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معاون فنی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری جنوب:

آغاز عملیات اجرایی پروژه های 
حوزه فنی اداره منابع طبیعی

برگزاری اولین جشنواره مردمی 
بادام کوهی در ندوئیه بی بی حیات

حال خوش گیاهان 
دارویی در جنوب

شایعات در قلعه منوجان
مدیرکل میراث فرهنگی استان: شایعات قلعه منوجان خنده دار هستند
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رییس سازمان جهاد کشاورزی جنوب:

 تیرماه دسته های جدید ملخ ها
وارد کشور می شود
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ما را در تلگرام دنبال کنید
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انتظار حداقلی 
از سفر آبه

محسن پاک آیین
یادداشت مهمان

آبـه شـینزو به عنـوان اولین نخسـت وزیر ژاپـن پس از 
انقـاب بـه ایران سـفر کرد.

امـا سـفر نخسـت وزیر ژاپـن بـه تهـران ایـن سـوال را 
مطـرح کـرده اسـت که این سـفر بـا چه هدفـی صورت 
می گیـرد؟ هرچنـد بسـیاری هـدف اصلـی این سـفر را 
بحـث میانجیگری میـان ایران و ایـاالت متحده مطرح 
می کننـد امـا باید گفـت که واقعیـت آن اسـت ژاپن در 

عرصـه بین المللـی یـک کشـور بی طرف نیسـت.
بـه ایـن معنـی کـه اگرچـه ژاپـن یـک کشـور قدرتمنـد 
آسـیایی اسـت ولـی در مناقشـه هایی که در آسـیا و به 
خصـوص در شـرق آسـیا و کنـار این کشـور وجـود دارد 
به طـور معمـول بـا موضـع غـرب همراهـی می کنـد و 
دیـدگاه بسـیار نزدیکی بـا امریکا دارد و بیـش از آنکه با 
کشـورهای آسـیایی همراه باشـد سـعی دارد تا دیدگاه 
خـود را بـا غربی هـا هماهنـگ کنـد. اگـر مناقشـه های 
بیـن چیـن و امریکا و پیونگ یانـگ، واشـنگتن را مورد 
بررسـی قـرار دهیـم، متوجـه می شـویم کـه ژاپنی هـا 

رویکـردی نزدیـک بـه اروپـا و امریـکا دارند.
نقـش  ژاپنی هـا  نیـز  ایـران  تحریم هـای  جریـان  در 
بی طرفانـه ای را ایفـا نکردنـد. آنهـا چـه در تحریم هـای 
قبـل از برجـام و همچنیـن بعـد از برجـام همـواره در 
کنـار ایـاالت متحـده بودنـد. از همیـن رو بعیـد بـه نظر 
می رسـد ژاپنی هـا ظرفیتـی بـرای میانجیگـری میـان 
ایـران و امریـکا داشـته باشـند. البتـه شـخصیت آقای 
آبـه بـه عنـوان شـخصیت یـک کشـور دوسـت محترم 
اسـت، اما بعید به نظر می رسـد ایشـان یا حتی کشـور 
ژاپـن ظرفیتی برای میانجیگری داشـته باشـند. اکنون 
اصـاً بحـث میانجیگـری مطـرح نیسـت، چـرا که یک 
اتفاق مشـخص رخ داده است. امریکایی ها عهدشکنی 
کرده انـد و باید به عهدشـکنی خود پایـان دهند. در حال 
حاضـر ایران سیاسـت اصولی و مسـتقل خـود را دنبال 
می کنـد؛ نـه بـه دنبـال مذاکـره هسـتیم و نـه از جنگ 
اسـتقبال می کنیم.ایـران بـه دنبال آن اسـت کـه منافع 
ملـی خـود را تامیـن کنـد و سـایر کشـورهای حاضر در 
برجـام نیـز باید بـه تعهدات خـود که پیش تر وعـده آن 
را داده بودنـد، اجرایـی کننـد. اگرچـه ایـن بحث مطرح 
شـده اسـت کـه ایـن سـفر در راسـتای کاهـش تنـش 
میـان ایـران و امریـکا انجـام می شـود امـا ایـن نکته را 
نبایـد فرامـوش کـرد کـه در وهلـه اول باید این سـفر را 
در چارچـوب روابط دوجانبه میان تهران و توکیو تفسـیر 
کـرد زیـرا نخسـت وزیر ژاپـن بـرای اولین بـار پـس از 
۴1 سـال تصمیـم گرفتـه اسـت که بـه ایران سـفر کند. 
امـا از بعـد دیگـر بخواهیـم بـه موضوع از جنبـه کاهش 
تنـش میان تهران و واشـنگتن بپردازیـم باید گفت اگر 
ژاپنی هـا بخواهنـد بـه عنـوان یـک پـل در رابطـه میـان 
امریکا و ایران عمل کنند به نظر نمی رسـد نخسـت وزیر 

ژاپـن سـفر موفقـی به تهران داشـته باشـد.
بحـث ایـران و امریـکا یـک اختـاف اصولـی اسـت که 
بایـد دو طـرف آن را حـل کننـد و نیـاز بـه میانجیگـری 
نیسـت. مـا شـاهد آن بودیم کـه اگرچه دونالـد ترامپ 
رییس جمهـور ایـاالت متحـده در سـفر خـود بـه ژاپـن 
سـخن از مذاکـره بـدون هیچ گونـه پیش شـرطی بـا 
ایـران بـه میـان آورد و سـخنان صلح جویانـه و بسـیار 
نرمـی را مطـرح کرد اما بافاصله پـس از آنکه به امریکا 
ایـاالت متحـده  وزارت خزانـه داری  بازگشـت مجـددًا 
صنایـع پتروشـیمی ایـران را مـورد تحریـم قـرار دارد. از 
همیـن رو مواضـع امریکایی هـا بسـیار ضـد و نقیـض 
اسـت و مـا نمی توانیم بـه آنها اعتماد کنیم و متاسـفانه 
دیوارهـای اعتمـاد میـان ایران و امریکا سال هاسـت که 
فـرو ریختـه اسـت و ایـن امریکایی ها هسـتند که باید 

قـدم پیـش بگذارنـد و آن را ترمیـم کنند.
نادیـده گرفـت کـه  را  ایـن موضـوع  نبایـد  هـر چنـد 
و  ایـران  میـان  تنش هـا  افزایـش  نگـران  ژاپنی هـا 
امریـکا هسـتند، چـرا کـه کشـورهای واردکننـده نفـت 
و بـه خصـوص کشـورهای صنعتـی واردکننـده نفـت از 
جملـه ژاپـن بـه دنبال آن هسـتند کـه همـواره امنیت و 
آرامـش در خلیج فـارس و دریـای عمـان و در منطقـه 
نفتخیـز غـرب آسـیا حفـظ شـود تـا بتوانند بـه راحتی 
نفـت خـود را تامیـن کننـد و بـه توسـعه صنعتـی خود 
ادامـه دهنـد. از همیـن رو آنهـا ایـن نگرانـی را دارنـد که 
بـر اثـر سیاسـت های جنگ طلبانـه امریکایی هـا و تیم 
امنیـت ملـی ترامپ ممکن اسـت یـک نـوع ناامنی در 
منطقـه ایجاد شـود، از همیـن رو این موضـوع تبدیل به 
انگیـزه ای بـرای کشـوری مانند ژاپن شـده اسـت که در 
عالی ترین سـطح به ایران سـفر و مسائلی را نیز مطرح 
کنـد. از همیـن رو بحث امنیت انرژی و صـادرات نفت را 
می تـوان یکـی از انگیزه های اصلی آقای آبه برای سـفر 

بـه تهران دانسـت.
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تولید ۶ و نیم میلیون تن انواع محصوالت کشاورزی در استان

رئیـس سـازمان جهـاد کشـاورزی عنـوان کـرد: 33 
درصـد اشـتغال ایجـاد شـده در اسـتان مربـوط بـه 

اسـت. بخـش کشـاورزی 
عبـاس سـعیدی با اشـاره بـه تولیـد ۶ و نیـم میلیون 
تـن انواع محصـوالت کشـاورزی در این اسـتان اظهار 
کـرد: ارزش محصـوالت تولیـدی بخـش کشـاورزی 

کرمـان 20 هـزار میلیـارد تومان اسـت.
وی بـه تولیـد ۴5 هـزار تن مرغ در اسـتان اشـاره کرد 
و افـزود: 18 هـزار تـن تخـم مرغ، 21 هزار تن گوشـت 
در شـمال کرمـان تولیـد می شـود و تمـام نهاده هـای 

بخش کشـاورزی در اسـتان و کشـور تأمین اسـت.
 90 کـرد:  بیـان  کشـاورزی  جهـاد  سـازمان  رئیـس 
درصـد غذای مـردم ایـران را بخش کشـاورزی تأمین 

می کنـد.
وی مـی گویـد: جهاد سـازندگی به منظـور محرومیت 
بخش هـای  در  مؤثـری  و  زیـاد  اقدامـات  زدایـی 
ایـن روحیـه جهـادی  انجـام داده و  محـروم کشـور 

قابـل تقدیـر اسـت.
در  توسـعه گلخانه هـا  بـرای  تاکیـد کـرد:  سـعیدی 
شـمال اسـتان بایـد زمـان بیشـتری گذاشـت زیرا هر 

هکتـار گلخانـه هیدروپونیـک بـرای بیـش از 10 نفـر 
اشـغال ایجـاد می کنـد و عـاوه بـر ایـن محصـوالت 
سـالمی در ایـن گلخانه هـا تولیـد می شـود و اشـتغال 

ایـن بخـش پایـدار اسـت.
وی از ایـن گلخانه هـا را ماننـد چـاه نفـت دانسـت و 
تحریـم  سـالهای  در  بخـش کشـاورزی  داد:  ادامـه 

توانسـت غـذای مـردم را تأمیـن کنـد.
رئیس سـازمان جهاد کشـاورزی به خودکفایی استان 
وجـود خشکسـالی ها  بـا  محصـول گنـدم  تولیـد  در 
اشـاره کـرد و گفـت: 55 هزار هکتار سـطح زیر کشـت 
گنـدم بـه 35 هـزار هکتـار رسـید در حالـی کـه تولید 
ایـن محصـول با انجـام اقدامـات علمـی و اصولی در 

واحـد سـطح افزایـش پیـدا کرد.
وی خاطرنشـان کـرد: راه انـدازی گلخانه هـا یکـی از 
اولویت هـای جهـاد کشـاورزی اسـت بـه گونـه ای در 
ایـن بخـش بـه عنـوان چـاه نفـت از آنها یاد می شـود 
و امسـال 100 هکتـار برنامه کشـت گلخانـه ای داریم و 

سـال گذشـته ایـن رقـم ۴5 هکتـار بود.
سـعیدی ایجـاد گلخانه هـا را فرصتـی برای سـرمایه 
گـذاری مـی دانـد و اظهـار کـرد: بازگشـت سـرمایه 
و  اسـت  سـال  تـا سـه   2 ظـرف  ایـن طرح هـا  در 
اکنـون زمینـه صـادرات محصوالت گلخانـه ای اکنون 

اسـت. فراهم 

مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری خبر داد:

فرمانده یگان حفاظت محیط زیست خبر داد: رئیس سازمان جهاد کشاورزی:

رونمایی از دو محصول دانش بنیان در دانشگاه جیرفت
آغاز فاز اول مرمت خانه تاریخی اوشیدری

۴ محیط   بان بازداشتی کرمان آزاد شدند

توسـط  شـده  سـاخته  بنیـان  دانـش  محصـول  دو 
دانشـجویان دانشـکده فنی و مهندسـی دانشگاه جیرفت 
با حضور هیأت رییسـه، اعضـای هیات علمی و جمعی از 
کارکنان دانشـگاه رونمایی شـد. به گزارش روابط عمومی 
دانشـگاه جیرفت، رییس دانشـگاه جیرفـت در این آیین 
ضمـن قدردانـی از تـاش دانشـجویان و اسـاتید گـروه 
هـای مختلـف دانشـکده فنـی و مهندسـی افـزود: یکی 
از برنامـه هـای مهم سـند چشـم انـداز دانشـگاه جیرفت 
حرکت به سـمت دانشـگاه کارآفرین و نسـل سـوم است 
کـه ایـن مهـم بـا سـوق دادن پژوهـش هـای کاربـردی 
اسـاتید و دانشـجویان به سـمت برطرف کردن مشـکات 
منطقـه فراهم می شـود. دکتر شـاپور کوهسـتانی با بیان 
ایـن مطلـب کـه امـروز الزم اسـت تـاش خـود را بـرای 
خودبـاوری و تولیـد محصـوالت داخلـی دوچنـدان کنیـم 
تصریـح کـرد: رهبـر معظـم انقـاب اسـامی ایـران چند 
سـال متوالـی اسـت کـه از شـعار اقتصـاد مقاومتـی و 
همچنیـن حمایت از تولیـد و کاالی ایرانی برای نامگذاری 
سـال جدیـد اسـتفاده می کننـد که نشـان از توجه معظم 
لـه بـه این مسـاله مهـم دارد. لـذا جوانان و دانشـجویان 
تولیـد  راسـتای  در  چشـم انداز  ایـن  ترسـیم  بـا  بایـد 
محصـوالت دانـش بنیـان حرکـت کننـد. تـاش هیـأت 
رییسـه دانشـگاه در سیاسـت گذاری و همچنین حمایت 
اسـاتید و دانشـجویان در راستای تولید محصوالت دانش 
بنیانـی اسـت کـه بـرای رفـع نیـاز هـای منطقـه و کشـور 
تولید شـود. در راسـتای رفع برخی مشـکات پیش روی 
بخـش کشـاورزی در منطقـه جنـوب اسـتان کرمـان و با 

توجـه به پتانسـیل بـاالی کشـاورزی در این ناحیـه، گروه 
مهندسـی مکانیـک دانشـکده فنی و مهندسـی دانشـگاه 
موفـق بـه سـاخت یـک دسـتگاه پهپـاد سـم پاش جهت 
اسـتفاده در ایـن بخش شـده انـد. دکتر ایمـان گروهی با 
بیـان ایـن مطلب کـه یکی از نیـاز های بخش کشـاورزی 
تشـخیص سـریع و به موقـع آفات و بیماری هـا در مزارع 
اسـت بیان کرد: پهپاد سـاخته شـده توسـط دانشـجویان 
دانشـگاه جیرفت قابلیت ارزیابی میزان سـامت گیاهان، 
سم پاشـی گیاهان و همچنین نشـانه گذاری دام ها را دارا 
می باشـد. وی ادامـه داد: این پهباد قابلیت هایـی دارد که 
مـی تـوان بـا نصـب سنسـور های تشـخیص آفـات ابتدا 
وضعیـت سـامت محصـوالت کشـاورزی و نـوع آفـات 
احتمالـی را ارزیابـی نمود و سـپس با اسـتفاده از مخازن 
تعبیـه شـده روی پهپـاد اقـدام به سم پاشـی نقـاط آلوده 
بـه آفـت کـرد. دکتـر گروهـی از مزیـت هـای مهـم  ایـن 
پهباد سـم پـاش را صرفه جویی قابل توجه در میزان سـم 
مصرفـی و هدفمنـد نمودن عملیات سم پاشـی بیان کرد. 
رئیـس دانشـکده فنـی و مهندسـی بـا بیان ایـن مطلب 
که دانشـجویان گروه مهندسـی برق این دانشـکده موفق 
به سـاخت ربات خورشـیدی آتشنشـان قابل کنترل از راه 
دور شـده انـد گفـت: این ربات انرژی مورد نیـاز خود را  از 
نور خورشـید تامیـن می کند.دکتر گروهـی از ویژگی های 
مهـم ربـات را قابلیـت کنتـرل از راه دور تا بـرد دو کیلومتر 
عنـوان کـرد و افـزود: طراحـی بدنـه، فیزیـک دسـتگاه 
و بوردهـای الکترونیکـی توسـط دانشـجویان دانشـکده 
فنـی و مهندسـی  ایـن دانشـگاه انجـام شـده اسـت. 

وی ادامـه داد: طراحـی سیسـتم نویـن کنتـرل انـرژی 
هوشـمند توسـط دانشـجویان دانشـکده فنی و مهندسی 
دانشـگاه جیرفـت بـه گونه  ای اسـت که در صـورت وجود 
نـور خورشـید انـرژی موتورهـا توسـط نورخورشـید تامین 
شـده و مـازاد انـرژی خورشـیدی صرف شـارژ باتـری ها 
مـی شـود و همچنیـن در شـرایط عـدم دسترسـی به نور 
خورشـید از باتری پشـتیبان که قبا توسـط نور خورشـید 
شـارژ شـده اسـت اسـتفاده مـی شـود. دکتـر گروهی با 
بیـان ایـن مطلـب که آتش نشـان بـودن تنها یـک نمونه 
کاربـرد ایـن ربـات مـی باشـد, از دیگـر قابلیت هـای این 
ربـات را توانایـی حمـل آب و پرتـاب آب بـه طـول سـه 
متـر بیـان نمـود که این میـزان قابـل ارتقا نیز می باشـد. 
همچنیـن ایـن ربـات مجهـز بـه دوربیـن مـی باشـد و تا 
بـرد دو کیلومتـر تصویـر ارسـالی آن قابل دریافت اسـت.

بـا توجـه بـه عـدم نیـاز ایـن ربـات بـه سـوخت یـا هیچ 
گونـه منبـع انرژی خارجـی و همچنین قابلیـت کنترل از 
راه دور آن و همچنیـن مضـر بـودن تمـاس بـا سـم های 
مورداسـتفاده بـرای انسـان, بـا ارتقا ایـن ربـات, می توان 
از آن در سـم پاشـی کشـاورزی و همچنین مبارزه با ملخ 
هـای مهاجـر اسـتفاده نمود.بـه گـزارش روابـط عمومـی 
دانشـگاه جیرفـت، پهپاد سـم پاش توسـط علـی طغرلی 
دانشـجوی گروه مهندسـی مکانیک با راهنمایی مهندس 
مؤمنـی عضـو هیـات علمـی گـروه مهندسـی مکانیک و 
ربـات خورشـیدی توسـط دانشـجویان رامین مشـایخی, 
فایز  پی پرو سـعید دلفاردی دانشـجویان گروه مهندسـی 

برق دانشـگاه جیرفت سـاخته شـده اسـت.

و  دسـتی  صنایـع  فرهنگـی،  میـراث  کل  مدیـر 
گردشـگری بیـان کرد: فـاز اول مرمت خانـه تاریخی 

اوشـیدری آغـاز شـد.
غامرضـا فرخـی تصریح کـرد: خانه اوشـیدری یکی 
از بنا هـای با ارزش تاریخی شـهر اسـت کـه طی این 
فـاز از عملیـات مرمتـی بخش هایـی از سـقف های 
مـورد  بنـا  بـام  پشـت  همچنیـن  و  دیـده  آسـیب 
بازسـازی و مرمـت قرار خواهد گرفـت.وی ادامه داد: 
سـاخت ایـن بنا مربوط بـه اواخر دوره قاجـار و برای 

تامیـن مـواد اولیـه کارخانـه خورشـید کتابخانـه ملی 
کنونـی مـورد اسـتفاده قـرار می گرفتـه اسـت.فرخی 
اظهـار کـرد: پـان کلـی خانـه اوشـیدری بـه صـورت 
مسـتطیل و درون گـرا اسـت و اطـراف و حیـاط آن 
حجره هایـی وجـود دارد کـه عمدتا از مصالح خشـت 

و گل و بـا پوشـش گنبـدی اسـت.
اتمـام عملیـات مرمـت،  از  بعـد  عنـوان کـرد:  وی 
ایـن بنـا در قالـب بازارچـه صنایـع دسـتی احیـاء 

خواهـد شـد.

فرمانده یگان حفاظت محیط زیسـت کشـور از آزادی چهار 
محیط  بان بازداشت شـده در اسـتان کرمـان خبر داد.

سـرهنگ جمشـید محبت خانـی فرمانـده یـگان حفاظـت 
محیـط زیسـت کشـور کـه روز جمعـه از انتقـال پرونـده 
محیط بانـان متهـم بـه قتـل عمـد در کرمـان بـه دادسـرای 
نظامـی هرمـزگان خبر داده بود، عصر روز گذشـته )شـنبه، 
25 خـرداد( در گفت وگـو بـا ایسـنا از آزادی ایـن محیـط 

 بانـان خبـر داد.

وی ادامـه داد: بـا توجـه بـه این کـه محـل وقـوع جـرم در 
نزدیکـی اسـتان هرمـزگان بـود؛ چنـد روز پیـش پرونـده 
محیط بانـان کرمـان بـه دادسـرای نظامی هرمـزگان منتقل 
شـد. امـروز هـم قاضـی پرونـده بـه ایـن نتیجه رسـید که 

محیط بانـان بـا قـرار وثیقـه آزاد شـوند.
سـرهنگ محبت خانـی بـا ابراز همـدردی مجدد بـا خانواده 
متوفـی، تاکیـد کـرد: امـروز سـه محیط بـان و یـک همیـار 
محیـط زیسـت کـه در جریـان تعقیـب و گریـز در پـارک 
ملـی َخْبـر کرمـان متهـم به قتـل عمد شـده بودنـد، بنا به 

تشـخیص قاضـی بـا وثیقه گـذاری آزاد شـدند.
بـه گـزارش ایسـنا، 11 خـرداد سـال جاری دو نفـر متهـم 
بـه شـکار غیرمجـاز طـی تعقیـب و گریـز بـا محیط بانـان 
پـارک ملـی َخْبـر اسـتان کرمـان بر اثـر تصادف جـان خود 
را از دسـت دادنـد. در حیـن تعقیـب و گریـز موتورسـیکلت 
دسـت  از  را  خـود  تعـادل  فـرار،  حـال  در  )شـکارچیان( 
بـا نیروهـای  داد و واژگـون شـد. محیط بانـان بافاصلـه 
امـدادی تمـاس گرفتنـد اما به دلیـل صدمـات وارده هر دو 
شـکارچی متأسـفانه فوت کردند. به دنبال شکایت خانواده 
شـکارچیان فوت شـده، سـه محیط بان و یک همیار محیط 
زیسـت متهـم بـه قتل عمـد شـده و از آن روز در بازداشـت 
بـه سـر می بردنـد که امـروز بنا بـه اظهـارات فرمانـده یگان 

حفاظـت محیـط زیسـت آزاد شـدند.

28 تا 2843 تا 42

به چند نیرو ساده ونیمه ماهرو نصاب حرفه ای 
باابزار جهت کاردر کارگاه ام دی اف نیازمندیم.

آگهی استخدام
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علــی قــادری، گفــت: عملیــات اجرایــی پــروژه هــای 
حــوزه معاونــت فنــی اداره کل منابــع طبیعــی و 
ــارد  ــار 125 میلی ــا اعتب ــان ب ــوب کرم ــزداری جن آبخی
ریــال از محــل اعتبــارات صنــدوق توســعه ملــی ســال 
ــی  ــاون فن ــادری « مع ــی ق ــد.» عل ــاز ش ــاری َآغ ج
اداره کل منابــع طبیعــی و آبخیــزداری جنــوب کرمــان، 
ــگار خبرگــزاری شبســتان از  ــا خبرن در گفــت و گــو ب
کرمــان جنــوب، گفــت: عملیــات اجرایــی پــروژه های 
حــوزه ایــن معاونــت در ســطح ۴هــزار و 500 هکتــار 
ــطح  ــال در س ــارد ری ــوب 125میلی ــار مص ــا اعتب و ب
عرصــه هــای منابــع طبیعــی جنــوب کرمــان، از محــل 
اعتبــارات صنــدوق توســعه ملــی )ســال 98 ( آغــاز 
شــده اســت.وی ، بــا بیــان ایــن مطلــب کــه اجــرای 
ایــن پــروژه هــا در راســتای منویــات و عنایــات ویــژه 
مقــام معظــم رهبــری )مــد ظلــه العالــی( در جهــت 
ــع  ــای مناب ــه ه ــت از عرص ــعه و حفاظ ــا، توس احی
طبیعــی انجــام مــی شــود، ابــراز داشــت: ایــن پــروژه 
هــا شــامل جنــگل کاری بــا نهــال، مراقبــت و آبیاری، 
بــذرکاری، هالــی آبگیــر تــوام بــا بــذرکاری، احــداث 
آب انبــار، تجهیــز و احــداث نهالســتان اســت.معاون 
ــوب  ــزداری جن ــع طبیعــی و آبخی ــی اداره کل مناب فن
ــروژه  ــن پ ــرای ای ــدف از اج ــرد: ه ــه ک کرمان،اضاف
هــا توســعه جنــگل و افزایــش ســرانه فضــای ســبز، 
ــره  ــا، ذخی ــا ریزگرده ــه ب ــوا و مقابل ــف آب و ه تلطی
ــای  ــی ســفره ه ــه مصنوع ــزوالت آســمانی و تغذی ن
ــی، افزایــش پوشــش گیاهــی و کنتــرل  آب زیرزمین

فرســایش آبــی اســت.

شـورای اداری مشـترک شهرسـتانهای جیرفت استان 
کرمـان و دلـگان سیسـتان و بلوچسـتان بـا حضـور 
فرمانـداری،  کارشناسـان  و  معاونـان  فرمانـداران، 
شـوراها،  تامیـن،  شـورای  اعضـای  بخشـداران، 
شـهرداران، مدیـران و علمـا و معتمـدان بـا محوریـت 
اقتصـاد مقاومتـی در فرمانـداری شهرسـتان جیرفـت 
برگـزار و پیشـنهاد  شـد، خیابانهـای شـهدای دلگان و 
جیرفت در شـهرهای سیسـتان و بلوچسـتان و کرمان 

نامگـذاری شـود . 
بـه گـزارش ایسـنا- منطقـه سیسـتان و بلوچسـتان، 
عطاپـور فرمانـدار جیرفـت بـا اشـاره بـه ظرفیـت ها و 
توانمنـدی هـای ایـن شهرسـتان گفـت: بـا توجـه بـه 
اینکـه دلـگان بـه عنـوان پایلـوت کشـور در مبحـث 
اقتصـاد مقاومتی تعییـن شـده، در واحدهای تولیدی 
و صنعتـی، دانشـگاهی، فرهنگـی و غیـره مـی توانـد 

شـاخص هـای عملکـردی را داشـته باشـد . 
وی افزود: اسـتقرار ۴2 اداره و دسـتگاه اجرایی سـبب 
تسـهیل در ارائه خدمات به مردم جیرفت شـده اسـت. 
داریـم  آمادگـی  مـا  داد:  ادامـه  جیرفـت  فرمانـدار 
تجربیـات الزم را بـه نحـو مطلوبی در اختیار مسـئوالن 
شهرسـتان دلـگان بگذاریـم و نیـز از توانمنـدی هـای 

امنیتـی و انتظامـی دلـگان نیـز بهـره ببریـم . 
فرمانـدار دلـگان نیـز گفـت: ایـن منطقـه بـا داشـتن 
در  شـدن  واقـع  و  جمعیـت  نفـر  هـزار   85 بـاالی 
جازموریـان،  تـاالب  و  کرمـان  اسـتان  همجـواری 
برخـورداری از تنـوع قومـی و مذهبـی دارای ظرفیـت 
هـای باالیـی بـرای رسـیدن به توسـعه بهره مـی برد . 
هـای  سـرمایه  حیـث  از  افـزود:  شـجاعی  مجتبـی 
اجتماعـی و شـهدا و جانبازان و مدافعـان حرم و حوزه 
هـای علمیـه و وجـود نیروهـای پرتوان در حـوزه های 
مدیریتـی اسـتان شـاخص های دلـگان بـه خوبی به 

نمایش گذاشـته شـده اسـت . 
وی اظهـار داشـت: 38 درصـد نخیـات اسـتان را در 
دلـگان داریـم و در تولیـد حنا و چای تـرش رتبه های 

برتـر کشـور را داریم . 
شـجاعی ادامـه داد: 135 هـزار نفـر شـتر در کشـور 
داریـم کـه نیمـی از آنهـا در سیسـتان و بلوچسـتان و 

افـزون بـر 18 هـزار نفـر شـتر در دلـگان اسـت . 
شـجاعی گفـت: در حـوزه گردشـگری و تمـدن بـاالی 
دلـگان و چگـردک دارای شـاخص های بسـیار باالیی 
هسـتیم کـه امیدواریـم در این حوزه بتوانیـم منطقه را 

بـه مـردم ایـران و دنیا معرفـی کنیم . 
فرمانـدار دلـگان وجـود معـادن غنی کائولـن و معادن 
دیگـر را از دیگـر توانمندی های منطقـه عنوان و تاکید 
کـرد: نـگاه دولـت و توجـه ویژه اسـتاندار سیسـتان و 
بلوچسـتان سـبب تدویـن برنامه های توسـعه دلگان 
شـده کـه انتخـاب شـهر گلمورتی بـه عنوان شـاخص 
بـاز آفرینـی و پایلوت بنیـاد برکت و پایلوت توسـعه و 
اقتصـاد مقاومتـی نیز فرصتی ارزشـمند برای رسـیدن 
بـه توسـعه دلـگان بـوده که تاش مـی کنیـم این امر 
را بـا همـکاری و تعامـل مردم و مسـئوالن محقق و به 

سـرانجام برسانیم . 
وی افـزود: نخسـتین شـهردار کشـور از بانـوان دلگان 
کـه از خانـواده میزبـان مقام معظم رهبـری و خانواده 
شـهیدان مدافـع حرم بـوده و در یونسـکو نیـز جایگاه 

دارد، از افتخـارات دلگان اسـت . 
شـماری از شوراها، شـهرداران، مدیران ادارات و نهادها 

از حـوزه عملکـردی خود گزارشـهایی را ارائه دادند . 
همچنیـن فرمانـدار و مسـئوالن دلـگان از طرحهـا و 
پـروژه هـای اقتصـاد مقاومتـی، برنامـه هـای اقتصاد 
بخـش  هـای  توانمنـدی  و  دانشـگاهها  مقاومتـی 

 . بازدیـد کردنـد  کشـاورزی جیرفـت 
فرمانـدار شهرسـتان دلـگان گفـت: بـا توجـه بـه اینکه 
در حـال تدویـن سـند جامـع توسـعه دلگان هسـتیم 
و  سیسـتان  شـهرهای  بیـن  از  شهرسـتان  ایـن  و 
بلوچسـتان بـه عنـوان پایلـوت توسـعه ای در شـمار 
31 شـهر کشـور قـرار گرفتـه تمـام تـاش مـا بـر این 
اسـت کارهـای الگویـی در دلـگان بـه اجـرا در بیایـد 
و امیدواریـم بتوانیـم شـاخص تریـن عملکـرد را در 
حـوزه اقتصـاد مقاومتـی و اجـرای طرحهـای پرشـمار 
و بـا کیفیت عمرانی، فرهنگی، آموزشـی، کشـاورزی و 

غیـره داشـته باشـیم . 
مجتبـی شـجاعی با اشـاره بـه اینکه دلـگان هم اینک 
الگویی برجسـته از اجرای طرحهای خاقانه در کشـور 
بـوده، بیـان کـرد: حضور مدیـران و کارشناسـان ادارات 
دلـگان در شهرسـتان جیرفـت اسـتان کرمـان و آشـنا 
شـدن بـا توانمنـدی هـا و ظرفیـت هـای ایـن منطقه 
و برنامـه هـای اجـرا شـده، مـی توانـد مـا را در تحقق 

برنامـه هـای دولت بـه موفقیت برسـاند . 
فرمانـدار دلـگان اظهـار داشـت: تولیـد و صـادر کـردن 
نـوع محصـول کشـاورزی و درمانـی و  از 80  بیـش 
غذایـی در فواصـل و بازه های زمانـی کوتاه در جیرفت 
در نـوع خـودش جالـب اسـت کـه امیدواریم بـا توجه 
بـه فرهنـگ و آداب و سـنن زندگـی مـردم و وجـود 
ظرفیـت هـای بـاال، اقلیـم متنـوع، زمین بـا کیفیت و 
عنصـر آب در دلـگان با اجرای طرحهـای موفق بتوانیم 
بـه اهـداف برنامه هـای اقتصـادی مقاومتی برسـیم. 

شورای اداری مشترک 
شهرستان های جیرفت 

و دلگان برگزار شد

آغاز عملیات اجرایی 
پروژه های حوزه فنی 

اداره منابع طبیعی

خبر

خبر

علوم پزشکی جیرفت از طرح 
مبارزه با ریزگردها حمایت می کند

دستگاه قضا در عنبرآباد 
مانع بیکار شدن ۶۰ نفر شد

ایجاد صنایع تبدیلی 
در جنوب کرمان ضروری است

جیرفـت – ایرنـا - معـاون تحقیقات 
و فنـاوری دانشـگاه علـوم پزشـکی 
جیرفـت گفـت: این دانشـگاه از طرح 
هـای تحقیقاتـی در زمینـه ریزگردهـا 
مـی کنـد. مالـی  حمایـت  معلـق  ذرات  حـذف   و 

بـا  و گـو  گفـت  در  یکشـنبه  روز  سـیدی  فاطمـه 
خبرنـگار ایرنـا افـزود: سـتاد بحـران اسـتان کرمـان 
آمادگـی خـود را در زمینـه طـرح هـای تحقیقاتـی 
کـرده  اعـام  جیرفـت  پزشـکی  علـوم  دانشـگاه 
اسـت و ایـن دانشـگاه نیـز از طـرح هـای حـذف 
کنـد. مـی  حمایـت  ریزگردهـا  و  معلـق   ذرات 

اولیـه کارشناسـان  بررسـی  طبـق  بیـان کـرد:  وی 
پزشـکی  علـوم  دانشـگاه  فنـاوری  و  تحقیقـات 
اعتبـار  بـرای  ریـال  میلیـارد  یـک  مبلـغ  جیرفـت 
سـتاد  بـه  ریزگردهـا  بـا  مبـارزه  هـای  طـرح 
اسـت. شـده  پیشـنهاد  کرمـان  اسـتان   بحـران 

معـاون تحقیقات و فناوری دانشـگاه علوم پزشـکی 
جیرفـت ضمـن دعـوت از تمامـی پژوهشـگران و 

اعضـای محتـرم هیات علمی جهت ارایـه طرح های 
تحقیقاتـی در زمینه حـذف ذرات معلـق و ریزگردها، 
اظهـار داشـت: منطقه جنوب اسـتان کرمـان به دلیل 
موقعیت جغرافیایی خاص اهمیت ویـژه ای دارد لذا 
امیدواریـم سـتاد بحران اسـتان کرمـان بودجه کافی 
 جهـت تحقیقـات بـه ایـن منطقـه اختصـاص دهد.

وی بـا بیـان اینکـه 25 ریزگردهـای داخلـی کشـور 
تصریـح  شـود،  مـی  تولیـد  جازموریـان  تـاالب  از 
کـرد: رودبـار جنـوب بـه دلیـل مجـاورت بـا اسـتان 
سیسـتان و بلوچسـتان و وجـود بادهـای 120 روزه 
سیسـتان، قلعـه گنـج بـه دلیـل مجـاورت بـا تاالب 
جازموریـان و شهرسـتان فاریـاب به دلیـل مجاورت 
بـا معـادن در حـوزه تحـت پوشـش دانشـگاه علـوم 
 پزشـکی جیرفـت درگیـر مسـاله ریزگـرد هسـتند.

سـیدی بـر طـرح هـای پژوهشـی کابـردی تاکیـد 
کـرد و گفـت: طـرح ها کابردی سـبب برطرف شـدن 
مشـکات می شـود از ایـن رو هزینـه در این بخش 

نوعـی سـرمایه گذاری اسـت.

رئیـس   - ایرنـا   – جیرفـت 
دادگسـتری شهرسـتان عنبرآبـاد 
گفـت: بـا ورود دسـتگاه قضایـی 
موانـع حقوقـی شـرکت فـرآوری 
محصوالت کشـاورزی نیلی صنعـت در عنبرآباد 
 بـر طـرف و از بیـکاری ۶0 نفـر جلوگیـری شـد.

ابـوذر داوریـان روز یکشـنبه در گفـت و گـو بـا 
خبرنـگار ایرنـا افـزود: پـس از کسـب گـزارش 
بیـن سـرمایه  قضائـی  و  اختافـات حقوقـی 
گذاران شـرکت نیلی صنعت با پیمان کاران این 
طـرح، بافاصلـه دسـتگاه قضـا یـی به مسـاله 
ورود کـرد و بـا رایزنی با طرفیـن اختافات حل 
 و فصـل و طرفین به تعهـدات خود عمل کردند.

بـا  سـرانجام  داشـت:  اظهـار  وی 
اول  فـاز  آمـده،  عمـل  بـه  پیگیری هـای 
گوجـه  رب  تولیـد  صنعـت،  نیلـی  شـرکت 

شـد. انـدازی  راه  بـا  و  انـدازی  راه   فرنگـی 
گفـت:  عنبرآبـاد  دادگسـتری  رئیـس 
قوانیـن  چارچـوب  در  قضائـی  سیسـتم 
مشـروع  فعالیت هـای  از  مقـررات  و 
قضائـی  و  حقوقـی  حمایـت  اقتصـادی 
تولیـد  چرخـه  توقـف  اجـازه  و  خواهـد کـرد 
داد. نخواهـد  قضائـی  مباحـث  دلیـل  بـه   را 

وی به شـعار سـال در زمینه رونق تولید اشـاره 
کـرد و افـزود: در شـرایط فعلـی اولویت اصلی 
کشـور موضـوع اقتصـاد اسـت لـذا بـا توجـه 
بـه تأکیـدات رهبـر معظـم انقـاب و همچنین 
حمایـت  بـر  مبنـی  قضائیـه  قـوه  ریاسـت 
حقوقـی و قضـای از تولیـد کننـدگان، کارگـروه 
حمایـت از اقتصـاد مقاومتی در ابعـاد حقوقی 
تشـکیل  عنبرآبـاد  دادگسـتری  در  قضائـی  و 

است. شـده 

کشـاورزی  جهـاد  رییـس 
جنـوب اسـتان کرمان با اشـاره 
بـه اینکـه بیـش از 5۴1 هـزار 
ارزش  ریـال  میلیـارد   100 و 
جنـوب  کشـاورزی  محصـوالت  تولیـدات 
اسـتان کرمـان اسـت گفـت: ایجـاد صنایـع 
تبدیلـی کشـاورزی در جنـوب اسـتان یـک 
امـر بسـیار ضـروری اسـت. مدیـر کل جهاد 
کشـاورزی جنـوب اسـتان کرمـان با اشـاره 
محصـوالت  فـروش  ریسـک  اینکـه  بـه 
مشـکل  اسـتان  جنـوب  در  کشـاورزی 
مهمـی اسـت افـزود: تقریبـا همیشـه ایـن 
دارد  وجـود  کشـاورزان  بـرای  سـردرگمی 
یـا  می رسـد  فـروش  بـه  محصولـش  کـه 
بالـغ  امسـال  اینکـه  بیـان  بـا  خیـر؟وی 
اسـتان  12 محصـول جدیـد در جنـوب  بـر 

تنـوع  توسـعه  جهـت  در  شـده کـه  کشـت 
کشـت اسـت گفـت: ایجـاد صنایـع تبدیلـی 
کشـاورزی در جنوب اسـتان یک امر بسـیار 
ضـروری اسـت.برخوری بـا اشـاره بـه اینکه 
ریـال  میلیـارد   100 و  هـزار   5۴1 از  بیـش 
کشـاورزی  محصـوالت  تولیـدات  ارزش 
جنـوب اسـتان کرمـان اسـت عنـوان کـرد: 
350 هـزار نفـر در جنوب اسـتان کرمان در 
بخـش کشـاورزی کار می کننـد کـه بیـش 
اسـتان  جنـوب  جمعیـت  درصـد   ۶3 از 
می شـود. وی بـا بیـان اینکـه دولـت برای 
جـز  راهـی  جنـوب  در  اشـتغال  پایـداری 
بهـره وری  افزایـش  و  توسـعه کشـاورزی 
صـادرات  گفـت:  نـدارد  منطقـه  ایـن  در 
جنـوب کرمـان  در  محصـوالت کشـاورزی 

اسـت. دقیـق  برنامه ریـزی  نیازمنـد 

ابتدایـی  97 گـزارش  سـال  مـاه  بهمـن  از 
میلیونـی  دسـته های  ورود  خصـوص  در 
ملـخ بـه جازموریـان از فائـو دریافـت شـد و 
دسـته های کوچـک ملخ وارد شهرسـتان های 
جنوبـی کرمان شـدند امـا از اواخر نخسـتین 
یکبـاره هجـوم  بـه  بـود کـه  مـاه سـال 98 
ملخ هـای صحرایـی از عربسـتان بـه سـمت 
جازموریـان  تـاالب  ویـژه  بـه  ایـران  جنـوب 
افزایـش یافت.بافاصلـه آمـادگاه مبـارزه بـا 
ملـخ در جنـوب کشـور در کرمـان تشـکیل و 
طرح هـای مقابلـه بـا اسـتفاده از خودروهای 
ویـژه و هواپیماهـای سـم پـاش اجـرا و یک 
فـرودگاه موقـت بـرای ادامه عملیـات مبارزه 
بـا ملخ هـا احـداث شـد.اما بـه گفتـه رییس 
تخـم  وجـود  بـا  جهـاد کشـاورزی  سـازمان 
گذاری هـای مکـرر ملخ هـا در جازموریـان و 
ورود دسـته های ملـخ کار مبـارزه بـا ملخ هـا 
در حـال اتمـام بـود و آفـت کنتـرل شـده که 
از یـک هفتـه قبـل دسـته های جدیـد ملـخ 
وارد جنـوب کرمـان شـدند و عمـًا طرح های 
مبـارزه مجـدد آغـاز شـد.به دلیـل افزایـش 
تهدیـد آفـت ملـخ کـه گزارش هـای محلـی 
از نزدیـک شدنشـان بـه مـزارع بـه خصوص 
بـا  مبـارزه  می دهنـد کار  خبـر  نخلسـتان ها 
ملـخ از امـروز به صـورت شـبانه روزی انجام 
جهـاد  رئیـس  برخـوری،  سـعید  می شـود. 
کشـاورزی جنـوب اسـتان کرمـان در گفتگـو 
بـا مهـر اظهارداشـت: بـا اقداماتـی کـه طـی 

ماههـای اخیـر انجام شـده اسـت تقریبـًا در 
حـال اتمـام مبارزه بـا ملخ ها بودیـم و انتظار 
داشـتیم پرونـده ایـن ماجـرا بـه زودی رفـع 
شـود امـا طی روزهـا اخیـر موج جدیـدی از 
ملخ هـا بـه اسـتان کرمـان وارد شـده اسـت.

وی تصریـح کـرد: باید برای کنتـرل وضعیت 
فعلـی مرحلـه جدیـد مبـارزه بـا ملخ هـا نیـز 
آغـاز شـود و بـه دلیـل گرمـای بیـش از حـد 
هـوا در روزهـای اخیـر تصمیـم گرفتـه شـد 
اسـتراحت  سـاعات  در  سمپاشـی  کار  کـه 
کلونی هـای ملـخ انجـام شـود.وی تصریـح 
شـروع  شـب   10 از  پاشـی  سـم  کـرد: کار 
می شـود و تـا سـاعت ۶ صبـح ادامـه خواهد 
یافـت و انتظـار داریـم نتیجـه بهتـری بـرای 
کنتـرل جمعیـت میلیونـی ملخ هـا در جنوب 
کرمـان بگیریم.برخوری گفت: کار سمپاشـی 
از طریـق زمینـی و هوایـی ادامـه دارد و سـم 
از  قبـل  روز صبـح  هـر  نیـز  هوایـی  پاشـی 
گـرم شـدن هـوا آغـاز می شـود.رییس جهاد 
افـزود:  کرمـان  اسـتان  جنـوب  کشـاورزی 
تاکنـون در جنـوب اسـتان کرمـان 137 هـزار 
هکتـار از مراتـع سـم پاشـی شـده اسـت و 
انتظـار داریـم بـه زودی هشـت هکتـار دیگر 
از مراتـع و اراضی سـم پاشـی شـود.برخوری 
بیـان کـرد: امیدواریـم ایـن آخریـن دسـته 
ملـخ باشـد که بـه مراتـع جازموریـان هجوم 
می رسـد  نظـر  بـه  وجـود  ایـن  بـا  مـی آورد 
مطابـق گزارش هـای فائـو در تیتـر مـاه نیـز 

اسـتان  وارد  ملخ هـا  از  جدیـد  مـوج  یـک 
کرمـان شـود.وی از آمادگـی بـاالی جنـوب 
کرمـان بـرای مقابلـه بـا ملخ هـا خبـر داد و 
گفـت: بـا وجـود تمـام اقدامات انجام شـده 
آفـت  ایـن  بـرای کنتـرل  بـدون شـک  امـا 
بایـد همه مـردم جوامـع محلی و مسـئوالن 
بـا  را  الزم  دسـتگاه های مختلـف همـکاری 
یکدیگر داشـته باشـند. رضا اسـماعیلی یکی 
از کارشناسـان جهـاد کشـاورزی در جنـوب 
کرمان اسـت کـه با ابـراز نگرانـی از وضعیت 
هجـوم ملخ هـا بـه جنـوب کرمـان می گوید: 
طـی یک قـرن اخیـر هجـوم ملخ ها از سـه 
بعـد بـی سـابقه اسـت یکـی حجـم بـاالی 
ملخ هـا،  تعـداد  لحـاظ  بـه  ریزش هـای 
دیگـری تعداد ریزشـها و در آخـر تدوام این 
پدیـده کـه کشـاورزان را بـا چالـش جـدی 
مواجـه کـرده اسـت.وی بـا اشـاره بـه روند 
بـا ملخ هـای دریایـی گفـت: طبـق  مبـارزه 
آمـار فائـو ریـزش ملـخ در جنـوب کرمـان 
از بهمـن مـاه 97 شـروع شـده و آخریـن 
تیرمـاه  در  ریزش هـا  ادامـه  از  پیش بینـی 

خبـر می دهـد کـه نگـران کننـده اسـت.وی 
افـزود: طبیعتـًا سم پاشـی در عرضـه بزرگی 
ماننـد جازموریـان کـه محـل زندگـی صدها 
گونـه جانـوری اسـت و یکـی از بزرگتریـن 
می شـود  محسـوب  ایـران  چراگاه هـای 
خسـارت های  بـروز  موجـب  می توانـد 
زیـادی در ابعـاد مختلـف باشـد و امـا اگـر 
قابـل  بخـش  نگیـرد  صـورت  ایـن کنتـرل 
بیـن  از  محصـوالت کشـاورزی  از  توجهـی 
مـی رود و در نهایـت تامیـن اقـام خوراکـی 
می شود.اسـماعیلی  سـخت  مـردم  بـرای 
در  را  ملخ هـا  بیـان کـرد: می تـوان هجـوم 
اطـراف جازموریـان بـه صـورت مـوردی در 
مـزارع مشـاهده کـرد امـا ایـن مشـکل بـه 
صـورت گسـترده گـزارش نشـده اسـت و به 
خوبـی آفت تاکنون کنترل شـده اسـت.وی 
جدیـد  دسـته های  ورود  متاسـفانه  گفـت: 
نگرانی هـا  بـر  کرمـان  جنـوب  بـه  ملخ هـا 
افـزوده اسـت و امیدواریـم با گرم تر شـدن 
کرمـان  جنـوب  در  ملخ هـا  حضـور  هـوا 

کاهـش یابـد.

ــت  ــرکل حفاظـ ــا - مدیـ ــان - ایرنـ کرمـ
ـــا اشـــاره  ـــان ب ـــط زیســـت اســـتان کرم محی
ـــه  ـــن اداره کل در زمین ـــای ای ـــه ه ـــه برنام ب
حفاظـــت از تنـــوع زیســـتی و محیـــط 
ــتی  ــوع زیسـ ــظ تنـ ــت: حفـ ــت گفـ زیسـ
یکـــی از رســـالت های ایـــن ســـازمان 

ــت. اسـ
ــاکری  ــان شـ ــا، مرجـ ــزارش ایرنـ ــه گـ بـ
در جمـــع خبرنـــگاران افـــزود: کرمـــان 
ــود  ــر وجـ ــور از نظـ ــتان کشـ ــن اسـ دومیـ
ـــت  ـــط زیس ـــت محی ـــت مدیری ـــق تح مناط
اســـت و ســـازمان محیـــط زیســـت بـــر 

حفاظـــت از آب و خـــاک تاکیـــد دارد.
وی بـــه تصویـــب قانـــون حفاظـــت از 
ــت:  ــار داشـ ــرد و اظهـ ــاره کـ ــاک اشـ خـ
گزارشـــی مبنـــی بـــر قاچـــاق خـــاک در 
ــت. ــده اسـ ــام نشـ ــان اعـ ــتان کرمـ اسـ

برداشـــت  افـــزود: گـــزارش  شـــاکری 
آهـــک از کـــوه هـــزار ارســـال، پیگیـــری و 
ـــن  ـــن شـــرکت مجـــوز ای مشـــخص شـــد ای

برداشـــت را نـــدارد.

تیرماه دسته های جدید 
ملخ ها وارد کشور می شود
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اسـتان کرمـان یکـی از مناطق مهـم باستان شناسـی در ایران 
اسـت کـه قلعه هـای تاریخـی بسـیاری دارد. قلعـه تاریخـی 
منوجـان یکـی از همیـن قلعه هـا اسـت کـه برخی معمـار آن 
را بـا ارگ بـم یکسـان می داننـد. درحـال حاضر طرحـی برای 
احیا و توسـعه این قلعه اجرا شـده اسـت که احتمال می رود 
در رونق گردشـگری منطقه نقش تاثیرگذاری داشـته باشـد و 
گردشـگران داخلی و خارجی بسـیاری را به خـود جذب کند.

چنـدروزی اسـت در فضـای مجـازی اخبـاری مبنی بـر پیدا 
شـدن اسـکلت های قدیمـی در ایـن قلعـه دسـت به دسـت 
مسـووالن  پنهـان کاری  از  حاکـی  اخبـار  ایـن  می چرخـد، 
گهرزمیـن و میـراث فرهنگـی اسـت کـه اقـدام بـه پنهـان 
کـردن اشـیا و اسـکلت ها کرده اند.ابراهیمـی رییـس میـراث 
فرهنگـی پنـج شهرسـتان جنوبـی به»کاغذوطن«گفـت:»دو 
سـه روز پیـش آقـای علیـدادی سـلیمانی کـه در ایـن پروژه 
باسـتان شناسـی نیـز فعالیـت دارتـد بـا خبرنـگاران در رابطه 
تمایـم  افـزود:»از  و...صحبـت کـرد.«وی  اشـیا  و  قلعـه  بـا 
را  سواالتشـان  همـه  و  دعـوت کردیـم  منطقـه  خبرنـگاران 
ارسـال  رسـانه ها  بـه  و  تنظیـم  نیـز  را  متنـی  و  پرسـیدند 
کردیـم کـه تمامـی زوایـای ایـن پـروژه را روشـن می کـرد.« 

هیچ شی تاریخی از منوجان 
خارج نشده است

كات منوجان هميشه ذهن خيلی از عاقه مندان به منوجان 
 و تاريـخ و تمـدن و فرهنـگ را بـه خـود مشـغول كـرده بود .

پـس از پخـش شـدن تصويـر يكـي از  اسـكلت های كشـف 
بـا  مجـازی  فضـای  در  منوجـان  تاريخـی  كات  از  شـده 

هماهنگـی ميـراث فرهنگـی درمحـل پـروژه بـا کارشناسـان 
مرمـت مقیـم در محل كات ديداری داشـتم که در اين ديدار 
سـه سـاعته توضيحاتی در خصـوص چگونگی اجـرای پروژه 
مرمـت و نقـش مشـارکت مردمـی در ایـن مـورد ارائـه دادند 
.پـس از آن  دكتـر عليـدادی سـليمانی مديرپـروژه مرمـت 
كات منوجـان در ديـدار بـا خبرنـگاران از رونـد اجـرای پروژه 
گـزارش داد و گفـت كـه اين پروژه با نظارت مسـتقيم ميراث 
فرهنگـی و گردشـگری و بـا حمايـت مالی معيـن اقتصادی 
شهرسـتان منوجـان در حـال انجـام اسـت و فعاليت هـای 
كاوش هـای  از  بعـد  شـده كـه  انجـام  نیـز  خوبـی  بسـيار 

 باستان شناسـی  از دی ماه٩٦ بدين ترتيب  آغاز شـده اسـت؛
خاك بـرداری اطـراف حصار بصـورت صددرصد انجام شـده و 
بيـش از صـد كاميون خاك كه از تخريب سـاليان كات روی 
هـم انباشـت شـده بود برداشـته شـدند تا حصـار كات بطور 

كامـل مشـخص شـود. بخش هايـی از داخـل حصـار نيز كه 
مجوز كاوش آن از سـوي ميراث داده شـده بود خاك برداری 
انجام شـد كـه در اين كاوش های باستان شناسـی در  بخش 
شـرقی قلعـه حمـام تاريخـی مربـوط بـه دوران صفويـه  و 
بـرای سـكنه كات  اتاق هايـی  دارای  بخش هايـی كـه  نيـز 
بودنـد شناسـايی شـدند و بخـش جنـوب شـرقی حصـار و 
بخش هایـی از داخـل آن نيز از شـهريور ٩٧ اسـتارت  مرمت 
عملیـات  ایـن  تمـام  اسـت  بذکـر  اسـت.»الزم  شـده  زده 
بـر طبـق اصـول باستان شناسـی و تجربـه فـراوان پـس از 
 سـال ها کاوش در سـایت ها مختلـف ایـران انجـام گرفتـه«

همچنيـن سـفال ها و اشـيايی هـم در ايـن كاوش هـا يافـت 
شـده كـه مربـوط بـه سـده چهـارم هجري تـا زمـان قاجاريه 
ايـن  در  نيـز  زمـان ساسـانيان  از  اسـت»البته سـفال هايی 
كاوش هـا كشـف شـده اسـت«تنوع سـفال كشـف شـده در 
ايـن كات يكـی از متنوع تريـن انـواع سـفال در سـايت هاي 
باستانشناسـي ايـران مـي باشـد كـه بـه سـبب دوره هـای 
مختلـف تاريخي پيوسـته آن اسـت بـا توجه به سـفال هايی 
كـه از ايـن قلعه كشـف شـده می تـوان نتيجه گرفـت كه اين 
قلعـه از زمـان حكومـت ساسـانيان و قبـل از ظهـور اسـام 
احـداث شـده و تقريبـا در تمـام ادوار تاريخـی حكومت هـای 
،ايلخاني،تيمـوری،  سـلجوقي  جملـه  از  ايـران  در  اسـامی 
صفويـه ،افشـاريه ،زنديـه تا قاجاريـه با توجه به سـفال هايی 
كـه كشـف شـده همـواره مـورد اسـتفاده حـكام محلـی قرار 
گرفتـه و ايـن نظريـه كـه ايـن كات بعنـوان يـك كاروانسـرا 
بـرای مسـافران در مسـير هرمـز بـوده كا رد شـده و منوجان 
خـود شـهری بـوده كـه در دوره اي از تاريـخ تمـام آذوقـه 
خراسـان ماننـد گنـدم و خرمـا را تاميـن مـي كـرده اسـت 
.امـا با توجه به اشـيای كشـف شـده از سـده چهـارم هجري 
مشـخص می شـود كـه ايـن كات در زمان حكومـت آل بويه 
دارای حكومـت قدرت منـدی بـوده اسـت.وجود كارگاه هـای 
سـفال محلـی ،قالب هـای كارگاه هـای صنعتـي و نيـز كارگاه 
شيشـه گری در كات نيـز مشـخص می كنـد كـه ايـن كات 
همـواره مـورد اسـتقرار حكام محلی بـوده اسـت.اما عاوه بر 
سـفال های كشـف شـده كه قديمی ترين آن موبوط به دوران 
ساسـانيان اسـت اشـيای دیگـری از جنس مهـره ،كوزه های 
مختلـف، ظـروف بـا دهانـه بـاز و لعـاب دار و نيـز ظروفی از 
جنـس صدف ،سـنگ و شيشـه نيـز كشـف و در پايگاهي كه 
ميـراث در منوجـان جهـت حفظ و نگهـداری و نيـز كدگذاری 

آنهـا تعييـن كـرده نگهـداری می شـوند و هيـچ شـي ئی از 
منوجـان خـارج نشـده اسـت .همچنيـن ١٣گلوله سـنگی و 
چنـد گلولـه آهنـی مربـوط بـه ادوار مختلـف حكومت هـای 
اسـامي در كاوشـهاي اخير يافت شده اسـت .البته قبا يك 

توپ جنگي هم از كات كشـف شـده كه در پايگاه ميراث در 
كرمـان نگهـداری می شـود. در اين كاوش ها حدود ٣٠جسـد 
در اليه هـای بااليـی حصـار داخلـي  كشـف شـد كـه همـه 
مربـوط بـه ١٥٠سـال گذشـته بوده انـد كـه در محدوده هـای 

مدیرکل میراث فرهنگی استان: شایعات قلعه منوجان خنده دار هستند

شایعات در قلعه منوجان

قلعـه تاریخـی منوجـان یکـی از بناهای مهـم تاریخی اتـان کرمان اسـت که برخی کارشناسـان 
قدمـت آن را بـه بیـش از هزار سـال تخمیـن ز ه اند، این روزهـا در فضای مجـازی اخباری تحت 
عنـوان پیدا شـدن چنداسـکلت قدیمـی در این قلعه دسـت به دسـت می چرخد که سرنوشـت 
آنهـا مبهـم مانـده، مدیراجرایی شـرکت گهرزمیـن که معین اقتصـادی منوجان اسـت می گوید 
این اخبار کذب هسـتند و سـی اسـکلت پیدا شـده قدمتی نداشـته اند که با آداب اسـام دفن 

شـدند.مدیرکل میـراث هم این شـایعات را مضحک عنـوان کرد.

سـاالری مدیراجرایی شـرکت گهرزمیـن که معین 
اقتصـادی منوجان اسـت به »کاغذوطـن« گفت: 
»متاسـفانه یکـی از فعـاالن رسـانه گاهـی اقـدام 
به انتشـار اخبـار کـذب در فضای مجـازی می کند 
کـه باعث تشـویش اذهـان عمومی و ...می شـود 
انتشـار اخبـار دروغ خارج از اخاقیات اسـت و کار 
درسـتی نیسـت هفتـه گذشـته تمامی خبرنـگاران 
منطقـه با مسـوول پـروژه قلعـه دیـدار و مصاحبه 
داشـتند و معیـن اقتصـادی هیچ نقشـی در روند 
...نـدارد فقـط هزینه هـای  و  ، مرمـت  بازسـازی 
مالـی مربـوط بـه پـروژه را برعهـده دارد و کاری به 

هیـچ چیـز دیگـری در این پـروژه نـدارد. «

الهام پی پر
دبیر تحریریه/کاغذ  وطن
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دوشنبه  27 خرداد 1398 کاغذ جنوب

روزنامه های دیروز

اداره کل ثبت اسناد و اماک استان کرمان
اداره ثبت اسناد و اماک حوزه ثبت ملک سیرجان 

هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و 
سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی- آگهی موضـوع مـاده 3 قانون و 
مـاده 13 ائيـن نامـه قانـون تعیین تکلیـف وضعیت ثبتـی و اراضی 
و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی- برابر رای شـماره 1398۶03190120003۴2 هیات 
اول موضـوع قانـون تعییـن تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند 
رسـمی مسـتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک سـیرجان تصرفات مالکانه بامعارض 
متقاضـی آقـای یحیی پاینده نژاد فرزند گرگعلی  بشـماره شناسـنامه 193 صـادره از 
داراب در ششـدانگ یـک قطعـه زمیـن محصور مشـتمل بر سـاختمان به مسـاحت  
5۴0 متـر مربـع پـاک 1۶30 اصلـی واقـع در بخـش 3۶ کرمـان به آدرس سـیرجان 
آبـاده خیابـان امـام محمدباقـر )ع( انتهـای خاکی سـمت چـپ خریـداری از مالک 
رسـمی آقـای محمدکریـم رفعتـی محـرز گردیده اسـت. لذا بـه منظور اطـاع عموم 
مراتـب در دو نوبـت بـه فاصله 15 روز آگهی می شـود در صورتی که اشـخاص نسـبت 
به صدور سـند مالکیت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند می توانند از تاریخ انتشـار 
اولیـن آگهـی بـه مـدت دو مـاه اعتـراض خـود را به ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخذ 
رسـيد، ظـرف مدت یک ماه از تاریخ تسـلیم اعتراض، دادخواسـت خـود را به مراجع 
قضایـی تقدیـم نماینـد. بدیهی اسـت در صورت انقضای مـدت مذکور و عـدم وصول 

اعتـراض طبـق مقررات سـند مالکیـت صادر خواهد شـد. م الـف 2021
 تاریخ انتشار نوبت اول : 1398/03/27-تاریخ انتشار نوبت دوم : 1398/0۴/11

محمد آرمان پور – رئیس دفتر ثبت اسناد و اماک

اداره کل ثبت اسناد واماک استان کرمان
اداره ثبت اسناد واماک حوزه ثبت ملک 

شهر عنبر آباد 
هیـات موضوع قانون تعیین تکلیـف وضعیت ثبتی اراضی 
و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی-آگهی موضـوع مـاده3 قانـون و ماده 
13آئیـن نامه قانـون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی و سـاختمانهای 
فاقدسند رسمی برابررای شـماره1398۶03190910003۴7-98/02/10هیات 
اول موضـوع قانـون تعییـن تکلیف وضعیت ثبتـی اراضی و سـاختمانهای 
فاقـد سـند رسـمی مسـتقردرواحد ثبتی حـوزه ثبت ملک شـهر عنبـر آباد 
تصرفـات مالکانـه بامعـارض متقاضی خانم هاجـر امیری زاخـت  فرزند 
مـراد بشـماره شناسـنامه 922صـادره از--- درششـدانگ یک بـاب خانه 
بـه مسـاحت 170.37متـر مربع پاک - فرعـی از۴5- اصلـی بخش ۴5 
کرمـان  قطعه یـک واقع در خدا آفرین عنبرآباد خریداری از مالک رسـمی 
آقـای سـید محمد موسـوی محرزگردیده اسـت.لذا به منظـور اطاع عموم 
مراتـب دردو نوبـت به فاصله 15روزآگهی می شـود در صورتی که اشـخاص 
نسـبت بـه صـدور سـند مالکیـت متقاضـی اعتراضـی داشـته باشـند می 
تواننـد از تاریـخ انتشـاراولین آگهی به مـدت دوماه اعتراض خـود را به این 
اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید، ظـرف مدت یـک ماه از تاریخ تسـلیم 
اعتراض،دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضایـی تقدیـم نماینـد . بدیهـی 
اسـت در صـورت انقضـای مـدت مذکوروعدم وصـول اعتراض طبـق مقررا 
ت سـند مالکیـت صـادر خواهدشـد ./م الـف:2122-   تاریخ انتشـار نوبت 

اول:98/03/12 – تاریـخ انتشـارنوبت دوم :98/03/27
مصیب حیدریان - رئیس ثبت اسناد اماک

اداره کل ثبت اسناد و اماک استان کرمان
اداره ثبت اسناد و اماک حوزه ثبت ملک سیرجان 

هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیت ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای فاقد 
سـند رسـمی-آگهی موضـوع مـاده 3 قانـون و مـاده 13 ائيـن نامـه قانـون تعییـن 
تکلیـف وضعیـت ثبتـی و اراضـی و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی-برابر رای 
شـماره 1397۶03190120001۴۴ هیـات اول موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و 
سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتی حوزه ثبت ملک سـیرجان تصرفـات مالکانه 
بامعـارض متقاضـی آقای رضا خراسـانی  فرزند رحمن  بشـماره شناسـنامه 21۴ صادره از سـیرجان 
در ششـدانگ یـک قطعـه باغ به مسـاحت 10۴17/52  متر مربـع پاک ۴308 اصلـی واقع در بخش 
3۶ کرمان به آدرس سـیرجان روسـتای سـلیمانیه جاده محمودآباد خریداری از مالک رسـمی آقای 
رضـا شـهبا محرز گردیده اسـت. لـذا به منظور اطاع عموم مراتـب در دو نوبت به فاصلـه 15 روز آگهی 
مـی شـود در صورتـی که اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند 
مـی تواننـد از تاریـخ انتشـار اولیـن آگهی به مـدت دو ماه اعتراض خـود را به این اداره تسـلیم و پس 
از اخـذ رسـيد، ظـرف مـدت یک مـاه از تاریخ تسـلیم اعتراض، دادخواسـت خود را بـه مراجع قضایی 
تقدیـم نماینـد. بدیهـی اسـت در صـورت انقضـای مدت مذکـور و عدم وصـول اعتراض طبـق مقررات 

سـند مالکیـت صادر خواهد شـد. م الـف 181
 تاریخ انتشار نوبت اول : 1398/03/12- تاریخ انتشار نوبت دوم : 1398/03/27

توضیحات :
برابـر گـزارش کارشناسـی شـماره 28991 مـورخ 95/11/17 حـدود و مسـاحت مـورد تقاضـا اصـاح 

اسـت. گردیده 
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اداره کل ثبت اسناد واماک استان کرمان
اداره ثبت اسناد واماک حوزه ثبت ملک شهر عنبر آباد

هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی-  
آگهـی موضـوع مـاده3 قانـون و ماده 13آئین نامـه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتـی واراضی و 
ساختمانهای فاقدسند رسمی برابررای شـماره1397۶0319091000881-97/12/0۶هیات اول موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی مسـتقردرواحد ثبتی حوزه ثبت ملک شـهر عنبر 
آبـاد تصرفـات مالکانـه بامعـارض متقاضی خانـم اختر احمـدی نیا فرزنـد مراد بشـماره شناسـنامه ۴08صادره 
ازبـم درششـدانگ یـک بـاب خانـه بـه مسـاحت 393متر مربـع پـاک - فرعـی از۴8- اصلی مفـروز و مجزی 
شـده از پـاک ۴8 اصلـی قطعـه یک بخش ۴5کرمـان واقع در عبـاس آباد عنبرآبـاد خریداری از مالک رسـمی 
خانـم فرخنـده امیـری  محرزگردیـده اسـت.لذا به منظـور اطاع عمـوم مراتـب دردو نوبت به فاصلـه 15روزآگهی 
مـی شـود در صورتـی کـه اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند مـی توانند 
از تاریـخ انتشـاراولین آگهـی بـه مـدت دومـاه اعتـراض خـود را به ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخذ رسـید، ظرف 
مـدت یـک مـاه از تاریخ تسـلیم اعتراض،دادخواسـت خـود را به مراجع قضایـی تقدیم نمایند . بدیهی اسـت در 
صـورت انقضـای مـدت مذکوروعـدم وصول اعتـراض طبق مقررا ت سـند مالکیت صادر خواهدشـد ./م الـف:2120-  

 تاریخ انتشار نوبت اول:98/03/12–تاریخ انتشارنوبت دوم :98/03/27
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حصر وراثت  
مقتضـی اسـت وارث مرحـوم جمال  

خاتـون بامری وش فرزند گل محمد 
بـه شـماره 53۶9۴0811۴عبارتند از : 
1-میر دور شهدریان به شماره ملی 53۶9752۴57                   

2-نازی شهدریان  به شماره ملی 53۶9911932
3-زینب شهدریان به شماره ملی 53۶0322۴۶۶2                   

۴-هوشنگ شهدریان به شماره ملی 53۶99192۴                    
5- زهرا شهدریان به شماره ملی  53۶9991198                  
کـه یک سـری در روزنامه کثیر االنتشـار چاپ وپس 

گواهـی را به این مرجه ارسـال فرمائید .
رییس شورا حل اختاف زهکلوت 
 اسحاق فقیر شاهی  -  م الف :۶۱۵

آگهی فقدان سند مالکیت  
چـون خانـم اکرم اکبری پور مالک ششـدانگ پـاک 509  فرعی از 512- 

اصلـی واقـع در بخـش ۴5 کرمـان با ارانه دو برگ شـهادت شـهود تصدیق 
شـده ادعـا واعـام نمـوده اصل سـند مالکیـت پاک اخيـر الذکر کـه قبا 
ذیـل ثبت دفتـر 139۶01۴003۶70 اماک الکترونیک محلی جیرفت صادر وتسـليم شـده 
اسـت بعلـت جابجـای مفقـود گردیـده از ایـن اداره تقاضای صدور سـند مالکیـت المثنی 
پـاک فـوق را نمـوده لـذا بنـا بـه درخواسـت نامبرده و برحسـب دسـتور تبصره یـک ماده 
120 آییـن نامـه - قانـون ثبـت مراتـب در یک نوبـت آگهی میگـردد تا چنانچه شـخص یا 

اشـخاصی مدعـی انجـام معاملـه نسـبت بـه ملک مرقـوم و یا وجـود اصل سـند مالکیت 
مـورد ادعـا نـزد خـود مـی باشـند از تاریـخ انتشـارآگهی )یـک نوبت اسـت( ظـرف مدت 
10روز مراتـب را بـا ارائـه اصـل سـند مالکیـت یـا سـند معاملـه كتبـا بـه اداره ثبـت اسـناد 
و امـاک شهرسـتان جیرفـت اعـام نماینـد. بدیهـی اسـت پـس از انقضای مهلـت مقرر 
در آگهـی )10روز( هیچگونـه ادعایـی از هیچکـس مسـموع نخواهـد بـود و ایـن اداره وفق 
بنـام  المثنـی  مالکیـت  سـند  صـدور  بـه  نسـبت  مقـررات  و  ضوابـط 

مالک اقدام خواهد نمود. م.الف.158
جواد فاریابی-رییس ثبت اسناد و اماک جیرفت

ان
ست

داد

زی
اور

کش

دکترحمـزه نماینـده مـردم 5 شهرسـتان جنوبیگفـت: از 
وزیـر صنعـت، معـدن و تجـارت و معاونـان و مشـاوران 
ایشـان بخاطر سـفر هفته گذشـته بـه منطقـه به ویژه در 
منطقـه محـروم جنـوب کرمان نهایـت تقدیر و تشـکر را 
بـه عمـل مـی آورم، ایـن سـفر قطعـا خیـرات و بـرکات 
فراوانـی بـرای ایـن منطقـه بـه همـراه خواهـد داشـت، 
ضمـن اینکـه این سـفر یک حاشـیه کوچک هم داشـت 
کـه بایـد در خصـوص آن از مـردم شـریف هرمـزگان 
عذرخواهـی نمایـم، چـرا کـه آنچـه گفتـه ام ایـن بـوده 
اسـت که هرمـزگان فرصت های شـغلی متعـددی دارد، 
امـا شهرسـتان محـروم منوجـان تنها یک معـدن دارد و 
فرصـت شـغلی آن باید در اختیار مـردم و جوانان همین 
شـهر باشـد و بس، متاسـفانه کاسبان سیاسـت و رقبای 
سیاسـی کـه به اخـاق پایبندی ندارند این سـخنان را به 
گونـه دیگـری در منطقه اشـاعه داده اند، اما بدون شـک 
مـردم پنـج شـهر جنوبـی کرمان و مـرم هرمـزگان دارای 
تاریـخ، زبـان و منافـع مشـترک بـوده و در طـول تاریـخ 
همـواره در کنـار هـم زندگی خوبـی داشـته اند و در آینده 
نیـز چنین خواهـد بود و بدخواهـان نمی تواننـد بین آنها 
جدایـی بیندازند.ایـن نماینـده مـردم در مجلـس دهم، 
منوجـان،  اقتصـادی  بوئینگ هـای  از  پایـان  در  افـزود: 
شـرکت گهـر زمیـن و بوئینگ اقتصادی قلعـه گنج، بنیاد 
مسـتضعفان و شـخص آقای سـعیدی کیا نهایت تقدیر 
و تشـکر را بـرای نقـش مهمـی که در توسـعه منطقه ایفا 
نمـوده انـد بـه عمـل می آورم.عضو کمیسـیون بهداشـت 
و درمـان مجلس شـورای اسـامی، تاکید کـرد: از وزرای 
نیـرو، ورزش و از آقـای مهنـدس تابـش ریاسـت بنیـاد 
مسـکن بـه دلیل سـفر به جنـوب کرمان تشـکر می کنم، 
مـردم همچنـان منتظر تحقق وعـده های داده شـده در 

این سـفر هسـتند.

پشت پرده حواشی ایجاد
شده در پی سخنرانی 

نماینده جنوب کرمان 

خبر

ایجاد صنایع تبدیلی 
در جنوب کرمان ضروری است

انهدام شبکه بزرگ قاچاق 
سوخت در جیرفت

ضرورت تصمیم گیری های 
کارشناسانه در بخش کشاورزی

تنـوع  توسـعه  جهـت  در  شـده کـه  کشـت 
کشـت اسـت گفـت: ایجـاد صنایـع تبدیلـی 
کشـاورزی در جنوب اسـتان یک امر بسـیار 
ضـروری اسـت.برخوری بـا اشـاره بـه اینکه 
ریـال  میلیـارد   100 و  هـزار   5۴1 از  بیـش 
کشـاورزی  محصـوالت  تولیـدات  ارزش 
جنـوب اسـتان کرمـان اسـت عنـوان کـرد: 
350 هـزار نفـر در جنوب اسـتان کرمان در 
بخـش کشـاورزی کار می کننـد کـه بیـش 
اسـتان  جنـوب  جمعیـت  درصـد   ۶3 از 
می شـود. وی بـا بیـان اینکـه دولـت برای 
جـز  راهـی  جنـوب  در  اشـتغال  پایـداری 
بهـره وری  افزایـش  و  توسـعه کشـاورزی 
صـادرات  گفـت:  نـدارد  منطقـه  ایـن  در 
جنـوب کرمـان  در  محصـوالت کشـاورزی 

اسـت. دقیـق  برنامه ریـزی  نیازمنـد 

 22 گفـت:  جیرفـت  دادسـتان 
زمینـه  در  متخلـف  شـرکت 
و  جیرفـت  در  سـوخت  قاچـاق 
جنـوب کرمـان شناسـایی شـده 
اسـت. بـه گـزارش باشـگاه خبرنـگاران جـوان 
از کرمان، حسـین سـامی دادسـتان جیرفت 
بـر  گفـت: درپـی دریافـت اطاعاتـی مبنـی 
فعالیـت یـک شـبکه بـزرگ قاچاق سـوخت، 
سـربازان گمنـام امـام زمـان و پلیـس آگاهی 
جیرفـت بـا فعالیت هـای شـبانه روزی و رصد 
فعالیت هـای ایـن شـبکه موفق به شناسـایی 
بـار و مسـافر در  ۶8 شـرکت حمـل و نقـل 
سـطح کشـور شـدند که بـا صـدور بارنامه های 
صـوری و غیـر واقعـی، زمینـه قاچاق سـوخت 
را فراهـم مـی کردند.سـامی با اشـاره به اینکه 
دولـت برای کنتـرل مصرف گازوئیل، سـوخت 

در  صـادره،  بارنامه هـای  براسـاس  فقـط  را 
اختیـار راننـدگان کامیـون قـرار میدهـد گفـت: 
بـا پایش هـای صـورت گرفتـه مشـخص شـد 
راننـدگان 2۴8 خـودروی سـنگین در سـطح 
مسـافر،  و  بـار  جابجـا کـردن  بـدون  کشـور 
سـوخت دریافـت مـی کننـد تحقیقات نشـان 
داد ایـن راننـدگان کارت سـوخت کامیون هـای 
خـود را بـه قاچاقچیـان واگذار کـرده و آن ها با 
تبانـی ۶8 شـرکت حمل و نقل، بـه طور منظم 
بـرای ایـن کامیون هـا بارنامـه جعلـی دریافت 
مـی کننـد و سـوختی را کـه بـه کارت هـا تعلق 
مـی گیـرد از جایگاه هـا دریافـت و بـه خـارج 
از کشـور منتقـل مـی کننـد.وی افـزود تاکنون 
مشـخص شـده اسـت اعضـای ایـن شـبکه 
بیـش از 2 و نیـم میلیـون لیتـر سـوخت را بـه 

ایـن شـیوه از کشـور خـارج کـرده انـد.

اســتاندار کرمــان از مســووالن 
ــاد کشــاورزی  ســازمان های جه
اســتان  جنــوب  و  شــمال 
بنیــه  تقویــت  خواســتار 
کارشناســی در تصمیــم گیری هــای ایــن 
ــزاری صــدا و  ــزارش خبرگ بخــش شــد.به گ
ــی در  ــای فدای ــان ، آق ــز کرم ــیمای مرک س
ــح  ــاورزی صب ــاد کش ــووالن جه ــع مس جم
ــرد:  ــد ک ــر تاکی ــن خب ــام ای ــا اع ــروز ب دی
و  تصمیم گیری هــای کارشناســانه  در  اگــر 
عمیــق عمــل نکنیــم تنهــا باعــث هــدر رفــت  
فرصت هــا و منابــع شــدیم .وی داشــتن 
برنامــه زمانبنــدی مشــخص و ســرعت عمــل 
در اجــرای تصمیمــات کارشناســی را از دیگــر 
ــزود:  ــت و اف ــش دانس ــن بخ ــات ای ملزوم
ــا یــک حرکــت حســاب شــده  ــوان ب مــی ت

ــدون  ــش را ب ــن بخ ــذاری در ای ــرمایه گ س
ــش داد. ــی افزای ــدود دولت ــع مح ــه مناب ــاز ب نی

در ایــن دیــدار رئیــس جهــاد شــمال اســتان 
ــزود:  ــت و اف ــاورزی گف ــش کش ــم از بخ ه
ایــن بخــش 90درصــد از غــذای مــردم را 
تامیــن مــی کنــد و ســاالنه 20 هــزار میلیــارد 
ــتان  ــاورزی اس ــدات کش ــان ارزش تولی توم
کرمــان اســت. ســعیدی افــزود: توســعه 
ــش  ــای پی ــن برنامه ه ــا از مهم تری گلخانه ه
ــاد  ــس جه ــت. ریی ــازمان اس ــن س روی ای
کشــاورزی جنــوب اســتان نیــز یــادآور شــد: 
ــرد  ــه ف ــر ب ــای منحص ــم ظرفیت ه ــی رغ عل
کشــاورزی جنــوب اســتان کرمــان ســهم 
ایــن ســازمان از اعتبــارات تملــک دارایــی در 
بیــن ســازمان های جهــاد کشــاورزی کشــور 

ــز اســت.  بســیار ناچی

روزنامه پیام ما
بررسی کرد: قوه قضاییه در مسیر تامین امنیت زنان، این روزنامه خبر داد: 

الیجه تامین امنیت زنان در دستور کار قوه قضاییه قرار گرفت.

روزنامه سازندگی
به نقل از محمدرضاباهنر خبر از آغاز گفت و گوی اصولگرایان و اصاح طلبان 

داده است.

روزنامه اعتماد
نوشت: رییسی مردم را به مشارکت از طریق فضای مجازی دعوت کرده است.

ــت  ــرکل حفاظـ ــا - مدیـ ــان - ایرنـ کرمـ
ـــا اشـــاره  ـــان ب ـــط زیســـت اســـتان کرم محی
ـــه  ـــن اداره کل در زمین ـــای ای ـــه ه ـــه برنام ب
حفاظـــت از تنـــوع زیســـتی و محیـــط 
ــتی  ــوع زیسـ ــظ تنـ ــت: حفـ ــت گفـ زیسـ
یکـــی از رســـالت های ایـــن ســـازمان 

ــت. اسـ
ــاکری  ــان شـ ــا، مرجـ ــزارش ایرنـ ــه گـ بـ
در جمـــع خبرنـــگاران افـــزود: کرمـــان 
ــود  ــر وجـ ــور از نظـ ــتان کشـ ــن اسـ دومیـ
ـــت  ـــط زیس ـــت محی ـــت مدیری ـــق تح مناط
اســـت و ســـازمان محیـــط زیســـت بـــر 

حفاظـــت از آب و خـــاک تاکیـــد دارد.
وی بـــه تصویـــب قانـــون حفاظـــت از 
ــت:  ــار داشـ ــرد و اظهـ ــاره کـ ــاک اشـ خـ
گزارشـــی مبنـــی بـــر قاچـــاق خـــاک در 
ــت. ــده اسـ ــام نشـ ــان اعـ ــتان کرمـ اسـ

برداشـــت  افـــزود: گـــزارش  شـــاکری 
آهـــک از کـــوه هـــزار ارســـال، پیگیـــری و 
ـــن  ـــن شـــرکت مجـــوز ای مشـــخص شـــد ای

برداشـــت را نـــدارد.

وی ادامـــه داد: بـــر اســـاس قانـــون، 
برداشـــت آهـــک از کـــوه هـــزار متوقـــف 
حـــال  در  اکنـــون  هـــم  و  می شـــود 
ــره  ــن بهـ ــاف ایـ ــوز اکتشـ ــی مجـ بررسـ

بـــردار هســـتیم.
شـــاکری همچنیـــن توســـعه پایـــدار را 
ـــان  ـــای کارکن ـــن دغدغه ه ـــی از مهمتری یک

حفاظـــت محیـــط زیســـت دانســـت.
ـــردی طـــرح  ـــار داشـــت: ســـند راهب وی اظه
آمایـــش ســـرزمینی در شـــورای برنامـــه 
ـــب  ـــان تصوی ـــزی و توســـعه اســـتان کرم ری
شـــده و اگـــر بـــر ایـــن اســـاس پیـــش 
ـــتان  ـــن اس ـــوازن در ای ـــعه نامت ـــم توس بروی

رخ نخواهـــد داد.
شـــاکری گفـــت: کرمـــان نســـبت بـــه 
ــور دارای  ــتان های کشـ ــایر اسـ ــز سـ مراکـ
آلودگی هـــای زیســـت محیطـــی کمتـــری 

اســـت.
ـــال آب از  ـــت انتق ـــه وضعی ـــن ب وی همچنی
ـــان  ـــر جازموری ـــر آن ب ـــارود و تأثی ـــد صف س
ــارود  ــد صفـ ــزود: سـ ــرد و افـ ــاره کـ اشـ

ـــداث  ـــی اح ـــت محیط ـــوز زیس ـــدون مج ب
ـــت. ـــده اس ش

زیســـت  محیـــط  حفاظـــت  مدیـــرکل 
ـــداث  ـــه اح ـــان اینک ـــا بی ـــان ب ـــتان کرم اس
ــان  ــاالب جازموریـ ــر تـ ــارود بـ ــد صفـ سـ
تأثیرگـــذار نبـــوده اســـت تصریـــح کـــرد: 
ایـــن ســـد بـــرای کنتـــرل روان آب هـــا و 
جلوگیـــری کـــردن از ســـیابی شـــدن آب 
ـــده  ـــداث ش ـــوی اح ـــزوالت ج ـــی از ن ناش

اســـت.
آالیندگی هـــای  بـــه  همچنیـــن  وی 
کارخانجـــات اســـتان کرمـــان اشـــاره و 
تصریـــح کـــرد: آلودگـــی کارخانـــه فـــوالد 
ـــه  ـــر ب ـــالهای اخی ـــه س ـــبت ب ـــیر نس بردس
ـــاز  ـــورد نی ـــای م ـــتفاده از فیلتره ـــل اس دلی
در دودکش هـــای ایـــن کارخانـــه کاهـــش 

ــت. ــته اسـ ــمگیری داشـ چشـ
ــس  ــه مـ ــی کارخانـ ــزود: آالیندگـ وی افـ
ــر  ــادی بـ ــد زیـ ــا حـ ــز تـ ــمه نیـ سرچشـ

ــت. ــده اسـ ــرف شـ طـ
شـــاکری بـــه تقدیـــم مصوبـــه ای توســـط 
ــأت  ــه هیـ ــت بـ ــط زیسـ ــازمان محیـ سـ
ــن  ــزود: در ایـ ــرد و افـ ــاره کـ ــت اشـ دولـ
مصوبـــه مصـــوب شـــده ظـــرف مـــدت 2 
ـــر  ـــد ب ـــا بای ـــن کارخانه ه ـــی ای ـــال آلودگ س

طـــرف شـــود.
ـــر  ـــی در کوی ـــای زندگ ـــان زیب ـــه جری وی ب
ــه  ــزود: 51 گونـ ــرد و افـ ــاره کـ ــوت اشـ لـ

ـــی  ـــوت زندگ ـــر ل ـــه کوی ـــک در منطق اندمی
می کننـــد در حالـــی کـــه ســـال گذشـــته 
در ایـــن منطقـــه یـــک گونـــه حشـــره 
ــگر  ــد گردشـ ــه می توانـ ــد کـ ــف شـ کشـ

جـــذب کنـــد.
ـــاله ای  ـــج س ـــدون پن ـــه م ـــت: برنام وی گف
بـــرای حفاظـــت از تـــاالب جازموریـــان 
تدویـــن شـــده کـــه در ایـــن برنامـــه هـــر 
ــتگاه های اجرایـــی مرتبـــط  ــدام از دسـ کـ
موظـــف بـــه انجـــام اقدامـــات تأثیرگـــذار 

شـــده انـــد.
زیســـت  محیـــط  حفاظـــت  مدیـــرکل 
اســـتان کرمـــان بـــه فـــوت 2 شـــکارچی 
ــی  ــاری در حوالـ ــال جـ ــرداد سـ در 11 خـ
منطقـــه خبـــر بافـــت در درگیـــری بـــا 
محیـــط بانـــان اشـــاره کـــرد و گفـــت: 
ــوده و  ــه در کار نبـ قصـــدی در ایـــن زمینـ
ـــت. ـــوده اس ـــه ب ـــاق و حادث ـــک اتف ـــا ی تنه

وی ادامـــه داد: دادســـتانی تاکنـــون 20 
اســـتعام از نقـــاط مختلـــف بـــرای ایـــن 
ـــه  ـــن لحظ ـــا ای ـــرده و ت ـــذ ک ـــده را اخ پرون
تخلـــف محیـــط بانـــان احـــراز نشـــده 

اســـت.
ــت  ــورت ثابـ ــه داد: در صـ ــاکری ادامـ شـ
ــان، اداره کل  ــط بانـ ــف محیـ ــدن تخلـ شـ
محیـــط زیســـت نیـــز در کنـــار دســـتگاه 
قضـــا خواهـــد بـــود و بـــا متخلفـــان 

می کنـــد. برخـــورد 

حفظ تنوع زیستی یکی از رسالت های 

سازمان حفاظت محیط زیست است

سراسری

سراسری

سراسری

توپ جنگي هم از كات كشـف شـده كه در پايگاه ميراث در 
كرمـان نگهـداری می شـود. در اين كاوش ها حدود ٣٠جسـد 
در اليه هـای بااليـی حصـار داخلـي  كشـف شـد كـه همـه 
مربـوط بـه ١٥٠سـال گذشـته بوده انـد كـه در محدوده هـای 

حصـار داخلـی بصـورت اسـامی دفن شـده بودند كـه از نظر 
باستانشناسـی داراي ارزش تاريخـی چندانـی نيسـتند و بعد 
از كشـف از محوطـه حصـار داخلـی در محلـی نزديـك حصار 
بيرونـی قلعه به شـيوه اسـامی مجـددا مدفون شـدند.دكتر 

سـليمانی همچنيـن در خصـوص نقدهايـی كـه گاهی مطرح 
مي شـود نيـز گفـت بـا توجه بـه مطالعاتـی كه صـورت گرفته 
و كار بـه صـورت كامـا اصولـی پيـش رفتـه از فعاليت هـای 
ميـراث و گـروه مرمـت كات بـه منتقديـن پاسـخ هايی قانع 

كننـده خواهنـد داد و هـر زمـان هـم الزم باشـد در ديـدار بـا 
 رسـانه ها نـكات مبهم را برايشـان شفاف سـازی خواهند کرد.

در حـال حاضـر كـه مرمـت انجـام می شـود سـعی شـده 
اسـتحكام كات  جهـت  لـوازم  و  مصالـح  بهتريـن  از  كـه 
اسـتفاده شـود .وی همچنين از سـاخت يك سـازه خشـتی 
بعنـوان مـوزه كات منوجـان اشـاره كردنـد كـه در بخـش 
داخلـی حصـار  كات  احـداث شـده و اشـيای يافـت شـده 
پـس از بررسـی و شناسـايی و مرمـت بـه ايـن مـوزه كـه 
ويترين هـای مخصوصـی بـرای آن در نظـر گرفتـه شـده اند 
منتقـل خواهنـد شـد.وی آينـده كات تاريخـی منوجـان را 
بسـيار خـوب ارزيابی كـرده و از مردم خواسـتند جهت حفظ، 
احيـا و مرمـت كات همـكاری و هميـاری داشـته باشـند و 
از كسـانی كـه تصاويـر قديمـی از قلعـه دارنـد درخواسـت 
كردنـد كـه ايـن تصاويـر را جهـت كسـب اطاعـات بهتـر و 
بيشـتر جهـت مرمـت كات بـه گـروه مرمـت تحويـل دهند .

30اسکلت در قلعه پیدا شده است
سـاالری مدیراجرایـی شـرکت گهرزمین که معیـن اقتصادی 
از  یکـی  به»کاغذوطن«گفت:»متاسـفانه  اسـت  منوجـان 
فعـاالن رسـانه گاهی اقـدام به انتشـار اخبار کـذب در فضای 
و  عمومـی  اذهـان  تشـویش  باعـث  می کنـد کـه  مجـازی 
...می شـود انتشـار اخبـار دروغ خـارج از اخالقیـات اسـت و 
کار درسـتی نیسـت هفتـه گذشـته تمامی خبرنـگاران منطقه 
بـا مسـوول پـروژه قلعـه دیـدار و مصاحبـه داشـتند و معین 
اقتصـادی هیـچ نقشـی در روند بازسـازی ، مرمـت و ...ندارد 
فقـط هزینه هـای مالـی مربـوط بـه پـروژه را برعهـده دارد 
و کاری بـه هیـچ چیـز دیگـری در ایـن پـروژه نـدارد. البتـه 
تهمت هایـی نیـز در فضای مجـازی به من زده شـده که کلید 
انبـار و ...دسـت مـن بـوده کـه کذب اسـت زیرا مـن نماینده 
میـراث فرهنگـی نیسـتم کـه کلیـدی دسـتم باشـد، یـک 
خبرنـگار بایـد طبـق رسـالتش برخـورد کنـد و همکارانـش را 
بدنـام نکند.«سـاالری تصریح کرد:»ظاهرا حدود 30 اسـکلت 
در ایـن قلعـه پیـدا شـده کـه طبـق گفـاه کارشناسـان میراث 
فرهنگـی این اجسـاد قدمـت باالیی ندارند و بـه همین دلیل 
طبـق اصـول دیـن اسـام در نزدیکی قلعـه به خاک سـپرده 
شـدند. هر شـی کشـف شـده در همان لحظه کشف در همان 
صورت جلسـه  فرهنگـی  میـراث  نماینـدگان  توسـط  مـکان 
می شـود  مـن هیـچ اطاعـی از رونـد بازسـازی نیـز نـدارم 
فقـط در بخـش هزینه های مالی پشـتیبان پروژه هسـتیم.«

میراث  مدیرکل  فرخی 
فرهنگی اســـتان کرمان به 

در  »کاغذوطن«گفت:»ما 
حال مرمت قلعه هســـتیم 
و اگر در همین راســـتا تکه 

شـــی یا چیزی هم پیدا 
صورت جلسه  همان جا  شد 

حفاظت  می شود گروه 
حفاظتی  سازمان های  و 

متوجه این مســـاله نشدند و 
فردی خارج از این گروه ها 
پی برده که تخلفاتی شـــده 
افزود:»  است.«رضافرخی 
این شـــایعه اینقدر مضحک 
است که لزومی ندارد در 

مورد آن حرف زد.«

مدیرکل میراث فرهنگی استان: شایعات قلعه منوجان خنده دار هستند

شایعات در قلعه منوجان
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آوای محلی           

 فدای شاخ ابروی کمانیت 
 سه ساله که دلوم بوده روانیت 
 عزیزی ، مهربونی ، مثل ماهی 

 جوانی مو نذر نوجوانیت 

شاعر :  سعید سالمی

 ِدریپ ای ُغرصه   ُو   َدرُدم خدایا
 َب  ُخلکُم    کَفِته گَپ َمرُدم خدایا
 ِبگیچون ای َسُرم  َدرِد  گَِپ  ُمفت
 که َبد  جوری مو   ِدلسرُدم خدایا

شاعر :  سعیده فیروزی

 َب  َدستوم   کُو  تفنِگ  بیخیالی 
 َزدوم   ُاردو   َبه  َجنِگ  بیخیالی 
 َنه َجنگی بُو  نه هم تیر ُو ُتَفنگی

 َچمیدوم   کَنَگ کَنِگ     بیخیالی 

شاعر :  مهدی جالی

 چه بو دنـیای خوشبختی خدایا؟ 
 ِجکی غم جای خوشبختی خدایا

  َهما روزی که خوی ِحکِحک گپی َز
 پلیچی پای خوشبختی خدایا

شاعر :  رضاشکری زاده

 َاواتوم  لوَپُتم   پیُشم  بمونه
  گوِچگ ای نو بهم ِبیُشم بخونه

 َسرِ  یاِو گَُوناّلر کُو ُتواری
 ِدُلم  سیتی که ُو عیُشم  َتمونه

شاعر :  سعیده فیروزی

بــا پیگیریهــای دکتــر پورابراهیمی 
راور  و  مــردم کرمــان  نماینــده 
ــامی و  ــورای اس ــس ش در مجل
ــور و  ــی کش ــران بانک ــور مدی ــا حض ــه ب ــزاری جلس برگ
مســئولین شــرکت انتقــال آب خلیــج فــارس موضــوع 
ــی از ســوی  ــع مال پرداخــت مراحــل دوم و ســوم مناب

ــد. ــی گردی ــور عملیات ــی کش ــندیکای بانک س
بــه گــزارش ایســنا منطقــه کویــر، مهنــدس یــاری 
ــارس در  ــج ف ــال آب خلی ــرکت انتق ــل ش ــر عام مدی
ــروژه  ــرفت پ ــی از پیش ــه گزارش ــا ارائ ــه ب ــن جلس ای
بــه مشــکات مربــوط بــه پرداخــت مرحلــه دوم و 
ســوم تســهیات بانکــی اشــاره کــرد و بیــان کــرد: 
ــد از پرداخــت  ــروژه بع خوشــبختانه ســرعت اجــرای پ
مرحلــه اول بــه خوبــی در حــال پیشــرفت مــی باشــد 
ولــی نیازمنــد آن هســتیم کــه مراحــل دوم و ســوم نیــز 

ــردد. ــت گ ــر پرداخ ــریع ت س
انتقــال آب خلیــج فــارس  پــروژه  ادامــه داد:  وی 

تاکنــون حــدود 5۴ درصــد پیشــرفت فیزیکــی داشــته 
ــز  ــل پایی ــل فص ــدی در اوای ــه زمانبن ــاس نام و براس
ــی  ــیرجان عملیات ــه س ــه منطق ــال آب ب ــاز اول انتق ف

ــد شــد.  خواه
ــا  ــارس ب ــج ف ــال آب خلی ــرکت انتق ــل ش ــر عام مدی
بیــان اینکــه هــدف ایــن طــرح شــیرین ســازی و 
ــب در  ــر مکع ــون مت ــزان ۶50 میلی ــه می ــال آب ب انتق
ســال اســت افــزود: در فــاز اول 130میلیــون مترمکعــب 
در ســال بــه اســتان هــای کرمــان و یــزد و 50میلیــون 
مترمکعــب بــه آب شــرب هرمــزگان تخصیــص خواهــد 
یافــت. همچنیــن میــزان اعتبــار مــورد نیــاز بــرای 
ایــن پــروژه 385 میلیــون یــورو و 92۴5 میلیــارد لاير 
ــورو و  ــون ی ــون حــدود 25 میلی ــه تاکن ــود ک خواهــد ب
5280میلیــارد ریــال هزینــه شــده اســت. پورابراهیمــی 
نماینــده مــردم کرمــان و راور در مجلــس شــورای 
ــت  ــه اهمی ــاره ب ــا اش ــه ب ــن جلس ــز در ای ــامی نی اس
ــع  ــه صنای ــارس ب ــج ف ــال آب خلی ــی انتق ــرح مل ط
ــی  ــکات قانون ــوع مش ــه موض ــور ب ــرق کش ــوب ش جن
ــد  ــت: اســتعام تأیی ــن خصــوص پرداخــت و گف در ای
ــد توســط ارگان  ــروژه بای ــدارک پ ــد م پیشــرفت و تایی

ــک انجــام شــود . هــای داخــل بان

حال خوش گیاهان دارویی در جنوب 
در قلعه گنج گیاهانی مانند وسمه، چای ترش، نعنا و آلوئه ورا کشت می شوند

ــه دارد  ــی ک ــوع آب و هوای ــل تن ــه دلی ــان ب ــتان کرم اس
تولیدکننــده گل هــای داروئــی و تزئینــی زیــادی اســت، 
ــی و  ــع گیاهــان و گل هــای داروئ ــی منب شــهرهای جنوب
ــل) گل هــای  ــده گل رز و گای ــد کنن ــان تولی شــمال کرم

ــده( اســت . شــاخه بری
ــن  ــا ای ــا ب ــر، ام ــت در دل کوی ــتانی اس ــا اس ــان م کرم
ــان  ــت، گل و گیاه ــتن طبیع ــدارد از داش ــم ن ــال، ک ح

ــی. داروئ
ــه  ــان رتب ــتان کرم ــت اس ــخص اس ــه مش ــور ک ــن ط ای
برتــری در زمینــه کشــت های باغــی دارد کــه کشــت گل 
ــاد  ــی جه ــر باغبان ــت، مدی ــای آن اس ــی از نمونه ه یک
ــای  ــد: گل ه ــان می گوی ــتان کرم ــمال اس ــاورزی ش کش
ــای شــهرهای  ــل( در گلخانه ه ــده) رز و گای شــاخه بری
ســیرجان، زرنــد و کرمــان کشــت مــی شــوند، مجمــوع 
گلهــای ایــن گلخانه هــا ســالیانه حــدود 12میلیــون 
ــه  ــع گلخان ــر مرب ــد در هــر مت گل اســت، متوســط تولی
حــدود 100 شــاخه گل رز اســت کــه ایــن گل هــا عــاوه 
بــر مصــرف داخلــی اســتان بــه اســتان های دیگــر هــم 

عرضــه می شــود.

حال خوش گل محمدی در کرمان 
مهــدی لطفعلــی زاده در خصــوص گل محمــدی در 
کرمــان هــم مــی گویــد: 3هــزار و 800 هکتــار گل 
محمــدی در گلســتان های اســتان کرمــان خصوصــا 
منطقــه بردســیر وجــود دارد کــه هفــت هــزار و 500 تــن 
هــم تولیــد می شــود، فرآورده هــای ایــن محصــول کــه 
شــامل گل و اســانس آن مــی شــود بــه کشــورهای دیگر 

صــادر می شــوند. 
از لطفعلــی زاده در زمینــه آب مصرفــی گل ها پرســیدیم که 
پاســخ داد: مقــدار آبــی کــه بــرای کشــت گل در گلخانه هــا 
اســتفاده می شــود بســیار کــم اســت، بــه همیــن دلیــل 

تعــداد کشــت گل هــم افزایــش پیــدا می کنــد، عــاوه بــر 
ایــن، گلخانه هــا صرفــه اقتصــادی هــم دارنــد، زیــرا باعــث 
افزایش ســطح اشــتغال افــراد می شــود. لطفعلــی زاده در 
خصــوص گل هــای دارویــی هــم می گویــد: گل محمــدی، 
ــه  ــران و ... از نمون ــان، زعف ــرک( ، گل گاو زب ختمی)پنی

گیاهــان گلــدار کرمان هســتند.

گیاهان داروئی جنوب
کرمــان  جنــوب  باغبانــی  مدیریــت  گــزارش  بــه 
شهرســتان های جنوبــی هــم وضعیــت خوبــی در کشــت 
گل خصوصــا دارویــی دارنــد، بــه طــوری کــه ایــن گیاهان 
ــار،  ــوج، منوجــان، رودب در شهرســتان های جیرفــت، کهن
عنبرآبــاد، در ۶239هکتــار کشــت و مقــدار تولیــدی همــه 

ــن اســت.  ــا 35780 ت ــر ب ــا براب آن ه
رزماری)1۴هکتــار،  گیاهــان  جیرفــت:  درشهرســتان 
ــن(،  ــک)112هکتار، 32۶ت ــن(، بیدمش ــد 28 ت ــا تولی ب
 ، ر 1هکتا 1 ( ســنی کا ، ) ۴تن /۶ 5 ، ر 5هکتا ( ن نستر
110تن(،آویشــن)۴هکتار، 20تــن(، نعنا)5هکتــار، 90تن(، 
مرزه)۴هکتار،80تن(،گشــنیز)12هکتار،282تن(،ترخون 

)5هکتــار، 110 تــن( کشــت می شــوند. 
چــای  تــن(،   11/2 )ختمی1۴هکتــار،  عنبرآبــاد  در 
بیدمشــک)3هکتار،۴تن(،  ۶تــن(،  ترش)۴هکتــار، 

100تن(،  5هکتار، 2۴2تن(،مرزه) 11هکتار، گشــنیز)
ترخون)5هکتار،105تــن(، نعنا)۶هکتــار،108 تــن( کشــت 

. ند می شــو
21/۴تــن(،  )۶هکتــار،  حنــا  منوجان،گیاهــان  در 
آویشــن)۶هکتار،  تــن(،  وســمه)۶هکتار،23/۴ 
هکتــار،  حنــا)2992  رودبارجنــوب،  در  و  3۶تــن(  
ــای  ــار، 1900/5 تن(،چ 18550/۴تن(،وســمه)5۴3 هکت
تــرش) ۶2 هکتــار، 93 تــن(، بــه لیمو)8هکتــار، 1۶تن(، 

شــوند. مــی  تن(کشــت  گشــنیز)11هکتار،231 
ــای  ــمه، چ ــا، وس ــد نعن ــی مانن ــج گیاهان ــه گن در قلع
تــرش، نعنــا و آلوئــه وراکشــت مــی شــوند، در فاریــاب 
چــای تــرش، گشــنیز، نعنــا، مــرزه و ترخــون  و در 
ــاع  ــنیز،مرزه،ترخون و نعن ــم گل ختمی،گش ــوج ه کهن

کشــت می شــوند. 

راضیه زنگی آبادی
خبرنگار/کاغذ  وطن
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برگزاری اولین جشنواره مردمی 
بادام کوهی در ندوئیه بی بی حیات

اولیــن جشــنواره مردمــی بــادام کوهــی بــا حضــور دکتــر پورابراهیمــی نماینــده مــردم 
کرمــان و  راور و رئیــس کمیســیون اقتصــادی مجلــس شــورای اســامی ، مدیــران 
ــع گردشــگری اســتان  ــراث فرهنگــی و صنای ــزداری ، می ــع طبیعــی و آبخی کل مناب
ــاء و  ــظ ، احی ــدف حف ــا ه ــردم و ب ــف م ــار محتل ــری از اقش ــع کثی ــان و جم کرم
ــع طبیعــی اســتان کرمــان ، در تاریــخ جمعــه 2۴ خردادمــاه 1398 در  توســعه مناب

منطقــه گردشــگری ندنوئیــه بــی بــی حیــات برگــزار شــد .
ــتان  ــزداری اس ــی و آبخی ــع طبیع ــانی اداره کل مناب ــاع رس ــگاه اط ــزارش پای ــه گ ب
کرمــان ، در ایــن مراســم مهنــدس مهــدی رجبــی زاده ، مدیــر کل منابــع طبیعــی و 
آبخیــزداری بــا بیــان ایــن مطلــب کــه همــه ســاله جشــنواره هــای مختلفــی نظیــر 
گــردو ، گل محمــدی و ترخــون در اســتان برگــزار میشــود، امــا بــرای نخســتین بــار 
اســت کــه چنیــن جشــنواره ای بــا مشــارکت مــردم و بخــش خصوصــی در زمینــه 
بــادام کوهــی برگــزار مــی شــود افــزود: در اســتان کرمــان نزدیــک بــه پانصــد هــزار 
ــدود  ــام ح ــورت خ ــذر آن بص ــه ارزش ب ــوددارد ک ــی وج ــادام کوه ــه ب ــار عرص هکت
چهارصــد میلیــارد تومــان بــرآورد مــی شــود و بــا فــرآوری آن بــه حالــت غیــر آجیلــی 
ــن  ــش داد و ای ــر افزای ــار براب ــا چه ــه ی ــه س ــذر را ب ــو ب ــر کیل ــوان ارزش ه ــی ت م
موضــوع جــدای از ارزش خــاص گردشــگری و زیبایــی هــای طبیعــی  وجــود ایــن 

گیــاه در عرصــه هاســت .
مهــدی رجبــی زاده ابــراز امیــدواری نمــود کــه جنبــه هــای حفاظــت از منابــع طبیعــی 

و جاذبه هــای گردشــگری حاصــل از آن در ایــن طــرح بخوبــی مــد نظــر قــرار گیــرد.
پــور ابراهیمــی ، نماینــده مــردم کرمــان و راور و رئیــس کمیســیون اقتصــادی مجلس 
شــورای اســامی نیــز بــا ابــراز خرســندی از همــت مجــری ایــن طــرح بــوم گــردی و 
گردشــگری، اجــرای چنیــن جشــنواره ای بــا حداقــل بضاعــت مالــی و فراهــم آوردن 
امکانــات در حــد تــوان را مایــه فخــر و مباهــات دانســت و اجــرای ایــن قبیــل طــرح 
ــت ،  ــه دانس ــادی در منطق ــق اقتص ــتغال و رون ــت اش ــی در جه ــا ارزش ــا را گام ب ه
ــع طبیعــی  ــای عرصــه هــای مناب کــه مشــارکت مــردم را در حفــظ ، توســعه و احی
بــه دنبــال خواهــد داشــت ،  ایشــان در ادامــه از همراهــی و مســاعدت مدیــران کل 

منابــع طبیعــی و میــراث فرهنگــی قدردانــی نمــود.
جشــنواره مذکــور بــا همراهــی مــردم از نقــاط دور و نزدیــک همــراه بــود و بــا اجــرای 

برنامه هــای متنــوع هنــری  بــه پایــان رســید.

محمدزاهدی، رییس 
جدید کمیسیون آموزش 

و تحقیقات مجلس
زاهــدی«  مهــدی  »محمــد  دکتــر 
و  آمــوزش  کمیســیون  رئیــس 
تحقیقــات مجلــس در آخریــن ســال 
کاری مجلــس دهــم شــد. کمیســیون آمــوزش و تحقیقــات 
ــزار  ــود را برگ ــه خ ــت رئیس ــات هیئ ــروز انتخاب ــس ام مجل
ــدی  ــدی زاه ــد مه ــر محم ــات دکت ــن انتخاب ــه در ای ــرد ک ک
ــده مــردم کرمــان و راور در مجلــس شــورای اســامی  نماین
و فاطمــه ســعیدی نماینــده مــردم تهــران در مجلــس 
شــورای اســامی کاندیــدای ریاســت شــدند کــه زاهــدی 12 
و ســعیدی 9 رأی کســب کــرد و در نهایــت زاهــدی رئیــس 
ــارف رئیــس  کمیســیون شــد. ســال گذشــته محمدرضــا ع
کمیســیون آمــوزش شــد کــه در ســال چهــارم مجلــس بــرای 

ــد. ــدا نش ــیون کاندی ــت کمیس ریاس

یک تصادف با 7مجروح 
در شهر کرمان

مدیر عامل سـازمان آتشنشـانی و خدمات ایمنی شهر 
کرمـان از وقـوع  سـانحه تصـادف که شـب شـنبه  در 

شـهر کرمـان رخ داد، خبر داد.
"علی عسـکری" در گفت و گو با خبرنگار ایسـنا منطقه کویر، در تشریح جزییات 
ایـن خبـر گفـت: طی تماس تلفنی در سـاعت 55 دقیقه شـب 2۶ خردادماه با 
سـتاد مرکـز فرماندهی عملیات )125( این سـازمان از وقـوع یک مورد تصادف 
آگاه شـدیم.وی محل این حادثه را بولوار جمهوری اسـامی اعام کرد و افزود:  
بافاصلـه  تیـم اطفـاء حریق و امداد و نجات این سـازمان از  ایسـتگاه شـماره 
2 بـه محـل حادثـه اعـزام شـدند.مدیر عامـل سـازمان آتشنشـانی و خدمـات 
ایمنـی شـهر کرمـان در ادامـه افـزود: در ایـن حادثـه یـک دسـتگاه پـژو 20۶ و 
یـک دسـتگاه  خـودرو پرایـد بـا یکدیگـر برخـورد کرده که شـدت حادثـه باعث 
مصدومیـت سرنشـینان هـر دو خـودرو کـه در مجموع 7 نفـر بودند شـده بود.

وی افـزود: آتـش نشـانان بـا انجـام اقدمات پشـگیری از حریـق احتمالی هر 
دو خـودرو جلوگیـری بـه عمل آوردنـد و با تـاش آتش نشـانان 3 نفر مصدوم 
محبـوس شـده در خـودرو پرایـد از بین آهـن پاره ها خارج شـدند و مصدومان 

ایـن حادثـه توسـط عوامل اورژانس به بیمارسـتان انتقـال یافتند.
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از لطفعلی زاده در زمینه آب مصرفی گل ها پرسـیدیم 
کـه پاسـخ داد: مقـدار آبـی کـه بـرای کشـت گل در 
اسـت،  کـم  بسـیار  می شـود  اسـتفاده  گلخانه هـا 
بـه همیـن دلیـل تعـداد کشـت گل هـم افزایـش 
پیـدا مـی کنـد، عـاوه بـر ایـن، گلخانه هـا صرفـه 
اقتصـادی هـم دارنـد، زیـرا باعـث افزایـش سـطح 
اشـتغال افـراد می شـود. لطفعلـی زاده در خصوص 
محمـدی،  گل  می گویـد:  هـم  دارویـی  گل هـای 
ختمی)پنیـرک( ، گل گاو زبـان، زعفران و ... از نمونه 

گیاهـان گلـدار کرمان اسـت.

اسـتاندار کرمـان بـا تاکیـد بـر تقویـت بنیـه کارشناسـی 
افـزود: نیـاز بـه دیـد کارشناسـی قـوی تـری داریـم و 
مدیریـت بایـد از نظرات کارشناسـی تبعیـت بکند. اینکه 
نیـاز بـه تغییر الگوی کشـت یـا تنوع کشـت داریم، کاما 
محـل بحـث اسـت و نظـرات مختلفـی در ایـن زمینـه 
وجود دارد و نیاز به کار کارشناسـی جدی و دقیق اسـت.

دیـدار  ایسـنا دکترمحمدجـواد فدایـی در  بـه گـزارش 
بـا مدیـران جهـاد کشـاورزی شـمال و جنـوب اسـتان 
بـه  اشـاره  بـا  جهـاد کشـاورزی  هفتـه  مناسـبت  ابـه 
فعالیت هـای صورت گرفته در حوزه کشـاوری اظهار کرد: 
هنـوز جـای کار زیـادی وجـود دارد و باید کارهـای زیادی 

صـورت بگیـرد.
وی بـا تاکیـد بـر تقویـت بنیـه کارشناسـی افـزود: نیـاز 
بـه دیـد کارشناسـی قـوی تـری داریـم و مدیریـت باید 
از نظـرات کارشناسـی تبعیت بکنـد. اینکه نیـاز به تغییر 

الگـوی کشـت یا تنـوع کشـت داریم، کامـا محل بحث 
اسـت و نظـرات مختلفی در این زمینه وجـود دارد و نیاز 

بـه کار کارشناسـی جـدی و دقیق اسـت.
بحث هـای  وارد  عمیقـا  اگـر  کـرد:  تصریـح  فدایـی 
کارشناسـی نشـده و مـوارد را بـه دقـت مـورد کنـکاش 
قـرار ندهیـم، تصمیماتـی که می گیریم درسـت نیسـت 
و منجـر به دوبـاره کاری، تحمیل هزینه و هدررفت منابع 

کشـور می شـود.
وی بـا تاکید بر سـرعت عمل در کارها عنـوان کرد: گاهی 
تصمیـم درسـت گرفتـه می شـود امـا به سـرعت انجام 
نمـی شـود در حالی که در مباحث در اشـتغال، سـرمایه 
گـذاری و رونـق تولیـد نبایـد زمـان را از دسـت بدهیم و 

بایـد کارهـا را در فرصـت خیلی کوتاهی انجـام داد.
اسـتاندار کرمـان بـا بیـان اینکه مشـکلی که وجـود دارد 
ایـن اسـت که برنامـه زمـان بندی کّمـی نداریـم، گفت: 

برنامـه اسـتان بـرای توسـعه گلخانـه ها چیسـت؟ باید 
اعـام شـود تـا پایان سـال چه عـددی به میـزان کنونی 
اضافـه می شـود و بایـد در همه موضوعات عـدد و زمان 

مشـخص شود.
وی در ادامـه افـزود: اگـر سـاالنه فـروش محصـوالت 
کشـاورزی اسـتان 20 هزار میلیارد تومان باشد، 10 درصد 
سـود خالـص اسـت و بـا احتسـاب همـه مـوارد جانبی 
مـی تـوان یـک هـزار میلیـارد تومـان از ایـن سـود را در 

بخـش هـای دیگـر سـرمایه گـذاری کرد.
فدایـی اظهـار کـرد: کل تسـهیاتی که در صنعـت و تولید 
در سـه سـال گذشـته داده ایـم 3هـزار و 500 میلیـارد 
تومان بوده اسـت در حالی که بخش کشـاورزی سـاالنه 
خـودش یـک هزار میلیـارد تومـان دارد و باید بگوید این 
عـدد کجـا مـی رود و چـرا نمـی توانیـم ایـن سـرمایه را 

جمـع و در بخـش کشـاورزی از آن اسـتفاده کرد.

ــه  ــا اشــاره ب ــان ب ــط زیســت اســتان کرم ــرکل محی مدی
برنامه هــای ایــن اداره کل در زمینــه حفاظــت از تنــوع 
ــوع زیســتی  زیســتی و محیــط زیســت گفــت: حفــظ تن

ــت.  ــازمان اس ــن س ــالت های ای ــی از رس یک
بــه گــزارش ایرنــا، مرجــان شــاکری روز یکشــنبه در جمــع 
خبرنــگاران افــزود: کرمــان دومیــن اســتان کشــور از نظــر 
ــط زیســت اســت  ــت محی ــق تحــت مدیری ــود مناط وج
ــاک  ــت از آب و خ ــر حفاظ ــت ب ــط زیس ــازمان محی و س

ــد دارد. تاکی
ــرد  ــاره ک ــاک اش ــت از خ ــون حفاظ ــب قان ــه تصوی وی ب
ــاک در  ــاق خ ــر قاچ ــی ب ــی مبن ــت: گزارش ــار داش و اظه

ــت. ــده اس ــام نش ــان اع ــتان کرم اس

ــزار  ــوه ه ــک از ک ــت آه ــزارش برداش ــزود: گ ــاکری اف ش
ارســال، پیگیــری و مشــخص شــد ایــن شــرکت مجــوز 

ــدارد. ــن برداشــت را ن ای
وی ادامــه داد: بــر اســاس قانــون، برداشــت آهــک از کــوه 
ــون در حــال بررســی  ــم اکن ــف می شــود و ه ــزار متوق ه

مجــوز اکتشــاف ایــن بهــره بــردار هســتیم.
ــن  ــدار را یکــی از مهمتری ــن توســعه پای شــاکری همچنی
دغدغه هــای کارکنــان حفاظــت محیــط زیســت دانســت.

وی اظهــار داشــت: ســند راهبــردی طــرح آمایــش 
ــتان  ــعه اس ــزی و توس ــه ری ــورای برنام ــرزمینی در ش س
ــش  ــاس پی ــن اس ــر ای ــر ب ــده و اگ ــب ش ــان تصوی کرم
برویــم توســعه نامتــوازن در ایــن اســتان رخ نخواهــد داد.

مراکــز ســایر  بــه  نســبت  شــاکری گفــت: کرمــان 
اســتان های کشــور دارای آلودگی هــای زیســت محیطــی 

ــت. ــری اس کمت
وی همچنیــن بــه وضعیــت انتقــال آب از ســد صفــارود و 
تأثیــر آن بــر جازموریــان اشــاره کــرد و افــزود: ســد صفارود 

بــدون مجــوز زیســت محیطــی احــداث شــده اســت.
ــا  ــان ب ــتان کرم ــت اس ــط زیس ــت محی ــرکل حفاظ مدی
بیــان اینکــه احــداث ســد صفــارود بــر تــاالب جازموریــان 
ــرای  ــد ب ــن س ــرد: ای ــح ک ــت تصری ــوده اس ــذار نب تأثیرگ
کنتــرل روان آب هــا و جلوگیــری کــردن از ســیابی شــدن 

ــزوالت جــوی احــداث شــده اســت. آب ناشــی از ن
وی همچنیــن بــه آالیندگی هــای کارخانجــات اســتان 
ــوالد  ــه ف ــی کارخان ــرد: آلودگ ــح ک ــاره و تصری ــان اش کرم
ــل اســتفاده  ــه دلی ــر ب ــه ســالهای اخی بردســیر نســبت ب
ــه  ــن کارخان ــای ای ــاز در دودکش ه ــورد نی ــای م از فیلتره

ــت. ــته اس ــمگیری داش ــش چش کاه

ــا  وی افــزود: آالیندگــی کارخانــه مــس سرچشــمه نیــز ت
حــد زیــادی بــر طــرف شــده اســت.

شــاکری بــه تقدیــم مصوبــه ای توســط ســازمان محیــط 
ــت اشــاره کــرد و افــزود: در  ــأت دول ــه هی زیســت ب
ــدت 2 ســال  ــه مصــوب شــده ظــرف م ــن مصوب ای

ــود. ــرف ش ــر ط ــد ب ــا بای ــن کارخانه ه ــی ای آلودگ
وی بــه جریــان زیبــای زندگــی در کویــر لــوت اشــاره 
ــر  ــه کوی ــک در منطق ــه اندمی ــزود: 51 گون ــرد و اف ک
لــوت زندگــی می کننــد در حالــی کــه ســال گذشــته 
در ایــن منطقــه یــک گونــه حشــره کشــف شــد کــه 

ــد. ــذب کن ــگر ج ــد گردش می توان
ــرای  ــاله ای ب ــج س ــدون پن ــه م ــت: برنام وی گف
تــاالب جازموریــان تدویــن شــده  از  حفاظــت 
ــتگاه های  ــدام از دس ــر ک ــه ه ــن برنام ــه در ای ک
اجرایــی مرتبــط موظــف بــه انجــام اقدامــات 

شــده اند. تأثیرگــذار 

 استاندار کرمان:
در تصمیمات برنامه زمان بندی کّمی نداریم

    نکته
باشــگاه  اســتان های  گــروه  خبرنــگار  گــزارش  بــه 
خبرنــگاران جــوان از کرمــان، صــادق زاده؛ سرپرســت 
فرمانــداری زرنــد صنعــت گل و گیــاه را صنعتــی پویــا و بــا 
ســودآوری مناســب دانســت و گفــت: از نظــر اقتصــادی و 
صــادرات گل و گیــاه هنــوز موقعیــت مناســبی در ســطح 
دنیــا نداریــم درحالیکــه ایــران از لحــاظ شــرایط مســاعد 
جهــت تولیــد گل و گیــاه جــزو 15 کشــور اول جهــان اســت.

ــاه  ــت گل و گی ــد از صنع ــت در زرن ــی دول ــده عال نماین
ــرد و از  ــاد ک ــتغال زا و ارزآور ی ــی اش ــوان صنعت ــه عن ب
ــن  ــه ای ــا ورود ب ــا ب ــت: ت ــاورزی خواس ــان کش کارشناس
ــدی از ســود، در ایجــاد اشــتغال  ــره من حــوزه، ضمــن به

ــند. ــهیم باش ــدار س پای
ــدد در  ــالی های متع ــه خشکس ــن ب ــادق زاده همچنی ص
ــای  ــی از راه ه ــزود: یک ــرد و اف ــر اشــاره ک ســال های اخی
ــتفاده  ــع آب و اس ــظ مناب ــالی، حف ــا خشکس ــه ب مقابل
ــا کشــت های  ــه ب ــا اســت ک ــروت گرانبه ــن ث ــه از ای بهین
نویــن گلخانــه ای می تــوان بــا کمتریــن اســتفاده از منابــع 

ــرد. ــاد ک ــره وری را ایج ــن به ــمند آب، باالتری ارزش
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