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ما را در تلگرام دنبال کنید

تومــان  500 قیمــت              1398 اردیبهشــت   23 دوشــنبه         486 پیاپــی  شــماره  ســوم           ســال 
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اسدی درخشان در افالک 
محیط زیست ایران

حسین آخانی
یادداشت مهمان

همیشـه آرزو داشـتم کـه بعضی هـا بازنشسـته شـوند. 
بخصـوص مدیـران پیـری کـه سـال ها روش و منـش 
مدیریتشـان بدجوری به کشـور آسـیب رسـانده است. اما 
بازنشسـتگی بعضی ناراحتم می کند. یکی از آنها شـنیدن 
خبر بازنشسـتگی اسـد افالکی دبیر صفحه زیسـت بوم و 

میـراث فرهنگـی روزنامه همشـهری بود.
همیشـه آرزو داشـتم کـه بعضی هـا بازنشسـته شـوند. 
بخصـوص مدیـران پیـری کـه سـال ها روش و منـش 
مدیریتشـان بدجوری به کشـور آسـیب رسـانده است. اما 
بازنشسـتگی بعضی ناراحتم می کند. یکی از آنها شـنیدن 
خبر بازنشسـتگی اسـد افالکی دبیر صفحه زیسـت بوم و 
میراث فرهنگی روزنامه همشـهری بود. بازنشسـتگی بعد 
از 24 سـال خدمت آنهم در سـن 54 سـالگی برای کسی 
ماننـد اسـد افالکـی و بسـیاری از هـم سـن و سـال های 
ایشـان بسـیار زود اسـت.اگر اشـتباه نکنم اولین بار اسـد 
افالکـی را در تاالب میقـان اراک در 27 خرداد 1389 دیدم. 
از آن بعد اسـد افالکی شـد بخشـی از زندگی حرفه ای من 
در کنار کار دانشـگاهی. او زنگ میزد، سـواالتش را بسـیار 
واضـح می پرسـید و بسـیار حرفه ای منتشـر می کـرد. اگر 
یادداشـتی بـه او مـی دادم حتـی اگـر سـاعت چهـار بعـد 
از ظهـر بـود می دانسـتم کـه روز بعـد در گیشـه روزنامـه 
اسـت. او بـه نـدرت بـه قلـم مـن دسـت مـی زد، اگـر هم 
بـه دلیـل فشـار و مالحظـات باالدسـتی ها و یا اشـکاالت 
نگارشـی الزم بـود دسـتی ببـرد، زنگ مـی زد و اجـازه می 
گرفـت. گزارشـات تلفنـی را هم اغلب بعد از نوشـتن برایم 
بازخوانـی می کرد که مطلبی را اشـتباهی نقـل قول نکرده 
باشـد. اسـد بـرای من یک میـز در تحریریه نامحسـوس 
و افتخاری در همشـهری اختصاص داده بود و از آن فراتر 
یـک دوسـت حرفـه ای بـود. او هنـر عجیبـی در عبـور از 
تنگاه هـای جریان های حاکم بر روزنامه داشـت. بسـیاری 
از مطالبـی کـه در زمـان مدیریت قالیباف منتشـر می کرد 
شـاید بـا اسـتراتژی آن زمـان همخوانـی نداشـت. مـن 
همیشـه تعجـب می کـردم چـه هنـری دارد این مـرد که 
ایـن مطالـب را از تیغ باالدسـتی ها به سـالمت به گیشـه 
روزنامـه می رسـاند.آمدن دولت دوازدهم هم باعث نشـد 
کـه مطالـب بـه شـدت انتقـادی بـه دولـت را در دو دوره 
متفـاوت مدیریتـی منتشـر نکنـد. بعـد از سـفر اسـتانی 
رئیـس جمهـوری بـه گـرگان و خبـر دادن تغییـر کاربری 
آشـوراده، اسـد بالفاصله مطلب تند انتقادی من را منتشر 
کـرد، همانطـور که یاداشـت هایی در مخالفت بـا واگذاری 
پـارک طبیعـت پردیسـان بـه شـهرداری را در صفحـه اول 
آورد. او همیشـه سـعی می کـرد محیـط زیسـت را قربانی 

بازی هـای سیاسـی راسـت و چـپ نکند.
مـن به قانون بازنشسـتگی در ایران به شـدت انتقاد دارم. 
نمـی تـوان افـراد را بر اسـاس مثال 30 سـال خدمـت و یا 
در مـورد اسـد افالکـی فقط با 24 سـال خدمت )به خاطر 
احتسـاب کار سـخت روزنامه نگاری( در اوج سن پختگی 

54 سـالگی بازنشسته کرد.
چـه اسـد افالکـی و چـه هر کسـی دیگـری در این سـن 
بازنشسـته شود، بیکار نمی ماند. در بسـیاری از کشورهای 
پیشـرفته دنیا بازنشستگی نه بر اسـاس دوره خدمت، که 
بـر اسـاس سـن اسـت کـه از 60 تـا 67 سـالگی متفاوت 
اسـت. بازنشسـته کـردن یک جوان در سـن 54 سـالگی 
اتفاقـا بـرای بـازار کار و اقتصـاد آسـیب زاسـت. ایـن افراد 
بـه دلیـل تجربـه ای که دارند دنبـال کار دیگـری می روند و 
اتفاقـا به دلیل سـابقه کاری در بخش خصوصی به مراتب 
از جوانـان شـانس بهتـری بـرای پیدا کـردن شـغل دارند. 
بعضـی نیـز دنبال تشـکیل بنـگاه اقتصادی-تولیـد مانند 

کشـاورزی، دامپـروری و غیـره می روند.
اما خطرناکترین اتفاق بازنشسـتگی کارشناسان و مدیران 
حرفه ای دسـتگاه های دولتی در سـن کم اسـت. بسیاری 
از ایـن افـراد بعـد از بازنشسـتگی وارد شـرکت هایـی می 
شـوند کـه بـرای همـان دسـتگاه کار پیمانـکاری انجـام 
می دهـد. آشـنایی و زد و بنـد منشـا فسـاد گسـترده در 
چنیـن شـرکت هایی اسـت. مثال فـرض کنید کارشـناس 
و یـا مدیـری کـه در سـازمان حفاظـت محیـط زیسـت، 
سـازمان جنگل هـا و مراتـع و یـا وزارت نیـرو کار می کـرده 
حـاال در شـرکتی کار کند کـه طرف قرارداد محل کار سـابق 
ایـن فـرد اسـت. طبیعی اسـت که روابـط آشـکار و پنهان، 
دسترسـی بـه اطالعـات و زد و بند با کارد فعلـی می تواند 
نتایـج خطرناکـی داشـته باشـد. چنیـن کارهایـی از دیـد 
نظـارت حرفـه ای پنهان می ماننـد، چرا که کارشـناس و یا 
مدیـر فعلی هم چشـم طمـع دارد کـه تا چند سـال دیگر 

وارد همان شـرکت شـود.
اگـر چـه جانشـینی اسـد افالکی بـا مژگان جمشـیدی - 
کـه خـود یکـی از فرزندان همشـهری اسـت و زمانی غیر 
عادالنـه از همشـهری دور شـده بـود - بـار تلخـی رفتـن 
اسـد را در بین محیط زیسـت دوسـتان و محیط زیسـت 
نویسـان کـم کـرده اسـت، ولـی مـن امیـدوارم کـه اسـد 
همچنـان بـرای همشـهری گـزارش بنویسـد و در تربیـت 
نسـلی نـو بـرای آینده محیط زیسـت ایران کوشـا باشـد.

بـرای اسـد که مـردی حرفه ای، دوسـت داشـتنی، متین، 
بـا مـرام، متعهـد و وطـن دوسـت بـود فقـط مـی تـوان 
بهترین هـا را آرزو کـرد. نـام او در فلـک تاریـخ روزنامـه 
نـگاری محیط زیسـت ایران همیشـه اسـد خواهـد ماند.
*استاددانشگاهتهران
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مناقصـهمـیباشـد.

وحیدروشناس-شهردارمنوجان

نوبتدوم
آگهی مناقصه شهرداری منوجان

شــهرداریمنوجــانقصــددارد،خدمــاتشــهریخــود،اعــمازرفــتوروبخیابانهــاوجمــعاوریوحمــلو
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معاونهماهنگیامورعمرانیاستاندارکرمان:

روابطعمومیشرکتفرودگاههاوناوبریهواییایران:

بررسی وضعیت تقاطع های غیر هم سطح، تله کابین 

سامانه کمک ناوبری فرودگاه بین المللی 

معـاون هماهنگـی امـور عمرانـی اسـتاندار کرمـان از آخریـن 
وضعیـت تله کابیـن، تقاطع هـای غیر هم سـطح و حمـام بـاغ 

لــله خبر داد.
تقاطـع  پـروژه  کـرد:  تصریـح  آیت الهی موسـوی  مصطفـی 

غیرهم سـطح ابـوذر مراحـل آخـر خـود را مـی گذرانـد و بـه 
افتتـاح می شـود. امسـال  در خردادمـاه  زیـاد  احتمـال 

وی افـزود: معـارض برق پـل امیرکبیر در حال بر طرف شـدن 
اسـت و بالفاصله پس از رفع مشـکل ، ادامه عملیات حفاری 

آغاز می شـود.
او می گوید: طبق توافق با محیط زیسـت، راسـتگرد پل غدیر 
انجـام خواهـد شـد و یـک مشـکل تملـک نیـز در این پـروژه 

وجـود دارد کـه پیگیر رفع این مشـکل هسـتیم.
موسـوی اظهـار کـرد: اجرایـی شـدن عملیـات تقاطـع پـل 
راه آهـن پـس از اتمـام پـروژه تقاطـع غیرهم سـطح ابـوذر، 

می شـود. آغـاز 
معـاون هماهنگـی امـور عمرانـی اسـتاندار کرمـان از بهـره 
بـرداری پـروژه تلـه کابین کرمان در نیمه اول امسـال خبر داد 
و گفـت: پایه هـای آخریـن ایسـتگاه تله کابیـن نصـب شـده 
و همچنیـن تجهیـزات آن در حـال نصـب اسـت. ایـن پروژه 
مدتـی بـا مشـکالت مالـی مواجه شـده بـود که این مشـکل 
رفع شـده. ضمن آنکـه دکل های مخابراتی واقـع در محدوده 

این طـرح جابجـا خواهند شـد.
وی در خصـوص پـروژه حمـام بـاغ لــله بیان کـرد: کار مرمت 
ایـن اثـر تاریخـی در حـال انجـام بـود اما متاسـفانه بـه دلیل 
عـدم پیش بینی برخی مسـایل، سـطح آب های زیرسـطحی 
بـاال آمـده، لذا شـهرداری مدتی برای تهیه طـرح مقابله با این 

مشـکل ایـن پـروژه را متوقف کرده اسـت.

ــان  ــرودگاه کرم ــري ILS/DME ف ــک ناوب ــامانه کم س
ــد  ــرد آن تايي ــت عملک ــي و صح ــه، وارس در دو مرحل

شــد.
ــا و  ــرودگاه ه ــرکت ف ــی ش ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب
ناوبــری هوایــی ایــران، عملیــات وارســی ســامانه 
کمــک ناوبــری ILS/ DME فــرودگاه کرمــان در دو 
مرحلــه طــی ســه ســاعت توســط خلبانــان و مهندســان 

FIS مرکــز وارســی پــروازی و خدمــات هوایــی در 
ــد. ــام ش ــم انج ــوی متالط ــرایط ج ش

ــان  ــکاری کارشناس ــا هم ــه ب ــات ک ــن عملی ــام ای انج
ــت  ــی و اداره مراقب ــری هوای ــات و ناوب اداره کل ارتباط
پــرواز کرمــان صــورت گرفــت بــا موفقیــت انجــام شــد 
ــرودگاه  ــری ف ــک ناوب ــامانه کم ــرد س ــت عملک و صح

ــد رســید. ــه تایی کرمــان ب

ادارهارتباطاتواطالعرسانیادارهکلراهوشهرسازیاستانکرمان

نوبتدوم
فراخوان مزایده

بــاعنایــتبــهاینکــهکلیــهمراحــلانجــاممزایــدات)اعــمازدریافــتاســناد،ارائــهتضمیــن،ارســالپیشــنهادقیمــت،بازگشــاییپــاکاتواعــالم
ــدارکاتالکترونیکــیدولــت)ســتاد(برگــزارمــیگــردد، ــهصــورتالکترونیکــیدرســامانهت ــده(درادارهکلراهوشهرســازیاســتانکرمــانب برن
متقاضیــانمحتــرمبایســتیجهــتثبــتنــامدرســامانهمذکــورودریافــتنــامکاربــریورمــزعبــوربــهســایتwww.setadiran.irوجهــتاخــذ
توکــن)امضــایالکترونیکــی(بــهدانشــگاهعلمــیکاربــردیبازرگانــیبــهنشــانیکرمــان-خیابــانزریســف-کوچــهشــماره۶مراجعــهفرماینــد.

زار
هگ
زاید
ادارهکلراهوشهرسازیاستانکرماننامم

نشانی
کرمان- خیابان شهید کامیاب ) ابوحامد( - خیابان شهید رضوانی نژاد- ساختمان شماره 2-کد پستی 7614634698 -شناسه 

ملی 14000180063 -کد اقتصادی 411114657314

یف
موردشمارهفراخوانرد

ریپالکثبتینشانیمزایده
ارب
موضوعک

موافقت
اصولی

قیمت
پایه
مزایده(
ریال(

مبلغتضمین
شرکتدر
فرآیندارجاع
کار)ریال(

به
توضیحاتشرایطصورت

زمین12098003501000003

ماهان-
شهرک 

خواجوییه 
جنوبی

10109 فرعی 
مجزا شده از 
3887 فرعی 
از یک اصلی 

بخش 5 
کرمان

ی
کون

س
م

385

50
0,5

00,
000

25
,02

5,
000

نقدفروش

باتوجه به اینکه 
عرصه دارای تصرفات 
شامل حصارکشی 
و اتاقک می باشد، 
رفع تصرفات زمین 

به عهده برنده مزایده 
می باشد.

محلومهلتدریافتاسناد،تحویلپیشنهادهاوگشایشپیشنهادهادرسامانهتدارکاتالکترونیکیدولتبهآدرسwww.setadiran.irدرجگردیدهاست.

کرمان به تایید رسید

و حمام باغ لـله



1 0 0 0 3 4 3 2 1 1 7 8 3 4   
پیامک شــما را درباره ایــن صفحه می خوانیم  سال سوم | شماره پیاپی 2486

کاغذ جنوبدوشنبه  23 اردیبهشت 1398

وج
کهن

ت
صم

س
پلی

نماینـده مـردم جیرفـت گفـت: در خـارج از مجلـس 
ایـن تصـور وجـود دارد کـه عـده ای کـه بـه دولـت 
کننـد  اسـتفاده  رانـت  از  خواهنـد  مـی  وصلنـد، 
ترکیبـی  و  تناسـبی  صـورت  بـه  انتخابـات  اگـر  و 
وجـود  آنهـا  بـرای  شانسـی  چنیـن  شـود،  برگـزار 
مـردم  نماینـده  کمالی پـور  داشـت.یحیی  نخواهـد 
جیرفـت در مجلـس در گفتگـو بـا خبرنـگار سیاسـی 
اسـتانی  طـرح  بـه  اشـاره  بـا  دانشـجو  خبرگـزاری 
شـدن انتخابـات اظهـار داشـت: واقعیـت این اسـت 
بودنـد  بـاور  ایـن  بـر  نماینـدگان  از  اعظمـی  درصـد 
کـه ایـن قانـون مـی توانـد بـه کشـور کمـک کنـد.

قانونگـذاری  حـوزه  از  نماینـدگان  کار  افـزود:  وی 
آسـفالت کوچـه  بـه  قوانیـن  اجـرای  بـر  نظـارت  و 
و گاز  بـرق  و  آب  بـه  مربـوط  و مسـائل  و خیابـان 
تنـزل پیـدا کـرده اسـت بنابرایـن شـاید نماینـدگان 
انـد. دیـده  طـرح  ایـن  در  را  کشـور  نجـات  راه 

کمالـی پـور تاکیـد کـرد: نماینـدگان معتقدنـد اگـر 
برگـزار  تناسـبی  و  ترکیبـی  شـیوه  بـه  انتخابـات 
شـود حاکمیـت می توانـد بـه مجموعـه مـد نظـرش 
درصـد   30 الـی   25 همـواره  چـرا کـه  کمـک کنـد 
هـا،  فرمانـداری  طریـق  از  انتخابـات  نتیجـه  از 
بخشـداری هـا، شـوراها و.. برعهـده حاکمیت اسـت.

تصـور  ایـن  مجلـس  از  خـارج  در  داد:  ادامـه  وی 
وجـود دارد کـه عـده ای کـه بـه دولـت وصل هسـتند 
رای  اسـتفاده کننـد کـه  رانـت  ایـن  از  می خواهنـد 
بیاورنـد امـا اگـر در مجمـوع نـگاه کنیـم می بینیم که 
اگـر انتخابـات بـه صـورت تناسـبی و ترکیبـی برگـزار 
شـود چنین شانسـی برای آنها وجود نخواهد داشت.

نظـر  بـه  اینکـه  بیـان  بـا  جیرفـت  مـردم  نماینـده 
انتخابـات،  شـدن  اسـتانی  تصویـب  بـا  می رسـد 
مشـخص می شـود کـه برداشـت هایـی ایـن چنینی 
ایـن گفتـه کـه قانـون  عمومیـت ندارد،اضافـه کـرد: 
اسـتانی شـدن انتخابـات بـه نفـع نماینـدگان کنونـی 
اگـر  اینکـه  نمـی کنـم کمـا  تاییـد  را  نوشـته شـده 
ایـن قانـون تصویـب شـود 30، 40 درصـد نماینـدگان 
می ماننـد. جـا  انتخابـات  کازار  در  حضـور  از  فعلـی 

سـخنگوی سـازمان حفظ نباتات کشـور با بیـان اینکه 
ملـخ مشـاهده شـده در نـوار شـمالی کشـور، ملـخ 
صحرایـی نیسـت، گفت: ایـن ملخ بومی) مراکشـی(

و بـه راحتـی قابـل کنترل اسـت و جـای نگرانی وجود 
ندارد.محمدرضـا میـر در گفتگـو با خبرنگار مهـر درباره 
بـه  صحرایـی  ملخ هـای  هجـوم  وضعیـت  آخریـن 
کشـور گفـت: ایـن ملخ هـا از اوایـل بهمـن مـاه سـال 
٩٧ تاکنـون ١4٠ ریـزش در سـطح ٨ اسـتان جنوبـی 
آفـت  بـا  درگیـر  اسـتان های  داشـته اند.وی  کشـور 
ملـخ صحرایـی را، هرمزگان، سیسـتان و بلوچسـتان، 
جنـوب کرمـان، بوشـهر، خوزسـتان، کرمـان، فـارس و 
خراسـان جنوبی عنوان کرد.سـخنگوی سـازمان حفظ 
نباتـات افـزود: تاکنون بیشـترین مبارزه در سـطح 5٠ 
هـزار و ١6٠ هکتـار در اسـتان سیسـتان و بلوچسـتان 
انجـام شـده ضمن اینکـه در هرمزگان 4٨ هـزار و ٣١١ 
هکتـار، جنـوب کرمـان 4٢ هزار و 656 هکتار، بوشـهر 
١٩ هـزار و 4٩5 هکتـار، خوزسـتان ١٠ هـزار و ٨5٨ 
هکتـار، کرمـان 4 هـزار و ٩5٠ هکتـار، فـارس ٢ هـزار 
و ٨6٣ هکتـار و خراسـان جنوبـی 6٠ هکتـار مبـارزه 
بـا ایـن آفـت صـورت گرفتـه اسـت.میر تصریـح کرد: 
همـکاران مـا در اسـتان های درگیـر بـا تمـام تـوان در 
حـال مبـارزه بـا ایـن آفـت خطرنـاک هسـتند و تمام 
امکانـات سـازمان حفظ نباتات کشـور و سـازمان های 
٨ اسـتان درگیـر، بـرای مقابلـه بـا ایـن آفـت بـه کار 
گرفتـه شـده اسـت تـا آفـت مهـار شـود و آسـیبی به 
باغـات و مـزارع کشـور وارد نکنـد. ایـن مقام مسـئول 
تصریـح کرد: تاکنون هیچ آسـیب جدی از سـوی این 

آفـت بـه باغـات و مزارع کشـور وارد نشـده اسـت.

ــازار،  فرامــرز رســتگاری، گفــت: در راســتای تنظیــم ب
مدیریــت قیمــت بــذور مــورد نیــاز انــواع محصــوالت 
ســبزی و صیفــی بــه ویژه پیــاز الزم اســت کشــاورزان 
در انتخــاب رقــم و اصالــت بــذر نهایــت تــالش و دقت 
ــور  ــر ام ــرز رســتگاری« مدی ــل آورند.»فرام ــه عم را ب
ــان،  ــوب کرم ــاورزی جن ــاد کش ــازمان جه ــت س زراع
ــتان  ــزاری شبس ــگار خبرگ ــا خبرن ــو ب ــت و گ در گف
ــازار،  ــم ب ــت: در راســتای تنظی ــوب، گف ــان جن از کرم
مدیریــت قیمــت بــذور مــورد نیــاز انــواع محصــوالت 
ســبزی و صیفــی بــه ویژه پیــاز الزم اســت کشــاورزان 
ــالش و  ــت ت ــذر نهای ــت ب ــم و اصال ــاب رق در انتخ
ــه  ــرز رســتگاری، اضاف ــل آورند.فرام ــه عم ــت را ب دق
ــاز  ــورد نی ــذر م ــه ب ــراِی تهی ــه ب ــوری ک ــه ط ــرد: ب ک
ــاورزان  ــر، کش ــب نظ ــان صاح ــورت کارشناس ــا مش ب
خبــره و پیشــرو ضمــن مراجعــه بــه فروشــگاه هــای 
ــم مناســب،  ــه انتخــاب رق ــر نســبت ب مجــاز و معتب
ــه اقلیــم منطقــه و زمــان کاشــت  ــازده، ســازگار ب پرب
کننــد. مدیــر امــور زراعــت ســازمان جهــاد کشــاورزی 
ــان  ــاورزان در زم ــت: کش ــان داش ــان، بی ــوب کرم جن
خریــد بــذر  از فروشــگاه مــورد نظــر فاکتــور فــروش 
دریافــت کننــد  تــا  در صــورت بــروز هرگونــه مشــکل 
ــل پیگیــری باشــد. ــه آســانی قاب ــد ب ــد تولی در فراین

ــائل  ــه مس ــه ب ــا توج ــی ب ــت: از طرف ــراز داش وی، اب
ــد  و برخــی محدودیــت هــای  ایجــاد شــده در فراین
ــی از  ــی ناش ــد خارج ــذور هیبری ــد و  واردات ب خری
ــادالت ارزی،   ــی و مب ــه تحمیل ــای ظالمان ــم ه تحری
ــبکه  ــودجو و ش ــراد س ــی از اف ــت برخ ــه فعالی زمین
ــازار فراهــم  شــده  ــال در حاشــیه ب ــی فع هــای دالل
است.رســتگاری، ادامــه داد: بــه نحــوی کــه بــر 
اســاس بررســی هــا و  گزارش هــای واصلــه برخــی 
ــابقه و  ــام، س ــتفاده از ن ــوء اس ــا س ــراد ب ــن اف از ای
شــهرت برخــی از شــرکت هــا و کمپانــی هــای تولیــد 
کننــده و وارد کننــده نهــاده هــای کشــاورزی نســبت 
بــه کپــی بــرداری، بســته بندی و نصــب لیبــل، 
اتیکــت  بــه صــورت تقلبــی اقــدام و بــا قیمــت هــای 
نامتعــارف در بــازار توزیــع و بــه فــروش مــی رســانند 
و در زمــان ایجــاد مشــکل امــکان ردیابــی و پیگــرد 
قانونــی  بــه ســهولت میســر نمــی شــود.مدیر امــور 
ــان،  ــوب کرم ــاد کشــاورزی جن زراعــت ســازمان جه
ــاورزان  ــت کش ــتا الزم اس ــن راس ــرد: در ای ــار ک اظه
ــوع و  ــرکت، ن ــذر، ش ــت ب ــد از اصال ــان خری در زم
ــل  ــدرج در لیب ــدی و  هولوگــرام  من ــگ بســته بن رن
اطمینــان حاصــل کــرده و پــس از اســتفاده مقــداری 
از  بــذر  و بســته بنــدی را نــزد خــود نگــه داری کننــد.

استانیشدنانتخابات
بهنفعنمایندگان
مجلسنیست

ملخهاهنوزبهباغات
ومزارعآسیبنزدهاند

کنترلونظارتبرقیمت
بذورسبزیوصیفیدر

جنوبکرمان،مدیریتشود

خبر

خبر

افتتاحچندطرحمختلف
دراستانکرمان

تصویب8مصوبهحلمشکالت
صنعتگرانومعدنکارانجنوبکرمان

پلمب40واحدصنفیمتخلف
درجیرفت

با حضـور جمعی از مسـووالن چند 
طـرح برق رسـانی و بهداشـتی در 
بـه  شهرسـتان کهنـوج  و  شـهداد 
گـزارش  بـه  رسـید.  بهره بـرداری 
خبرنـگار گـروه اسـتان های باشـگاه خبرنـگاران 
جـوان ، بـا توجه به توسـعه بخش گردشـگری و 
بـه منظـور ارتقاء توان مدیریت بحـران و با حضور 
پورابراهیمـی و زاهـدی نمایندگان مـردم کرمان و 
راور در مجلس شـورای اسـالمی و فرماندار کرمان 
،پـروژه فیدر فشـار متوسـط شـهداد به طـول 24 
کیلومتـر و پروژه  تامین روشـنایی معابـر ورودی 
17 روسـتای دهسـتان تکاب از توابع شهداد طول 

3 سـه دهـم کیلومتـر به بهـره برداری رسـید.
ایـن پروژه هـا بـا اعتبـاری بالـغ بـر 87 میلیـارد 
ریـال از محـل منابـع تفاهـم نامه اصـالح و بهینه 
سـازی شـبکه های آسـیب دیـده در اثـر زلزلـه و 

تفاهـم نامـه روشـنایی ورودی روسـتاها تامین 
شـده اسـت.این پروژه هـا توسـط شـرکت توزیع 
بـرق شـمال اسـتان اجـرا شـده اسـت کـه بـا 
اجـرای آن مشـکل افت ولتاژ منطقـه را رفع کرده 
اسـت.همچنین بـا حضـور حمـزه نماینـده پنـج 
شهرسـتان جنوبـی، عیـدی فرماندار شهرسـتان 
خانـه  مرکـزی،  بخشـدار  حسـینی  کهنـوج، 
بهداشـت روسـتای بـارگاه نامحـرم شهرسـتان 
کهنـوج افتتـاح شـد.عیدی فرمانـدار شهرسـتان 
کهنـوج گفت: برای سـاخت و تجهیـز و راه اندازی 
ایـن مرکـز مجموعـا بالغ بـر 180 میلیـون تومان 
از محـل اعتبـارات حـوزه سـالمت هزینـه شـده 
اسـت.وی افـزود: ایـن مرکـز جامـع سـالمت با 
زیـر بنـای 150 متـر مربـع به مـردم روسـتا های 
خدمـات  و کهریـگان  دوالب  آبـاد،  نـور  حـوزه 

بهداشـتی ارائـه می کنـد.

 9 گفـت:  مروجـی،  مسـلم 
مشـکالت  حـل  جهـت  مصوبـه 
معـدن کاران  و  صنعت گـران 
رفـع  درکارگـروه  جنـوب کرمـان 
موانـع تولیـد، تصویـب شـد. رییـس سـازمان 
صمـت جنوب کرمان، در گفـت و گو با خبرنگار 
خبرگـزاری شبسـتان از کرمان جنوب، با اشـاره 
بـه جلسـه کارگـروه تخصصـی تسـهیل و رفـع 
موانـع تولیـد جنـوب کرمـان بـا حضـور معاون 
منابـع  توسـعه  و  اقتصـادی  امـور  هماهنگـی 
اسـتانداری، رییـس و معاونـان ایـن سـازمان، 
از  جمعـی  قلعه گنـج،  شهرسـتان  فرمانـدار 
مدیـران مربوطـه اسـتان و نیز سـرمایه گـذاران 
حـوزه هـای صنعتـی و معدنـی جنـوب برگـزار 
شـد، گفـت: در ایـن جلسـه مشـکالت 6 طرح 
مهـم صنعتی و معدنـی جنوب کرمان بررسـی 

و بـا دسـتور رئیـس کارگـروه، 8 مصوبـه جهت 
رفع مشـکالت اخذ شـد. مسـلم مروجـی فرد، 
ادامـه داد: از جملـه مصوبـه هـای این جلسـه، 
اسـتان جهـت حـل  نفـت  پیگیـری شـرکت 
مشـکل سـوخت یکـی از واحدهـای صنعتـی، 
پیگیـری جهـت حل مشـکل زیسـت محیطی 
چنـد طـرح صنعتـی و معدنـی جنـوب، حـل 
مشـکل تأمیـن آب، تقسـیط بدهـی یکـی از 
واحدهـای صنعتـی، تخصیـص زمین نیـروگاه 
4 مگاواتـی قلعه گنـج و صدور مجوزهـای الزم 
اسـت. برگـزاری این جلسـه هـا در جهـت رفع 
مشـکالت سـرمایه گذاران، تعامل بیشـتر سایر 
نهادهـای دولتـی اسـتان بـرای فعـال سـازی 
پـروژه های حوزه های صنعـت و معدن، کمک 
بـه رونق اقتصـادی منطقـه و اشـتغال زایی در 
جهـت عملیاتـی کـردن اقتصـاد مقاومتـی اسـت.

ــا  ــت ب ــده انتظامــی جیرف فرمان
اشــاره بــه تشــدید اقدامــات 
نظارتــی پلیــس در مــاه رمضــان 
صنفــی  واحــد  پلمــب40  از 

متخلــف در ایــن شهرســتان خبــر داد. 
بــه گــزارش خبرگــزاری برنــا از کرمــان؛ 
ســرهنگ رضــا محمدرضایــی در تشــریح 
ایــن خبــر گفــت: بــه منظــور ارتقــاء امنیــت 
اجتماعــی در اماکــن عمومــی، جلوگیــری از 
بــروز تخلفــات و جرائــم صنفــی، طــرح هــای 
تشــدید کنتــرل و نظــارت بــر واحدهــای 
صنفــی و اماکــن عمومــی در شهرســتان 
جیرفــت بــا جدیــت در ســال جــاری در حــال 

ــی باشــد. اجــرا م
ــوران اداره  ــن راســتا مأم ــزود: در همی وی اف
ــت از 40  ــی جیرف ــن عموم ــر اماک ــارت ب نظ

ــورت  ــه ص ــش ب ــف و کف ــی کی ــد صنف واح
ــد. ــد کردن ــوس بازدی ــوس و نامحس محس

داشــت:  بیــان  محمدرضایــی  ســرهنگ   
ــه  ــن راســتا تعــداد 21 واحــد صنفــی ب در ای
علــت نداشــتن پروانــه کســب، عــدم رعایــت 
قوانیــن و مقــررات و ضوابــط اماکــن عمومی 
ــی پلمــپ  ــام قضائ ــا دســتور مق ــی ب و صنف
ــان  ــا بی ــت ب ــی جیرف شــدند.فرمانده انتظام
ایــن مطلــب کــه اجــرای طــرح هــای امنیــت 
ــه منظــور  ــوف ب اجتماعــی و اخالقــی در صن
ایجــاد فضایــی امــن بــرای شــهروندان و 
ــی  ــورت م ــف ص ــوف متخل ــا صن ــورد ب برخ
گیــرد از شــهروندان خواســت در صــورت 
واحدهــای  در  تخلــف  مشــاهده هرگونــه 
ــه  صنفــی، مراتــب را از طریــق ســامانه 110 ب

ــد. ــالع دهن ــس اط پلی

انتشــار  بــا  یکشــنبه  روز  آفــاق جنــوب  نامــه  هفتــه 
ــیم'  ــدان باش ــال نیازمن ــک ح ــوان 'کم ــا عن ــتی ب یادداش
ــئول  ــینی مدیرمس ــاق حس ــماعیل آف ــید اس ــم س ــه قل ب
ایــن  معیشــتی  مشــکالت  از  برخــی  نشــریه،  ایــن 
ــرار  ــی ق ــورد بررس ــان را م ــتان کرم ــردم اس ــای م روزه

داده اســت. 
ــدان  ــه نیازمن ــک ب ــت: کم ــده اس ــت آم ــن یادداش در ای
در مــاه رمضــان فرامــوش نشــود عزیــزان توجــه داشــته 
ــرادی  ــتگان اف ــایگان و وابس ــن همس ــه در بی ــیم ک باش
ــان  ــتند.آنها هم ــک هس ــد کم ــه نیازمن ــد ک ــود دارن وج
نهادهــای  کــه  هســتند  جامعــه'  آســیب پذیر  'قشــر 
دولتــی بــرای آنهــا ایــن نــام را انتخــاب کــرده انــد، 
ــم و  ــوق ک ــا حق ــغل ی ــتن ش ــر نداش ــا ب ــه بن ــانی ک کس
یــا گرفتاری هــای جســمانی تــوان کار کــردن ندارنــد 
و بــه اصطــالح معــروف نتوانســتند از پــس خــرج و 
ــرآن  ــال در ق ــد متع ــود برآیند.خداون ــی خ ــارج زندگ مخ
کریــم مــی فرماینــد: »یــا ایهــا الذیــن آمنــوا أنفقــوا مــن 
طیبــات مــا کســبتم و ممــا اخرجنــا لکــم مــن االرض؛ ای 
کســانی کــه ایمــان آورده ایــد، از بهتریــن چیزهایــی کــه 
ــرون  ــان بی ــن برایت ــه از زمی ــد و از آنچ ــت آورده ای بدس

ــد.« ــاق نکنی ــم، انف آورده ای
ــش  ــر بندگان ــه ب ــت ک ــد اس ــح خداون ــتور صری ــن دس ای
ــی  ــر نب ــری از پیامب ــت دیگ ــت. در روای ــده اس ــالغ ش اب
دل  کــس  »هــر  فرمودنــد:  داریــم کــه  اکــرم )ص( 
ــرا  ــه م ــر ک ــرده و ه ــاد ک ــرا ش ــد، م ــاد کن ــی را ش مؤمن

ــت.« ــوده اس ــاد نم ــدا را ش ــد خ ــاد کن ش
ــخنان  ــع س ــه منب ــت ک ــن اس ــزرگ دی ــه ب ــن توصی ای

ــی  ــان، برخ ــن می ــرار دارد، در ای ــی ق ــان در وح گهربارش
ــرا  ــه چ ــد ک ــی آورن ــه م ــن را بهان ــه ای ــتند ک ــم هس ه
مــا بایــد کمــک کنیــم؟ نهادهــای حکومتــی؛ ماننــد 
ــی  ــتند؟ و گاه بعض ــا هس ــداد کج ــه ام ــتی، کمیت بهزیس
ــا  ــود م ــود خ ــک ش ــرا کم ــه فق ــر ب ــتند اگ ــد هس معتق
نیــز فقیــر خواهیــم شــد و در نهایــت، ایــن امــر مشــتبه 
ــت؟  ــی کیس ــد واقع ــه نیازمن ــود ک ــی ش ــبهناک م وش

ــو، یک صــد  ــوان خریــد گوشــت هــر کیل آیــا کســی کــه ت
هزارتومــان نــدارد، آیــا فقیــر اســت؟ آیــا کســی کــه 
وام هــای متعــدد از ایــن بانــک و آن بانــک گرفتــه و 
ــن  ــت؟ ای ــر اس ــده فقی ــک ش ــزار بان ــالح کارگ ــه اصط ب
ــویه  ــش تس ــه وام قبلی ــرای آن ک ــت ب ــور اس ــرد مجب ف
ــه  ــد؟ حــال چگون ــک دیگــری اســتقراض کن شــود از بان
ــر را  ــان های فقی ــه، انس ــن هم ــان ای ــوان در می ــی ت م
این گونــه  پرســش،  ایــن  بــه  بتــوان  شناخت!شــاید 
ــه  ــتند ک ــی نیس ــار خاص ــدان اقش ــه نیازمن ــخ داد ک پاس
دارای وجــه تمایــزی باشــند، امــا ایــن افــراد در محــالت 
ــوت  ــر و فرت ــه پی ــانی ک ــتند، کس ــاکن هس ــف س مختل
ــا باشــد و  ــه دســت کمــک آنه ــد ک شــده و اوالدی ندارن
ــا  ــی جســمانی الزمــی برخــوردار نیســتند و ی ــا از توانای ی
نمــی توانننــد شــرایطی را فراهــم کننــد کــه فرزندانشــان 
ــتند  ــانی هس ــان کس ــا، هم ــد! اینه ــل بدهن ــه تحصی ادام
کــه بایــد بــه آنهــا بــه طــرق مختلــف کمــک کــرد کــه اگــر 
چنیــن شــود خداونــد برکتــی دیگــر بــه زندگــی و کســب 
ــی  ــی از زندگان ــرد. در روایت ــد ک ــت خواه ــا عنای و کار آنه
ــاب  ــه خط ــت ک ــده اس ــادق )ع( آم ــام ص ــرت ام حض
بــه فرزنــد خــود فرمودنــد: ای فرزنــدم! از آن پولــی 

ــت؟  ــده اس ــی مان ــدار باق ــه مق ــرده ای چ ــرج ک ــه خ ک
محمــد جــواب داد: چهــل دینــار. حضــرت فرمودنــد: 
ــد  ــده! محم ــه ب ــرون آورده و تمامــش را صدق ــا را بی آنه
ــرای  ــری ب ــول دیگ ــار، پ ــل دین ــن چه ــر از ای ــت: غی گف
ــام  ــد: تم ــرت فرمودن ــت؟ حض ــده اس ــی نمان ــن باق م
ــن  ــدا جایگزی ــن خ ــه یقی ــده، ب ــه ب ــول را صدق ــن پ ای
آن را بــه تــو مــی دهــد، مگــر نمــی دانــی کــه هــر 
چیــزی کلیــدی دارد و کلیــد روزی صدقــه اســت. پــس 
ــن کار را  ــد همی ــده! محّم ــه ب ــار را صدق ــل دین ــن چه ای
ــار  ــار هــزار دین ــه چه ــود ک ــوز 10 روز نگذشــته ب ــرد؛ هن ک
ــه  ــه دســت حضــرت رســید. حضــرت ب ــی ب ــک جای از ی
ــار در راه  ــل دین ــا چه ــد: ای پســرم! م ــدش فرمودن فرزن
خــدا دادیــم و خــدا در عــوض چهــار هــزار دینــار بــه مــا 
عطــا کرد.ایــن اســت کــه دســت هــای نیازمنــد بســیاری 
ــن  ــد! پیــش از آنکــه ای ــه ســر مــی برن ــا ب در اطــراف م
دســت ها دراز شــوند و چشــمانی بــه زمیــن دوختــه 

ــیم. ــان باش ــال آن ــک ح ــاری، کم ــود از شرمس ش

 مدیـرکل ثبـت احـوال اسـتان کرمـان بـا اشـاره بـه اینکـه نرخ 
رشـد جمعیـت در اسـتان کرمـان 1.32 درصـد اسـت، گفـت: 
شـاهد کاهـش 0.08 درصـدی در ایـن زمینـه هستیم.حسـین 
زیـن الصالحیـن در گفتگو بـا خبرنگار مهر اظهـار کرد: جمعیت 
اسـتان کرمـان در حـال حاضر بالغ بر سـه میلیـون و 253 هزار 
نفـر اسـت که 51 درصـد این افراد را مـردان و 49 درصـد را زنان 
تشـکیل می دهنـد.وی بـا اشـاره بـه اینکـه رتبه سـوم کشـور از 
حیـث جمعیـت را داراسـت، ادامه داد: در حـال حاضر با کاهش 
جمعیـت مواجـه شـده ایم و ضـرورت دارد براسـاس پنجـره 
جمعیتـی اسـتان اقدامات الزم انجـام شـود.زین الصالحین با 
تاکیـد بر لـزوم فرزندآوری اظهار کرد: براسـاس پنجره جمعیت 
اسـتان کرمـان چهـار دهـه بـرای حفـظ جمعیـت پویـا و جوان 
فرصـت داریم.مدیـر کل ثبـت احـوال اسـتان کرمـان بـا اشـاره 
بـه اینکـه نـرخ رشـد جمعیـت در اسـتان کرمـان 1.32 درصد و 
در کشـور 1.2 درصـد اسـت، افـزود: ایـن در حالیسـت که سـال 
گذشـته ایـن آمـار در اسـتان کرمـان 1.4 بـوده اسـت و شـاهد 
کاهـش 0.08 درصـدی در ایـن زمینـه هسـتیم.مدیر کل ثبـت 

کمک  حال قشر آسیب پذیر 
جامعه باشیم

رنا
 ای

س:
عک

هر
 م

س:
عک

روشـنايی معابـر در شـب يکـی از مسـائل مهمی اسـت که در 
هر شـهر و دياری بايد رعايت شـود چرا که نبود آن مشـکالت 
می کند.امـروزه  ايجـاد  مـردم  و  اهالـی  بـرای  را  فراوانـی 
نورپردازی، تعریف کننده هویت و سـیمای شـبانه شـهر است 
و طراحـی روشـنایی شـهری نه تنهـا موضوعی صرفـا تزیینی 
نیسـت، بلکه روشـی در جهت تامین امنیت و آرامش بیشـتر 
محیط اسـت. روشـنایی مناسـب کوچه ها،معابـر وخیابان ها 
باعـث ارتقـای امنیـت و رضایت منـدی شـهروندان می شـود.

تاریکـی همیشـه بـرای آدمـی هـراس آور بـوده اسـت و در 
مقابـل  اسـتفاده از نـور بـرای روشـنایی در فضاهـای ناایمـن 
امنیـت  افزایـش  موجـب  شـهری  بی دفـاع(  )فضاهـای 
شـهروندان در فضای شـهر می شـود.تاریکی بخـش زیادی از 
خیابان هـا و کوچه هـای شـهر جیرفـت ایـن روزهـا نارضایتـی 
شـهروندان را در پـی داشـته اسـت. بایـد بدیـن نکتـه مهـم 
توجه داشـت کمبود روشـنایی در شـهرها و کوچه هـا، عالوه بر 
وقـوع تصادفـات رانندگـی، زمینـه حضـور بی دغدغـه مجرمان 
و سـارقان را فراهـم مـی آورد،  اگـر مسـووالن شـهری بـرای 
صرفه جویـی در مصـرف بـرق چنیـن تصمیمی گرفته انـد باید 
بـه عواقـب خطرنـاک چنیـن اقدامـی نیـز بی توجه نباشـند ، 
کـه همین مسـاله بـه ظاهر کوچک»نبـود روشـنایی کافی در 
معابـر« مـی توانـد در کاهـش امنیـت و به تعبیر کارشناسـان 
احسـاس امنیـت در جامعـه بسـیار تاثیرگـذار باشـد.به هـر 
صـورت آنچـه مهـم اسـت ایـن کـه توجه بـه درخواسـت های 
 ، مطلـوب  روشـنایی  بـا  جیرفتـی  داشـتن  بـرای  مردمـی 
امـری اسـت ضـروری کـه بایـد ایـن مطالبـه به حق از سـوی 

مسـووالن و نیـز مجموعـه مدیریـت شـهری بـرآورده شـود.

قوانینروشناییمعابر
تنظیـف  می گویـد:  شـهرداری ها   قانـون   55 مـاده   2 بنـد 
انـوار عمومـی و مجـاری  و نگاهـداری و تسـطیح معابـر و 
آب هـا، فاضـالب،  تنقیـه قنـوات مربـوط بـه شـهر و تامیـن 
آب و روشـنایی بـه وسـایل از وظایـف شـهرداری ها اسـت 
.همچنیـن در مـاده 11 عـوارض شـهرداری مصـرف نیـروی 
سـاعت کیلـووات  هـر  بـرای  ریـال  یـک  حداکثـر  بـرق 

نیـروی  و  مقتضیـات  بـه  توجـه  بـا  کـه  شـده  ذکـر 
آب وزارت  پیشـنهاد  بـه  بنـا  شـهرها  برق مصرفـی 

و برق و وزارت کشور و تصویب هیأت وزیران تعیین خواهد شد.
می گویـد:   1344نیـز  سـال  بودجـه  قانـون   51 تبصـره 
مربـوط مقـررات  و  قانـون  ایـن  بـا  مقررات مغایـر  کلیـه 

نیـروی  مصـرف  از  عـوارض  هرگونـه  اخـذ  بـه 

و انتقـال  و  تولیـد  وسـائل  و  لـوازم  از  یـا  و  بـرق 
طـرز   - لغـو خواهـد شـد.  تبصـره 2  بـرق  نیـروی  توزیـع 
هزینـه  تعییـن  و  تأمیـن  نحـوه  و  مـاده  ایـن  اجـرای 
بـود  خواهـد  آیین نامـه ای  موجـب  بـه  معابـر  روشـنایی 
وزارت  و  بـرق  آب و  وزارت  طـرف  از  مـاه   6 مـدت  در  کـه 
کشـور تهیـه و بـه تصویـب هیـأت وزیـران خواهـد رسـید.

تاریکیمیزانامنیتراکاهشمیدهد
یک شهروند جیرفتی به»کاغذوطن«می گوید:» یکی از وظایف 
شـهرداری ایجـاد امکانـات الزم بـرای روشـنایی معابر اسـت.

شـهرداری  عهـده  بـه  بـرق  فیزیکـی  امکانـات  تامیـن 
تیرهـای  »نصـب سـتون ها،  تصریـح کـرد:  اسـت«صالحی 
اسـت کـه  عهـده شـهرداری  بـه  و کابل کشـی  بـرق  چـراغ 
در تمامـی نقـاط شـهر ایـن اقـدام انجـام شـده اسـت.اما 
متاسـفانه اداره بـرق ایـن معابر را روشـن نمی کند.روشـنایی 
معابـر و خیابان هـای شـهری بـا امنیـت و رفـاه مـردم گـره 
خـورده و نمـی تـوان آن را نادیـده گرفـت. « حمیـدی یکـی 
دیگـر از شـهروندان جیرفتی به»کاغذوطن«گفـت: » تاریکی 
خیابان هـای جیرفـت مدتهاسـت رخ داده و هیچ کـس آن 
را حـل نمی کنـد و ایـن مسـاله باعـث شـده تـا هـر شـب 
از  خیابان هـا  برخـی  انتهـای  در  ناگـواری  اتفاقـات  شـاهد 
جملـه بلـوار امام علی)ع(باشـیم، متاسـفانه بعضی شـب ها 
شـاهد اسـتعمال مـواد مخـدر در تاریکـی هسـتیم و جـرأت 
بیـرون رفتـن از خانـه را نداریـم بعضـی وقت هـا هـم صدای 
گریـه و فریـاد دختـران را می شـنویم به پلیس هـم که زنگ 
می زنیـم یـا نمی آینـد یـا همیشـه نیـم سـاعت بیشـتر طول 
می کشـد تا حضور پیدا کنند و دیگر کار از کار گذشـته اسـت.

تاریکـی میـزان بـروز جـرم را در کوچه پس کوچه هـای شـهر 
بـاال بـرده و زیرپوسـت شـهر پنهـان کـرده اسـت.«عبدالهی 
یکـی دیگـر از شـهروندان جیرفتـی می گویـد:» بایـد بـرای 
رفتـن بـه خانـه در شـب از چـراغ قـوه اسـتفاده کرد.«ایـن 
از  بسـیاری  نیسـت  کوچه هـا  بـه  مربـوط  فقـط  مسـاله 
اگـر  بـا همیـن مشـکل مواجـه هسـتند و  نیـز  خیابان هـا 
کمـی بیشـتر از غـروب در شـهر بمانـی احسـاس تـرس در 
دلـت رخنـه می کنـد به طـور مثـال چهـارراه دهخـدا ، میدان 
از مواقـع  اطراف شـان، حتـی بسـیاری  امـا و خیابان هـای 
خیابـان لرهـا نیـز تاریکـی ترسـناکی دارد.شـاید تنهـا نقطـه 
روشـن شـهر اداره بـرق جیرفـت اسـت کـه نـور المپ هـای 
می زنـد.« را  چشـمانت  شـب  در  آن  اطـراف  دیوارهـای 

شهرداریوظیفهایندارد
سـخنگوی شـورای شـهر جیرفـت بـه »کاغذوطـن« گفـت: 
برعهـده  مسـوولیتی  شـهری  معابـر  حـوزه  در  »شـهرداری 
وظیفـه  فقـط  و  اسـت  بـرق  عهـده  بـر  بخـش  ایـن  نـدارد 
روشـنایی پارک هـا را دارد.«وی افزود:»البتـه مـا در شـورای 

شـهر بـه ایـن مسـاله هـم نظـر داشـتیم و بارها این مشـکل 
را بارهـا تمـاس گرفتـه و پیگیـری کـردم. یـک تفاهـم قبـال 
بـا  و  افتـاد  اتفـاق  بـرق  و  راه و شهرسـازی  و  بـا شـهردای 
ورود شـهردار جدیـد بحـث روشـنایی پیگیـری شـد کـه دو 
ترانـس خریـداری و ورودی شـهر بـرق دار شـد و کلـرود و 

رییسادارهبرقجیرفت:وظیفهتامینروشناییمعابرطبققانونباشهرداریهاست

شب های تاریک جیرفت را شهردار می بیند؟

شـهرجیرفـتجمعیـتباالیـیرادرخودجـایدادهاسـت.امااگـرپسازغروبخورشـیددرشـهرقدم
بزنیدترسدردلترخنهمیکندزیراشـهربیشـباهتبهشـهرارواحنیسـتازآنروکهمعابریتاریکو
بدونروشـناییراپیشرودارید.سـخنگویشـورایشـهرجیرفتمیگویدتامینروشـناییمعابربرعهده
شـهردارینیسـتولـیرییـسادارهبـرقمیگویدطبـققانونوظیفهشـهرداریاسـتولیمـابرخیاز
وظایـفشـهرداریرانیـزانجـامدادهایـموبازهـماگـرکاریازمابربیایدپایکارهسـتیمبهشـرطاینکه

متولی»شـهرداری«همقدمپیشبگذارد.

انجمشـعاعگفت:ورودیشـهررانیـزازپلیسراهتا
میدانامامحسـین)ع(راادارهکلراهانجامدادکه
مهندسسـلیمانیازادارهراهـداریپیگیراینپروژه
بـودقـراربـوهزینـهانشـعاباتراشـهرداریبدهد
امـاشـهرداریبـهدالیلـیکـهنمیدانـمامتیـازات
رانخریـدوراهـداریایـنکاررانیـزبرعهـدهگرفتو
هزینههـایروشـناییرانیـزوزارتنیـزوتقبلکرد.
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روزنامههایدیروز

آگهیفقدانسندمالکیت:
طبـق  کریـم  رمضانـی  علیرضـا  آقـای  اینکـه  بـه  نظـر 
معرفینامـه 98212 مـورخ 98/2/12بعنـوان نماینده شـرکت 
تاریـخ  ثبـت 9250  ماهـان شـماره  بلـور  تولیـدی  صنایـع 
ثبـت14/09/1387 دارای شـماره ملـی 10630150054مالـک 
ششـدانگ پـالک 1859فرعـی از 71 اصلـی بخـش 6 کرمـان موضوع سـند 
مالکیـت اصلی بشـماره چاپی 0221580سـری الف سـال 87 کـه در صفحه 
451دفتـر امـالک جلـد 56ذیل شـماره 10183 صادر و تسـلیم گردیده ضمن 
تسـلیم دو بـرگ استشـهاد محلـی تصدیـق امضا شـده مدعی اسـت سـند 
مالکیـت پـالک مزبـور بعلت جابجایـی مفقود و در خواسـت سـند مالکیت 
المثنـی نمـوده لذا باسـتناد اصالح تبصره یـک اصالحی مـاده 120 آئین نامه 
قانـون ثبـت مراتـب در یـک نوبـت در تاریخ منـدرج در ذیل آگهی می شـود 
تـا چنانچـه کسـی مدعی انجام معامله نسـبت بـه ملک فوق الذکـر با وجود 
سـند مالکیـت نزد خود می باشـد ظـرف مـدت ده روز پس از انتشـار آگهی 
بـه اداره ثبت شهرسـتان کرمـان مراجعه و اعتـراض خود را ضمـن ارائه اصل 
سـند مالکیـت یـا سـند معامله تسـلیم نماینـد در غیر ایـن صـورت پس از 
مـدت مذکـور نسـبت به صـدور سـند مالکیـت المثنی اقـدام خواهد شـد.

تاریخ انتشار: 98/2/23
محمودمهدیزادهرئیسثبتوامالکمنطقه2کرمانم.الف224

ادارهکلثبتاسنادوامالکاستانکرمان
ادارهثبتاسنادوامالکحوزهثبتملکشهرعنبرآباد

هیـات موضـوع قانـون تعیین تکلیـف وضعیت ثبتـی اراضی و سـاختمانهای فاقد 
سـند رسـمی-آگهی موضوع ماده3 قانون و ماده 13آئین نامه قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی واراضی و سـاختمانهای فاقدسـند رسـمی برابررای شـماره139760319091000961-

97/12/21هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند 
رسـمی مسـتقردرواحد ثبتی حـوزه ثبت ملک شـهرعنبرآباد تصرفات مالکانـه بالمعارض متقاضی 
آقـای عـوض اشـرف آبـادی فرزنـد علـی بشـماره شناسـنامه 87بـا کـد ملـی 6069790091صادره 
ازعنبرآبـاد درششـدانگ یـک بـاب مغـازه بـه مسـاحت 45/53متـر مربع پـالک - فرعـی از49- 
اصلـی مفـروز و مجـزی شـده از پالک – فرعـی از 49- اصلـی قطعه یک بخش 45کرمـان  واقع 
در عنبرآبـاد اراضـی محمـد آبـاد بـی بـی شـهری خریـداری از مالک رسـمی آقای عبـاس امیری 
محرزگردیـده اسـت.لذا بـه منظـور اطالع عمـوم مراتب دردو نوبـت به فاصله 15روزآگهی می شـود 
در صورتی که اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیت متقاضی اعتراضی داشـته باشند می توانند 
از تاریـخ انتشـاراولین آگهـی بـه مـدت دومـاه اعتـراض خود را بـه این اداره تسـلیم و پـس از اخذ 
رسـید، ظـرف مدت یک ماه از تاریخ تسـلیم اعتراض،دادخواسـت خود را بـه مراجع قضایی تقدیم 
نماینـد . بدیهـی اسـت در صـورت انقضای مـدت مذکوروعدم وصـول اعتراض طبق مقررا ت سـند 
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ادارهکلثبتاسنادوامالکاستانکرمان
ادارهثبتاسنادوامالکحوزهثبتملکشهرعنبرآباد

هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و 
سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی-آگهی موضوع ماده3 قانون و ماده 
13آئیـن نامـه قانـون تعییـن تکلیف وضعیـت ثبتی واراضی و سـاختمانهای فاقدسـند 
رسـمی برابـررای شـماره139860319091000355-98/02/19هیات اول موضـوع قانـون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی مسـتقردرواحد 
ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک شـهرعنبرآباد تصرفـات مالکانـه بالمعـارض متقاضـی آقـای 
عـوض اشـرف آبادی فرزند علی بشـماره شناسـنامه 87با کـد ملـی 6069790091صادره 
ازعنبرآبـاد درششـدانگ یـک باب خانه بـه مسـاحت 252/91متر مربع پـالک - فرعی 
از49- اصلـی مفـروز و مجزی شـده از پـالک 49- اصلی قطعه یـک بخش 45کرمان  
واقـع درعنبرآبـاد اراضـی محمـد آبـاد بی بـی شـهری خریـداری از مالک رسـمی آقای 
محمـود کنـت  محرزگردیـده اسـت.لذا بـه منظـور اطـالع عمـوم مراتـب دردو نوبـت به 
فاصلـه 15روزآگهـی مـی شـود در صورتـی که اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیت 
متقاضی اعتراضی داشـته باشـند می توانند از تاریخ انتشـاراولین آگهی به مدت دوماه 
اعتـراض خـود را به این اداره تسـلیم و پس از اخذ رسـید، ظرف مدت یـک ماه از تاریخ 
تسـلیم اعتراض،دادخواسـت خـود را به مراجـع قضایی تقدیم نمایند . بدیهی اسـت در 
صـورت انقضـای مـدت مذکوروعدم وصول اعتـراض طبق مقررا ت سـند مالکیت صادر 

خواهدشـد ./م الف:2014
تاریخ انتشار نوبت اول:98/02/23 – تاریخ انتشارنوبت دوم :1398/03/11
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ادارهکلثبتاسنادوامالکاستانکرمان
ادارهثبتاسنادوامالکحوزهثبتملکشهرعنبرآباد

و  اراضـی  ثبتـی  وضعیـت  تکلیـف  تعییـن  قانـون  موضـوع  هیـات 
سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی- آگهی موضـوع ماده3 قانـون و ماده 
13آئیـن نامـه قانـون تعییـن تکلیف وضعیـت ثبتی واراضی و سـاختمانهای فاقدسـند 
رسـمی برابـررای شـماره139560319014009671-95/08/19هیات اول موضـوع قانـون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی مسـتقردرواحد 
ثبتـی حـوزه ثبت ملک شـهرعنبرآباد تصرفات مالکانه بالمعـارض متقاضی آقای محمد 
پرنـاک فرزند امین بشـماره شناسـنامه 73با کد ملـی 6069945948صـادره ازعنبرآباد 
درششـدانگ یـک بـاب خانه به مسـاحت 267/63متر مربـع پالک 405فرعـی از45- 
اصلـی مفـروز و مجـزی شـده از پـالک 45- فرعـی از - اصلـی قطعـه یـک بخـش 
45کرمـان  واقـع دراراضـی خدا آفریـن عنبرآباد خریداری از مالک رسـمی آقای عباس 
امیـری محرزگردیـده اسـت.لذا بـه منظـور اطـالع عمـوم مراتـب دردو نوبـت بـه فاصله 
15روزآگهی می شـود در صورتی که اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیت متقاضی 
اعتراضی داشـته باشـند مـی توانند از تاریخ انتشـاراولین آگهی به مـدت دوماه اعتراض 
خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید، ظـرف مـدت یـک مـاه از تاریـخ 
تسـلیم اعتراض،دادخواسـت خـود را به مراجـع قضایی تقدیم نمایند . بدیهی اسـت در 
صـورت انقضـای مـدت مذکوروعدم وصول اعتـراض طبق مقررا ت سـند مالکیت صادر 
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حصروراثت
بـا سـالم - مقتضی اسـت آقـای ابراهیـم خارانی فرزند تـاج محمد 
شـرح دادخواسـت تقدیمـی توضیـح داده شـادروان تـاج محمـد 
داودی نسـب درتاریـخ 1393/05/29فـوت نمـوده شـده وارث عیـن 

فـوت  عبـارت از: 
1-کبری داودی نسب  به شماره ملی 5360385383                 
2-ابراهیم خارانی به شماره ملی 5369573518)فرزندان مرحوم ( 

لـذا مراتـب یـک نوبـت در روزنامـه کثیراالنتشـار محلـی آگهـی میشـود چنانچه کسـی 
اعتـراض دارد یـا وصیت نامه ای از متوفی نزد اشـخاص باشـد یک ماه از نشـرآگهی به 

شـوراتقدیم دارد واال گواهـی صـادر خواهد شـد .
قاضیشوراحلاختالفزهکلوت–محمدفروغی-مالف:5۶۹

حصروراثت
احترامـا خواهشـمند اسـت بـا توجه بـه دادخواسـت مه بی بـی بامری 
فرزنـد--- به شـماره ملی 3590984491بـه طرفیت ورثه مرحوم ذبیح 
الـه بامری فرزند--- به شـماره ملی5369939357به خواسـته حصر 
وراثت خواهشـمند اسـت ورثه مرحوم در یک نوبت روزنامه چاپ شـود که چنانچه ورثه 
ای دیگر یا وصیت نامه ای در دسـت کسـی باشـد به این شـورا مراجعه نمائید ودر غیر 

اینصـورت گواهـی حصر وراثـت صادر خواهد شـد .ورثه :
1-مه بی بی بامری زهکلوت به ش م 3590984491)مادر متوفی (

2-فتح هللا بامری به ش م 5369509883)پدر متوفی (
3-زیبا بامری به ش م5360273704  

شوراحلاختالف–بخشجازموریان-مالف:5۶۸

ساماندهی و الیروبی هلیل رود
 در حال انجام است

نیــرو  وزارت  اطالع رســانی  پایــگاه  به گــزارش 
)پــاون(، "حســن قاضــی زاده" افــزود: عملیــات 
ســاماندهی و الیروبــی ســاحل راســت رودخانــه 
ــل اول  ــا پ ــل، حــد فاصــل ســد تنظیمــی ت هلی
ــال  ــارد ری ــر 29 میلی ــاری بالغ ب ــا اعتب جیرفــت ب

در حــال انجــام اســت.
وی بــا بیــان اینکــه پیــش از ایــن نیــز 9 کیلومتــر 
از ایــن رودخانــه ســاماندهی و یک میلیــون و 200 
ــی شــده  ــر مکعــب از مقطــع آن الیروب هــزار مت
ــه  اســت، خاطرنشــان کــرد: ســاماندهی رودخان
ــی  ــا تالق ــی ت ــد تنظیم ــل س ــد فاص ــل، ح هلی
رودخانه هــای شــور و هلیــل به طــول 9 کیلومتــر 

ــی  ــدی و الیروب ــازی، گابیون بن ــامل دیواره س ش
ــون و 200  ــزان یک میلی ــه می ــه ب ــع رودخان مقط
هــزار متــر مکعــب، از جملــه اقداماتــی اســت کــه 

تــا کنــون انجــام شــده اســت.
و  ســواحل  مهندســی  طــرح  مجــری 
رودخانه هــای شــرکت آب منطقــه ای کرمــان 
در ادامــه افــزود: تکمیــل پــروژه ســاماندهی 
ــهر  ــدوده ش ــل در مح ــه هلی ــی رودخان و الیروب
ــاد  ــا پــل بهادرآب جیرفــت و بعــد از ایــن شــهر ت
به طــول 60 کیلومتــر بــه ســه هــزار میلیــارد 
ریــال اعتبــار نیــاز دارد کــه از جملــه برنامه هــای 

ــود. ــد ب ــه خواه ــن زمین ــی در ای آت

رت
مها

ان
قلی

جیرفـت گفـت:  شهرسـتان  جهـاد کشـاورزی  مدیـر 
زنبورعسـل مهم تریـن حشـره گرده افشـانی شـناخته 
شـده اسـت و حضـور کنـدوی زنبورعسـل در باغـات، 
محصـول تولیـدی آن را گاهـی تـا پنـج برابـر افزایـش 
می دهـد. محمدعلـی سـیفی امـروز در گفت و گـو بـا 
ارزش  اینکـه  بیـان  بـا  جیرفـت  در  فـارس  خبرنـگار 
اقتصادی گرده افشـانی زنبورعسـل را در دنیـا 25 تا 100 
برابـر ارزش تولیـد عسـل می دانند، اظهار داشـت: عدم 
آگاهـی از نقـش واقعـی زنبورعسـل تمـام توجهـات را 
به سـوی تولیـدات آن یعنی عسـل، مـوم و... معطوف 
داشـته اسـت.وی افـزود: نقـش زنبورعسـل در ارتبـاط 
بـا حفـظ فلـور گیاهـی، محیـط زیسـت، جنگل هـا و 
افزایش محصوالت کشـاورزی به مراتب بیشـتر است، 
بـه طوری  کـه در اکثر کشـورها نگهداری زنبورعسـل در 
درجـه اول به منظور گرد  افشـانی و افزایش محصوالت 
زراعـی و باغـی و تولید فرآورده هایی چون عسـل، موم 
و ... در درجـه دوم اهمیـت قـرار دارد.سـیفی بیان کرد: 
فقـط درصـد کمـی از کشـاورزان و باغداران بـه اهمیت 
واقعـی زنبورعسـل در گرده افشـانی واقف هسـتند، اما 
در دیگر کشـورها باغداران سـاالنه میلیون ها ریال بابت 
اجـاره کندوهـای زنبورعسـل بـه زنبـورداران پرداخـت 
می کننـد تـا کندوهـای خود را بـرای عمل گرده افشـانی 
درختـان میـوه در باغـات یـا نزدیـک مـزارع آنهـا قـرار 
دهند.امـا در کشـور مـا کشـاورزان و باغـداران بـه تصور 
اینکـه زنبورعسـل بـه درختـان خسـارت وارد می کننـد 
مانـع از اسـتقرار کندوهای آنها در اطـراف مزارع و باغ ها 

می شـوند.

تأثیرگردهافشانی
زنبورعسلدرافزایش
تولیدمحصولباغات

خبر

پلمب40واحدصنفیمتخلف
درجیرفت

عضویت۱۱0هزاردانشآموز
درسازماندانشآموزیکرمان

موادروانگردان
درتنباکوهاوجوددارد

ــورت  ــه ص ــش ب ــف و کف ــی کی ــد صنف واح
ــد. ــد کردن ــوس بازدی ــوس و نامحس محس

داشــت:  بیــان  محمدرضایــی  ســرهنگ   
ــه  ــن راســتا تعــداد 21 واحــد صنفــی ب در ای
علــت نداشــتن پروانــه کســب، عــدم رعایــت 
قوانیــن و مقــررات و ضوابــط اماکــن عمومی 
ــی پلمــپ  ــام قضائ ــا دســتور مق ــی ب و صنف
ــان  ــا بی ــت ب ــی جیرف شــدند.فرمانده انتظام
ایــن مطلــب کــه اجــرای طــرح هــای امنیــت 
ــه منظــور  ــوف ب اجتماعــی و اخالقــی در صن
ایجــاد فضایــی امــن بــرای شــهروندان و 
ــی  ــورت م ــف ص ــوف متخل ــا صن ــورد ب برخ
گیــرد از شــهروندان خواســت در صــورت 
واحدهــای  در  تخلــف  مشــاهده هرگونــه 
ــه  صنفــی، مراتــب را از طریــق ســامانه 110 ب

ــد. ــالع دهن ــس اط پلی

ــگار باشــگاه  ــزارش خبرن ــه گ ب
ــان  ــوان از کرم ــگاران ج خبرن
رییــس  بــرآوردی،  ، هاشــم 
دانش آمــوزی  ســازمان 
ــه در  ــه اینک ــاره ب ــا اش ــان، ب ــتان کرم اس
راســتای ســند تحــول آمــوزش و پــرورش 
ــراز  ــی در ت هــدف مــا تربیــت دانش آموزان
ــام  ــت: نظ ــت، گف ــالمی اس ــوری اس جمه
پــرورش  و  آمــوزش  در  مــا  کالســیک 
تربیتــی  نیاز هــای  تمامــی  پاســخگوی 
بیــان  بــا  نیســت.وی  دانش آمــوزان 
بــا کمــک  و  ســازمان  ایــن  در  اینکــه 
ــالی  ــور اعت ــه منظ ــوزان ب ــود دانش آم خ
همــه  مشــارکت  و  علمــی  اخالقــی، 
فعالیت هــای  در  دانش آمــوزان  جانبــه 
ــزود:  ــت اف ــده اس ــالش ش ــه ت فوق برنام

اساســنامه ایــن ســازمان بــه تصویــب 
ــیده  ــی رس ــالب فرهنگ ــی انق ــورای عال ش
دانش آمــوزی  ســازمان  اســت.رییس 
بــه وجــود  اشــاره  بــا  اســتان کرمــان 
در  دانش آمــوز  هــزار   630 از  بیــش 
اســتان کرمــان بیــان کــرد: از ایــن تعــداد 
عضــو  دانش آمــوز  هــزار   110 از  بیــش 
ســازمان دانش آمــوزی اســتان کرمــان 
ــوزی  ــه مهارت آم ــان اینک ــا بی اســت.وی ب
ســازمان  برنامه هــای  در  مــا  اول  گام 
ــت،  ــان اس ــتان کرم ــوزی در اس دانش آم
ــی  ــش معرفت ــای دان ــرد: ارتق ــح ک تصری
دانش آمــوزان، تربیــت نیــروی انســانی 
ــی از  ــروی سیاس ــت نی ــانه ای و تربی رس
ــازمان  ــن س ــا در ای ــای م ــر برنامه ه دیگ

ــت. اس

دبیـر شـورای هماهنگـی مبـارزه 
بـا مـواد مخـدر در اسـتان کرمان 
ضمـن تاییـد وجـود شیشـه در 
تنباکوهـای میـوه ای بـه گفتار نو 
گفـت: هـم مصـرف قلیـان بـاال رفته اسـت و 
هـم مـواد روان گـردان در تباکوها وجـود دارد.

دبیـر شـورای هماهنگی مبـارزه با مـواد مخدر 
در اسـتان کرمـان ضمـن تاییـد وجود شیشـه 
در تنباکوهـای میـوه ای بـه گفتار نـو گفت: هم 
مصـرف قلیـان بـاال رفتـه اسـت و هـم مـواد 
روان گـردان در تباکوهـا وجـود دارد.حمدرضـا 
انارکـی محمـدی در پاسـخ بـه ایـن سـوال که 
آیـا  تاکنـون شـکایتی در کرمان پیرامـون این 
موضـوع صـورت گرفتـه اسـت،  بـه گفتارنـو 
مصـرف  کـه  تنباکوهایـی  از  بعضـی  گفـت: 
می شـود و اسـانس دارد تسـت شیشـه شـان 

در بعضـی نقـاط  مثبـت اسـت، البتـه هنـوز 
مشـخص نیسـت که این به خاطر نـوع تنباکو 
اسـت و یـا ایـن که ایـن مـواد به آن هـا اضافه 
شـده اسـت.او در ادامـه با اشـاره بـه این نکته 
کـه مصرف قلیان دروازه ورود به اعتیاد اسـت، 
خاطـر نشـان کرد: وجـود مواد مخـدر در قلیان 
توسـط اتحادیه جهانـی مبارزه بـا دخانیات در 
ایـران تاییـد شـده اسـت. سـاختار شـیمیایی 
مواد مخدر مانند هرویین، شیشـه و ... شـبیه 
نورون هـای فرسـتنده طبیعـی مغز اسـت و در 
نتیجـه نورون هـا را تحریک می کند. شـباهت 
سـاختار شـیمیایی ایـن گونـه مـواد مخـدر به 
نورون های فرسـتنده طبیعی سـبب می شود 
تـا سـلول هـای گیرنده مغـز فریـب بخورند و 
اجـازه دهنـد تـا مـواد مخـدر وارد سـلول های 

عصبـی شـود و آن هـا را تحریـک کنـد.

روزنامهپیامما
نوشت: حفاظت محیط زیست مازندران معتقد است که تخلیه فاضالب های تصفیه 

نشده و مدیریت ضعیف پسماندها عامل اصلی آلودگی شناگاههای این استان هستند. 

روزنامهندایوحدت
خبر داد: امام جمعه کرمان می گوید بی رحمی ها در بازار قابل تحمل نیست.

 مدیـرکل ثبـت احـوال اسـتان کرمـان بـا اشـاره بـه اینکـه نرخ 
رشـد جمعیـت در اسـتان کرمـان 1.32 درصـد اسـت، گفـت: 
شـاهد کاهـش 0.08 درصـدی در ایـن زمینـه هستیم.حسـین 
زیـن الصالحیـن در گفتگو بـا خبرنگار مهر اظهـار کرد: جمعیت 
اسـتان کرمـان در حـال حاضر بالغ بر سـه میلیـون و 253 هزار 
نفـر اسـت که 51 درصـد این افراد را مـردان و 49 درصـد را زنان 
تشـکیل می دهنـد.وی بـا اشـاره بـه اینکـه رتبه سـوم کشـور از 
حیـث جمعیـت را داراسـت، ادامه داد: در حـال حاضر با کاهش 
جمعیـت مواجـه شـده ایم و ضـرورت دارد براسـاس پنجـره 
جمعیتـی اسـتان اقدامات الزم انجـام شـود.زین الصالحین با 
تاکیـد بر لـزوم فرزندآوری اظهار کرد: براسـاس پنجره جمعیت 
اسـتان کرمـان چهـار دهـه بـرای حفـظ جمعیـت پویـا و جوان 
فرصـت داریم.مدیـر کل ثبـت احـوال اسـتان کرمـان بـا اشـاره 
بـه اینکـه نـرخ رشـد جمعیـت در اسـتان کرمـان 1.32 درصد و 
در کشـور 1.2 درصـد اسـت، افـزود: ایـن در حالیسـت که سـال 
گذشـته ایـن آمـار در اسـتان کرمـان 1.4 بـوده اسـت و شـاهد 
کاهـش 0.08 درصـدی در ایـن زمینـه هسـتیم.مدیر کل ثبـت 

احـوال اسـتان کرمـان گفـت: بیشـترین نـرخ رشـد جمعیـت 
مربـوط بـه رودبار جنـوب و کمترین نرخ هم مربوط به بردسـیر 
اسـت.وی ادامـه داد: برنامـه ریـزی هـای خـاص متناسـب با 
ظرفیت هـای اسـتان کرمـان انجـام شـده و در ایـن خصـوص 
یک همایش برگزار می شـود.زین الصالحیـن از انجام اقدامات 
فرهنگـی بـرای فرزنـدآوری بیشـتر خبـر داد و افـزود: فرزنـد 
بیشـتر آرامـش و آسـایش ببیشـتری بـرای خانواده بـه همراه 
دارد.وی گفـت: بـا ادامـه رویـه کنونـی در سـال 1425 جمعیت 
زیر 15 سـال با جمعیت کهنسـال یکسـان خواهد شـد و دیگر 
نیـروی جـوان بـرای حفـظ کشـور، اداره مجموعـه مدیریتـی و 
حضـور در سـطوح مختلف اجتماع نداریم.مدیـر کل ثبت احوال 
اسـتان کرمان گفت: بنابراین ان شـالله در پنجره جمعیتی گفته 
شـده برنامـه ریـزی ها بـه گونه ای باشـد که جمعیت جـوان ما 
بتوانند پویا و خالق در جامعه حضور داشـته باشـند.وی در ادامه 
در خصـوص آخریـن وضعیت صـدور کارت های هوشـمند ملی 
افـزود: در حـال حاضـر بیـش از 10 درصـد مـردم اسـتان کرمان 
کارت هوشـمند ملی دریافت نکرده اند.زین الصالحین با اشـاره 
بـه اینکـه تعرفه مربـوط به تعویض کارت ملی نسـبت به سـال 
گذشـته پنـج هزار تومان افزایش یافته و بـه رقم 25 هزار تومان 
رسـیده اسـت، عنـوان کـرد: توصیه ما این اسـت که افـرادی که 
تاکنـون در ایـن زمینه اقـدام نکرده اند قبـل از افزایش کارمزد که 
مربـوط بـه دفاتـر پیشـخوان و بخش خصوصـی اسـت، اقدام 
کنند.مدیـر کل ثبـت احـوال اسـتان کرمـان دو میلیـون و 327 
هـزار و 548 نفـر را در اسـتان کرمـان واجـد شـرایط اخـذ کارت 
هوشـمند ملی دانسـت و گفـت: تاکنـون حدود یـک میلیون و 
829 هزار کارت هوشـمند ملی ثبت نام انجام شـده اسـت.وی 
بـا اشـاره بـه اینکـه پیـش از ایـن کارت به کشـور وارد می شـد، 

افـزود: بـا برنامه ریـزی های انجام شـده یک شـرکت دانش 
بنیـان در کشـور بـرای فعالیت در ایـن زمینه آماده اسـت و کار 
تولیـد کارت بـه زودی آغـاز می شـود. زین الصالحین با اشـاره 
بـه اینکـه در حـال حاضـر کارت های ملـی قدیمی فاقـد اعتبار 
بـوده و از دور خـارج شـده اند، عنـوان کـرد: افـرادی کـه بـرای 
دریافـت کارت ملـی هوشـمند ثبـت نـام کرده انـد می تواننـد 
بـرای انجـام کارهـای اداری از فیـش ثبـت نام اسـتفاده کنند.

وی خطاب به کسـانی برای دریافت کارت ملی هوشـمند ثبت 
نـام نکرده انـد، گفـت: این افراد در مسـیر انجام کارهـای اداری 
دچـار مشـکل می شـوند و توصیـه می شـود در فرصـت باقـی 
مانـده در ایـن زمینه اقـدام کنند.مدیـر کل ثبت احوال اسـتان 
کرمـان گفـت: زمـان ثبـت نـام کارت ملـی هوشـمند تمدیـد 
نمی شـود و مـردم بایـد هر چه سـریع تر به دفاتر پیشـخوان و 
پسـت بـرای ثبـت نـام مراجعه کننـد.وی بـا ذکر ایـن نکته که 
20 دسـتگاه سـیار بـرای ایـن منظـور در اسـتان کرمـان در نظر 
گرفتـه شـده اسـت، افـزود: بـر این اسـاس ایـن مراکز سـیار 
بـا مراجعـه بـه در منازل مـردم کار ثبـت نام برای صـدور کارت 
هوشـمند ملـی را انجام می دهند.زیـن الصالحین در خصوص 
مفقـود شـدن کارت ملـی هوشـمند برخـی افـراد ادامـه داد: 
توصیـه می کنیـم مـردم بـا توجـه بـه اهمیـت مـدارک هویتی 
مراقبـت الزم را در ایـن خصوص اعمال کنند؛ چـرا که در صورت 
قـرار گرفتـن این مـدارک در دسـت افراد متفرقـه می تواند مورد 

سـو اسـتفاده قرار گیرد.
وی بـا تاکیـد بر اینکه مـدارک هویتی هماننـد دارایی های مالی 
ارزشـمند و مهـم هسـتند، ادامـه داد: افـرادی کـه کارت ملـی 
هوشمندشـان مفقود شده اسـت می توانند با مراجعه به ادارات 

شهرسـتان برای صـدور کارت المثنی اقـدام کنند.

زنگ خطر کاهش نرخ جمعیت 
در استان کرمان

سراسری

استانی

شـهر بـه ایـن مسـاله هـم نظـر داشـتیم و بارها این مشـکل 
را بارهـا تمـاس گرفتـه و پیگیـری کـردم. یـک تفاهـم قبـال 
بـا  و  افتـاد  اتفـاق  بـرق  و  راه و شهرسـازی  و  بـا شـهردای 
ورود شـهردار جدیـد بحـث روشـنایی پیگیـری شـد کـه دو 
ترانـس خریـداری و ورودی شـهر بـرق دار شـد و کلـرود و 

کهوروییـه را هـم کـه خـودم پیگیـری کـردم و  بحـث بیـن 
باشـد.«  شـهرداری  برعهـده  اینکـه  نـه  اسـت  دسـتگاهی 

وظیفهتامینروشناییمعابرطبققانون
برعهدهشهرداریاستنهادارهبرق

رییـس شـرکت بـرق جیرفـت به»کاغذوطن«گفـت:» وظبفه 

روشـنایی معابـردر شـهر وظیفه شـهرداری اسـت امـا علیرغم 
همه اینها در سال 97 در سطح شهر بابت بهبود روشنایی معابر 
اقدماتی را انجام دادیم که در همین راستا بیشتر از  300 چراغ 
برق نصب شـد.«انجم شـعاع افزود:»بهبود روشـنایی خیابان 
کشـاورزی و خیابان هـای پرتـردد ماننـد چهارطـرف میـدان 

17شـهریور خیابان دهشـتری ها و مرکز شـهر را انجـام دادیم.
بایـد اقـدام مـی کـرد کـه  البتـه شـهرداری  در ایـن زمینـه 
عمـل  وارد  هنـوز  قانونـی  مـواد  ایـن  وجـود  بـا  متاسـفانه 
نشـده اسـت.تاکنون اداره بـرق هیـچ پولـی بابـت روشـنایی 
معابـر از شـهرداری دریافـت نکـرده اسـت.«وی تاکیـد کرد:» 
هرجـا بتوانیـم در کنـار وظیفـه اصلی مـان حتـی تعمیـرات را 
روزانـه بـه صـورت دوشـیفت انجـام می دهیـم کـه همـه اینها 
رایگان اسـت.البته گاهی با افت ولتاژ مواجه بودیم و در سـال 
95 بـا اعتبـاری کـه گرفتیـم 265 ترانس در شهرسـتان نصب 
کردیـم کـه از ایـن میـان 207ترانـس فقـط در شـهر جیرفـت 
نصـب شـد. در سـال 97 طرح کاهش تلفات فنی بـرق را اجرا 
کردیـم و امـروز تنها شـهری که در جنوب کرمان سـه ماشـین 
باالبـر در اختبـار دارد جیرفـت اسـت کـه تعمیـرات داخـل 
شـهر را رایـگان انجـام می دهیـم ، تمـام سـعی مان را کردیـم 
در حالـی کـه وظیفـه مـا نبـود امـا انتظـار داریم متولیـان هم 
پـای کار بیاینـد مـا هـم در کنارشـان خواهیم بـود.« وی ادامه 
داد:»در اثر عبور ماشـین آالت یا نوسـانات جـوی و...تجهیزات 
داخـل چـراغ برق هـا معیـوب می شـود کـه هزینه بـر اسـت.«

تفاهمنامهکو؟!
انجم شـجاع در ادامـه افزود:»نورپـردازی اداره بـرق بخاطـر 
شـهر  روشـنایی  زیـرا  اسـت  اداره  داخـل  امنیتـی  مسـائل 
فـوق کـم مصـرف  از المپ هـای  و  تامیـن می کنیـم  مـا  را 
اسـتفاده کردیـم کـه بـا اینهـا هـم روشـنایی تامیـن شـده و 
هـم مصـرف و زیبایـی را بـه شـهر دادیـم. البتـه دوسـتان از 
تفاهم نامـه قبـل از ورود مـن بـه جیرفـت  حـرف زدنـد و من 
بارهـا تاکیـد کـردم تفاهم نامـه را بیاوریـد ببینـم امـا خبـری 
نشـد هرچنـد تفاهم نامـه قانـون نیسـت.البته بلـواری کـه بـه 
سـمت دانشـگاه آزاد اسـت و روشـنایی هـم تامیـن شـده را 
راه و شهرسـازی احـداث کـرد کـه شـهردای امتیـازات بـرق را 
خریـداری کـرد و مـا تاکنـون قبـض برقـی صـادر نکردیـم. 
ورودی شـهر را نیـز از پلیـس راه تـا میـدان امـام حسـین)ع( 
اداره  از  سـلیمانی  مهنـدس  داد کـه  انجـام  راه  اداره کل  را 
راهـداری پیگیـر ایـن پـروژه بـود قـرار بـود هزینـه انشـعابات 
را شـهرداری بدهـد امـا شـهرداری بـه دالیلـی کـه نمی دانـم 
امتیـازات را نخریـد و راهـداری ایـن کار را نیز برعهـده گرفت و 
هزینه هـای روشـنایی را نیز وزارت نیزو تقبـل کرد. «وی اضافه 
کرد:»روشـنایی بـه امنیـت کمـک می کنـد البته سـه درصد از 
درآمـد فیش هـای بـرق بـه شـهرداری پرداخـت می شـود.«

رییسشرکتبرقجیرفت
به»کاغذوطن«گفت:»وظبفهروشنایی
معابردرشهروظیفهشهرداریاستاما
علیرغمهمهاینهادرسال۹7درسطح
شهربابتبهبودروشناییمعابراقدماتی
راانجامدادیمکهدرهمینراستابیشتر
از300چراغبرقنصبشد.«انجمشعاع
افزود:»بهبودروشناییخیابانکشاورزی
وخیابانهایپرترددمانندچهارطرف

میدان۱7شهریورخیاباندهشتریهاو
مرکزشهرراانجامدادیم.

البتهشهرداریدراینزمینهبایداقدام
میکردکهمتاسفانهباوجوداینمواد

قانونیهنوزواردعملنشدهاست.تاکنون
ادارهبرقهیچپولیبابتروشناییمعابر
ازشهرداریدریافتنکردهاست.«وی
تاکیدکرد:»هرجابتوانیمدرکناروظیفه
اصلیمانحتیتعمیراتراروزانهبه

صورتدوشیفتانجاممیدهیمکههمه
اینهارایگاناست.«

رییسادارهبرقجیرفت:وظیفهتامینروشناییمعابرطبققانونباشهرداریهاست

شب های تاریک جیرفت را شهردار می بیند؟



روزنامه اجتماعی، فرهنگی، سیاسی، اقتصادی استان کرمان
صاحب امتیاز: موسسه مطبوعاتی پیام آوران

مدیر مسئول:روح هللا خدیشی
زیر نظر شورای نویسندگان

نشانی کرمان: خیابان شهید بهشتی، کوچه شماره 10، نبش شرقی 2
نشانی جیرفت: خیابان مسجد جامع کوچه بن بست نرسیده بیمه مرکزی ایران

اولین ساختمان، سمت چپ طبقه اول

جیرفت: 09131488684     43213684-85- 034
تلفنخانه کرمان: 034-32487477

ایمیل تحریریه: 
kaghazevatan@gmail.com

ایمیل سازمان آگهی ها: 
kaghazevatan.adv@gmail.com 

مدیر اجرایی: حمید باقری 
مدیر داخلی: سمیه خدیشی

تحریریه: الهام پی َپر
گرافیک: فاطمه خواجویی

صفحه آرایی: ندا صفاریان  

روابط عمومی: شیوا کرمی
عکس: یاسر خدیشی

جامعه:  راضیه زنگی آبادی
توزیع: اصغر صانعی

نظرات نویسندگان دیدگاه شخصی آنان بوده و لزوما دیدگاه روزنامه نیست . 
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پیش چاپ و چاپ: مهدوی)03432134838(

سامانه ی پیامکی: 10003432117834  نمابر: 021-89776547

آوای محلی           

امیدواُرمکهروزِتُشوبدیدوم
ِچِشاکبالوَبخِتتُخوبدیدوم
َهماطوریکهواَیتَوردلومَمند
َسرواَیتبهزیرُیوبدیدوم

شاعر:مهدیجاللی

دلومِویُبرَمکیخاطرجمیکه
اولگیَشرولیآخرکَمیکه
بیومِویَشنَدکیگولُمنیَزه
یواریزردهمثکاطررمیکه

شاعر:مهدیجاللی

توکوگییاکََمنزیلیدالله
بهَپهناِددلوممیلیدالله
َبُهمساموُلایراهتبگرُدم
دُلومنابوبسیزیلیدالله

شاعر:مهدیجاللی

دلومورکالمودیایتوبندر
چکدمیالکبورِتوُبلندر
داللهموُدِنبورتتوبیچه
اگیزیلردپیِشالُتلندر

شاعر:منصوررئیسی

ُسرونیُسرخروُبشکیپلیچاک
دوچشمیزمهریرودستونیپاک
گُلویرجونمرگشتهنِمشناخت

اگُفتتشهرییهُخویمانتوچاک

شاعر:محمدبخشی

رئیـس دانشـگاه علـوم پزشـکی رفسـنجان بـا اشـاره بـه 
اینکـه نقـش سـموم آفـت کـش، آرسـنیک آب و خـاک 
میـزان  افزایـش  در  تـوان  نمـی  را  هـا  آالینـده  دیگـر  و 
سـرطان ها نادیـده گرفـت گفت: این شـهر نیازمنـد احداث 
ایسـتگاه سـنجش آالیندگـی زیسـت محیطـی اسـت. به 
گـزارش ایرنـا، علـی اسـماعیلی ندیمـی در حاشـیه بازدید 
مسـئوالن رفسـنجان از مرکـز کوهـورت افـزود: دسـتگاه 
سـنجش و آزمایـش آالیندگـی در ایـن شهرسـتان وجـود 
نـدارد لـذا نیاز اسـت این دسـتگاه با صـرف اعتباری بیش 
از یـک میلیـارد تومـان بـرای رفسـنجان تامیـن شـود.وی 
ادامـه داد: امیدواریـم بـا کمک مجتمع صنعتـی و معدنی 
مـس، شـهرداری و کارخانجاتـی کـه آالیندگـی تولیـد می 

کننـد ایـن  دسـتگاه تهیه شـود.
اسـماعیلی ندیمـی بـا بیـان اینکـه در علم پزشـکی 2 نوع 
مطالعـه مهـم بالینـی و کوهورت وجـود دارد تصریـح کرد: 

اصلـی تریـن منبع دسترسـی به سـالمت مـردم در دنیا از 
طریـق مطالعـات بالینـی و مطالعـات کوهـورت انجام می 
شـود.وی گفت: مطالعات کوهورت در ایران از سـال 1394 
در برخـی اسـتانها از جملـه تهـران، اصفهـان، رفسـنجان و 
غیـره آغـاز شـد و در مجموع 200 هـزار نفر در کل کشـور به 
مـدت 10 سـال تحـت تاثیر این مطالعـات قـرار گرفته اند.

رئیـس دانشـگاه علـوم پزشـکی رفسـنجان با بیـان اینکه 
در رفسـنجان هـم از سـال 94 تاکنـون 20 هـزار نفـر تحت 
مطالعـات کوهـورت قـرار گرفته اند ادامـه داد: پنج مطالعه 
کوهـورت شـامل مطالعات بزرگسـاالن، مطالعـات دهان و 
دنـدان، جوانـان، مطالعـات چشـمی و مطالعـات بـر روی 
مـادران بـاردار وجـود دارد.وی بـا اشـاره بـه اینکـه مرکـز 
کوهـورت قرار اسـت در خصـوص میزان تأثیر آرسـنیک بر 
مـرگ و میر انسـان ها در شهرسـتان رفسـنجان وارد عمل 
شـود ادامـه داد: آلودگـی زیسـت محیطـی مجتمـع مس 

سرچشـمه بـا مطالعـه بـر روی سـه هـزار نفـر از کارکنـان 
ایـن مجموعـه از یـک سـال قبـل آغـاز شـده اسـت.وی 
تصریـح کـرد: لـذا برخـی افـراد با شـغل هـای خطرناکی 
کـه دارنـد در معـرض برخـی بیمـاری هـا قـرار دارنـد کـه 
مـی تـوان با انجـام مطالعات کوهـورت از بـروز بیماری در 
ایـن افـراد جلوگیری کرد.وی خاطرنشـان کـرد: 23 درصد 
جمعیت باالی 35 سـال رفسـنجان دارای دیابت هسـتند، 
28 درصـد از جمعیـت و 60 درصـد جمعیـت ایـن شـهر به 
ترتیـب دچـار پرفشـاری خـون و اختـالاالت چربـی خـون 

. هستند
اسـماعیلی ندیمی خاطرنشـان کـرد: از اهـداف منطقه ای 
نیـز در رفسـنجان  بـه دلیـل وجـود کشـاورزی مـواردی از 
جملـه مصرف پسـته، سـموم کشـاورزی و دیگـر فاکتورها 
مـورد بررسـی قرار مـی گیـرد و در منطقه ما سـرطان های 

مثانـه، معـده و مری شـیوع دارد.

شهرســتان  فرمانــدار 
گفــت:  ریــگان 
تخصیــص  بــا 
ریــال  12میلیــارد 
طــرح  کرمــان  اســتانداری  ســوی  از 
) اجتماعــی  آســیب های  رفــع   ( نجــات 
ــت. ــرا اس ــال اج ــت در ح ــا موفقی ــگان ب  در ری

ــت  ــری در نشس ــن باق ــا امی ــزارش ایرن ــه گ ب
شــورای اداری شهرســتان ریــگان بــا اشــاره 
ــار در  ــن ب ــرای اولی ــات ب ــرح نج ــه ط ــه اینک ب
اســتان در شهرســتان ریــگان در زمینــه کاهــش 
ــار  ــده اظه ــی ش ــی اجرای ــیب های اجتماع آس
ــه مــدت ســه ســال در  ــن طــرح ب داشــت : ای
ــای  ــیب ه ــکالت آس ــا مش ــه ب ــتاهایی ک روس
اجتماعــی مواجــه هســتند ادامــه خواهــد یافت. 
ــه اینکــه ایــن طــرح توســط  ــا اشــاره ب وی ب
انجــام  حــال  در  شهرســتان  بهزیســتی 
ــازی  ــروژه آگاهس ــام پ ــزود: انج ــت ، اف اش
پیشــگیری و درمــان آســیب هــای اجتماعــی 
شهرســتان ریــگان در راســتای طــرح نجــات 

ــت. ــام پذیرف انج
ــه در  ــرح ک ــن ط ــرد : در ای ــح ک ــری تصری باق
هشــت روســتای شهرســتان ریــگان انجام شــد، 
ــه  ــای الزم در زمین ــر اموزش ه ــش از 3500نف بی
مهارتهــای زندگــی ســبک زندگــی، همســرداری، 

زندگــی ارام و مشــاوره را فــرا گرفتنــد.
وی در ادامــه بــا اشــاره بــه کنتــرل ملــخ 
بیــان  ریــگان  شهرســتان  در  صحرایــی 
داشــت : در اقدامــی بــه موقــع ایــن افــت در 
شهرســتان توســط مدیریــت جهــاد کشــاورزی 

ــد . ــرل ش کنت
فرمانــدار ریــگان عنــوان کــرد: شهرســتان ریــگان 
در اســتان کرمــان بــه عنــوان شهرســتان برتــر در 
زمینــه کنتــرل بــه موقــع ملــخ صحرایــی توســط 

حفــظ نباتــات معرفــی شــد.
باقــری تصریــح کــرد: بــا توجــه بــه اینکــه 
احتمــال تخــم گــذاری ایــن ملــخ در شهرســتان 
ــاد  ــان جه ــت کارشناس ــان داش ــود دارد بی وج
کشــاورزی در منطقــه در حالــت امــاده بــاش و 

ــتند . ــه هس ــش منطق پای

شیوع سرطان های مثانه، معده و مری در رفسنجان

مدیریتروابطعمومیوآموزشهمگانی

شماره۱۱/ب/2-۹۸م
نوبتاول

: مناقصـه  ارجـاعکار فرآینـد در شـرکت تضمیـن  مبلـغ
بانکـی نامـه ضمانـت صـورت بـه ریـال ۱30.700.000

مهلتزمانیدریافتاسـنادمناقصهازسـایت:سـاعت:۱۹روزپنج
شنبهمورخ۹۸.2.2۶

مهلتزمانیارائهپیشنهاد:ساعت۱۹روزدوشنبهمورخ۹۸.3.۶
زمـانبازگشـاییپاکـتهـا:سـاعت۱0روزسـهشـنبهمـورخ

۹۸.3.7
اطالعاتتماسدسـتگاهمناقصـهگزارجهـتدریافتاطالعات

بیشـتردرخصـوصاسـنادمناقصـهوارائـهپاکـتهـایالف:
روزدوشـنبهمـورخ۹۸.3.۶تاسـاعـت۱5تحویلدبیرخانه

شـرکتشود
آدرس:کرمان-بلـوار22بهمـن-شـرکتآبوفاضـالبشـهری

اسـتانکرمان-دفتـرقراردادهـاوتلفـن034332222۸2
اطالعـاتتمـاسسـامانهسـتادجهتانجـاممراحـلعضویتدر

سـامانه:مرکـزتمـاس:02۱-4۱۹34
دفترثبتنام:۸۸۹۶۹73۸و۸5۱۹37۶۸

فراخوان مناقصه عمومی 
یک مرحله ای 

شـرکتآبوفاضـالبشـهریاسـتانکرمـاندرنظـرداردمناقصهعمومیاجـرایحصارمخازنشهرسـتاناناربهشـماره
20۹۸005۹۶300002۱رابـابـرآورد2.۶۱2.۹7۹.0۹۱ریـالازمحلاعتباراتعمرانیازطریقسـامانهتدارکاتالکترونیکیدولتبرگزار
نمایـد.کلیـهمراحـلبرگـزاریمناقصهازدریافتاسـنادمناقصهتاارائهپیشـنهادمناقصهگرانوبازگشـاییپاکتهـاازطریقدرگاه
سـامانهتدارکاتالکترونیکیدولت)سـتاد(بهآدرسwww.setadiran.irانجامخواهدشـدوالزماسـتمناقصهگراندرصورت
عـدمعضویـتقبلـی،مراحـلثبتنامدرسـایتمذکـورودریافتگواهـیامضایالکترونیکـیراجهتشـرکتدرمناقصهمحقق

سـازند.تاریخانتشـارمناقصهدرسـامانهتاریخ۹۸.2.23میباشـد.

اختصاص 12میلیاردریال 
به طرح نجات ریگان 

ریگان

چالش اشتغال در»بافت«
نمایندهکرماندرشورایعالیاستانهاازمهاجرت50درصدیمردمبافت،رابروارزوییه
بهدلیلبیکاریخبردادهاست،امادیگرمسئوالنصحبتهایاوراتکذیبمیکنند

اواخــر ســال گذشــته بــود کــه نماینــده کرمــان در 
 50 مهاجــرت  از  خبــر  اســتان ها  عالــی  شــورای 
ارزوییــه  و  رابــر  بافــت،  شــهر   3 مــردم  درصــدی 
ــت،  ــکل معیش ــکاری، مش ــی زاده بی ــرداد امین داد. مه
را  پزشــکی  و  تفریحــی  خدماتــی،  امکانــات  نبــود 
ایــن  بــود.  اعــالم کــرده  اصلــی مهاجــرت  دلیــل 
ــه  ــاره ب ــا اش ــت ب ــدار باف ــه فرمان ــت ک ــی اس در حال
شــاخص هایی کــه دولــت بــرای اشــتغال تعییــن 
کــرده، وضــع ایــن شــهر را در اشــتغال زایی خــوب 

می کنــد.  ارزیابــی 

بیکاری؛عاملاصلیمهاجرت
در  اســتان ها  عالــی  شــورای  در  نماینــده کرمــان 
درصــد   50 می گویــد:  بــه  خــود  ادعــای  توضیــح 
ــد و  ــرت کرده ان ــر مهاج ــه و راب ــت، ارزویی ــردم باف م
واقعیــت بــا رجــوع بــه آمارهــای رســمی و غیررســمی 
ــان  ــا بی ــی زاده ب ــرداد امین ــت.  مه ــات اس ــل اثب قاب
این کــه اغلــب مهاجرت هــا بــه ســمت هرمــزگان، 
ــم از  ــری ه ــان اســت و بخــش دیگ ســیرجان و کرم
روســتاها بــه مراکــز شــهرها می رونــد، می افزایــد: 
ــه دلیــل  ــر بیــکاری، بخشــی از مهاجرت هــا ب عــالوه ب
و  فرهنگــی  آموزشــی،  پزشــکی،  امکانــات  کمبــود 
تفریحــی بــوده اســت. دلیــل مهاجــرت مــردم شــهرها 
رفاهــی،  امکانــات  نبــود  بزرگ تــر  شــهرهای  بــه 
ــه در فضــای  ــود اشــتغال اســت. روزان ــی و نب خدمات
مجــازی و بــه صــورت تلفنــی درخواســت هایی از 
شــرایط  اگــر  می گوینــد  دارم.آنهــا  مــردم  ســوی 
اشتغالشــان فراهــم شــود بــه بافــت، رابــر و اروزوییــه 

بــر می گردنــد.
مشــکالت  بــه  بافــت  شــهر  شــورای  عضــو  ایــن 
ــد:  ــار می کن ــاره و اظه ــم اش ــی ه ــی و آموزش خدمات
ــت،  ــور اس ــرور کش ــای نخبه پ ــی از قطب ه ــت یک باف
ــن شهرســتان  ــف در ای ــل مختل ــه دالی ــگان ب ــا نخب ام
ــینما،  ــد س ــم مانن ــی ه ــات رفاه ــد. امکان کار نمی کنن
ارزوییــه  و  رابــر  بافــت،  در  بوســتان  و  آمفی تئاتــر 
وجــود نــدارد تــا مــردم بتواننــد از آنهــا اســتفاده کننــد. 
نماینــده کرمــان در شــورای عالــی اســتان ها البتــه بــا 
ــرای توســعه  ــر این کــه فعالیت هــای دولــت ب تاکیــد ب
ایــن شــهرها و روستاهایشــان را نمی تــوان نادیــده 
ــن فعالیت هــا 3 شــهر  ــا همــه ای ــد: ب گرفــت، می گوی
یادشــده بیــکاران زیــادی دارد. بــا اقتصــاد خــرد 
ــد ممکــن  ــرد، هرچن ــدار ایجــاد ک ــوان شــغل پای نمی ت
اســت در یــک مقطــع خاصــی ایــن اتفــاق بیفتــد ولــی 
بایــد همــه جوانــب را در نظــر داشــت. ســال 96 اعــالم 
ــته  ــتغال را داش ــد اش ــن درص ــیرجان باالتری ــد س ش

و بردســیر و بافــت هــم در رتبه هــای بعــدی قــرار 
گرفتنــد. مشــخص اســت آمــار و ارقــام بــا تغییــر یــک 
ــر  ــک تغیی ــا ی ــوند و ب ــاوت می ش ــال متف ــار کام معی
ــا  ــاالی جــدول ارتق ــه ب یــک شــهر از پاییــن جــدول ب
ــرای  ــادی ب ــت زی ــال حاضــر هم ــد. در ح ــدا می کن پی
ــان الزم اســت. حــرف مــن  حــل شــدن مشــکل جوان
ایــن اســت کــه مشــکل اشــتغال در 3 یــا 4 ســال بــه 

ــود.  ــل ش ــدت ح ــه در کوتاه م ــده ک ــود نیام وج

رتبهدومبافتدرتامیناشــتغال
ــد و  ــب می کن ــاال را تکذی ــخنان ب ــت س ــدار باف فرمان
ــت  ــه دول ــاخص هایی ک ــاس ش ــر اس ــد:  ب ــه می گوی ب
بــرای اشــتغال تعییــن کــرده، شــهر بافــت رتبــه دوم را 

در اســتان داشــته اســت. 
ایــن  در  را  بیــکاری  البتــه  حمزه جــواران  فتحعلــی 
ــا  ــد: اتفاق ــار می کن ــا اظه ــد، ام ــب نمی کن ــهر تکذی ش
ــل  ــش قاب ــکاری کاه ــد بی ــته درص ــال های گذش در س
 توجــه داشــته اســت. یکــی از مــواردی کــه بــرای ایــن 
ادعــا می تــوان نــام بــرد، کارخانــه فــوالد بافــت اســت. 
ــط 30 درصــد پیشــرفت  ــه در 8 ســال فق ــن کارخان ای
داشــت، امــا پیشــرفت آن در 2 ســال گذشــته بــه 68 
درصــد رســیده اســت و نتیجــه آن جــذب بیــش از 700   

نفــر بــوده اســت.  
در  راه انــدازی کارخانــه کک کــه  بــه  همچنیــن  او 
ــد:  ــد و می افزای ــاره می کن ــوده اش ــل ب ــته تعطی گذش
در حــال حاضــر افــراد در 2 شــیفت کاری در ایــن 
ــد. همچنیــن در گذشــته هیــچ  ــه مشــغول کارن کارخان

ــال  ــا در ح ــت، ام ــود نداش ــت وج ــهر باف ــی در ش هتل
ــه اول  ــن، رتب ــر ای ــالوه ب ــم و ع ــل داری ــر 2 هت حاض
اقامتــگاه بوم گــردی در اســتان هــم متعلــق بــه بافــت 
ــوارد نشــان دهنده ایجــاد شــغل  ــن م ــه ای اســت. هم
ــتان  ــن شهرس ــکاری در ای ــد بی ــدن درص ــن آم و پایی

اســت.
ــت  ــتان باف ــردم از شهرس ــرت م ــواران مهاج حمزه ج
را هــم نمی پذیــرد و تصریــح می کنــد: روســتاهای 
بنــگان،  خبــر،  چادیــان،  گوشــک،  ماننــد  بافــت 
گیســکان و گوغــر تــا قبــل از ایــن دولــت حتــی 
ــال  ــا در ح ــفالت آنه ــاال آس ــتند و ح ــفالت نداش آس
ــردم  ــل بســیاری از م ــن دلی ــه همی ــل اســت. ب تکمی
ــد. ــود برگردن ــتاهای خ ــه روس ــد ب ــت می خواهن باف

کاهشنرخبیکاریدربافت
رئیــس اداره تعــاون، کار و رفــاه اجتماعی 3 شهرســتان 
بافــت، رابــر و ارزوییــه هــم دربــاره اشــتغال زایی 
صورت گرفتــه در ایــن بخــش از کرمــان می گویــد: 
ســهمیه اشــتغالی کــه اســتانداری کرمــان بــرای بافــت 
در نظــر گرفتــه اســت، 1060 نفــر بــود کــه 225 درصــد 
تحقــق پیــدا کــرد و بــرای 2395 نفــر اشــتغال ایجــاد 

شــد.
و  میلیــارد   14 این کــه  بیــان  بــا  مهدی پــور  رضــا 
ــرای  ــم ب ــان تســهیالت اشــتغال ه ــون توم 384 میلی
اســت،  یافتــه  اختصــاص  عشــایر  و  روســتاییان 
می افزایــد: بیــش از 500 نفــر شــغل هــم در ایــن 
بخــش ایجــاد شــده اســت. ســه و نیــم میلیــارد 
ــتغال  ــش اش ــنه در بخ ــهیالت قرض الحس ــان تس توم
مددجویــان کمیتــه امــداد و بهزیســتی اختصــاص 
ــن بخــش مشــغول  ــر در ای ــش از 250 نف ــت و بی یاف

کار شــدند. 
ــکاران  ــرای بی ــم ب ــی کارورزی ه ــرح مل ــت: ط او گف
ــی  ــه موظف ــی ک ــد و در حال ــرا ش ــل اج فارغ التحصی
شهرســتان بافــت ایجــاد اشــتغال بــرای 68 نفــر 
بــود 114 نفــر طــی ایــن طــرح مشــغول بــه کار 
ــاه اجتماعــی 3  شــدند. رئیــس اداره تعــاون، کار و رف
شهرســتان یادشــده افــزود: در بخــش خــرد، کوچــک 
ــا پرداخــت  ــازده مشــاغل خانگــی ب و بنگاه هــای زودب
ــرای  ــهیالت ب ــان   تس ــون توم ــارد و 750 میلی 2 میلی
ــت  ــوالد باف ــد. ف ــاد ش ــغل ایج ــر ش ــا 400 نف 300 ت
نیــروی کار دارد و کارخانــه کک  700 نفــر  از  بیــش 
ــه صــورت مســتمر در حــال  هــم در 2 شــیفت کاری ب
ــردی  ــگاه بوم گ ــن 38 اقامت ــت. همچنی ــت اس فعالی
در بافــت فعالنــد و بیــش از 150 شــغل در آنهــا ایجــاد 

شــده اســت. 
ــدای  ــکاری در ابت ــرخ بی ــد: ن ــد می کن ــور تاکی مهدی پ
بــود کــه 6/5 درصــد کاهــش  ایــن دولــت 16/8 

ــت.     ــیده اس ــد رس ــه 11 درص ــاال ب ــته و ح داش
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افزایش قیمت خرما به دلیل 
ضعف نظارت

ــالمی  ــورای اس ــس ش ــیر در مجل ــرج و نرماش ــگان، فه ــم، ری ــردم ب ــده م نماین
ــا  ــم بیــن 28 هــزار ت گفــت: حداکثــر قیمــت خرمــا درجــه یــک در شهرســتان ب
ــی بســته  ــه چــه دلیل ــه ب ــد مشــخص شــود ک ــان قیمــت دارد، بای 30 هــزار توم
600 گرمــی خرمــا در بــازار بــا درجــه کیفــی پاییــن تــر باالتــر از 30هــزار تومــان بــه 

فــروش می رســد. 
ــالف  ــزود: اخت ــا اف ــگار ایرن ــا خبرن ــو ب ــت و گ ــاه در گف ــزادی پن ــب هللا نیک حبی
ــازار نشــان از ضعــف و کاســتی در بخــش نظــارت  ــا ب ــه ت ــا از مزرع قیمــت خرم
ــا عرضــه مســتقیم کاال و حــذف دالالن،  ــوان ب ــی کــه می ت ــازار اســت درحال ــر ب ب
محصــوالت کشــاورزی و باغــی ماننــد خرمــا را بــا قیمــت پاییــن تــری بــه دســت 

ــده برســد. مصــرف کنن
وی بــا اشــاره بــه اینکــه محصــوالت بایــد بــا 10درصــد ســود در اختیــار 
ــی کــه کاالیــی بیــن واســطه ها و  ــار داشــت : زمان ــده قــرار بگیــرد اظه مصرف کنن
دالالن چنــد دســت گــردش می کنــد نهایتــا بــا قیمــت باالیــی در اختیــار مصــرف 

کننــدگان قــرار می گیــرد.
نماینــده مــردم شــرق اســتان تصریــح کــرد: وزارت صنعــت، معــدن و تجــارت کــه 
بایــد از 6 مــاه گذشــته خرمــای مــورد نیــاز مــاه رمضــان را تامیــن کنــد بــه تازگــی 
ــه  ــا ب ــه خرم ــی ک ــود دارد در حال ــا وج ــود خرم ــال کمب ــه احتم ــده ک ــه ش متوج
میــزان کافــی در کشــور تولیــد می شــود، خرمایــی کــه بــا قیمــت 60 هــزار تومــان 
بــه فــروش می رســد در داخــل کشــور تولیــد و توســط دالالن ذخیــره شــده اســت.

نیکــزادی پنــاه بــا بیــان اینکــه ســردخانه داران می تواننــد خرمــای ذخیــره شــده 
ــورت  ــه ص ــتایی ب ــای روس ــار و تعاونی ه ــوه و ترب ــن می ــق میادی ــود را از طری خ
ــازار و  ــه ب ــا ب ــا عرضــه مســتقیم خرم ــت: ب ــد، گف ــازار عرضــه کنن ــه ب مســتقیم ب
حــذف دالالن از چرخــه مصــرف کننــده و تولیدکننــده زیانــی نمی بیننــد، در حــال 
ــا  ــداری و ب ــن خری ــت پایی ــا قیم ــدگان ب حاضــر دالالن محصــوالت را از تولیدکنن

ــد. ــق می کنن ــازار تزری ــه ب ــاال ب قیمــت ب
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