چنیـن تخلفاتـی تـا حـد امـکان 

جلوگیـری شـود. 

سرپرسـت دبیرخانه کانـون های 
جنـوب کرمـان گفـت:  مسـاجد 
عرصـه هنـری سـیزدهمین دوره 
مدهامتـان  قرآنـی  مسـابقات 
تقویـت شـده اسـت.»مجید خوبـی زاده« بـه 
خبرنـگار خبرگـزاری شبسـتان در مشـهد بـا 
تاکیـد بر نقـش ارزنـده فعالیت های گسـترده 
قـرآن محـور که سـبب ایجـاد انگیزه در نسـل 
نوجـوان و جـوان گردیده اسـت، اظهار داشـت: 
امسـال نسـبت به سـال های گذشته به سبب 
شـکل گیـری بحـث سـنی و توجـه ویـژه بـه 
قشـر نوجـوان و جوان، شـاهد پیشـرفت ها و 
رضایـت منـدی هـای بیشـتری بودیـم کـه در 
عرصـه هـای هنـری بـا کیفیـت و اثربخشـی 
بسـیاری به میـدان رقابت آمده اند.سرپرسـت 
دبیرخانـه کانـون های مسـاجد جنـوب کرمان 

افـزود: اعضـای کانون هـا همـان مـردم عادی 
هسـتند که بـا جذب بسـیار باالی کانـون های 
مسـاجد، ظرفیـت های هنری کشـف شـده و 
پس از شناسـایی، موجبات پیشـرفت و رشـد 
آنـان فراهـم می شـود.خوبی زاده بـا اشـاره بـه 
ایـن کـه کانـون های مسـاجد بعـد از بسـیج، 
بیشـترین حضـور و جمعیـت مردمـی را از آن 
خـود نمـوده انـد، اظهارداشـت: بایـد برنامـه 
هـای متعـددی بـرای اعضـای کانونـی در نظر 
گرفتـه شـود و تـا بـه حـال جـای یـک رقابت 
قرآنـی در بیـن کانـون هـا خالـی بود کـه بچه 
هـای کانونـی بتوانند خودشـان را محک بزنند 
و موفـق بـه کسـب مقام های کشـوری شـوند 
امـا اکنـون بـا مسـابقات کشـوری همچـون 
مدهامتـان، بسـتر رقابـت هـای سـالم قرآنی 

فراهم ششـده اسـت.

روزنامه پیام ما
خبر داد: تعداد گردشگران ورودی به ایران دوبرابر شد.

روزنامه جام جم
بررسی کرد: ضدونقیض های بنزینی، نمایندگان تاکید بر اصاح طرح دولت 

برای سهمیه بندی سوخت دارند.

ربیـس دادگسـتری جیرفـت گفت: آمـار پرونده هـای طاق در 
شهرسـتان جیرفت در سـال 97 نسـبت به مدت مشـابه سـال 
9۶ نزدیـک بـه ۶ درصد کاهش یافته اسـت.به گزارش خبرنگار 
مهر، احمد علی انجم روز در تشـریح عملکرد یک سـال گذشـته 
دسـتگاه قضائی در شهرسـتان جیرفت اظهار داشـت: در سـال 
گذشـته 1۲ هـزار و 835 فقـره پرونـده بـه شـعب دادگاه هـای 
)شـعب کیفـری یک- کیفـری دو و انقاب( جیرفت وارد شـد 
کـه متقابـاً قضـات ایـن محاکـم موفـق بـه رسـیدگی بـه 1۲ 
هـزار و 408 فقـره پرونـده شـده اند.وی بـا بیان اینکه متوسـط 
زمـان رسـیدگی بـه پرونده هـا در دادگسـتری جیرفـت 141 روز 
اسـت، عنوان کرد: متوسـط نرخ رسیدگی در شـعب دادگاه های 

جیرفـت 97 درصد اسـت.
علـی انجم روز گفت: در سـال گذشـته هشـت هـزار و ۶91 فقره 
پرونـده بـه شـوراهای حـل اختـاف جیرفت وارد شـده اسـت 
و طـی ایـن مـدت هشـت هـزار و 9۲1 پرونـده مختومـه شـده 
اسـت.وی عنوان کـرد: با تاش کارکنان شـوراهای حل اختاف 
در شهرسـتان جیرفـت بالـغ بـر شـش هـزار و ۲00 پرونـده بـا 

صلح و سـازش به پایان رسـید.وی متوسـط نرخ رسـیدگی در 
شـوراهای حل اختاف را 103 درصد و متوسـط زمان رسـیدگی 
را 30 روز اعـام کرد.انجـم روز ادامـه داد: در سـال گذشـته 17 
هـزار و 505 پرونـده نیز به شـعب دادسـرای عمومـی و انقاب 
جیرفت وارد شـده اسـت که در این رابطه شـاهد نرخ رسـیدگی 
103 درصـدی بـوده ایم و متوسـط زمان رسـیدگی در دادسـرای 
عمومـی و انقـاب جیرفـت 41 روز اسـت.وی گفـت: میـزان 
اباغ هـای الکترونیـک در شهرسـتان جیرفـت از 37 در صـد 
در سـال 9۶ بـه حـدود 73 درصـد در سـال 97 افزایـش یافته 
اسـت.انجم روز ضمن بر شـمردن آثـار مثبت ابـاغ الکترونیک 
در جهـت جلوگیـری از اطاله دادرسـی در محاکـم قضائی اظهار 
داشـت: بـه همیـن منظـور عاوه بـر همـکاری بـرای راه اندازی 
دفتـر خدمات الکترونیـک قضائی در شهرسـتان جیرفت، یک 
باجـه از ایـن دفتر بـرای ثبت نامه ثنا در ورودی دادگسـتری راه 
انـدازی شـده اسـت کـه خـود کمک شـایانی بـه اربـاب رجوع 
و رضایتمنـدی آنهـا از دسـتگاه قضایـی خواهد بـود.وی اضافه 
کـرد: بـا توجه به برگزاری جلسـات متعدد با مشـاوران خانواده 
و اسـتفاده از ظرفیـت مشـاوران در امر اختافـات خانوادگی در 
سـال 1397 کاهـش ۶ درصـدی پرونده طـاق در حوزه قضائی 

جیرفـت را شـاهد بـوده ایم کـه آمار امیـدوار کننده ای اسـت.
رییـس دادگسـتری جیرفـت بیـان کـرد: از آنجایـی کـه حفـظ 
انفـال عمومـی و اراضی ملی از اهمیت خاصی برخوردار اسـت، 
دسـتگاه قضائـی بـا تاش هـای کـه در سـال های 95و9۶ در 
مجموعـه شهرسـتان جیرفـت کـرد، می تـوان گفت که در سـال 
97 کمتریـن تصرفـات اراضی ملی و تعدی انفـال عمومی را در 
ایـن شهرسـتان داشـته ایم.انجم روز بـه ارتبـاط خـوب مقامات 
قضائـی شهرسـتان جیرفـت بـا اصحـاب رسـانه اشـاره کـرد و 

گفـت: در سـال گذشـته جلسـات متعـدد خبـری بـا اصحـاب 
قضایـی  عملکـرد دسـتگاه  رسـانی  اطـاع  در جهـت  رسـانه 
شهرسـتان و تنویـر افـکار عمومـی انجـام داده ایـم.وی تصریح 
کـرد: در راسـتای حفـظ حقـوق شـهروندی دسـتگاه قضائـی 
شهرسـتان اقـدام بـه تأسـیس و راه انـدازی شـعبه شـورای 
حـل اختـاف ویـژه زنـدان، همچنیـن راه انـدازی دفتـر حقوق 
شـهروندی در زنـدان جیرفـت کـرده اسـت.انجم روز بـه ایجـاد 
شـعبه دوم اجـرای احـکام شـورای حـل اختـاف در جیرفـت 
اشـاره کـرد و گفـت: تمامـی اقدامـات انجام شـده باعث شـده 
اسـت کـه ایجـاد صلـح و سـازش رونـد چشـمگیری بـه خود 
گیـرد و از تضییـع حقوق شـهروندی جلوگیری شـود؛ اجرای به 

موقـع احـکام شـوراها از آثـار ایـن خدمـات قضائی اسـت.
رییـس دادگسـتری شهرسـتان جیرفـت بـه اقدامـات انجام 
شـده از سـوی شـورای پیشـگیری از وقوع جرم شهرسـتان 
اشـاره کـرد و گفـت: تمامـی برنامه هـای اباغـی معاونـت 
پیشـگیری از وقـوع جـرم دادگسـتری کل اسـتان کرمان در 

شهرسـتان اجرا شـده اسـت.
وی اعـام کرد: در راسـتای پیشـگیری از وقوع جرم دسـتگاه 
قضائـی اقـدام بـه برگـزاری جلسـات متعـدد بـا مشـاوران 
خانـواده و شناسـایی و معرفـی مربیان مصلحیـن و حکمین 

قرآنـی کرده اسـت.
انجـم روز بـه برگـزاری جلسـات متعـدد بـا مشـاوران مدارس 
نیـز  پـرورش جیرفـت  و  آمـوزش  بـا همـکاری  شهرسـتان 
اشـاره کـرد و افـزود: در این جلسـات بـا معرفی آسـیب های 
اجتماعـی دامنگیر دانـش آموزان و خانواده هـا از این ظرفیت 
جهـت کاهـش آسـیب های اجتماعـی به طـور ویژه اسـتفاده 

است. شـده 

آمار طالق در جیرفت شش درصد 
کاهش پیدا کرد

سراسری

سراسری

استخرهای جیرفت بدلیل تعمیرات 
تعطیل هستند

معاضـدی رییـس اداره ورزش و جوانـان جیرفت دلیل تعطیلی 
اسـتخرهای ایـن شـهر را آمـاده کردن بـرای فصل جدیـد عنوان 
کـرد. ایـن مسـوول بـه »کاغذوطن«گفت:»همه این اسـتخرها 

البتـه بـه دلیـل تعمیـرات در حـال حاضرتعطیـل هسـتند.«وی 
اضافـه کرد:»اسـتخر نیلـی چندسـال اسـت تعطیـل شـده و 
از پانزدهـم اردیبهشـت مـاه فعالیـت خـود را از سـرمی گیرد ، 
اسـتخرهای دانش و ارکیده هم تعمیراتشـان رو به پایان است و 
تـا ده روز آینـده فعالیت خود را دوباره شـروع می کنند.معموال در 

اوایل گرم شـدن هوا  حدود ده روز اسـتخرها را تعطیل می کنند 
تـا شکسـتگی کاشـی ها را رفـع و آن را را تمیـز کنند.«معاضـدی 
تاکیـد کرد:»بـه زودی باید کاس آمادگی ناجیـان را برگزار کنیم، 
نجـات غریق هـا هـر سـال بایـد دوره آمادگـی نجـات غریـق را 
بگذارننـد تـا بتواننـد در اسـتخرها حضـور پیدا کنند، امسـال این 

دوره در جیرفت برگزار می شـود در حالی که هر سـال ناجی های 
جیرفتـی بـرای گذراندن دوره های آموزشـی باید به مرکز اسـتان 
می رفتنـد و هزینـه زیـادی را بابت»خوابگاه،غـذا و...«پرداخـت 
می کردنـد.«وی  افزود:»خـودم هـم ناجی هسـتم و امسـال در 
نظـر داریـم مـدرس و ممتحـن را از کرمـان دعـوت کـرده تـا بـه 
جیرفـت بیایـد و ناجی هـا مجبـور به سـفر بـه کرمان نباشـند.«

تعطیلی سه ساله تنها استخر کهنوج
سـتوان رییـس اداره ورزش و جوانـان شهرسـتان کهنـوج نیز 
به»کاغذوطن«گفت:»اسـتخر شـنای نشـاط کهنـوج قبـل از 
آمـدن مـن بـه این نهـاد تعطیل شـده بـود و بـا پیگیری های 
فرمانـدار قـرار اسـت بـه زودی کار خـود را شـروع کنـد.«وی 
شهرسـازی  و  راه  اداره  زیرنظـر  اسـتخر  تصریـح کرد:»ایـن 
اسـت.«البته آقـای سـتوان در زمـان ورود بـه اداره ورزش و 
جوانـان کهنـوج قـول داده بـود ظـرف مـدت یک ماه اسـتخر 
کهنـوج را راه انـدازی کنـد امـا ایـن وعـده او پـس از گذشـت 
آگاه کـه  حـدود 10 مـاه محقـق نشـده اسـت. یـک منبـع 
نخواسـت نامـش فـاش شـود هـم گفت:»حـدود سـه سـال 
اسـت افتتـاح اسـتخر کهنـوج بـا وعده هـای امـروز و فـردا 
همـراه شـده و دیگـر همـه از بازگشـایی ایـن اسـتخر ناامیـد 
هسـتند.«وی تصریـح کـرد:» ایـن اسـتخر بـرای بازسـازی 
تحویـل پیمانکار شـده بـود و پس از تحویل موقت مشـخص 
شـد پـروژه دارای مشـکاتی اسـت وپیمانـکار سـابق حاضـر 
بـه رفـع عیـوب نشـد کـه بـه خلـع شـدن او ختـم شـد و 
پیمانـکار دیگـری پـروژه را بـه دسـت گرفـت کـه او هـم بـه 
دلیـل نبـود بودجـه از انجـام کار سـرباز زده است.«متاسـفانه 
نشـد. شهرسـازی  و  راه  بـا  ارتبـاط  بـه  »کاغذوطن«موفـق 

استخر قلعه گنج هم به راه نیفتاده است
حـاج حسـینی رییـس اداره ورزش و جوانـان قلعه گنـج هـم 
به»کاغذوطن«می گوید:»ایـن منطقـه در گذشـته از داشـتن 
اسـتخر محـروم بـود و بنیـاد مسـتضعفان کار سـاخت یـک 
اسـتخر را در ایـن شـهر آغـاز کـرد کـه هنوز بـه اتمام نرسـیده 
اسـت.«وی افزود:»ایـن پـروژه در حال حاضر حـدود 90درصد 
انجـام  در حـال  آن  و کار سـاخت  دارد  فیزیکـی  پیشـرفت 
است.«حسـینی در بهمـن مـاه 97 در مصاحبـه ای گفتـه بـود

  » طـی   درخواسـت   مـا   از   بنیادمسـتضعفان   جهـت   احـداث  
 اسـتخر   شـنا   بـا   موافقـت   ایـن   سـازمان،    پـروژه   آغـاز   بـه   کار  
 کـرد   و   در   حـال   حاضـر   اسـتخر   شـنای   قلعه گنـج   در   مرحلـه  
 بهره بـرداری   اسـت   که   در   ایـام   دهه فجر   افتتاح   خواهد   شـد .«

حاج حسینی رییس اداره ورزش و جوانان 
قلعه گنج هم به»کاغذوطن«می گوید:»این 

منطقه در گذشته از داشتن استخر محروم بود 
و بنیاد مستضعفان کار ساخت یک استخر را 
در این شهر آغاز کرد که هنوز به اتمام نرسیده 
است.«وی افزود:»این پروژه در حال حاضر 
حدود 90درصد پیشرفت فیزیکی دارد و کار 
ساخت آن در حال انجام است.«حسینی در 

بهمن ماه 97 در مصاحبه ای گفته بود
  » طی   درخواست   ما   از   بنیادمستضعفان   جهت  

 احداث   استخر   شنا   با   موافقت   این   سازمان،   
 پروژه   آغاز   به   کار   کرد   و   در   حال   حاضر   استخر  
 شنای   قلعه گنج   در   مرحله   بهره برداری   است   که  

 در   ایام   دهه فجر   افتتاح   خواهد   شد .«ستوان 
رییس اداره ورزش و جوانان شهرستان کهنوج 
نیز به»کاغذوطن«گفت:»استخر شنای نشاط 
کهنوج قبل از آمدن من به این نهاد تعطیل 
شده بود و با پیگیری های فرماندار قرار است 
به زودی کار خود را شروع کند.«وی تصریح 
کرد:»این استخر زیرنظر اداره راه و شهرسازی 

است.«

بالتکلیفی استخرهای شنا در جنوب استان
استخرهای جیرفت تعطیل هستند، تعطیلی استخر کهنوج به سه سال رسیده و استخر قلعه گنج هم هنوز افتتاح نشده است
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جنوب کرمان کشتارگاه صنعتی مرغ ندارد
فرماندار جیرفت: جنوب استان به یک کشتارگاه طیور نیاز دارد، زیرا مرغ های این منطقه از کشتارگاه 

کرمان و یزد تهیه می شود

ســال گذشــته درســت در اردیبهشــت مــاه، کاغــذ وطــن 
بــه نبــود یــک کشــتارگاه صنعتــی مــرغ در جنــوب 
اســتان کرمــان پرداخــت بــا گذشــت یــک ســال از ایــن 

ــدارد. ــه کشــتارگاه ن ــن منطق ــوز ای ــاق هن اتف
ــاد  ــداد زی ــود تع ــا وج ــان ب ــتان کرم ــوب اس در جن
مرغــداری، هنــوز یــک کشــتارگاه صنعتــی طیــور 
وجــود نــدارد و بــه همیــن دلیــل مــرغ از شــهر 
ــرمایه گذار  ــود س ــود. نب ــه می ش ــزد تهی ــان و ی کرم
ــه  ــت. ب ــکل اس ــن مش ــی ای ــل اصل ــی عام خصوص
از شــهروندان جیرفتــی در  عنــوان نمونــه وقتــی 
ــک  ــه ی ــم هم ــؤال می کنی ــرغ س ــه م ــوص تهی خص
ــی  ــای پروتئین ــه مغازه ه ــد ک ــابه می دهن ــخ مش پاس
جیرفــت، مــرغ مــورد نیــاز خــود را از کشــتارگاه های 
ــن موضــوع اعتمــاد  ــد. ای ــه می کنن شــهر کرمــان تهی
شــهروندان را نســبت بــه ســامت مرغ هــا نیــز 

ــت.  ــش داده اس کاه
ــد:  ــی، می گوی ــهروندان جیرفت ــی از ش ــی«، یک  »مجتب
جیرفــت کشــتارگاه مــرغ نــدارد. چندبــاری هــم دیــده ام 
کــه مــرغ توســط خودروهایــی بیــن مغــازه داران پخــش 
بهداشــتی  توزیــع  نحــوه  ایــن  نمی دانــم  می شــود. 
دیگــر  از  ناصــری«،  »محســن  خیــر!   یــا  اســت 
ــت  ــوم نیس ــد: معل ــم می گوی ــی، ه ــهروندان جیرفت ش
ــه  ــد از کجــا تهی ــه مغــازه می آورن گوشــت مرغــی کــه ب

می شــود.  

توزیع مرغ با خودروهای دام پزشکی
کل  اداره  ســامت  معــاون  مشــایخی«،  »خوبیــار   
دام پزشــکی جنــوب کرمــان، در گذشــته بــه کاغــذ وطــن 
گفتــه بــود: مــرغ از شــمال کرمــان بــه جنــوب کرمــان از 
ــا دریافــت گواهــی حمــل از سیســتم  شــمال اســتان ب
قرنطینــه حمــل و بــه شــهرها ارســال می شــود کــه 
تاریــخ تولیــد و انقضــا نیــز بــا دســتگاه روی بســته مــرغ 
ــکل  ــه ش ــای آن ب ــخ انقض ــی تاری ــود. یعن ــک می ش ح
برچســب نیســت و قابلیــت تعویــض و دســتکاری ندارد. 
ــتاندارد و  ــودرو اس ــا خ ــم ب ــگاه ها ه ــام فروش ــرغ تم م

ــود.  ــع می ش ــال دار توزی یخچ
ــوب  ــر کل اداره دام پزشــکی جن ــی احمــدی«، مدی  »عل
ــوب  ــتارگاه در جن ــود کش ــوص نب ــز در خص ــان، نی کرم
کرمــان بــه کاغذوطــن می گویــد: ایجــاد کشــتارگاه 
صنعتــی مــرغ در جنــوب اســتان بــه ســرمایه گذار 
بایــد  ســرمایه گذار  یــک  دارد.  احتیــاج  خصوصــی 
ــای  ــد در حوزه ه ــوع بای ــن موض ــد و ای ــی باش متقاض
اقتصــادی بررســی شــود، امــا تــا جایــی کــه مــن اطــاع 
دارم، بــر اســاس جمعیــت طیــور در مرغداری هــای 
ــرای ایجــاد  ــه ســرمایه گذاری ب منطقــه کســی حاضــر ب

ــت.  ــده اس ــور نش ــتارگاه طی کش

نیاز اساسی جنوب به کشتارگاه طیور 
ــه  ــاز ب ــوب نی ــه جن ــا منطق ــیم آی ــدی می پرس از احم
ــد:  ــخ می ده ــه وی پاس ــدارد؟ ک ــی ن ــتارگاه صنعت کش
در حــوزه دام پزشــکی و بهداشــتی هرچــه زیرســاخت ها 
ــن  ــد، پروتئی ــه باش ــک منطق ــه ی ــک ب ــتر و نزدی بیش
بــا کیفیت تــری بــه دســت مصرف کننــده می رســد. 
ــه  ــت ک ــر اس ــم راحت ت ــده ه ــرای تولید کنن ــًا ب مطمئن
ــردم  ــت م ــه دس ــر ب ــت بهت ــا کیفی ــر و ب ــرغ را زودت م
ــی  ــا وجــود پیگیری های برســاند. وی ادامــه می دهــد: ب
کــه مــا از طریــق فرمانداری هــای 7 شــهر جنوبــی 
داشــتیم، تــا بــه حــال متقاضــی بــرای ایجــاد کشــتارگاه 

ــتیم.  ــدی نداش ــور ج ــه ط ــور ب ــی طی صنعت
حــوزه  در  مرغداری هــا  بیشــتر  کــه  آن جایــی  از 
ــًا  ــد: قطع ــدی می گوی ــت، احم ــت اس ــتان جیرف شهرس
هرچــه کشــتارگاه بــه مرغداری هــا نزدیک تــر باشــد، 
ــد. در  ــه وجــود می آی ــرای مــردم ب ــت بیشــتری ب رضای
ــده از مرغداری هــای  ــه صــورت زن حــال حاضــر مــرغ ب
بــه  و  مــی رود  بــه کشــتارگاه های کرمــان  جنــوب 
ــارت  ــت نظ ــای تح ــا خودروه ــته بندی و ب ــورت بس ص
دام پزشــکی بــه جنــوب اســتان وارد و توزیــع می شــود. 

حمایت از سرمایه گذار 
فرمانــدار جیرفــت نیــز کــه بــه تازگــی بــرای ایــن ســمت 
انتخــاب شــده اســت، بــه کاغذوطــن می گویــد: کشــتارگاه 
صنعتــی مــرغ در جنــوب وجــود نــدارد و در صــورت وجــود 
ــا  ــای مجوز ه ــد اعط ــای الزم مانن ــرمایه گذار، حمایت ه س
و تســهیات را مــد نظــر قــرار خواهیــم داد تــا ایــن واحــد 

صنعتــی در منطقــه جنــوب افتتــاح شــود. 

بــا توجــه بــه ایــن کــه »ابــوذر عطاپــور« فرمانــدار دیگــر 
شــهرهای جنوبــی هــم بــوده اســت، توضیــح می دهــد: 
ــاز  ــور نی ــتارگاه طی ــک کش ــه ی ــًا ب ــتان کام ــوب اس جن
ــرا تمامــی مرغ هــای ایــن منطقــه از کشــتارگاه  دارد، زی
کرمــان و یــزد تهیــه می شــوند. مطمئنــًا جمعیــت یــک 
ــی دارد و  ــن خدمات ــه چنی ــاج ب ــوب احتی ــی جن میلیون
ایــن نیــاز منطقــه اســت. در شهرســتان های قبلــی 
ــی  ــودم، آمادگ ــدار ب ــه فرمان ــوج ک ــوب و کهن رودبارجن
بانــک  و حمایــت اداره کل دام پزشــکی و همچنیــن 
کشــاورزی جنــوب بــرای اعطــای تســهیات الزم وجــود 

داشــت. 

تمایل به سرمایه گذاری
ــاد، نیــز در خصــوص   نماینــده مــردم جیرفــت و عنبرآب
چرایــی نبــود یــک ســرمایه گذار بــرای ایجــاد کشــتارگاه 

ــه  ــوط ب ــد: ایجــاد کشــتارگاه طیــور مرب صنعتــی می گوی
ــد از  ــن کشــتارگاه بای ــه ای ــی نیســت، بلک بخــش دولت
ســوی بخــش خصوصــی ســاخته شــود. ایــن کار هــم 
ــاد  ــدا اقتص ــرمایه گذار ابت ــه س ــت ک ــن اس ــتلزم ای مس
ــی  ــد. »یحی ــه آن ورود کن ــد ب ــی و بع ــه را بررس منطق
کمالی پــور« ادامــه می دهــد: در حــال حاضــر یــک نفــر 
ــدام  ــور اق ــک کشــتارگاه طی ــرای ایجــاد ی ــل دارد ب تمای
ــد. ایــن فــرد در یکــی از مناطــق جیرفــت بلدرچیــن  کن
ــه داشــتیم،  ــی ک ــق صحبت های ــد و طب ــرورش می ده پ

ــد. ــه فعالیــت کن ــن زمین قــرار اســت در ای

قابلیت های سرمایه گذاری در جنوب کرمان
نماینــده مــردم جیرفــت و عنبرآبــاد، در پاســخ بــه ایــن 
ســوال کــه بــا توجــه بــه نبــود متقاضــی و ســرمایه گذار 
خصوصــی در حــوزه یادشــده و همچنیــن ثــروت و 
قابلیتــی کــه منطقــه جنوبــی کرمــان دارد، آیــا می تــوان 
بــرآورد کــرد ســرمایه گذاری در جنــوب کار ســختی 
ــرای همــه  ــن موضــوع ب ــد: ای ــر؟ می گوی ــا خی اســت ی
ــوب  ــر در جن ــال حاض ــدارد. در ح ــت ن ــا عمومی حوزه ه
ــی  ــاورزی و معدن ــی، کش ــروژه صنعت ــا پ ــان ده ه کرم
ــور  ــه ط ــتند؛ ب ــت هس ــال فعالی ــه در ح ــده ک ــر ش دای
مثــال ســاخت شــهرک صنعتــی شــماره ۲ تمــام شــده 
و بایــد شــهرک شــماره 3 شــروع شــود. اگرچــه ممکــن 
ــل  ــه دلی ــات ب ــی موضوع ــرمایه گذار در بعض ــت س اس
مقــرون بــه صرفــه نبــودن آن ورود نکنــد. »یحیــی 
بایــد  ســرمایه گذاری  می دهــد:  ادامــه  کمالی پــور« 
بــه شــکلی انجــام شــود تــا ســرمایه ای کــه بــه دســت 
می آیــد متناســب بــا هزینه هــا باشــد. ممکــن اســت در 
ــرای ســرمایه گذاری  ــرد ب ــا ف ــغ ی ــا تبلی بعضــی زمینه ه

تشــویق نشــده باشــد. 
ــًا  ــد: قطع ــاد می گوی ــت و عنبرآب ــردم جیرف ــده م نماین
جنــوب اســتان بــه کشــتارگاه طیــور بــه صــورت صنعتــی 
ــی  ــه جوجه کش ــک کارخان ــی ی ــر حت ــاج دارد؛ اگ احتی
هــم در منطقــه موجــود باشــد نیــاز اســت ماباقــی 

ــود.  ــن ش ــه آن تأمی ــوط ب ــت مرب صنع

راضیه زنگی آبادی
خبرنگار/کاغذ  وطن

ــاد  ــا وجــود تعــداد زی در جنــوب اســتان کرمــان ب
ــور  ــی طی ــتارگاه صنعت ــک کش ــوز ی ــداری، هن مرغ
ــهر  ــرغ از ش ــل م ــن دلی ــه همی ــدارد و ب ــود ن وج
ــرمایه گذار  ــود س ــود. نب ــه می ش ــزد تهی ــان و ی کرم
ــه  ــی ایــن مشــکل اســت. ب خصوصــی عامــل اصل
ــی در  ــهروندان جیرفت ــی از ش ــه وقت ــوان نمون عن
خصــوص تهیــه مــرغ ســؤال می کنیــم همــه یــک 
پاســخ مشــابه می دهنــد کــه مغازه هــای پروتئینــی 
جیرفــت، مــرغ مــورد نیــاز خــود را از کشــتارگاه های 
شــهر کرمــان تهیــه می کننــد. ایــن موضــوع اعتمــاد 
ــز  ــا نی ــالمت مرغ ه ــه س ــبت ب ــهروندان را نس ش

ــت.  ــش داده اس کاه

وزیر ارتباطات : 

باز بودن عرصه رقابت جلوی 
فساد را می گیرد

وزیـر ارتباطـات و فنـاوری اطاعـات بـر لـزوم باز بـودن رقابت در عرصـه خدمات نـرم افزارها تاکید 
کـرد و افـزود: اگـر ایـن کار انحصاری شـود به معنای وجود فسـاد و رانت اسـت و بایسـتی جلوی 
آن را گرفـت. بـه گـزارش ایسـنا محمدجواد آذری جهرمی صبح 1۲ اردیبهشـت ماه در جلسـه کارگره 
سـامت اسـتان کرمـان گفـت: باید مشـکات موجود در مسـیر اجـرای طرح نسـخه الکترونیکی 
بیـن وزارت بهداشـت، درمـان و آمـوزش پزشـکی و وزارت ارتباطـات و فناوری اطاعات حل شـود.

وی ادامـه داد: بایـد از یـک درگاه واحـد امـکان رصـد ایـن طـرح توسـط وزارت بهداشـت، درمان و 
آمـوزش پزشـکی، وزارت ارتباطـات و فناوری اطاعات و بیمه سـامت ایجاد شـود.وزیر ارتباطات و 
فنـاوری اطاعـات بـا بیـان این مطلب که اجرای طرح نسـخه الکترونیک در اسـتان کرمان نشـان 
از عـزم جـدی و مدیریـت جهادی در این حـوزه دارد، اظهار کرد: اتصال بین تامین اجتماعی و بیمه 
سـامت تا حدی ایجاد شـده اسـت و باید با سـایر واحدها نیز اتصال برقرار شـود.وی با بیان این 
مطلـب کـه مشـکات ارتباطی این طـرح را اعام تا در راسـتای رفع آنها اقدامـات الزم صورت گیرد، 
اظهار کرد: محدودیت های ارایه خدمات دیتا در اسـتان کرمان نیز باید بررسـی شـود تا مشـکات 
ایـن مسـیر حـل و فصل شـود.آذری جهرمی بر لزوم باز بـودن رقابت در عرصه خدمـات نرم افزارها 
تاکیـد کـرد و افـزود: اگـر ایـن کار انحصاری شـود به معنای وجود فسـاد و رانت اسـت و بایسـتی 
جلـوی آن را گرفـت. وی تاکیـد کرد: دولت الکترونیکی بایـد خدمات الکترونیکی به صورت رقابتی 
بـه همـه ارایـه دهد و دولت الکترونیکی برای جلوگیری فسـاد آمده اسـت.وزیر ارتباطات و فناوری 
اطاعـات بیـان کـرد: وقتـی صحبـت از یکپارچه بودن نـرم افزارها به میـان می آید هر دسـتگاه در 
صـدد اسـت کـه نـرم افزار خـود را اجرایـی کند کـه در این رابطه چندین سـامانه با چندیـن بانک و 
زیرسـاخت ایجـاد مـی شـود و در نهایت مردم خدمـات نمی گیرند و صرفه جویی نیـز در هزینه ها 
محقـق نمی شـود. وی بـا بیـان این مطلب که نرم افزار بیمه سـامت از اموال بیمه سـامت اسـت 
و در ادامـه مسـئول خوشـه سـامت را وزارت بهداشـت و درمـان دانسـت و اظهـار کـرد: اسـتاندارد 
گـذاری بیـن دسـتگاهی در شـورای فنـاوری اطاعـات و ارتباطات انجام شـده اسـت و همه کمک 
مـی کنیـم کـه اسـتاندارد تبـادل ارتباطات بیـن این موارد درسـت شـود و در این راسـتا دیگر فرقی 

نخواهـد داشـت که بیمه تامیـن اجتماعی یا بیمه دیگر اسـت.
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شـرکت معدنـی و صنعتـی گل گهـر روز چهارشـنبه 
از  خارجـی  خبرنـگاران  از  تعـدادی  میزبـان 
از  تعـدادی  و  بین المللـی  معتبـر  رسـانه های 
خبرنـگاران رسـانه های کشـوری، اسـتانی و محلی 
بـود کـه بـه منظـور بازدیـد از طرح هـا و پروژه های 
مختلـف منطقـه معدنـی و صنعتی گل گهـر در این 

منطقـه حضـور پیـدا کـرده  بودنـد.
بـا توجه بـه اتفاقات بزرگـی که در سـال های اخیر 
در منطقـه گل گهـر شـاهد آن بودیـم و ده هـا طرح 
و پـروژه بـه دسـت توانمنـد متخصصـان داخلی با 
موفقیـت در ایـن منطقه اجرا شـده اسـت، افتخار 
مجموعـه  نصیـب  خبرنـگاران،  ایـن  از  میزبانـی 

گل گهر شـد.
عنـوان  بـه  آن  از  می تـوان  برنامـه کـه  ایـن  در 
بزرگتریـن تـور خبرنـگاری معدنی کشـور نـام برد، 
معدنـی  شـرکت  مدیرعامـل  تقـی زاده  مهنـدس 
و  معاونیـن  تمامـی  بـه همـراه  صنعتـی گل گهـر 
مدیـران خـود از ابتدا تـا انتهای برنامـه، خبرنگاران 
را همراهـی کردنـد و به صورت صمیمانه و با سـعه 
صـدر، توضیحـات مربـوط به هـر کـدام از پروژه ها 

را بیـان کردنـد.
بازدیـد  آن  از  خبرنـگاران  ای کـه  پـروژه  اولیـن 
کردنـد، پـروژه بیمارسـتان تخصصـی گل گهـر واقع 
در منطقـه ویـژه اقتصـادی سـیرجان اسـت که در 
راسـتای اجـرای مسـئولیت های اجتماعی توسـط 
شـرکت گل گهـر در حـال اجـرا اسـت. بنـا بـه گفته 
تاکنـون  مدیرعامـل گل گهـر،  تقـی زاده  مهنـدس 
پیشـرفت مناسـب و رضایت بخشـی داشته است 
و پیـش بینـی می شـود ظرف یـک سـال آینده به 

بهره بـرداری کامـل برسـد.
مدیرعامـل گل گهـر افـزود: بـا توجـه به اینکـه این 
بیمارسـتان تمامـی تخصـص هـای الزم را خواهـد 
داشـت مطمئنـا پس از افتتاح به قطب پزشـکی و 
درمانـی منطقه جنوب شـرق کشـور تبدیـل خواهد 

. شد
شـرکت گل گهـر  پروژه هایـی کـه  از  دیگـر  یکـی 
دسـت  در  سـیرجان  اقتصـادی  ویـژه  منطقـه  در 
اجـرا دارد، پـروژه تولیـد آهـن اسـفنجی اسـت که 
خبرنـگاران از ایـن پـروژه نیـز بازدید کردنـد. بنا به 
گفتـه مدیـر پـروژه، در ایـن مجموعـه بـا اسـتفاده 

از ضایعـات، یکـی از بـا کیفیـت تریـن محصـوالت 
تولیـد می شـود و بـرای اولیـن بـار در ایـران ایـن 
اتفـاق می افتـد، همچنیـن مشـابه ایـن پـروژه در 
راور کرمـان نیـز توسـط گل گهر در حال اجرا اسـت.

پـروژه سـیم بکسـل نیـز دیگـر پـروژه  گل گهـر در 
منطقـه ویـژه اقتصـادی سـیرجان بـود کـه مـورد 

بازدیـد خبرنـگاران قـرار گرفـت.
ایـن پـروژه کـه قـرار اسـت برخـی از محصـوالت 
درصـد   ۶0 تاکنـون  شـود  تولیـد  آن  در  فـوالدی 
پیشـرفت هـم از نظـر سـرمایه گذاری و هـم از نظر 
عمرانـی داشـته اسـت کـه فـاز اول آن در شـهریور 
مـاه امسـال بـه بهره بـرداری می رسـد و در مرحلـه 
اول برای 400 نفر اشـتغال آفرینی خواهد داشـت.

ویـژه  منطقـه  پروژه هـای  از  بازدیـد  از  پـس 
اقتصـادی سـیرجان، خبرنـگاران از پـروژه تصفیـه 
خانـه فاضـاب سـیرجان در ابتـدای جـاده شـیراز 
بازدیـد کردنـد و در جریـان آخریـن وضعیـت ایـن 

پـروژه قـرار گرفتنـد.
بـه گفته مدیر پـروژه فاضاب سـیرجان این پروژه 
توافـق شـرکت معدنـی  بـا  انتهـای سـال 9۶  در 
صنعتی گل گهر و شـرکت آب و فاضاب سـیرجان 
کار خـود را آغـاز کـرده و تاکنـون بـاالی 30 درصـد 
پیشـرفت فیزیکـی داشـته کـه بـا توجه بـه اجرای 
140 کیلومتـر شـبکه جمـع آوری در ایـن مـدت، 
یـک رکـورد در بحث شـبکه جمـع آوری در کشـور 
محسـوب می شـود و در پایان امسـال فاز یک آن 

وارد مـدار می شـود.
همچنیـن مهنـدس تقـی زاده مدیرعامـل گل گهـر 
در حاشـیه بازدیـد از پـروژه تصفیـه خانـه فاضاب 
سـیرجان گفـت: ایـن پـروژه در راسـتای عمـل بـه 
مسـئولیت هـای اجتماعی توسـط گل گهـر در حال 
اجـرا اسـت و از طرفـی بـا اجـرای آن، بخشـی از 
نیاز شـرکت های منطقـه گل گهر بـه آب نیز برطرف 

می شـود.
مدیرعامـل گل گهـر بـه اجـرای پـروژه انتقـال آب 

خلیـج فـارس نیز اشـاره کـرد و از اجـرای موفقیت 
آمیـز ایـن پـروژه و پیشـرفت آن سـخن گفـت که 
فـاز اول آن در چنـد مـاه آینـده بـه بهره بـرداری 

می رسـد.
خبرنـگاران در بـدو ورود بـه منطقه معدنی صنعتی 
گل گهـر، راهی شـرکت مجتمع جهان فوالد شـدند 
تـا از اولیـن کارخانه تولید شـمش فـوالدی منطقه 
سـیرجان در ایـن شـرکت بازدیـد داشـته باشـند، 
پـروژه ای کـه پس از مدت هـا تاش شـبانه روزی 
به دسـت متخصصـان بومی و کارگـران زحمتکش 
ایـن شـرکت در روزهـای اخیـر به مرحلـه افتتاح و 

بهره برداری رسـیده اسـت.
حضـور در شـرکت مجتمـع جهـان فـوالد فرصـت 
مغتنمـی بـود تـا مهنـدس تقـی زاده بـا حضـور در 
یکـی از خطـوط تولید این شـرکت در بیـن کارگران 
حضـور پیـدا کند و با اهدای شـاخ گل به مناسـبت 
روز کارگـر بـه کارگـران از زحمـات و تاش های آنها 

تقدیـر و تشـکر کند.
بازدیـد از آنومالـی معـدن شـماره 3 شـرکت گهـر 
زمیـن، مقصد بعـدی خبرنگاران بود که بر اسـاس 
ایـن معـدن، خبرنـگاران در  توضیحـات مدیـران 
جریـان آخریـن وضعیـت اکتشـاف و اسـتخراج 

سـنگ آهـن از آن قـرار گرفتنـد.
نشسـت  برگـزاری  نیـز،  برنامـه  پایانـی  قسـمت 
صمیمانـه مهندس تقی زاده با خبرنـگاران در محل 

سـالن کنفرانـس شـرکت گل گهـر بود.
در ابتـدای ایـن نشسـت مهنـدس سـید علیرضـا 
مرتضـوی مدیـر روابط عمومـی و امـور بین الملـل 
شـرکت معدنی صنعتـی گل گهر ضمـن خیر مقدم 
تعـداد خبرنـگار در  ایـن  بـه خبرنـگاران، حضـور 
منطقـه گل گهـر از رسـانه های مختلـف را بـه فـال 
نیـک گرفـت و آن را فصلی جدید در تعامل گل گهر 

بـا رسـانه ها دانسـت.
در ادامـه نشسـت، مهنـدس تقـی زاده مدیرعامـل 
شـرکت گل گهـر بـا تشـکر از حضـور خبرنـگاران در 

منطقـه گل گهـر، صحبت هـای خـود را بـا اشـاره به 
منویـات مقـام معظـم رهبـری مبنـی بـر توجـه به 
رونـق تولیـد و اقتصـاد مقاومتی آغاز کـرد و گفت: 
بنـده بـه عنـوان یـک کارشـناس حـوزه صنعـت 
نمی کنـم  هـم صحبـت  سیاسـی  اقتصـاد کـه  و 
معتقـدم که راه برون رفت از معضات و مشـکات 
بحـث رونـق تولیـد و اقتصـاد مقاومتـی و نـگاه به 
درون کشـور اسـت و مـا در گل گهـر ایـن شـعار را 
سـرلوحه کارمـان قـرار دادیـم و علـی رغـم بحـث 

تحریـم هـا، افزایـش تولیـد را مدنظـر داریـم.
مدیرعامـل گل گهـر افزود: شـرکت گل گهـر در چند 
سـال گذشـته موفق شـده تولیـد را به بیـش از دو 
برابـر نسـبت بـه سـال های گذشـته افزایـش دهد 
و از تولیـد کنسـانتره و یـک مقـدار گندلـه، در حال 
حاضـر داریـم محصـوالت زیـادی از جملـه آهـن 
اسـفنجی تولیـد می کنیم و اولین کارخانه شـمش 

تولیـد فـوالد را هـم در دسـت راه انـدازی داریم.
وی با بیان اینکه کشـور ما کشـور ثروتمندی اسـت 
و مـا اینجـا بـر روی دریایـی از ثـروت قـرار داریم، 
گفت: باید توان، فکر و درک این را داشـته باشـیم 
کـه از ایـن ثـروت بهتریـن اسـتفاده را کنیـم. مـا 
اصلـی تریـن کار و اولویـت مان در شـرکت گل گهر 
را در بحـث اکتشـاف گذاشـتیم و در جنـوب بـم، 
خراسـان رضـوی و کویـر مرکـزی ایـران مشـغول 
اکتشـاف هسـتیم و خوشـبختانه ذخایـر خوبـی 
هـم در دسـت اکتشـاف داریم، این لطـف خداوند 
اسـت کـه چنیـن کشـور ثروتمنـدی بـه مـا داده 
اسـت و مـا بایـد این لطف الهـی را بـا کار و تاش 

دهیم. پاسـخ 
مهنـدس تقـی زاده خطـاب بـه خبرنـگاران گفـت: 
آنچـه کـه دیدید مجموعه ای از کار و تاش توسـط 
19 هـزار نفـر پرسـنل شـاغل در ایـن منطقه اسـت 
کـه اکثـر آنهـا تحصیل کـرده و دارای مـدارج عالی 
تحصیلـی از بهتریـن دانشـگاه های کشـور هسـتند 
کـه بـا غیـرت و تعصـب کاری فـراوان و اعتقـاد 
مقـدس جمهـوری  نظـام  و  مملکـت  بـه  عمیـق 
اسـامی و افزایـش تولیـد در حـال کار و تـاش 
هسـتند و خدا را شـاکریم که تمـام پروژه های مان 

هسـتند. فعال 
مهنـدس تقـی زاده ادامـه داد: انتظار مـا از اصحاب 

نواقـص و  بیـان  ایـن اسـت کـه در کنـار  رسـانه 
کاسـتی هـا، محـل هـای امیـد را هـم بـه مـردم 

بگوییـد تـا مـردم بـه آینـده امیـدوار باشـند.
وی همچنیـن اشـاره ای هـم بـه مبحث اشـتغال 
در گل گهـر کـرد و بـا بیـان اینکـه در چهـار سـال 
گذشـته بیـش از 7-8 هـزار نفـر در ایـن منطقـه 
مشـغول بـکار شـده اند گفـت: بـا افتخـار اعـام 
می کنـم مـا در سـیرجان فرزنـد شـهید و فرزنـد 
جانبـاز بـاالی ۲5 درصـد بیـکار و فاقـد اشـتغال 
نداریـم، بطوریکـه بالـغ بـر ۲70 نفـر در طـول 4 
را  جانبـازان  و  فرزنـدان شـهدا  از  سـال گذشـته 
جـز  را  ایـن  واقعـی کردیـم کـه  بـکار  مشـغول 
افتخـارات خودمـان و دیـن کوچکی که نسـبت به 

خانـواده شـهدا ادا کـرده ایـم، مـی دانیـم.
نظـام  جشـنواره  برگـزاری  از  تقـی زاده  مهنـدس 
پیشـنهادات در گل گهـر خبـر داد و گفـت: در ایـن 
در  گل گهـر  کارکنـان  خـاق  ذهـن  از  جشـنواره 
واحد هـای مختلـف اعـم از کارفرمـا و پیمانـکار و 
ارائـه پیشـنهادات شـان بـرای پیشـبرد اهـداف و 
بـه  و  می شـود  اسـتفاده  مجموعـه  برنامه هـای 
بهتریـن پیشـنهادات ارائـه شـده از سـوی کارکنان 

می گیـرد. تعلـق  مزایایـی 
وی افـزود:در 3دوره از ایـن جشـنواره کـه تاکنـون 
برگزار شـده اسـت با پیشـنهادات ارائه شـده صرفه 
تومـان صـورت  میلیـارد  بـه 500  نزدیـک  جویـی 
گرفتـه اسـت و هـر سـاله جوایـز ایـن جشـنواره 
همزمـان بـا روز کارگـر بـه پیشـنهادات برتـر اهـدا 

شـود. می 
صعـود افتخـار آمیـز تیـم فوتبـال گل گهر بـه لیگ 
برتر و خوشـحالی و شـور و نشـاط مردم سیرجان، 
احـداث 5 هزار واحد مسـکونی بـرای کارکنان فاقد 
مسـکن گل گهـر در سـیرجان، احـداث بـاغ بـزرگ 
احـداث  ایرانـی،  و  اسـامی  بـا معمـاری  ایرانـی 
فـرودگاه بین المللی، راه اندازی گردشـگری معادن، 
کمـک مالـی بـه شـهرداری سـیرجان، بهسـازی 
سـینما، کمـک بـه مددجویـان کمیتـه امـداد امام 
خمینـی و بهزیسـتی و ..... موضوعات دیگری بود 
کـه مدیرعامل شـرکت معدنی صنعتـی گل گهر  در 
قالـب مسـئولیت هـای اجتماعـی گل گهـر بـه آن 

اشـاره کرد.

مهندس تقی زاده مدیرعامل شرکت صنعتی معدنی گلگهر در جمع خبرنگاران:


