
نماینده مردم پنج شهرستان جنوبی کرمان: ۲ درصد از حقوق مالکانه وصولی 
معادن برای توسعه زیرساخت های معادن جنوب کرمان اختصاص پیدا کرد

معاون حمل و نقل اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای جنوب:

توزیع بیش از ۵ هزار حلقه الستیک 
بین رانندگان کامیون

سرپرست اداره حفاظت محیط زیست کهنوج گفت:

 تحویل سه بهله پرنده شکاری
به حفاظت محیط زیست کهنوج

آغاز انقالب معدنی 
در جنوب کرمان

آتش در کمین طبیعت جیرفت
مسوول روابط عمومی میراث فرهنگی استان: کمبود شدید امکانات و نیروی انسانی 

می تواند طبیعت استان را در تابستان امسال بار دیگر طعمه حریق افراد ناآگاه کند

مدیرکل صنعت و معدن جنوب استان:

مجوز ۴۵ کارخانه فرآوری محصوالت 
کشاورزی در جنوب کرمان صادر شد
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حال خوش قرق اختصاصی در کرمان
مدیر کل محیط زیست استان:اولین قرق  اختصاصی کشور یعنی 

قرق »منصور آباد رفسنجان« موفق ترین قرق کشور به حساب 
می آید و وضعیت مناسبی دارد
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ما را در تلگرام دنبال کنید

تومــان  500 قیمــت              1398 تیــر   4 سه شــنبه         516 پیاپــی  شــماره  ســوم           ســال 

3 و2

همه گزینه ها 
روی میز نیست!

سیدجالل فیاضی
یادداشت مهمان

تنش زایـی ترامپ بـا خروج آمریـکا از برجام 
آغـاز شـد؛ یـک موافقتنامـه بین المللـی کـه 
در شـورای امنیـت سـازمان ملل نیـز تصویب 
آن  بـه  بایـد  هـا  طـرف  همـه  و  بـود  شـده 
پای بنـد باشـند، امـا ترامـپ یـک بـار دیگـر 
بدعهـدی و غیرقابـل اعتمـاد بـودن آمریـکارا 
بـا خروج از برجـام در برابر جهانیـان قرارداد.

در یـک سـال گذشـته کاخ سـفید بـه طـور 
اسـت.  داده  افزایـش  را  تنـش  مسـتمر 
لغوشـده،  تحریم هـای  برگشـت  بـر  عـالوه 
فهرسـت  در  نیـز  جدیـدی  تحریم هـای 
تروریسـم اقتصـادی آمریـکا جـای گرفـت. 
امـا طـی هفته هـای اخیـر بـا اعـزام ناوهای 
اتهامـات  و  منطقـه  بـه  آمریـکا  جنگـی 
انتسـاب  اسـتناد  فاقـد  و  بی اسـاس 
انفجارهـای نفتـی بـه ایـران دامنـه تنش به 

شـد. کشـیده  نظامـی  تهدیدهـای 
بـه  حملـه  خصـوص  در  اتهـام  آخریـن 
دیـدار  بـا  همزمـان  ژاپنـی  نفتکش هـای 
نخسـت وزیـر ژاپـن بـا رهبـر انقالب و سـایر 
اتفاقـی  بـود.  اسـالمی  جمهـوری  مقامـات 
کـه بـی اسـاس بـودن آن از زمـان انفجاربـه 
نیسـت  تردیـدی  و  اسـت  آشـکار  روشـنی 
کـه تیـم »بـی« -که بـه تعبیـر دکتـر ظریف 
مشـهور بـه جنگ افـروزی اسـت و بیـش از 
همـه از تالش هـای ژاپـن بـرای تنش زدایـی 
عصبانـی بود- عامل اصلـی آن بودند. ترامپ 
بـا جزئـی خوانـدن حملـه بـه نفتکش هـا در 
واقـع از موضـع اتهام زنـی علیه ایـران در این 

عقب نشـینی کـرد. موردهـم 
بـا تجاوز پهپاد جاسوسـی افسـانه ای آمریکا 
بـه آب هـای سـرزمینی ایـران و اسـقاط آن 
توسـط شـیرمردان پایگاه های موشکی سپاه 
پاسـداران اوضـاع پیچیده تـر شـد. نخسـت 
آمریکایی هـا اصـل موضـوع را منکـر شـدند. 
» گلوبـال  را  پهپـاد  نـوع  اعتـراف،  از  پـس 
پیچیده تریـن  و  یعنـی گران تریـن  هـاوک« 
پهپـاد آمریـکا ندانسـتند. اما سـاعتی بعد به 
آن هـم اذعـان کردنـد. جالب این جاسـت که 
بـه ادعای روس ها »گلوبال هـاوک« پهپادی 
غیرقابـل ردیابـی و غیرقابل سـقوط اسـت که 
حـاال با سـالح های فوق سـری ایـران ردیابی 
پریشـان گویی های  اسـت.  شـده  سـاقط  و 
ترامـپ پـس از ایـن حادثـه، سـرگردانی در 
آشـکار  بیشـتر  را  جمهوری خواهـان  اردوگاه 
کـرد. نشسـت اضطـراری کاخ سـفید بـدون 
نتیجـه پایـان یافـت و سـاعتی پـس از آن 
رئیـس جمهـور آمریـکا اعـالم کـرد بـه خاطر 
احتمـال کشـته شـدن 150 نفـر در حملـه بـه 
ایـران دسـتور حملـه نظامـی بـه ایـران را لغو 

اسـت! کرده 
ایـن در حالی اسـت کـه روزانه صدهـا نفر در 
فلسـطین، یمن، افغانسـتان و سـایر کشورها 
بـا دخالـت هـای مسـتقیم و غیرمسـتقیم 
آمریـکا به خـاک و خون کشـیده می شـوند. 
توسـط  نظامـی  لغـو حملـه  علـت  بنابرایـن 
اصطـالح  بـه  ادعاهـای  در  نبایـد  را  ترامـپ 
انسـان دوسـتانه او جسـتجو کرد. بلکه ضربه 
نشـان  آمریـکا  تجـاوز  بـه  ایـران  مقتدرانـه 
داد کـه ایـران در خصـوص خـط قرمزهـای 
خـود جـدی اسـت و ترامـپ بـه تدریـج این 
واقعیـت را بـاور کـرده اسـت. »مقاومـت« و 
»دیپلماسـی فعـال« دوبـال قدرتمنـد راهبرد 
دفاعـی ایـران در برابـر زیاده خواهی های کاخ 
سـفید اسـت کـه اکنـون آثـارآن در معادالت 
ایـن رویارویـی آشـکار شـده اسـت. اکنـون 
کاخ سـفید بـرای واکنـش در برابـر مقاومت 
ایـران نمی تواند بـدون محدودیـت عمل کند، 
بلکـه  معـادالت به نحـوی پیش رفته اسـت 
کـه بـرای کاخ سـفید دیگـر: همـه گزینه هـا 

روی میـز نیسـت.

کهنوججیرفت

هوا
 و 

آب

جلسـه کنوانسـیون حقـوق کـودک بـا حضـور مدیـر کل 
اداره کل  ، معـاون پیشـگیری  امـور اجتماعـی  ، معـاون 
بهزیسـتی اسـتان کرمان ، مدیر کل امور بانوان اسـتانداری 
و جمعـی از کارشناسـان و اعضـاء کنوانسـیون بـه همـت 
دفتر امور بانوان بهزیسـتی  در محل سـالن ارشـاد اداره کل 

بهزیسـتی اسـتان کرمـان برگـزار شـد .
اسـتان  بهزیسـتی  اداره کل  روابـط عمومـی  بـه گـزارش 
کرمـان عبـاس صـادق زاده مدیر کل بهزیسـتی کرمـان در 
ایـن جلسـه بـا تاکید بـر ضـرورت توجه به مباحـث حقوق 
کـودک در جامعـه گفـت : بایـد بـا دیـد جهانی و اسـتفاده 
از ظرفیـت هـای محلـی و منطقـه ای در راسـتای رشـد 
اجتماعـی و تامیـن منافع کـودکان برنامه های آموزشـی را 

اجرایـی نماییم .
صـادق زاده بـا بیـان اینکـه رعایـت حقـوق کـودکان یکی از 
شـاخص هـای توسـعه جوامع محسـوب می شـود عنوان 
کـرد : بایـد بـا شناسـایی حقـوق کـودکان  برنامـه هـای 
آموزشـی و فرهنگـی مناسـب را در همیـن راسـتا عملیاتی 

. نماییم 
وی طراحـی فضـای مطالعـه ، سـینما و انیمیشـن ویـژه 
کـودکان در جامعـه را بـرای آمـوزش و تامیـن رفـاه آنـان را 
مهـم عنـوان کـرد و افزود : بایـد از عصر ارتباطـات و فناوری 
هـای جدیـد در راسـتای آمـوزش صحیح کـودکان و تعلیم 
و تربیت آنان برای سـاختن جامعه ای سـالم و پیشـرفته 

اسـتفاده شود .
مدیـر کل بهزیسـتی با اشـاره به اینکـه کشـورهای اروپایی 
بیـش از 15 درصـد از تولیـدات ناخالـص خـود را صـرف 

هزینـه هـای مربـوط به کـودکان می کنند خاطر نشـان کرد 
:بـرای ورود موثـر به مسـائل کودکان به عنوان سـرمایه های 
کشـوربایدبا اسـتفاده از ظرفیـت هـا و امکانـات موجـود  

بهتریـن بهره وری را داشـته باشـیم .
در ادامـه حسـینی مدیـر کل امـور بانـوان اسـتانداری بـا 
تشـریح تشـکیل کمیتـه هـای دفـاع از حقـوق کـودکان در 
اسـتان کرمان گفـت : داشـتن دوران کودکی باشـرایط امن 
اجتماعـی و خانوادگـی مـی توانـد زمینـه رشـد و بالندگـی 
کـودکان را برای سـاختن جامعه ای سـالم و پویـا را فراهم 

. نماید 
وی برنامـه های اجرایی در مهدهـای کودک را با موضوعات 
درمانـی و پیشـگیرانه  بسـیار مهـم و تاثیـر گذار دانسـت و 
بیـان کـرد : برنامـه های آموزشـی در مهدها بایـد بر مبنای 
ارتقـاء آگاهـی خانواده ها و فرزندان بـرای مدیران ، مربیان 

و والدیـن پایه ریزی شـود .
زهـرا حسـینی متولـی صـدور مجـوز مهدهـای کـودک را 
سـازمان بهزیسـتی خواند و عنوان کرد : محتوای آموزشـی 
مشـخص و تعریف شـده با شـاخص های علمی و معتبر 
از طـرف بهزیسـتی  برای کادر آموزشـی مهدهـای کودک در 
راسـتای آمـوزش کـودکان و دریافـت مهـارت هـای زندگی  

بسـیار کارآمـد و مفید اسـت .
مدیـر کل امـور بانـوان اسـتانداری بـا تاکید بر سـاماندهی 
آسـیب هـای حوزه کـودکان گفت : بـا تعامل و هـم افزایی 
مـی توانیـم در مسـیر اجـرای درسـت برنامه هـای مهارت 
هـای اجتماعـی و سـالمت روانـی کـودکان بـرای کاهـش 

آسـیب هـای اجتماعـی گام برداریم .
در پایـان هـر یک از اعضا به بحـث و گفت و گو در خصوص 

مسـائل مربوط به دفاع از حقوق کودک پرداختند.

رئیس کل دادگستری کرمان:

ایجاد خط تولید گندله شرکت گهرزمین با ظرفیت ۵ میلیون تن

رعایت حقوق کودکان یکی از شاخص های توسعه جوامع محسوب می شود 
چابک سازی دستگاه قضایی در دستور کار است

ــع  ــن در مجم ــی گهرزمی ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب
عمومــی عــادی فوق العــاده شــرکت ســنگ آهن 
ــش از 96 درصــد از  ــا حضــور بی ــه ب ــن، ک ــر زمی گه
ســهامداران برگــزار شــد، ســهامداران نماینــدگان پنــج 
شــرکت یــاد شــده را به عنــوان اعضــای هیات مدیــره 
ــر  ــزارش، علی اکب ــن گ ــر ای ــا ب ــد. بن ــاب کردن انتخ
پوریانــی مدیرعامــل شــرکت ســنگ آهن گهــر زمین، 
در حاشــیه ایــن مجمــع، بــه برنامه هــای توســعه ای 
ایــن شــرکت اشــاره کــرد و گفــت: ایجــاد یــک خــط 
تولیــد گندلــه بــا ظرفیــت 5 میلیــون تــن و ۲ خــط 
تولیــد کنســانتره بــا ظرفیــت ۲ میلیــون تــن در ســال 
از جملــه برنامه هــای توســعه ای شــرکت اســت کــه 
امیدواریــم بــا پیگیری هــای مســتمر بخــش بزرگــی 

از آنهــا تــا پایــان ســال 98 بــه نتیجــه برســد.
و  فــروش  بــر  تحریم هــا  تاثیــر  دربــاره  وی 
ــز  ــن نی ــر زمی صــادرات محصــوالت ســنگ آهن گه
افــزود: هــر چنــد تحریم هــای آمریــکا موجــب 
افزایــش هزینــه در بخــش بازرگانــی شــرکت شــده 
اســت، امــا نتوانســت خدشــه ای در برنامه هــا و 
پیش بینی هــای مــا وارد کنــد. در ایــن مراســم 
قائم مقــام  رحیمیــان  غالمحســین  همچنیــن 
مدیرعامــل شــرکت ســنگ آهن گهــر زمیــن، بــا بیــان 

اینکــه ایــن شــرکت در ســال 9۷ بیــش از 4 میلیــون 
 Fe تــن کنســانتره تولیــد کــرد، گفــت: متوســط
ــن  ــر زمی ــدن شــماره 3 شــرکت گه ســنگ آهن مع
53 درصــد و Feo آن حــدود 1۷ درصــد اســت.

وی بــا اشــاره بــه بازارهــای صادراتــی مدنظــر 
شــرکت و میــزان ایــن صــادرات گفــت: بــازار هــدف 
ــدار  ــته مق ــال گذش ــه در س ــت؛ البت ــن اس ــا چی م
کمــی صــادرات بــه امــارات و هنــد هــم داشــته ایم، 
امــا به طــور کلــی درحال حاضــر بــازار صادراتــی 
اصلــی شــرکت، چیــن اســت. پوریانــی بــه ســرعت 
ــی  ــدات صنعت ــه تولی ــان ب ــاز انس ــتگی و نی وابس
به صــورت یــک رخــداد جهانــی اشــاره کــرد و افــزود: 
ذخایــر و معــادن موجــود در کــره زمیــن محــدود و 
ــز انگشــت  ــی نی ــر معدن کشــورهای صاحــب ذخای
شــمار هســتند. کشــور مــا در ردیف غنی تریــن اقلیم 
هایــی اســت کــه از ایــن موهبــت برخــوردار اســت. 
اســتان کرمــان و شهرســتان ســیرجان بــا داشــتن 
معــادن ســنگ آهن، قطــب معــدن وصنعــت کشــور 
هســتند. وی افــزود: خوشــحالیم کــه بــا بهره منــدی 
از کارکنــان شــرکت توانســته ایــم بــه پیشــرفت در 
ــرای  حــوزه صنعــت و معــدن رســیده و بســتری ب
ســرعت بخشــیدن بــه اقتصــاد کشــور ایجــاد کنیــم. 

قائم مقــام شــرکت ســنگ آهن گهر زمیــن ادامــه 
ــوده  ــور ب ــادرات مح ــن ص ــر زمی ــه گه داد: مجموع
و طبــق برنامه هــای شــرکت همــواره حــدود 50 
درصــد از تولیــد کنســانتره بــه صــادرات اختصــاص 
و چالش هــای  دربــاره دغدغــه  دارد. رحیمیــان 
صنایــع معدنــی ایــران، تصریــح کــرد: به جــز 
ــات و  ــد ثب ــاد کالن مانن ــه اقتص ــوط ب ــوارد مرب م
امنیــت اقتصــادی، تامیــن تجهیــزات بــزرگ معدنی 
دغدغه هــای  اصلی تریــن  از  یکــی  راهبــردی،  و 
صنایــع معدنیایــران در دوران تحریــم اســت. تامیــن 
بســیاری از ایــن ماشــین آالت و تجهیــزات در بــازار 
ــه  ــا توج ــن ب ــت. همچنی ــر نیس ــی امکان پذی داخل
بــه مشــکالت ارزی کــه اقتصــاد ایــران هــم اکنــون 
ــن  ــن ای ــد، تامی ــرم می کن ــا آن دســت و پنجــه ن ب
ــه از  ــفارش و چ ــت س ــر ثب ــه از نظ ــزات چ تجهی
نظــر دوره زمانــی ســاخت و تحویــل، بســیار زمــان 
ــود. براســاس ایــن گــزارش، جمالــی  ــر خواهــد ب ب
ــل  ــر اول، افض ــری ناظ ــی اکب ــع، عل ــس مجم رئی
پوریانــی دبیــر مجمــع، خلیــل زاده  ناظــر دوم، 
ــدی  ــادار و عب ــورس و اوراق به ــازمان ب ــده س نماین
ــه  ــرکت، هیات رئیس ــی ش ــازرس قانون ــده ب نماین

ــد. ــن مجمــع را تشــکیل دادن ای

ــی  ــه پ ــاره ب ــا اش ــان ب ــتری کرم ــس کل دادگس رئی
گیــری بحــث چابــک ســازی دســتگاه قضائــی 
گفــت: ایــن مســاله بــا ادغــام معاونــت هــا و 
ــه  ــه مجموع ــال ب کاهــش نیروهــای ســتادی و انتق

ــت. ــام اس ــال انج ــف در ح ص
ــح دوشــنبه در  ــدهللا موحــد صب ــر، ی ــه گــزارش مه ب
دیــدار بــا ســردار غالمعلــی ابوحمــزه فرمانــده ســپاه 
ثــارهللا اســتان کرمــان و جمعــی از فرماندهــان ســپاه 
ــه  ــاره ب ــا اش ــه ب ــوه قضائی ــه ق ــبت هفت ــه مناس ب

ویژگی هــای شــخصیتی آیــت هللا بهشــتی گفــت: 
ــا خالقیــت فکــری ســاختار نویــن  شــهید بهشــتی ب

ــرد. ــا ک ــام اقتصــادی کشــور را بن نظ
وی از قــوه قضائیــه بــه عنــوان مظهــر اقتــدار و یکــی 
از ارکان هــای نظــام سیاســی کشــور نــام بــرد و 
ــه  ــوه قضائی ــس ق ــی رئی ــگاه تحول ــروز ن ــزود: ام اف
می توانــد منجــر بــه پیشــرفت در نظــام قضائــی 

ــود. ــور ش کش
رئیــس کل دادگســتری اســتان کرمــان بــا اشــاره بــه 
پــی گیــری بحــث چابــک ســازی دســتگاه قضائــی 
افــزود: ایــن مســاله بــا ادغــام معاونت هــا و کاهــش 
ــه مجموعــه صــف در  نیروهــای ســتادی و انتقــال ب

حــال انجــام اســت.
ــن  ــارهللا اســتان کرمــان هــم در ای ــده ســپاه ث فرمان
ــارهللا و دســتگاه  ــکاری ســپاه ث ــل و هم ــدار تعام دی
قضائــی را مطلــوب دانســت و اظهــار کــرد: اقدامــات 
ــر  ــل تقدی ــان قاب ــتان کرم ــی در اس ــوب قضائ مطل

اســت.
ســرتیپ دوم پاســدار غالمعلــی ابوحمــزه گفــت: 
نــگاه تحولــی رئیــس قــوه قضائیــه می توانــد منشــأ 

ــود. ــور ش ــی کش ــام قضائ ــزرگ در نظ ــات ب خدم

۲6 تا ۲846 تا 4۵

سرکار خانم بیگنه
ریاست محترم اداره ارتباطات و اطالع رسانی 

اداره کل راه و شهرسازی استان کرمان

انتصــاب شایســته شــما را بــه ســمت ریاســت اداره ارتباطــات و 
اطــاع رســانی اداره کل راه و شهرســازی اســتان کرمــان تبریــک 

عــرض نمــوده و برایتــان آرزوی ســربلندی وموفقیــت داریــم

از طرف روز نامه کاغذوطن

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

آگهی استخدام

۰۹۱۳۳۹۵۲۰۷۵
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ــد  ــا تاکیـ ــان بـ ــتان کرمـ ــی اسـ ــده انتظامـ فرمانـ
ــه تنهایـــی  ــر اینکـــه حکومـــت نمـــی توانـــد بـ بـ
ــرد:  ــار کـ ــد اظهـ ــارزه کنـ ــدر مبـ ــواد مخـ ــا مـ بـ
بایـــد اثـــر مخـــرب مـــواد در خانـــواده هـــا 
ــک  ــت و کمـ ــا مواظبـ ــده و خانواده هـ ــح شـ تقبیـ
کنـــد تـــا بـــا مشـــارکت همـــه بتوانیـــم جلـــوی 
اعتیـــاد بـــه مـــواد را بگیریم.بـــه گـــزارش ایســـنا 
ــدی فر در  ــی اسـ ــردار"رضا بنـ ــر، سـ ــه کویـ منطقـ
ــارزه  ــه مبـ ــبت هفتـ ــه مناسـ ــری بـ نشســـت خبـ
ــدر  ــواد مخـ ــرد: مـ ــار کـ ــدر اظهـ ــواد مخـ ــا مـ بـ
مبحـــث بســـیار پیچیـــده ای اســـت کـــه در ایـــن 
ــن در  ــرار گرفتـ ــز در قـ ــا نیـ ــی مـ ــن بدشانسـ بیـ
همســـایگی بـــزرگ تریـــن تولیدکننـــده مـــواد 
مخـــدر دنیـــا و مرزهـــای طوالنـــی بـــا کشـــورهای 
ــر  ــان گیـ ــث گریبـ ــتان باعـ ــتان و پاکسـ افغانسـ
شـــدن جمهـــوری اســـالمی ایـــران بـــا ایـــن 
پدیـــده شـــوم گردیـــده و ســـرریز ایـــن مســـئله 
ــت. ــرده اسـ ــر کـ ــا را درگیـ ــرقی مـ ــای شـ مرزهـ

درگیـــری  از  ای  عمـــده  بخـــش  افـــزود:  وی 
ــائل  ــدر و مسـ ــواد مخـ ــه مـ ــوط بـ ــس مربـ پلیـ
ــتا  ــن راسـ ــه در همیـ ــت کـ ــه آن اسـ ــوط بـ مربـ
ــم  ــه تقدیـ ــن زمینـ ــادی در ایـ ــهدای زیـ ــز شـ نیـ
ـــم  ـــرده ای ـــالمی ک ـــوری اس ـــام جمه ـــالب و نظ انق
امـــا همچنـــان شـــاهد هســـتیم بـــا همـــه ایـــن 
فـــداکاری هـــا، مافیـــای قدرتمنـــد مـــواد مخـــدر 
و ســـودآوری کالن پشـــت ایـــن قضیـــه راه هـــای 
متعـــددی را بـــرای عرضـــه انتخـــاب مـــی کنـــد.

پاییـــن  بـــه  اشـــاره  بـــا  اســـدی فر  بنـــی 
مـــواد  تقاضـــای  حـــوزه  در  ســـن  آمـــدن 
ــا  ــه تقاضـ ــی کـ ــا زمانـ ــرد: تـ ــح کـ ــدر تصریـ مخـ
وجـــود دارد، عرضـــه کار خـــود را انجـــام مـــی 
دهـــد و اخیـــرا حتـــی گزارشـــاتی مبنـــی بـــر 
انتقـــال موادمخـــدر بـــا پهپـــاد را داشـــته ایم.

ـــه  ـــاره ب ـــا اش ـــان ب ـــتان کرم ـــی اس ـــده انتظام فرمان
اینکـــه بایـــد در حـــوزه پیشـــگیری و کـــم کـــردن 
تقاضـــا کار ویـــژه ای انجـــام دهیـــم، گفـــت: 
ــوزه  ــکالت در حـ ــی از مشـ ــل توجهـ ــش قابـ بخـ
ـــه  ـــه ب ـــت ک ـــع اس ـــه توزی ـــوط ب ـــدر، مرب ـــواد مخ م
اشـــکال مختلـــف صـــورت مـــی گیـــرد و مصـــرف 
ـــدت  ـــان م ـــا در می ـــی را دارد ام ـــروع خوب ـــواد ش م
ــد. ــی کشـ ــودی مـ ــه نابـ ــرد را بـ ــدت فـ و درازمـ

ــد  ــا تاکیـ ــان بـ ــتان کرمـ ــی اسـ ــده انتظامـ فرمانـ
ــه تنهایـــی  ــر اینکـــه حکومـــت نمـــی توانـــد بـ بـ
ــرد:  ــار کـ ــد اظهـ ــارزه کنـ ــدر مبـ ــواد مخـ ــا مـ بـ
بایـــد اثـــر مخـــرب مـــواد در خانـــواده هـــا 
و  مواظبـــت  خانواده هـــا  و  شـــده  تقبیـــح 
ــم  ــه بتوانیـ ــارکت همـ ــا مشـ ــا بـ ــد تـ ــک کنـ کمـ
بگیریـــم. را  مـــواد  بـــه  اعتیـــاد  جلـــوی 

بنـــی اســـدی فر اظهـــار کـــرد: تـــا زمانـــی کـــه در 
ایـــن جغرافیـــا هســـتیم، تولیـــد مـــواد در افغانســـتان 
انجـــام مـــی شـــود و سیاســـت های اســـتکبار 
پشـــت ایـــن قضیـــه وجـــود دارد، پـــس ناگزیـــر 
هســـتیم بـــا ایـــن مشـــکالت درگیـــر شـــویم. در 
ــت و  ــنگین اسـ ــه سـ ــز هجمـ ــتا نیـ ــن راسـ همیـ
بـــا اعتبـــارات و امکانـــات محـــدود نمـــی توانیـــم 
ـــوزه  ـــیم کار در ح ـــا تقس ـــد ب ـــیم و بای ـــو باش جوابگ
ــای مختلـــف اجتماعـــی، اقدامـــات جـــدی را  هـ
ـــن  ـــدن س ـــن آم ـــم پایی ـــا بتوانی ـــم ت ـــورت دهی ص
مصـــرف مـــواد را در جامعـــه محـــدود کنیـــم.

فرمانـــده انتظامـــی اســـتان کرمـــان بیـــان کـــرد: 
ــوری  ــای تئـ ــی و کارهـ ــات عملیاتـ ــا اقدامـ صرفـ
ـــا  ـــب ب ـــه متناس ـــد هم ـــود و بای ـــد ب ـــی نخواه کاف
تجربـــه و تخصـــص و در جنبـــه هـــای مختلـــف 
ـــد. ـــرل کنن ـــرایط را کنت ـــا ورود و ش ـــن قضای ـــه ای ب

وی بـــا بیـــان اینکـــه اســـتان کرمـــان در حـــوزه 
ــواره  ــدر همـ ــواد مخـ ــا مـ ــه بـ ــورد و مقابلـ برخـ
رتبـــه اول تـــا ســـوم کشـــوری را بـــه خـــود 
اختصـــاص مـــی دهـــد، گفـــت: در 10 ســـال 
مـــواد  انـــواع  تـــن   865 از  بیـــش  گذشـــته 
مخـــدر را در اســـتان کرمـــان کشـــف شـــده 
درگیـــری  مـــورد   ۲30 آنکـــه  ضمـــن  اســـت 
 ۲9 و  داشـــته  قاچاقچیـــان  بـــا  مســـلحانه 
ــم. ــالمی کرده ایـ ــوری اسـ ــم جمهـ ــهید تقدیـ شـ

بنـــی اســـدی فر بـــا اشـــاره بـــه اینکـــه در ایـــن 
دســـتگاه   ۷80 و  هـــزار   14 از  بیـــش  مـــدت 
خـــودرو توقیـــف، ۷ البراتـــورار تولیـــد مـــواد 
مخـــدر منهـــدم و ۲6 هـــزار نفـــر در همیـــن 
ــرد:  ــح کـ ــد تصریـ ــده انـ ــتگیری شـ ــتا دسـ راسـ
اســـتان کرمـــان در ســـال94 بـــا کشـــف 8۷ 
تـــن انـــواع مـــواد مخـــدر رتبـــه اول کشـــور، در 
ـــه اول و در  ـــال 96 رتب ـــه دوم، در س ـــال 95 رتب س
ســـال گذشـــته بـــا کشـــف 93 تـــن مـــواد رتبـــه 
ـــت. ـــاص داده اس ـــود اختص ـــه خ ـــور را ب دوم کش

بنـــی اســـدی فر خاطرنشـــان کـــرد: اســـتان 
ــوری را در  ــر کشـ ــه برتـ ــن رتبـ ــان همچنیـ کرمـ
از  حـــوزه مشـــاوره تخصصـــی در پیشـــگیری 
بـــه خـــود اختصـــاص داده اســـت. اعتیـــاد 

مجتبی محمودی گفت: سـامانه الکترونیکی، الستیک 
مـورد نیـاز توزیـع، راه انـدازی و از چنـد مـاه گذشـته 
تاکنـون 5 هـزار و 85۷ حلقـه السـتیک بیـن رانندگان 
محمـودی"  اسـت."مجتبی  شـده  توزیـع  کامیون هـا 
معـاون حمـل و نقـل اداره کل حمـل و نقـل جـاده ای 
جنـوب کرمـان، در گفـت و گـو بـا خبرنـگار خبرگـزاری 
شبسـتان گفت: معـاون حمل و نقـل اداره کل راهداری 
و حمـل و نقـل جـاده ای جنـوب کرمان گفـت:  از چند 
مـاه گذشـته تـا کنـون 5 هـزار و 85۷ حلقـه السـتیک 
بیـن راننـدگان کامیون هـا توزیـع شـده اسـت. مجتبی 
دارای  السـتیک،  توزیـع  سـامانه  افـزود:  محمـودی، 
بخـش  سـامانه اطالعـات پایه که شـامل نمایندگی ها، 
سـازنده  کارخانه هـای  السـتیک،  کننـدگان  توزیـع 
السـتیک، انـواع اندازه هـای السـتیک و مبانـی توزیـع 
السـتیک و بخـش سـطوح دسترسـی شـامل طبقـه  
بـه  امـکان دسترسـی کنتـرل شـده  بنـدی کاربـران، 
اطالعـات براسـاس نیـاز اسـت.در این سـامانه  تمامی 
اطالعات مرتبط با توزیع السـتیک از جمله بروزرسـانی 
حوالـه  صـدور  نمایندگی هـا،  موجـودی  اطالعـات 
بـه  نمایندگی هـا  بـه  تخصیـص السـتیک  السـتیک، 
منظور توزیع، اعتبارسـنجی حوالـه، امکان تایید، عودت 
و ابطـال حوالـه اسـت.در این سـامانه می تـوان گزارش 
میـزان توزیـع و تمامی مـوارد از جمله اندازه السـتیک، 
کارخانـه سـازنده و سـایر اطالعـات را مشـاهده کـرد و 
توزیـع  کننـدگان بـه هیـچ عنـوان حـق فـروش خـارج 
از معرفـی  نامه هـای صـادره را نداشـته و در صـورت 
مشـاهده تخلف بـا متخلفان برخورد قانونی می شـود.

حکومت به تنهایی 
نمی تواند با موادمخدر 

مبارزه کند

توزیع بیش از ۵ هزار 
حلقه الستیک بین 

رانندگان کامیون

خبر

خبر

پیش بینی وقوع طوفان شن 
در بسیاری از مناطق استان کرمان 

برگزاری جشن های دهه کرامت 
در جنوب کرمان

انهدام باند حرفه ای 
حفاری غیرمجاز در عنبرآباد

پیش بینــی  مرکــز  رییــس 
کرمــان  اســتان  هواشناســی 
مناطــق  از  بســیاری  گفــت: 
ویــژه  بــه  کرمــان  اســتان 
جنــوب شــرق اســتان از امــروز و فــردا 
درگیــر طوفــان شــن خواهنــد بــود. بــه 
ــاره  ــی درب ــده حبیب ــنا ، حمی ــزارش ایس گ
اظهــار  اســتان کرمــان  وضعیــت جــوی 
ــتان در  ــوی اس ــده ج ــن پدی ــرد: مهم تری ک
ــرد و خــاک  ــاد و گ ــده وزش ب روزهــای آین
و  اســتان  شــرق  مناطــق  در  ویــژه  بــه 
اســتان  شــمالی  مناطــق  در  هم چنیــن 
بــود.وی  خواهــد  بعدازظهــر  ســاعات  در 
افــزود: بســیاری از مناطــق اســتان کرمــان 
بــه ویــژه جنــوب شــرق امــروز و فــردا 
ــس  ــد بود.ریی ــن خواهن ــان ش ــر طوف درگی

اســتان  هواشناســی  پیش بینــی  مرکــز 
ــای  ــه دم ــان اینک ــا بی ــه ب ــان در ادام کرم
 ۲۲ امــروز  صبــح  کرمــان  شــهر  هــوای 
ــی  ــش بین ــه پی ــوده ک ــانتیگراد ب ــه س درج
می شــود در گرمتریــن ســاعات بــه 3۷ 
درجــه برســد، گفــت: صبــح امــروز اللــه زار 
بــا 1۲ درجــه خنــک تریــن و شــهداد بــا 34 
درجــه گرم تریــن نقطــه اســتان بــود ضمــن 
اینکــه روز گذشــته قلعه گنــج بــا 4۷ درجــه 
ــت.وی  ــوده اس ــتان ب ــه اس ــن نقط گرمتری
ــای هــوای  ــه دم ــه اینکــه کمین ــا اشــاره ب ب
درجــه  دو  حــدود  فــردا  پــس  و  فــردا 
کاهــش خواهــد داشــت، افــزود: از ابتــدای 
ــدت و  ــه دوره بلندم ــبت ب ــار نس ــل به فص
ــای  ــته دم ــال گذش ــه س ــبت ب ــی نس حت

داشــته ایم. خنک تــری 

گفـت:  اسـحاقی،  حسـین 
در  کرامـت  دهـه  جشـن های 
کرمـان  جنوبـی  شهرسـتان های 
بـا محوریـت کانون های مسـاجد 
برگـزاری  نحـوه  و  نـوع  و  شـود  مـی  برگـزار 
شهرسـتانی  سـتادهای  در  هـا  جشـن  ایـن 
تصمیم گیـری مـی شـود.به گـزارش خبرنـگار 
خبرگـزاری شبسـتان از کرمـان جنوب، جلسـه 
برنامه ریزی شـورای هماهنگی بزرگداشت دهه 
کرامـت بـا حضـور حسـین اسـحاقی مدیرکل 
و معاونیـن فرهنـگ و ارشـاد اسـالمی جنـوب 
کرمـان و مدیـر سـتاد هماهنگـی کانون هـای 
مسـاجد جنوب کرمان در سـالن کنفرانس اداره 
کل فرهنـگ و ارشـاد اسـالمی جنـوب کرمـان،  
برگزار شد.حسین اسحاقی" مدیرکل فرهنگ و 
ارشـاد اسـالمی جنوب کرمان، در این نشسـت، 

گفـت: جلسـه برنامه ریـزی شـورای هماهنگی 
بـا شـعار خدمـت  دهـه کرامـت  بزرگداشـت 
کریمانـه و مهربانـی بـه رسـم اهل بیـت برگزار 
می شود.حسـین اسـحاقی، افزود: بزرگداشـت 
ارزش هـای  ترویـج  هـدف  بـا  دهـه کرامـت 
اسـالم نـاب محمـدی، تعمیـق باورهـای آحاد 
جامعـه نسـبت بـه معـارف اهـل بیـت و نیز با 
نـگاه ویـژه بـه بیانیـه گام دوم انقالب اسـالمی 
برگـزار می شـود.: رویکـرد اجرایـی ایـن شـورا، 
انجام برنامه های کاربردی مشـترک و استفاده 
از ظرفیـت دسـتگاه های همسـو با هـدف هم 
افزایـی و ارتقا سـطح کمی و کیفـی این برنامه 
هاسـت.ایجاد روحیه شـادی و نشـاط عمومی 
در برگـزاری آیین های بزرگداشـت دهه کرامت 
از برنامـه های جریان سـاز اجتماعی ایـن اداره 

کل اسـت.

شهرسـتان  انتظامـی  فرمانـده 
عنبرآبـاد از انهدام بانـد حرفه ای 
حفـاری غیرمجاز در حاشـیه تپه 
داد.  خبـر  کنارصنـدل  تاریخـی 
سـرهنگ محمـود بیدشـکی در گفـت و گو با 
خبرنـگار ایرنـا افـزود: در پـی اعـالم اخبـاری 
حاشـیه  در  مجـاز  غیـر  حفـاری  بـر  مبنـی 
تپه هـای باسـتانی کنارصنـدل با هدف کشـف 
آثـار باسـتانی و عتیقـه، موضـوع بـه صـورت 
ویـژه در دسـتور کار مأمـوران پلیـس امنیـت 
عمومـی قـرار گرفـت.وی ادامـه داد: مأموران 
با بررسـی های نامحسـوس و اخذ مجوزهای 
الزم از مرجـع قضائـی و هماهنگـی بـا اداره 
میـراث فرهنگـی اعضـای هفـت نفـره ایـن 
و دسـتگیر شدند.سـرهنگ  بانـد شناسـایی 
بیدشـکی اظهار داشـت: در ایـن عملیات چند 

دسـتگاه خـودرو، ادوات حفـاری، موتور برق، 
چـراغ حفـاری و دسـتگاه اکسـیژن کشـف و 
ضبـط شـد.فرمانده انتظامی عنبرآبـاد با بیان 
اینکـه میـراث فرهنگـی و تاریخی شناسـنامه 
هویتـی یـک منطقـه اسـت، گفـت: مـردم در 
صـورت مشـاهده هـر گونـه مـورد مشـکوکی 
در زمینـه قاچـاق و حفـاری اشـیا باسـتانی 
پلیسـی  فوریت هـای  مرکـز  بـه  را  موضـوع 
گـزارش دهند تـا سـریعًا پیگیری شـوند.تپه 
کنـار صنـدل مربوط بـه دوران پیـش از تاریخ 
ایران باسـتان است و در شهرسـتان عنبرآباد، 
یکـم  و  شـده  واقـع  صنـدل  روسـتای کنـار 
فروردیـن مـاه 1345 با به عنـوان یکی از آثار 

ملـی ایـران بـه ثبت رسـیده اسـت.
عنبرآبـاد در فاصلـه ۲60 کیلومتـری جنـوب 

کرمـان واقـع شـده اسـت.

مدیــرکل صنعــت و معــدن جنــوب اســتان کرمــان بــا 
ــون  ــد 4.5 میلی ــا تولی ــان ب ــوب کرم ــه جن ــه اینک اشــاره ب
ــن  ــی در ای ــع تبدیل ــه صنای ــاورزی ب ــوالت کش ــن محص ت
ــه  ــون مجــوز 45 کارخان ــد اســت گفــت: تاکن حــوزه نیازمن
فــرآوری محصــوالت کشــاورزی در جنــوب اســتان کرمــان 
ــا  ــو ب ــرد در گفت وگ صــادر شــده اســت. مســلم مروجی ف
خبرگــزاری تســنیم در کرمــان، بــا اشــاره بــه اینکــه اســتان 
ــار  ــت اظه ــده اس ــذاری ش ــادن نامگ ــت مع ــان بهش کرم
داشــت: در شــمال اســتان کرمــان بــه واســطه وجــود 
ــام  ــادی انج ــای زی ــر کاره ــس و گل گه ــی م ــرکت مل ش

شــده اســت.
ــان  ــوب اســتان کرم ــه متاســفانه در جن ــان اینک ــا بی وی ب
ــات  ــا اقدام ــت: ب ــت گف ــوده اس ــر ب ــادن کمت ــعه مع توس
انجــام شــده در ســال های اخیــر خوشــبختانه امــروز 

ــم. ــان داری ــتان کرم ــوب اس ــری در جن ــرایط بهت ش
مدیــرکل صنعــت و معــدن جنــوب اســتان کرمــان بــا 
ــی  ــت کشــور یعن ــد کرمی ــه اینکــه ۷0 درصــد تولی اشــاره ب
چیــزی در حــدود ۲50 هــزار تــن کرومیــت در جنــوب 
اســتان کرمــان تولیــد می شــود افــزود: بزرگتریــن معــدن 
ــان  ــا بی ــت. وی ب ــتان اس ــوب اس ــور در جن ــوم کش تیتانی
ــتان  ــوب اس ــارت جن ــدن و تج ــت، مع ــاد صنع ــه ایج اینک
ــی در ایــن منطقــه  ــا هــدف توســعه حــوزه معدن کرمــان ب
ــری  ــدا توســعه معــادن و جلوگی ــوده اســت گفــت: از ابت ب
ــت کار  ــتیم و در اولوی ــه داش ــی را در برنام ــام فروش از خ

ــوده اســت. ــا ب م
ــادی کــه در  ــه اینکــه کارهــای زی ــا اشــاره ب ــرد ب مروجی ف
ایــن راســتا در جنــوب اســتان انجــام شــده اســت عنــوان 

پروانــه  پروانــه اکشتشــاف و 11۷  تاکنــون ۲40  کــرد: 
بهره بــرداری در جنــوب اســتان صــدر شــده کــه مهمتریــن 
آنهــا در حــوزه فــرآوری محصــوالت کشــاورزی بــوده اســت.

وی بــا بیــان اینکــه مجــوز 45 کارخانــه فــرآوری محصوالت 
کشــاورزی در جنــوب اســتان کرمــان صــادر شــده کــه در 
ــه رو  ــا میانگیــن پیشــرفت 60 درصــدی روب حــال حاضــر ب
هســتند افــزود: کارهــای خوبــی در جنــوب اســتان کرمــان 

در ایــن حــوزه آغــاز شــده اســت.
مدیــرکل صنعــت و معــدن جنــوب اســتان کرمــان بــا 
ــه اینکــه در گذشــته در حــوزه کرومیــت فــرآوری  اشــاره ب
کمــی داشــتیم و بیشــتر ایــن محصــول بــه صــورت خــام 
ــه چیــن صــادر می شــد گفــت: در حــال حاضــر احــداث  ب
ــاز  ــان آغ ــوب کرم ــت در جن ــه کنســتانتره کرومی 14 کارخان

شــده اســت.
ــوب  ــس در جن ــه م ــت کارخان ــه هف ــوان اینک ــا عن وی ب
ــفر  ــزود: در س ــت اف ــداث اس ــال اح ــان در ح ــتان کرم اس
وزیــر صنعــت، معــدن و تجــارت بــه جنــوب اســتان کرمــان 
نخســتین کارخانــه فــرآوری مــس در جنــوب اســتان 

ــید. ــرداری رس ــه بهره ب ــان ب کرم
ــا اشــاره بــه اینکــه جنــوب اســتان کرمــان  مروجی فــرد ب
در حــوزه صــادرات مــواد معدنــی وضعیت خوبــی دارد و در 
حــال حاضــر کرومیــت، مــس و منگنــز جنــوب کرمــان در 
حــال صــادر شــدن اســت بیــان کــرد: در راســتای فاصلــه 
ــی  ــام معدن ــواد خ ــادرات م ــی و ص ــن از خام فروش گرفت

اقدامــات زیــادی در منطقــه در حــال انجــام اســت.
ــن  ــون ت ــان 4.5 میلی ــوب کرم ــه در جن ــان اینک ــا بی وی ب
محصــوالت کشــاورزی تولیــد می شــود کــه در تولیــد 

ــت:  ــوری را دارد گف ــه کش ــا س ــک ت ــه ی ــول رتب 10 محص
بیشــترین تــالش مــا بایــد در حــوزه صــادرات ایــن 

محصــوالت باشــد.
مدیــرکل صنعــت و معــدن جنــوب اســتان کرمــان بــا 
ــرح  ــت و ط ــادرات جیرف ــه ص ــرح پایان ــه دو ط ــاره ب اش
نیلــی صنعــت عنبرآبــاد عنــوان کــرد: در راســتای فــرآوری 
حــوزه  در  تبدیلــی  صنایــع  و  کشــاورزی  محصــوالت 
کشــاورزی اقدامــات خوبــی در منطقــه آغــاز شــده اســت.

حــوزه  در  برنامه ریــزی  اهمیــت  بــه  اشــاره  بــا  وی 
ســرمایه گذاری و جــذب ســرمایه گذار در حــوزه صنایــع 
تبدیلــی کشــاورزی در جنــوب کرمــان گفــت: کارگروه هــای 
رفــع موانــع تولیــد و پنجــره واحــد اقتصــادی بــرای تســهیل 

ســرمایه گذاری در جنــوب اســتان برگــزار می شــود.
بــه  یارانــه دار  تســهیالت  پرداخــت  از  مروجی فــرد 
ســرمایه گذاران خبــر داد و گفــت: واگــذاری زمیــن در 
ــاد  ــرای ایج ــژه ب ــات وی ــا تخفیف ــی ب ــهرک های صنعت ش

صنایــع تبدیلــی در برنامــه اســت.

جیرفـت – ایرنـا – رضـا رحمانی وزیر دولت تدبیـر و امید اولین 
وزیـر صنعـت، معـدن و تجارتـی بـوده کـه از ابتـدای پیـروزی 
شـکوهمند انقـالب اسـالمی تاکنون بـه جنوب کرمان سـفر کرد 
لـذا ایـن سـفر برکاتـی را در برداشـت کـه در صـورت اجرایـی 
شـدن مصوبـات شـاهد انقالب معدنـی در منطقـه خواهیم بود.

بـه گـزارش ایرنـا، وزیـر صنعت، معـدن و تجـارت )پنجشـنبه( 
بیسـت و سـوم خـرداد مـاه سـال جـاری بـا دعـوت نمایندگان 
مجلـس بـه منطقـه جنـوب کرمـان سـفر کـرد و ایـن در حالی 
بـود بسـیاری دنبـال بـی نتیجـه نشـان دادن ایـن سـفر بودنـد 
حـال آنکـه ایـن سـفر بـرکات زیـادی بـرای جنـوب کرمـان در 

داشـت. بر 
بـر خـالف تصـور عموم از جنـوب کرمان که به منطقه کشـاورزی 
معـروف اسـت، ایـن منطقـه ظرفیـت هـا و توانمنـدی هـای 
بسـیاری در بخـش معـادن دارد کـه هنـوز در ابتـدای راه بـوده 
لـذا جنـوب کرمان بـا توجه به خشکسـالی هـای اخیـر نیازمند 
تغییـر رویکـرد از کشـاورزی بـه معدنـی اسـت کـه ایـن مهم با 
توجـه بـه ظرفیت های معدنـی این منطقه دور از انتظار نیسـت 
و نیازمند توجه بیشـتر مسـئوالن کشـوری به این منطقه اسـت.

مجوز ۴۵ کارخانه فرآوری محصوالت 

کشاورزی در جنوب کرمان صادر شد 
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ــترده  ــور گسـ ــوا و حضـ ــدن هـ ــرم شـ ــا گـ ــان بـ  همزمـ
گردشـــگران از اســـتان های مختلـــف در ارتفاعـــات و 
ــای  ــوزی عرصه هـ ــر آتش سـ ــان، خطـ ــای کرمـ جنگل هـ
طبیعـــی نیـــز افزایـــش یافتـــه اســـت.مهر – مثلـــث 
گردشـــگری کرمـــان کـــه آغـــوش خـــود را ســـخاوتمدانه 
ــات  ــامل ارتفاعـ ــد شـ ــاز می کنـ ــگران بـ ــه روی گردشـ بـ
ــات جیرفـــت  ــر و ارتفاعـ ــات بافـــت و رابـ رایـــن، ارتفاعـ
اســـت. هـــر ســـال بـــا گـــرم شـــدن هـــوا هـــزاران 
گردشـــگر غیربومـــی بـــا حضـــور در ارتفاعـــات و مناطـــق 
ــپ  ــاد کمـ ــه ایجـ ــدام بـ ــان اقـ ــتان کرمـ ــبز اسـ سرسـ
در طبیعـــت می کننـــد امـــا همیـــن اقـــدام موجـــب 
ایجـــاد دومینویـــی ناگسســـتنی از آتش ســـوزی های 
مـــداوم در طبیعـــت می شـــود کـــه خســـارت ســـنگینی 
ــد. ــان وارد می کنـ ــتان کرمـ ــت اسـ ــط زیسـ ــه محیـ را بـ

اکثر حوادث قابل پیشگیری هستند
خبـــر  »حادثـــه  می گوینـــد:  کـــه  شـــنیده اید 
نمی کنـــد«، امـــا نبایـــد فرامـــوش کـــرد کـــه اکثـــر 
حـــوادث قابـــل پیشـــگیری هســـتند. بـــه نقـــل از 
ــوزی های  ــر آتش سـ ــگیری اکثـ ــن پیشـ ــئول اماکـ مسـ
اتفـــاق افتـــاده در ایـــن مـــدت اخیـــر مربـــوط بـــه 
ــه  ــوده کـ ــردم بـ ــی مـ ــکات ایمنـ ــه نـ ــه بـ ــدم توجـ عـ
بـــا رعایـــت آن هـــا قابل پیشـــگیری بـــوده اســـت.

1- بـــا توجـــه بـــه نزدیـــک شـــدن فصـــل گرمـــا از 
روشـــن کـــردن آتـــش در دشـــت و کـــوه و جنـــگل 
خـــودداری کنیـــد. اگـــر ضرورتـــی بـــرای روشـــن کـــردن 

آتـــش پیـــش آمـــد، اطـــراف آن را از پوشـــش گیاهـــی 
و علوفـــه خالـــی و بـــا ســـنگ محصـــور و از آتـــش 
زدن کاه و کلـــش مـــزارع کشـــاورزی پرهیـــز کنیـــد.

روشـــن  کبریـــت  یـــا  ســـیگار  تـــه  انداختـــن   -۲
خســـارت های  می توانـــد  زمیـــن  روی 
باشـــد. داشـــته  همـــراه  بـــه  ســـنگینی 

3- اگـــر از منقـــل و اجـــاق ذغالـــی و چوبـــی اســـتفاده 
محیـــط  در  را  آن  اضافـــی  خاکســـتر های  می کنیـــد، 
ـــد. ـــدن دارن ـــعله ور ش ـــیل ش ـــواد پتانس ـــن م ـــد. ای نریزی

هـــوا،  اکســـیژن  جـــا  هـــر  نکنیـــم  فرامـــوش   -4

مـــواد ســـوختنی و شـــعله در مجـــاورت هـــم قـــرار 
ــن  ــد؛ بنابرایـ ــد آمـ ــود خواهـ ــه وجـ ــش بـ ــد آتـ گیرنـ
در جنگل هـــا ایـــن ســـه عامـــل را از هـــم دور نگـــه 
داریـــد؛ اکســـیژن کـــه همه جـــا هســـت و دســـت 
مـــا نیســـت، شـــعله و مـــواد ســـوختنی کنتـــرل کنیـــد

یکـــی از فعـــاالن محیط زیســـت در اســـتان کرمـــان 
ــش  ــه افزایـ ــه بـ ــا توجـ ــاری بـ ــال جـ ــد: در سـ می گویـ
ــا  ــان تـ ــتان کرمـ ــی در اسـ ــش گیاهـ ــا پوشـ بارندگی هـ
حـــدودی نســـبت بـــه ســـال های اخیـــر ترمیـــم شـــده 
اســـت، در ســـال های گذشـــته خشکســـالی صدمه هـــای 
غیـــر قابـــل جبـــران بـــه طبیعـــت اســـتان کرمـــان 
بـــه خصـــوص پوشـــش گیاهـــی وارد کـــرده اســـت.

ــبی  ــود نسـ ــود بهبـ ــا وجـ ــت: بـ ــیفی پور گفـ ــان سـ ایمـ
ــه  ــه از نیمـ ــا کـ ــش دمـ ــا افزایـ ــی امـ ــش گیاهـ پوشـ
خردادمـــاه در اســـتان کرمـــان آغـــاز شـــده اســـت 
موجـــب  می کنـــد  پیـــدا  شـــدت  رفتـــه  رفتـــه  و 
اســـتان  در  موجـــود  محـــدود  آب هـــای  می شـــود 
کرمـــان تبخیـــر و بوته هـــا نیـــز خشـــک شـــوند و 
شـــرایط ســـخت بـــرای طبیعـــت مجـــددًا آغـــاز شـــود.

طبیعت منطقه آسیب پذیر است
وی گفـــت: خشـــک شـــدن گیاهـــان بـــه خصـــوص 
بوته هـــا زمینـــه را بـــرای آتـــش ســـوزی مهیـــا می کنـــد 
ـــه  ـــد ک ـــل می کنن ـــی تکمی ـــه را گردش گران ـــن حلق ـــا ای ام
ـــار  ـــد و در کن ـــور می یابن ـــت حض ـــووالنه در طبیع ـــر مس غی
خســـارت ها و زبالـــه ای کـــه بـــه جـــای می گذارنـــد 
بـــا برافروختـــن آتـــش زمینـــه را بـــرای از بیـــن رفتـــن 
می کنـــد. فراهـــم  اســـتان  در  جنـــگل  هکتارهـــا 

وی افـــزود: رایـــن، بافـــت و رابـــر و دلفـــارد و دهبکـــری 
مهمتریـــن مناطقـــی هســـتند کـــه شـــاهد افزایـــش 
جمعیـــت ناگهانـــی در تابســـتان می شـــوند و اکثـــر 
ایـــن مســـافرها نیـــز از هرمـــزگان، یـــزد، سیســـتان 
اســـکان  بـــرای  بلوچســـتان و خراســـان جنوبـــی  و 
آینـــد. مـــی  منطقـــه  ایـــن  بـــه  مـــدت  طوالنـــی 

آتش روشن نکنید
ــت  ــش در طبیعـ ــردن آتـ ــن کـ ــت: روشـ ــیفی پور گفـ سـ
ـــاور  ـــان مج ـــا و درخت ـــه بوته ه ـــق ب ـــرایت حری ـــب س موج
می شـــود و بـــه دلیـــل اینکـــه ایـــن حـــوادث در مناطـــق 
صعب العبـــور و روســـتایی فاقـــد ماشـــین آتش نشـــانی 
رخ می دهـــد عمـــاًل بخـــش قابـــل توجهـــی از عرصه هـــا 
مـــی رود. بیـــن  از  امکانـــات  رســـیدن  زمـــان  تـــا 

ــر  ــان خبـ ــات محیط بانـ ــودن امکانـ ــدود بـ ــه محـ وی بـ
داد و بیـــان کـــرد: در ایـــن خصـــوص هـــم کمبـــود 
نیـــروی انســـانی وجـــود دارد و هـــم تجهیـــزات الزم در 

ــا  ــی بـ ــع بومـ ــت جوامـ ــدارد و در نهایـ ــرار نـ ــار قـ اختیـ
بیـــل و امکانـــات اولیـــه آتـــش را خامـــوش می کننـــد.

وی از مســـووالن گردشـــگری خواســـت اطالعـــات و 
ـــد  ـــه کنن ـــدف ارائ ـــه ه ـــه جامع ـــی را ب ـــای مطلوب آگاهی ه

و گردشـــگری مســـووالنه را بـــه مـــردم در رســـانه ها 
آمـــوزش دهنـــد. وی گفـــت: متأســـفانه ســـال گذشـــته 
ــگری  ــتای گردشـ ــوزی در روسـ ــاهد آتش سـ ــی شـ حتـ
بودیـــم کـــه  اســـت  جهانـــی  ثبـــت  میمنـــد کـــه 

آتش در کمین طبیعت جیرفت
مسوول روابط عمومی میراث فرهنگی استان: کمبود شدید امکانات و نیروی انسانی می تواند طبیعت استان را در تابستان امسال بار دیگر طعمه حریق افراد ناآگاه کند 

مثلـث گردشـگری کرمان که آغوش خود را سـخاوتمدانه به روی گردشـگران باز می کند شـامل ارتفاعات رایـن، ارتفاعات بافت و 
رابر و ارتفاعات جیرفت اسـت. هر سـال با گرم شـدن هوا هزاران گردشـگر غیربومی با حضور در ارتفاعات و مناطق سرسـبز اسـتان 
کرمـان اقـدام بـه ایجاد کمـپ در طبیعت می کنند امـا همین اقدام موجـب ایجاد دومینویی ناگسسـتنی از آتش سـوزی های 
مـداوم در طبیعـت می شـود کـه خسـارت سـنگینی را به محیط زیسـت منطقه وارد می کند.خشـک شـدن گیاهـان به خصوص 
بوته هـا زمینـه را بـرای آتـش سـوزی مهیا می کنـد اما این حلقـه را گردش گرانـی تکمیل می کنند کـه غیر مسـووالنه در طبیعت 
حضـور پیـدا می کننـد و در کنـار خسـارت ها و زبالـه ای کـه بـه جـای می گذارند بـا برافروختن آتـش زمینـه را بـرای از بین رفتن 

هکتارهـا مرتـع در اسـتان فراهـم می کند برخـی مناطق خـوش آب و هوای جیرفت نیـز گاهی طعمه حریق می شـوند.

محمـد افضلـی، مسـوول روابـط عمومـی میراث 
فرهنگـی اسـتان کرمان نیـز اظهارداشـت: با نصب 
تابلوهایـی هشـدارهای الزم بـه گردشـگران داده 
شـده اسـت اما برای آموزش بیشـتر به گردشـگران 

بایـد رسـانه ها حضـور فعال تری داشـته باشـند.
مـا سـعی داریـم بـا توجـه بـه اهمیـت طبیعـت 
اسـتان کرمـان گردشـگری مسـووالنه را گسـترش 
دهیـم و از تخریب طبیعت جلوگیـری کنیم اما در 
ایـن زمینـه با توجه بـه محدود بودن یـگان میراث 
فرهنگـی جوامـع محلـی و گردشـگران بایـد توجه 
باالیـی داشـته باشـند و از روشـن کـردن آتش در 

طبیعـت به شـدت پرهیـز کنند.
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روزنامه های دیروز

آگهی تجدید مناقصه
شـهرداری ماهان به اسـتناد مجوز شـماره ۵/۲۰ مورخ ۹8/۲/۱۷ شـورای اسـامی شـهر در نظر دارد 

نسـبت بـه خریـد ،نصـب و راه انـدازی تعـداد ۱۵ پایـه و ۵۳ دسـتگاه دوربیـن ترافیکی امنیتـی و پاک 
خـوان با مشـخصات فنی در سـطح شـهر ماهـان اقدام نمایـد، تامبن اعتبـار از طریق واگـذاری زمین می 
باشـد. لـذا از کلیـه افراد حقیقی و حقوقـی واجد شـرایط دارای تاییدیه و صاحیت از دسـتگاههای امنیتی 
از تاریـخ ۹8/4/۱ لغایـت و ۹8/4/6 جهـت دریافـت اسـناد مناقصه و جهـت تنظیم پیشـنهادات تا پایان 

وقـت اداری مـورخ ۹8/4/۹ بـه امور مالی شـهرداری مراجعـه نمایند.

عبدالمهدی رنجبرنژاد – شهردار ماهان

نوبت دوم

۱-شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات مختار است
۲-شـرکت کنندگان باید سـپرده شـرکت در مناقصه را به صورت ضمانت نامه بانکی یا وجه نقد واریزی به شـماره حسـاب، 
شـهرداری ماهـان مندرج در اسـناد مناقصه به همراه سـایر اسـناد تحویل نمایند. بازگشـایی پیشـنهادات مـورخ ۹8/4/۱۰ 

صورت خواهـد پذیرفت .
۳-برندگان اول دوم سوم مزایده هر گاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتیب ضبط خواهد شد.

4- هزینه چاپ آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.

نظـر بـه اینکـه بدهـکار و راهن ) محمود سـروری زاده ( نسـبت بـه پرداخت 
بدهـی خـود در مهلت تعیین شـده اقـدام ننموده انـد لذا در اجـرای مقررات 
مـاده واحـده قانـون اصـالح مـاده 34 اصالحـی قانـون ثبـت مصـوب سـال 1386 و بنا 
بـه درخواسـت بسـتانکار ششـدانگ پالک شـماره 9۲1۷ فرعـی از ۲۷88 اصلـی واقع در 
بخـش 3 کرمـان بـه آدرس کرمـان - بلـوار جهـاد - نبـش کوچـه 6- سـاختمان سـپهر 
طبقـه چهـارم - واحـد جنوبـی کـه سـند مالکیـت آن در صفحـه 358 دفتـر 301 امالک 
ثبـت و صـادر شـده اسـت با حـدود اربعه به مسـاحت )66/۲8( شـصت و شـش مترو 
بیسـت و هشـت دسـیمتر مربـع واقـع در سـمت جنوبـی طبقه چهـارم که مقـدار 10/۲۷ 
متر مربع از آن بالکن مفید اسـت با قدرالسـهم از عرصه و سـایر مشـاعات و مشـترکات 
طبـق قانـون تملـک آپارتمانها و آئین نامه اجرایی آن ، شـماال : اول به طـول )1/65( یک 
مترو شـصت و پنج سـانتیمتر دیواریسـت به اسانسـور اشـتراکی و دوم به طول )6/۲6( 
شـش مترو بیسـت شـش سـانتیمتر درب و دیوارسـت به راه پله اشـتراکی ، شـرقا : به 
طـول )۷/90( هفـت متـر و نـود سـانتیمتر پنجره و دیوار بالکن اسـت به فضـای خیابان 
، جنوبـا : اول بـه طـول )1/30( یـک متر و سـی سـانتیمتر دیـوار بالکن اسـت به فضای 
خیابـان و دوم بـه طـول )0/85( - هشـتاد و پنـج سـانتیمتر بـه صـورت جنوبی شـرقی 
پنجره و دیواریسـت به فضای خیابان و سـوم به طول )6/10( شـش متر و ده سـانتیمتر 
پنجـره و دیواریسـت بـه فضـای کوچـه ، غربـا: اول به طـول )3/85( متر دیواریسـت به 
فضای پالک 991 فرعی از ۲۷88 اصلی و دوم در سـه قسـمت که قسـمت اول شـمالی 
و سـوم جنوبـی اسـت بـه طولهـای )0/90( نـود سـانتیمتر و )۲/3۲(  دو متـر و سـی دو 
سـانتیمتر و )0/90( نود سـانتیمتر دیواریسـت به کانال کولر و سـوم به طول )۲/65( دو 
متـر و شـصت پنـج سـانتیمتر دیواریسـت به فضـای پـالک 991 فرعـی از ۲۷88 اصلی 
و کـف ایـن واحـد بـا سـقف پـالک 9۲19 فرعـی از ۲۷88 اصلی مشـترک اسـت. فرعی 
از ۲۷88اصلی-عرصـه ملـک زمیـن طلـق بمسـاحت )1۲8( یکصـد و بیسـت و هشـت 
مترمربـع ثبـت صفحـه 95 دفتـر 35 اسـت کـه مطابـق صورتمجلـس تفکیکـی شـماره 

۲۷۲۷4 مـورخ 1385/4/۲۷ تفکیک شـده اسـت.
-مشخصات کامل ثبتی ملک : طبق سند مالکیت ثبتی به شرح ذیل میباشد :

ملـک مزبـور دارای سـند مالکیـت ثبتـی پـالک 9۲1۷ فرعـی از ۲۷88 اصلـی مفـروز و 
مجـری از 1۲۲49 واقـع در بخـش ثبتـی سـه کرمـان بـه شـماره ثبـت ملـک ۷3418 و 

شـماره دفتـر امـالک 301 صفحـه 358 ثبـت گردیـده اسـت.
-وضعیـت فعلـی ملـک: در حـال حاضر شـش دانگ سـهم القـدر عرصـه و اعیان ملک 
فـوق الذکـر در مالکیـت و تصـرف آقـای محمـود سـروری زاده فرزنـد عباس به شـماره 
ملـی ۲9933۷۷833 مـی باشـد امـا بصـورت شـش دانـگ در رهـن بانـک کارآفریـن 

می باشـد. 
-مشخصات ساختمان : 

•بـه صـورت یـک دسـتگاه آپارتمان مسـکونی دو خوابه واقع در طبقه چهارم به مسـاحت 
66/۲8 متـر مربـع فاقـد پارکینـگ و انبـاری بـا قدرالسـهم از عرصه و سـایر مشـاعات و 

مشـترکات طبـق قانـون تملـک آپارتمان هـا و آیین نامـه اجرایی آن
•ملکـه دارای عرصـه بـه مسـاحت 1۲4 متـر مربـع و كل اعیانی اجـرا شـده در آن 9۲1/6 
متـر مربـع در هفـت طبقـه طبق پایـان کار شـماره 840095۷9 مـورخ 1384/1۲/۲5 اسـت. 

•نقشه بنا مطابق اصول فنی میباشد.

• سـاختمان دارای اسـکلت فوالدی با سـقف تیرچه بلوک و نمای اصلی سـنگ گرانیت 
بـا کیفیـت مصالح خوب می باشـد.

•کف سازی با سرامیک - کابینت آشپزخانه MDF و فلز و دارای پرده و کمد
• بنا شمالی / جنوبی است

•عمر تقریبی بنا 13 سال میباشد 
•سیستم گرمایشی پکیج و رادیاتور و سیستم سرمایشی کوئر آبی می باشد

• کاربرد ملک مسکونی است
•معایب مشهود در بنا مشاهده نمیشود.

•ساختمان دارای آسانسور می باشد.
•ملـک دارای امتیـازات گاز و بـرق بصورت مسـتقل و امتیاز آب اشـترکی بین چهار واحد 

در طبقه سـوم و چهارم می باشـد
 - ارزش ملک : با توجه به مشخصات فوق الذکر به شرح زیر تعیین می گردد:

 ارزش 66/۲8 متر مربع اعیان و قدرالسهم عرصه به قرار هر متر مربع 44/000/000 
 ریال و جمعا ۲/916/3۲0/000 ریال 

•ارزش امتیاز آب و برق و گاز و جمعا 140/000/000 ریال 
•جمع کل  3/056/3۲0/000 ریال 

-نظریه ارزیاب: 
ارزش ملـک اعـم از اعیـان و قدرالسـهم عرصـه - تاسیسـات و ملحقـات - نامه شـماره 
۲490۲4/۲ مـورخ 9۷/1۲/19 شـهرداری منطقـه دو کرمـان مبنی بر اعـالم عوارض پروانه 
سـاختمان و بـا در نظـر گرفتـن قیمـت روز ملـک بـا توجـه بـه امـکان فروش خـوب به 
میـزان بـه عـدد 3/056/3۲0/000 بـه حـروف سـه میلیـارد و پنجـاه و شـش میلیـون و 
سـیصد و بیسـت هزار ریال تعییـن و تایید میگردد. ملک فـوق در مالکیت آقای محمود 
سـروری زاده طبق اسـتاد رهنی شـماره 3۲۷8۲- 139۲/1۲/۲4 و 1388/۷/4-14۷14 
و 1391/4/14-۲5889 و ۷901-1386/11/4 و ۲۲۲۷3- 1390/5/۲۲  دفتـر خانـه 90 
کرمـان در رهـن بانـک کار آفریـن واقـع میباشـد از سـاعت 9 الی 1۲ ظهر روز سـه شـنبه 
مورخـه 1398/4/۲5 اداره اجـرای اسـناد رسـمی کرمان در ضلع شـمالی پارک نشـاط از 
طریـق مزایـده بفروش میرسـد و مزایده از مبلغ پایـه کارشناسـی 3/056/3۲0/000 ریال 
کـه قطعـی گردیـده اسـت شـروع و بـه باالتریـن مبلـغ پیشـنهادی فروخته خواهدشـد 
فـروش کالنقـدی اسـت الزم به ذکر اسـت طالبين و خریـداران می تواننـد در وقت مقرر 
بـا ارائـه چـک رمـز دار به مبلـغ پایه در جلسـه مزایده شـرکت کنند پرداخـت بدهی های 
مربـوط بـه آب و بـرق و گاز اعـم از حـق انشـعاب یـا حـق اشـتراک و مصـرف در صورتی 
کـه مـورد مزایـده از ایـن بابت بدهی داشـته باشـد و نیز بدهـی های مالیاتـی و عوارض 
شـهرداری و غیـره تـا تاریـخ مزایـده اعـم از اینکـه رقـم قطعی آن معلوم شـده یا نشـده 
باشـد بعهـده برنـده مزایـده اسـت ضمـن آنکـه پـس از انجـام مزایـده در صـورت وجود 
مازادوجـوه پرداختـی بابـت هزینـه هـای فـوق از محـل مـازاد بـه برنـده مزایده مسـترد 
میگـردد ضمنـا چنانچـه روز مزایـده بـا تعطیـل رسـمی مصـادف گـردد روز اداری بعد از 
تعطیلـی مزایـده انجـام خواهد شـد طالبین می توانند جهت کسـب اطالعات بیشـتر در 

سـاعات اداری بـه اداره ثبـت اسـناد مراجعـه نماینـد. م الف 385
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علیرضا محمدی کیا

آگهی اباغ درخواست صدورحکم موت فرضی
خانـم عـذری مشـایخی اکبرآبـاد فرزنـد دادعلـی دادخواسـتی بـه طرفیـت خواندگان 
دادسـتان محتـرم عمومـی وانقالب شهرسـتان جیرفت وعلـی خانه زر وشمسـی خانه 
زروسـعید خانـه زر وصدیقه وزینب وموسـی وفاطمه همگی خانـه زرفرزندان یار محمد 
بـه خواسـته صدورحکـم مـوت فرضی مطـرح به شـعبه دوم حقوقی جیرفـت ارجـاع بدین توضیح 
کـه خواهـان اظهار میدارد فرزند وی بنام حسـین خانـه زر فرزند یار محمد متولـد 1363/03/01بوده 
در سـال 13۷9از منـزل در علـی آبـاد سـازمان حـوزه شهرسـتان جیرفـت خـارج وتاکنـون بـه منزل 
برنگشـته اسـت لـذا وفـق مـاده 10۲3قانون مدنی از تاریخ انتشـار این آگهی اشـخاصی کـه از غایب 
مذکـور خبـری دارنـد مراتـب را به شـعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی شهرسـتان جیرفت اعـالم نمایند . 
قاضی دادگاه حقوقی شعبه دوم دادگاه عمومی )حقوقی(دادگستری شهرستان جیرفت –علی 
شمسی- م الف :6- تاریخ چاپ :۱۳۹8/۰4/۰4

حصر وراثت 
احتراما در خصوص دادخواسـت تقدیمی خواهان اللهمراد سـهرابی فرزند 
میـرزا به خواسـته حصروراثت توضیح داده شـادروان امیر سـهرابی فرزند 
اللهمـراد بـه شـماره  ملـی 53603130۲1در تاریخ9۷/11/01دراثـر برخـورد 

اجسـام سـخت یـا تیز در سـردی فوت نمـوده ووارث حیـن فوق عبارتنـد از :
1-کبری سهرابی فرزند ابراهیم به ش ملی 3030110184)مادر متوفی (

۲-اللهمراد سهرابی فرزند میرزا به شماره ملی 53695۲6141)پدر متوفی (
لـذا مراتـب یـک نوبـت در روزنامـه کثیر االنتشـار محلی آگهی میشـود چنانچه کسـی 
اعتـراض دارد یـا وصیـت نامـه ازمتوفی نزد اشـخاص باشـد یک مـاه از نشـر آگهی به 

دادگاه تقدیـم دارد واال گواهـی صـادر خواهد شـد –
رئیس شوراحل اختاف –حسین کوهستانی –م الف :6۲۱

آگهی مزایده مال غیرمنقول پرونده اجرایی کاسه ۹6۰۱۳66
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کارگـران سـیمان کرمـان، دیروز سـوم تیر ماه، بـار دیگر 
اعتـراض خـود را در مخالفت با خطوط لوله گاز از معادن 
محـل کار خود از سـر گرفتنـد. به گزارش خبرنـگار ایلنا، 
منابـع خبری در کارخانه سـیمان کرمـان گفتند: گروهی 
از کارگـران ایـن کارخانـه؛ امروز )دوشـنبه سـوم تیرماه( 
بـار دیگـر به انتقال خطـوط گاز از زمین هـای معادن این 
کارخانـه اعتـراض کردند.کارگران معترض کـه مدعی اند 
انتقـال خطـوط گاز از زمین هـای معـادن ایـن کارخانـه 
و ممنوعیـت انفجـار امنیـت شـغلی آنهـا را بـه خطـر 
می انـدازد، اظهـار داشـتند: از ماه هـا قبـل به علـت عبور 
دو خطـوط لولـه گاز بـه طـول ۷ کیلومتـر در زمین هـای 
دو معـدن اسـتخراج سـنگ آهـک و آلوویـوم امـکان 
بهره بـرداری و فعالیـت  خطوط تولیدی کارخانه سـیمان  
کرمـان را  محـدود کرده اسـت.آنها با بیـان اینکه امنیت 
شـغلی کارگران با محدود شـدن فعالیت کارخانه تهدید 
شـده اسـت، افزود: عالرغم مخالفت مسـئوالن کارخانه 
و اعتـراض کارگـران، هیچ یـک از مسـووالن شهرسـتانی 
به صورت جدی پیگیر موضوع مشـکل کارخانه سـیمان 
نمی شـوند.به گفته کارگران، مسـووالن اداره گاز مدعی اند 
انفجـار در معـادن تحـت مالکیـت کارخانه مانعـی ندارد 
امـا مسـئولیت ایـن ادعا را بر اسـاس درخواسـت کتبی 
کارخانـه نمی پذیرنـد. در نتیجـه هـم کارخانـه و هـم ما 
کارگـران؛  اظهـارات  شـده اند.طبق  بالتکلیـف  کارگـران 
مسـئوالن بایـد قبـل از شـروع هـر طـرح عمرانـی همه 
جوانـب آن را در نظـر بگبرنـد و بی توجهـی بـه اشـتغال 
تعـداد زیـادی کارگـر که معیشـت آنهـا در گـرو فعالیت 

ایـن واحـد بزرگ تولیدی اسـت، درسـت نیسـت.

اعتراض کارگران 
سیمان کرمان 

از سر گرفته شد 

خبر

انهدام باند حرفه ای 
حفاری غیرمجاز در عنبرآباد

تحویل سه بهله پرنده شکاری 
ورق نرخ ارز برگشتبه حفاظت محیط زیست کهنوج

دسـتگاه خـودرو، ادوات حفـاری، موتور برق، 
چـراغ حفـاری و دسـتگاه اکسـیژن کشـف و 
ضبـط شـد.فرمانده انتظامی عنبرآبـاد با بیان 
اینکـه میـراث فرهنگـی و تاریخی شناسـنامه 
هویتـی یـک منطقـه اسـت، گفـت: مـردم در 
صـورت مشـاهده هـر گونـه مـورد مشـکوکی 
در زمینـه قاچـاق و حفـاری اشـیا باسـتانی 
پلیسـی  فوریت هـای  مرکـز  بـه  را  موضـوع 
گـزارش دهند تـا سـریعًا پیگیری شـوند.تپه 
کنـار صنـدل مربوط بـه دوران پیـش از تاریخ 
ایران باسـتان است و در شهرسـتان عنبرآباد، 
یکـم  و  شـده  واقـع  صنـدل  روسـتای کنـار 
فروردیـن مـاه 1345 با به عنـوان یکی از آثار 

ملـی ایـران بـه ثبت رسـیده اسـت.
عنبرآبـاد در فاصلـه ۲60 کیلومتـری جنـوب 

کرمـان واقـع شـده اسـت.

 سرپرسـت اداره حفاظت محیط 
یـک  گفـت:  کهنـوج  زیسـت 
دوسـتدار محیط زیسـت پـس از 
مشـاهده زنده گیـری سـه بهلـه 
جوجـه پرنـده شـکاری در یک باغ کشـاورزی 
اداره  ایـن  بـه  را  آنهـا  محلـی  افـراد  توسـط 
تحویـل داد. بـه گـزارش پایـگاه خبـری اداره 
کل حفاظـت محیـط زیسـت اسـتان کرمـان، 
حسـین عبـدهللا زاده افزود: به گفته دوسـتدار 
حیـات وحـش، مـادر این جوجه هـا به دالیل 
نامشـخصی تلـف شـده اسـت.وی بـا اشـاره 
بـه اینکـه اهالـی بومـی منطقـه کهنـوج بعـد 
از دیـدن جسـد مـادر این پرنـدگان اقـدام به 
زنده گیـری جوجه هـای این پرونده شـکاری 
مـی کننـد.وی تاکیـد کـرد: جوجـه هـای این 
پرنـده شـکاری تـا یـک مـاه آینـده قابلیـت 

رهاسـازی در محیـط زیسـت را پیـدا خواهند 
کـرد و پـس از آن در زیسـتگاه طبیعـی خـود 
حیـات  و  می شوند.محیط زیسـت  رهاسـازی 
همـگان  جهانـی  و  ملـی  میـراث  طبیعـی 
محسـوب می شـود و حفـظ ایـن محیـط در 
زندگـی انسـان تاثیرگذار است.پیشـروی های 
کویـر، خشک شـدن رودخانـه هـا و تاالب هـا 
بـر زندگـی جانـداران بومـی تاثیـر مـی گـذارد 
و از بیـن رفتـن زیسـتگاه جانـوارن، زندگـی 
مخاطـره  بـه  را  زیسـت  محیـط  و  جانـوران 
می اندازد.حفاظـت از محیط زیسـت به معنی 
و گیاهـان  جانـوران  حیـات  زنجیـره  حفـظ 
اسـت و اینکـه بقـای هر جانور منـوط به بقای 
طعمـه آن جانـور اسـت که در صـورت انقراض 
گونـه ای از جانـوران، گونـه هـای دیگـر نیز در 

معـرض خطـر قـرار می گیرنـد.

بـازار ارز پـس از چنـد روز ثبـات، 
صرافی هـای  و  شـد  افزایشـی 
مجـاز بانک مرکزی قیمـت دالر و 
یـورو را ۲00 تومـان افزایش دادند. 
خبرگـزاری ایسـنا: بـازار ارز پـس از چنـد روز 
ثبات، افزایشـی شـد و صرافی های مجاز بانک 
مرکـزی قیمت دالر و یورو را ۲00 تومان افزایش 
ارز  قیمـت  تیـر(  دیروز)سـوم  دادند.بانک هـا 
را نسـبت بـه روز گذشـته افزایـش دادنـد؛ بـه 
طـوری کـه قیمـت خریـد دالر در بانک هـا کـه 
روز گذشـته 1۲ هـزار و 6۲5 تومـان بـود، امـروز 
بـا افزایـش همـراه بـوده و بـه 1۲ هـزار و 819 
ارزی  تومـان رسـیده اسـت.همچنین شـعب 
بانک هـا امـروز هر یورو را 14 هـزار و 590 تومان 
می خرنـد کـه قیمـت ایـن ارز نیـز حـدود ۲50 
تومان افزایش داشـته اسـت.هر پوند انگلیس 

نیـز امروز در شـعب ارزی بانک هـا به قیمت 16 
هـزار و 345 تومـان خریداری می شـود.قیمت 
ارز مسـافرتی در بانک هـا همچنـان از قیمـت 
فـروش آن در بـازار باالتـر اسـت؛ بـه طـوری که 
قیمـت فـروش ارز مسـافرتی در بانک هـا 15 
هـزار و ۲53 تومان اعالم شـده که با احتسـاب 
کارمـزد به حدود 15 هزار و 600 تومان می رسـد. 
نـرخ ارز در امـا صرافی های مجـاز بانک مرکزی 
قیمـت دالر را نسـبت به روز گذشـته ۲00 تومان 
افزایـش دادنـد؛ بـه طـوری کـه قیمـت خریـد 
دالر در ایـن صرافی هـا 13 هـزار و 100 تومـان و 
قیمـت فـروش آن 13 هزار و ۲00 تومان اسـت.

ایـن صرافی هـا همچنین  هر یـورو را به قیمت 
15 هـزار تومان می خرند و 15 هـزار و 100 تومان 
می فروشـند کـه این نرخ ها نیز نسـبت بـه روز 

گذشـته ۲00 تومـان افزایش داشـته اسـت.

روزنامه پیام ما
خبر داد: موزه مردم شناسی ارامنه اصفهان گشایش یافت.

روزنامه ندای وحدت
به نقل از مدیرکل بهزیستی استان نوشت: شیوع مصرف ماده مخدر گل در 

بین دانش آموزان نگران کننده است.

جیرفـت – ایرنـا – رضـا رحمانی وزیر دولت تدبیـر و امید اولین 
وزیـر صنعـت، معـدن و تجارتـی بـوده کـه از ابتـدای پیـروزی 
شـکوهمند انقـالب اسـالمی تاکنون بـه جنوب کرمان سـفر کرد 
لـذا ایـن سـفر برکاتـی را در برداشـت کـه در صـورت اجرایـی 
شـدن مصوبـات شـاهد انقالب معدنـی در منطقـه خواهیم بود.

بـه گـزارش ایرنـا، وزیـر صنعت، معـدن و تجـارت )پنجشـنبه( 
بیسـت و سـوم خـرداد مـاه سـال جـاری بـا دعـوت نمایندگان 
مجلـس بـه منطقـه جنـوب کرمـان سـفر کـرد و ایـن در حالی 
بـود بسـیاری دنبـال بـی نتیجـه نشـان دادن ایـن سـفر بودنـد 
حـال آنکـه ایـن سـفر بـرکات زیـادی بـرای جنـوب کرمـان در 

داشـت. بر 
بـر خـالف تصـور عموم از جنـوب کرمان که به منطقه کشـاورزی 
معـروف اسـت، ایـن منطقـه ظرفیـت هـا و توانمنـدی هـای 
بسـیاری در بخـش معـادن دارد کـه هنـوز در ابتـدای راه بـوده 
لـذا جنـوب کرمان بـا توجه به خشکسـالی هـای اخیـر نیازمند 
تغییـر رویکـرد از کشـاورزی بـه معدنـی اسـت کـه ایـن مهم با 
توجـه بـه ظرفیت های معدنـی این منطقه دور از انتظار نیسـت 
و نیازمند توجه بیشـتر مسـئوالن کشـوری به این منطقه اسـت.

مصوبات سفر وزیر صنعت، معدن و تجارت و هیأت همراه به 
جنوب استان کرمان

رئیـس سـازمان صنعت، معـدن و تجارت جنوب کرمـان در گفت 
و گـو بـا خبرنـگار ایرنـا بـه مصوبات سـفر وزیـر صنعـت، معدن و 
تجـارت و هیـأت همـراه اشـاره کـرد و گفـت: در ایـن سـفر مقـرر 
گردید با دسـتور وزیربه اسـتاندار کرمان و سـازمان صمت جنوب 
تفویـض اختیـار شـود تاحداکثـر تخفیفـات واگذاری زمیـن برای 
هفـت شهرسـتان جنوبی دراختیار سـرمایه گذاران جهت سـرمایه 
گـذاری قـرار گیرد )ایـن مصوبه به عنوان مجوز اسـتفاده از اختیار 

وزیر محسـوب می شـود(.
مسـلم مروجـی فرد افـزود: مبلغ ۲0 میلیـارد ریال مازاد برسـرانه 
شـهرک های صنعتی، به منظور تکمیل زیرسـاخت های شـهرک 
هـای صنعتـی هفت شهرسـتان جنوب کرمـان از اختیـارات وزیر 
و از محـل سـایر منابـع در اختیـار شـهرک های صنعتی قـرار می 

گیرد.
وی ادامـه داد: بـا دسـتور وزیر صنعت، معدن و تجارت سـه طرح 
بـزرگ صنعتـی و معدنـی توسـط شـرکت هـای ایمیـدرو و ایدرو 

درجنـوب اسـتان کرمان مـورد مشـارکت و راه اندازی قـرار گیرد.
مروجـی فـرد به مشـکل ضمانتنامه بانکی سـرمایه گذران اشـاره 
کـرد و گفـت: بـا دسـتور وزیـر صمـت مقـرر شـد جهـت صـدور 
ضمانتنامـه بانکـی از صندوق بیمه سـرمایه گـذاری فعالیت های 
معدنـی، توسـط معاونـت امـور معـادن و صنایـع معدنی اقـدام و 

پیگیـری صـورت گیرد.
رئیـس سـازمان صمت جنوب کرمـان به کمبود خودرو نیز اشـاره 
کـرد و افـزود: در سـفر وزیـر صنعـت، معـدن و تجارت با دسـتور 
رحمانـی وزیـر مقـرر گردید امـکان خرید هفت خودروی سـواری 
بـه اصنـاف هفت شهرسـتان جنـوب کرمـان خـارج از نوبت تعلق 

گیرد.
وی اظهـار داشـت: در ایـن سـفر مقـرر گردیـد در زمینه بخشـش 
جرایـم، افزایـش برداشـت پروانـه بهـره بـرداری فطـر 6 و روبـاز 

نعمـت، بـا توجه بـه عبارت حداقـل میزان اسـتخراج سـالیانه در 
پروانـه بهـره برداری، حقـوق دولتی سـال هـای 9۲، 93، 94، 95 
و 96 مبنـی براسـتخراج واقعـی بـا نظر مسـاعد در شـورای عالی 

معـادن مطرح شـود.
تخصیص ۲ درصد از حقوق مالکانه وصولی معادن برای توسعه 

زیرساخت های معادن جنوب کرمان
نماینده مردم پنج شهرسـتان جنوبی در مجلس شـورای اسالمی 
گفـت: در سـفر رضـا رحمانـی وزیـر صنعـت، معـدن و تجـارت به 
جنـوب کرمـان مقـرر شـد که ۲ درصـد از حقـوق مالکانـه وصولی 
معـادن بـرای توسـعه زیرسـاخت های معـادن هفت شهرسـتان 

جنوبـی اسـتان کرمان اختصـاص یابد.
احمـد حمـزه افزود: در این سـفر مبلغ ۲0 میلیارد ریـال به منظور 
تکمیـل زیرسـاخت هـای معـادن از اختیـارات وزیـر و از محـل 
حقـوق وصولـی معادن دراختیـار معادن هفت شهرسـتان جنوبی 

اسـتان قرار مـی گیرد.
وی ادامـه داد: همچنیـن بـا دسـتور رحمانـی، مبلغـی از اعتبـار 
شـرکت ایمیـدرو در اسـتان بـرای توسـعه زیرسـاخت هـا در رفع 
مشـکالت بـرق، آب، گاز و تلفـن بخش معدن و صنایع معدنی در 

هفـت شهرسـتان جنوبـی کرمـان اختصـاص یابد.
حمـزه اظهـار داشـت: طبـق دسـتور وزیـر صمـت از ایـن پـس 
واحدهـای صنعتـی و معدنـی موظف هسـتند اکثریـت نیروهای 
کارگـری خـود و اکثریـت نیروهای تخصصـی خود را از اسـتان و 

مخصوصـًا از شهرسـتان محـل اجـرای طـرح تامیـن کنند.
وی بـه بازدیـد وزیـر از شـرکت معـادن فاریـاب اشـاره کـرد و 
گفـت: در ایـن بازدید بـا دسـتور رحمانی، اقدامـات الزم جهت 
راه انـدازی کارخانـه فرومنگنـز بـا ظرفیت 15000 تن در سـال با 
ظرفیـت کامـل توسـط شـرکت معـادن فاریـاب شـروع و دفتر 
معاونـت امـور معـادن و صنایـع معدنـی نسـبت بـه جلوگیری 
شـدن  برطـرف  شـاهد  تـا  اقـدام کنـد  فرومنگنـز  واردات  از 

مشـکالت ایـن مجموعه باشـیم.

آغاز انقالب معدنی 
در جنوب کرمان

سراسری

استانی

و گردشـــگری مســـووالنه را بـــه مـــردم در رســـانه ها 
آمـــوزش دهنـــد. وی گفـــت: متأســـفانه ســـال گذشـــته 
ــگری  ــتای گردشـ ــوزی در روسـ ــاهد آتش سـ ــی شـ حتـ
بودیـــم کـــه  اســـت  جهانـــی  ثبـــت  میمنـــد کـــه 

ـــرد. ـــارت وارد نک ـــی خس ـــر جهان ـــن اث ـــه ای ـــبختانه ب خوش
اســـتان  روســـتاهای گردشـــگری  از  یکـــی  دهیـــار 
حســـین آباد  روســـتای  اظهارداشـــت:  نیـــز  کرمـــان 
کـــه  اســـت  بهشـــت  درب  روســـتاهای  از  یکـــی 

ــد  ــه می آینـ ــن منطقـ ــه ایـ ــال بـ ــر سـ ــگران هـ گردشـ
امـــا متأســـفانه نـــه تنهـــا بـــرای جوامـــع محلـــی 
ایجـــاد درآمـــد نمی کننـــد بلکـــه زیـــر ســـاخت های 
زباله هـــا  و  می شـــوند  تخریـــب  نیـــز  روســـتایی 

ــد. ــای می مانـ ــه جـ ــه بـ ــت کـ ــزی اسـ ــا چیـ ــم تنهـ هـ

امکان اطفا حریق در کمپ های درب بهشت نیست
بوم گـــردی  خانه هـــای  گفـــت:  احمـــدی  محمـــد 
ــه  ــدام بـ ــردم اقـ ــد و مـ ــعه نیافته انـ ــی توسـ ــه خوبـ بـ
ــه اش  ــه نتیجـ ــد کـ ــت می کننـ ــپ در طبیعـ ــاد کمـ ایجـ
تخریـــب باغ هـــا و مـــزارع و منابع طبیعـــی اســـت و 
ــای حریـــق  ــکان اطفـ ــون هیـــچ امـ ــز چـ در نهایـــت نیـ
وجـــود نـــدارد مـــردم بـــا بیـــل و کلنـــگ و خـــاک 
مســـووالن  از  می کننـــد.وی  خامـــوش  رو  آتـــش 
ـــیار  ـــق س ـــا حری ـــه اطف ـــات اولی ـــل امکان ـــت حداق خواس
ــع  ــا در مواقـ ــد تـ ــرار دهنـ ــا قـ ــار دهیاری هـ را در اختیـ
ــیم. ــت نباشـ آتـــش ســـوزی شـــاهد تخریـــب طبیعـ

گردشگری مسووالنه باید توسعه یابد
ــراث  ــی میـ ــط عمومـ ــوول روابـ ــی، مسـ ــد افضلـ محمـ
فرهنگـــی اســـتان کرمـــان نیـــز اظهارداشـــت: بـــا نصـــب 
ـــده  ـــگران داده ش ـــه گردش ـــدارهای الزم ب ـــی هش تابلوهای
ــگران  ــه گردشـ ــتر بـ ــوزش بیشـ ــرای آمـ ــا بـ ــت امـ اسـ
بایـــد رســـانه ها حضـــور فعال تـــری داشـــته باشـــند.

در  طبیعت گـــردی  افزایـــش  بـــه  اشـــاره  بـــا  وی 
اســـتان کرمـــان در ایـــام تابســـتان گفـــت: اســـتان 
ــام  ــوب در ایـ ــدل و مطلـ ــی معتـ ــان دارای طبیعتـ کرمـ
گـــرم ســـال اســـت ایـــن مناطـــق اکثـــرًا در مرکـــز 
جیرفـــت،  شهرســـتان های  ارتفاعـــات  در  و  اســـتان 
اســـتقبال  و  دارنـــد  قـــرار  و کرمـــان  رابـــر  بافـــت، 
اســـت. بـــاال  بســـیار  نیـــز  مناطـــق  از  گردشـــگران 

ــه  ــه بـ ــا توجـ ــم بـ ــعی داریـ ــا سـ ــت: مـ ــی گفـ افضلـ
ـــووالنه  ـــگری مس ـــان گردش ـــتان کرم ـــت اس ـــت طبیع اهمی
ــری  ــت جلوگیـ ــب طبیعـ ــم و از تخریـ ــترش دهیـ را گسـ
ـــودن  ـــدود ب ـــه مح ـــه ب ـــا توج ـــه ب ـــن زمین ـــا در ای ـــم ام کنی
یـــگان میـــراث فرهنگـــی جوامـــع محلـــی و گردشـــگران 
بایـــد توجـــه باالیـــی داشـــته باشـــند و از روشـــن 
کـــردن آتـــش در طبیعـــت بـــه شـــدت پرهیـــز کننـــد.

ــه نظـــر می رســـد  ــا بـ ــرر امـ ــود تذکرهـــای مکـ ــا وجـ بـ
ــدف و  ــه هـ ــاالی جامعـ ــی بـ ــه پراکندگـ ــه بـ ــا توجـ بـ
مقابـــل کمبـــود  در  و  اســـتان کرمـــان  گســـتردگی 
طبیعـــت  انســـانی  نیـــروی  و  امکانـــات  شـــدید 
بـــار  جـــاری  ســـال  تابســـتان  در  اســـتان کرمـــان 
شـــود. نـــاآگاه  افـــراد  حریـــق  طعمـــه  دیگـــر 

احمدی گفت:  محمد 
خانه هـــای بوم گردی به خوبی 

توســـعه نیافته اند و مردم 
اقـــدام به ایجاد کمپ در 

طبیعـــت می کنند که نتیجه اش 
تخریـــب باغ ها و مزارع و 
منابع طبیعی اســـت و در 

نهایـــت نیز چون هیچ امکان 
ندارد  اطفای حریق وجود 

مـــردم با بیل و کلنگ و خاک 
آتش رو خاموش می کنند.

وی از مسووالن خواست 
حداقـــل امکانات اولیه اطفا 

حریق ســـیار را در اختیار 
دهیاری هـــا قرار دهند تا در 

شاهد  آتش سوزی  مواقع 
تخریب طبیعت نباشـــیم.

آتش در کمین طبیعت جیرفت
مسوول روابط عمومی میراث فرهنگی استان: کمبود شدید امکانات و نیروی انسانی می تواند طبیعت استان را در تابستان امسال بار دیگر طعمه حریق افراد ناآگاه کند 
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آوای محلی           

 اسیرم توی بن بست خیالت
 ادونـم گرمی و مسته خیالت
 چکارم کـه نکه ای خاطـر تو
 ولی یادت ببو پسته خیالت

شاعر :  رضاشـکری زاده

 دو  ِچشُمم خون ِگریوا  ای جداییش 
 دلوم    لیکو   َاَزنه َسر  بی َوفاییش 

 گَنوگُم دور َاگَردوم گود  ُو باال
 َب کَد باالِی  یاروم  نی ُخداییش 

شاعر :  سعیده فیروزی

آگهی فراخوان عمومی
اداره راه و شهرســازی اســتان کرمــان در اجــرای بنــد ۱۵ تفویــض اختیــارات بــه اداره کل اباغــی بــه شــماره 6۰۷/۳۱۷۱۹ 

مــورخ ۹۰/۹/۷ و مــاده ۲۲ قانــون الحاقــی مــوادی بــه قانــون تنظیــم بخشــی از مقــررات دولــت قصــد واگــذاری یــک قطعــه 
زمیــن قســمتی از پــاک ۲۳۳۵ فرعــی از ۲۲68 فرعــی از ۳۰8۵ اصلــی بخــش ۳۰ کرمــان حریــم شــهر بــم بــه مســاحت 48۰۰ متر 
مربــع بــا کاربــری گردشــگری بــا قیمــت کارشناســی روز بــرای هــر متــر مربــع ۱/۵۰۰/۰۰۰ ریــال بــه صــورت اجــاره بــه شــرط تملیــک 
بــا شــرایط نقــد و اقســاط را از طریــق آگهــی فراخــوان عمومــی دارد، لــذا بدینوســیله از کلیــه متقاضیانــی کــه دارای مجوزهــای الزم و 
موافقتنامــه اصولــی از مراجــع ذیربــط مــی باشــند و تقاضــای واگــذاری زمیــن فــوق الذکــر را دارنــد. دعــوت مــی شــود ظــرف مدت 
یــک مــاه از تاریــخ انتشــار آگهــی درخواســت بــا موافقتنامــه اصولــی و ســایر مجــوز مربوطــه را در پاکــت الک مهــر شــده بــه دبیرخانه 
اداره کل راه و شهرســازی اســتان کرمــان واقــع در خیابــان شــهید کامیــاب روبــروی یخــدان مویــدی تســلیم و رســید دریافــت دارند. 

ضمنــا ایــن اداره کل بــا توجــه بــه شــرایط ذیــل نســبت بــه بررســی پیشــنهادات اقــدام خواهــد نمــود:
۱-توان مالی و فنی متقاضیان می بایست به تایید این اداره کل برسد.

۲-کلیه هزینه های برگزاری فراخوان بر عهده متقاضی منتخب فراخوان می باشد.
۳-به درخواست های مخدوش واصله خارج از مهلت مقرر و کسانی که زمان موافقت اصولی آنها منقضی شده ترتیب اثر داده نخواهد شد.

4-باسـتناد بنـد 6 مـاده یـک قانون منـع مدخلـه وزرا و نمایندگان مجلـس و کارمنـدان در معامات دولتی و کشـوری مصـوب ۱۳۳۷ چنانچه 
متقاضیـان کارمنـد دولتـی و یا وابسـته بـه دولت می باشـند. واجد شـرایط شـرکت در فراخوان نمی باشـند.

۵-این اداره کل در رد یا قبول یک یا تمامی پیشنهادات واصله مختار است و هیچگونه اعتراضی مسموع نمی باشد.4-۳/۲۲
محمد مهدی بلوردی- مدیر کل راه و شهرسازی استان کرمان

لزوم ارائه برنامه های توسعه ای 
اصاح ساختار مالی و حقوقی 

شرکت مس 
نماینـده مـردم کرمـان و راور در مجلـس شـورای اسـالمی بـر لـزوم ارائـه 
برنامه های توسـعه ای اصالح سـاختار مالی و حقوقی در مجموعه شـرکت 

ملی مـس ایـران تاکیـد کرد.
بـه گـزارش ایسـنا محمدرضا پورابراهیمـی در دیدار مجمع نمایندگان اسـتان 
کرمـان بـا مدیرعامـل شـرکت ملی مـس ایـران، بر لـزوم ارائـه برنامه های 
توسـعه ای اصـالح سـاختار مالـی و حقوقـی در مجموعـه شـرکت ملـی 
مـس ایـران تاکیـد کـرد و گفـت: با برنامـه ریزی مـدون باید ظرفیـت تولید 
کنسـانتره شـرکت ملـی مـس به یـک میلیون و دویسـت هزار تن برسـد که 

بـرای نیمـی از ایـن تولیـد بایـد از ظرفیـت بخـش خصوصی اسـتفاده کرد.
ایـن عضـو کمیسـیون اقتصـادی مجلـس شـورای اسـالمی اصالح سـاختار 
مالـی و سـاختار حقوقـی شـرکت را مورد اشـاره قـرار دارد و گفت: پیشـنهاد 
مـا اصـالح سـاختار مالـی بـرای همـه شـرکت هـای زیرمجموعـه شـرکت 
مـس اسـت.پورابراهیمی خواسـتار ارائـه برنامه هـای شـرکت در ایـن سـه 
بایـد بـر افزایـش سـهم  ارائـه زمانبنـدی آن شـد و اظهـار کـرد:  حـوزه و 
درآمـدی بازنشسـتگان شـرکت ملـی مـس بـا اصالح سـاختار شـرکت های 
زیرمجموعـه مـس توجـه ویـژه شـود و در همیـن راسـتا نیـز اولویـت مـا 
اصـالح سـاختار مالـی و اقتصـادی مجموعه بنگاهها و شـرکت های وابسـته 

بـه شـرکت مس اسـت.

اختتامیه مسابقات شعر  و جشنواره 
آرزو ها در زندان مرکزی 

بـه مناسـبت هفتـه قـوه قضاییه جشـنواره آرزو ها و مسـابقه شـعر 
و دلنوشـته ویـژه مددجویـان بـا حضور شـاعرین مطرح اسـتانی در 
زنـدان مرکـزی برگـزار و بامعرفـی نفرات برتر بـه کار خود پایـان داد. 
بـه گـزارش گـروه اسـتان های باشـگاه خبرنگاران جـوان از کرمـان؛  نیک نام، رییـس اداره 
فرهنگـی اداره کل زندان هـای اسـتان کرمـان در  اختتامیـه مسـابقات شـعر و دلنوشـته و 
جشـنواره آرزو هـا در زنـدان مرکـزی گفت: هنر چشـمه زالل و بی پایان اسـت که جوشـش 
آن زندگـی اسـت.وی افـزود: هنـر خورشـیدی اسـت که نـورش اندیشـه پـرور و روح انگیز 
اسـت.نیک نـام اظهـار کـرد: کسـانی کـه تـال ش می کنند جرعـه ای ازاین چشـمه بنوشـند و 
ازتابـش ایـن نـور بهره منـد شـوند قـدم در راه سـعادت و خوشـبختی گذاشـتند.وی تصریح 
کـرد: یکـی ازبهترین راه های انتقال مسـائل و مشـکالت و بیان نکات مدنظر ازطریق شـعر، 
طنـز و ادبیـات اسـت. رییس اداره فرهنگی و هنری زندان بااشـاره به پیگیـری اهداف مورد 
نظـر گفـت: بـا راسـتگویی و دوم واقع بین بودن به مسـائل و مشـکالت می توانیـم اهدافی 
را کـه پیگیـری میکنیـم بـه سـمع و نظر مسـئوالن و افـراد هدف برسـانیم.وی افـزود: امید 
اسـت مددجویـان و افرادی کـه دراین راه تالش و کوشـش می کنندتعداد آن هـا به اندازه ای 
برسـد کـه مسـابقات اسـتانی را بـا حضـور مددجویان دیگـر زندان های اسـتان برگـزار کنیم 
و بتوانیـم از امتیازاتـی کـه بـرای مدد جویانی کـه درراسـتای قرآنی فعالیت دارنـد در زمینه 
شـعر و ادب و هنـر هـم بتوانیـم اسـتفاده کنیم.نیـک نـام اظهـار داشـت: ان شـاء هللا همه 
مددجویـان باهنر هـای فرهنگـی و هنری آشناشـوند و بتوانیم امتیازات خوبی در مسـابقات 
اسـتانی و کشـوری کسـب کنیم.اختتامیه جشـنواره آرزو ها و شـب شـعر در زندان مرکزی 
باحضـور مددجویـان، علـی مـالزاده، ایمـان شـجاعی و علـی حاجـی زاده از شـعرای حـوزه 
هنـری و شـعر خوانـی بـا داوری و حضور آقـای مهندس نیک نفـس برگزار شـد و در پایان 

نفـرات برتـر انتخاب و بـه آن ها جوائزی اهداشـد.

زندان

حال خوش قرق اختصاصی در کرمان
مدیر کل محیط زیست استان:اولین قرق  اختصاصی کشور یعنی قرق »منصور آباد رفسنجان« موفق ترین قرق 

کشور به حساب می آید و وضعیت مناسبی دارد

مــردم  نماینــده  بختیــاری،  علــی  درحالــی 
وضعیــت  اســالمی  شــورای  مجلــس  در  بافــت 
نا مناســب  را  کشــور  اختصاصــی  قرق هــای 
ــر کل  ــاکری، مدی ــان ش ــه مرج ــد  ک ــان می کن بی
محیــط زیســت اســتان کرمــان  وضعیــت تنهــا 
 قــرق اختصاصــی کرمــان را خــوب مــی دانــد.

ــت،  ــردم باف ــده م ــه نماین ــود ک ــش ب ــد روز پی چن
ــا  ــالمی ب ــورای اس ــس ش ــه در مجل ــر و ارزوئی راب
ــوان  ــط زیســت ت ــه ســازمان محی ــر این ک ــد ب تاکی
نظــارت بــر حــوزه ی شــکار را نــدارد از ایــن ســازمان 
ــی  ــای اختصاص ــدازی قرق ه ــا در راه ان ــت ت خواس

ــد. ــی بازنگــری کن ــه شــیوه ی فعل ب
علــی  ملــت،  خانــه  خبرگــزاری  گــزارش  بــه 
ــط  ــازمان محی ــه س ــر این ک ــد ب ــا تاکی ــاری ب بختی
را  شــکار  حــوزه ی  بــر  نظــارت  تــوان  زیســت 
ــدارد، گفــت: »حیــات وحــش کشــور حــال و روز  ن
ــه  ــدارد و از ســویی ایــن میــزان شــکار ب خوشــی ن
ــور  ــی کش ــرایط اقلیم ــا ش ــب ب ــه متناس ــچ وج هی

نیســت«.
ــی  ــع طبیع ــاورزی، آب، مناب ــیون کش ــو کمیس عض
اســالمی  شــورای  مجلــس  زیســت  محیــط  و 
ــات  ــتار حی ــی و کش ــای اختصاص ــدازی قرق ه راه ن
بســیار  اقدامــی  را  درآمدزایــی  بــرای  وحــش 
ــدام  ــن اق ــرد: »ای ــار ک ــت و اظه ــی دانس غیرمنطق
بــه دنبــال دارد«. را  پیامدهــای جبران ناپذیــری 

ــا منســوخ  ــه شــکار در دنی ــر این ک ــد ب ــا تاکی وی ب
شــده و در کشــور مــا نیــز بایــد ممنــوع و تفنگ هــا 
»قرق هــای  داد:  ادامــه  شــود،  گذاشــته  کنــار 
ــوان  ــه ی مناســبی نیســت و نمی ت اختصاصــی گزین
ــات  ــل حی ــده و نس ــرل  ش ــکار کنت ــه ش ــت ک گف
وحــش افزایــش یافتــه زیــرا بــه هیــچ وجــه ایــن 

ــود«. ــده نمی ش ــوع دی موض
نماینــده مــردم بافــت، رابــر و ارزوئیــه در مجلــس 
ــادآور شــد: »در حــال حاضــر  شــورای اســالمی، ی
بــه هیــچ  و وضعیــت حیــات وحــش  شــرایط 
شــاهد  و  نبــوده  مناســب  شــکار  بــرای  وجــه 
قرق هــا  در  وحــش  حیــات  جمعیــت  رشــد 
نیســتیم بنابرایــن اداره ی قرق هــای اختصاصــی 
ــی  ــه کارشناس ــچ وج ــه هی ــی ب ــیوه ی فعل ــه ش ب

نیســت«.

وضعیت قرق کرمان
ــع طبیعــی  ــاری افــزود: »در گذشــته کــه مناب بختی
ــت  ــی حفاظ ــه خوب ــود ب ــی ب ــع محل ــت جوام دس
نیــاز  جــدی  صــورت  بــه  بنابرایــن  می شــد 
اختصاصــی  قرق هــای  زیســت  محیــط  اســت 

 بــا شــیوه ی فعلــی را حــذف و بازنگــری کنــد«
مــردم  نماینــده  بختیــاری،  علــی  درحالــی کــه 
وضعیــت  اســالمی  شــورای  مجلــس  در  بافــت 
قرق هــای اختصاصــی کشــور را نامناســب بیــان 
کــرد، مرجــان شــاکری، مدیــر کل محیــط زیســت 
ــی  ــرق اختصاص ــا ق ــت تنه ــان وضعی ــتان کرم اس
گفت:»قرق هــای  و  دانســت  خــوب  را  کرمــان 
در  مردمــی  مشــارکت  بــارز  نمونــه  اختصاصــی 
ــد  ــه حســاب می آین ــط زیســت  ب حفاظــت از محی
ــوند،تصمیم  ــع می ش ــم جم ــی دور ه ــی گروه یعن
مــی گیرنــد تــا منطقــه ای را تحــت حفاظــت خــود 
و  جانــوری  بــه  گونه هــای  نســبت  دربیارونــد، 
ــداری آن  ــرای نگه ــد و ب ــیت دارن ــی  حساس گیاه

ــد.« ــی کنن ــه م هزین
حــدود ســه ســال از تصویــب ضوابــط اجرایــی 
ــن  ــه ای ــه ب ــا توج ــذرد و ب ــی می گ ــرق اختصاص ق
ــر  ــال حاض ــود در ح ــه ب ــاری گفت ــی بختی ــه عل ک
شــرایط و وضعیــت حیــات وحــش بــه هیــچ وجــه 
ــرکل  ــرای شــکار مناســب نیســت، شــاکری، مدی ب
خصــوص  در  اســتان کرمــان   زیســت  محیــط 
وضعیــت کرمــان گفــت:» اولیــن قــرق  اختصاصــی 
کشــور یعنــی قــرق »منصــور آبــاد رفســنجان« 
موفــق تریــن قــرق کشــور بــه حســاب مــی آیــد و 

وضعیــت مناســبی دارد.«
ــرق را  ــن ق ــب  ای ــت مناس ــت وضعی ــاکری عل ش
ــخص  و  ــک ش ــه ی ــن ن ــک انجم ــه ی ــذاری ب واگ
تــوان مالــی ایــن انجمــن بیــان می کنــد و معتقــد 

اســت ایــن انجمــن توانســته آمــار  حیــات وحــش  
منطقــه  ایــن  در  را  اکولوژیــک   گونه هــای  و 

ــد.« ــش دهن افزای
قــرق  یــک  فقــط  کرمــان  اســتان  چــه  اگــر 
اختصاصــی تصویــب شــده  دارد امــا شــاکری 
ــذاری  ــف واگ ــادی در ص ــداد زی ــت تع ــد اس معتق
هســتند و  واگــذاری قــرق »کلمــرز« در حــال 

نهایــی شــدن اســت.

بارندگی دردی دوا نکرد
در  اســتان کرمــان  زیســت  محیــط  کل  مدیــر 
خصــوص وضعیــت حیــات وحــش اســتان کرمــان 
ــت  ــی وضعی ــال بارندگ ــک س ــا ی ــت:» ب ــم گف ه
ــوب  ــتان خ ــت اس ــط زیس ــش و محی ــات وح حی
ــد  ــی توان ــر  نم ــای اخی ــی ه نمــی شــود  و بارندگ

دو دهــه خشکســالی کرمــان را جبــران کنــد.«

اخبار محیط زیستی 3تیرماه
ــان  ــط زیســت اســتان کرم ــرکل حفاظــت محی مدی
گفــت: کارخانه هــا، کارگاه هــا و واحدهــای صنعتــی 
و معدنــی بــر اســاس قانــون موظــف هســتند، یــک 
ــات خــود را  ــا خدم ــدات و ی ــروش تولی ــزار ف در ه

در امــور مرتبــط بــا محیــط زیســت هزینــه کننــد. 
ــان شــاکری روز دوشــنبه  ــا، مرج ــزارش ایرن ــه گ ب
ــزار«  ــک در ه در نخســتین کمیســیون اســتانی »ی
عمرانــی  معاونــت  دفتــر  در  زیســتی  محیــط 
اســتانداری کرمــان بــا بیــان اینکــه بــا اجــرای ایــن 
ــای  ــات واحده ــی از مالی ــت بخش ــون در حقیق قان
راســتای حفــظ محیــط  در  و صنعتــی  تولیــدی 
ــی  ــزود: واحدهای ــد اف ــد ش ــه خواه ــت هزین زیس
ــت نخســت،  ــه دارای آالیندگــی هســتند در اولوی ک
رفــع  راســتای  در  را  قانــون  ایــن  می تواننــد 
آالیندگــی کارخانــه و یــا واحــد صنعتــی خــود 

ــد. ــه کنن هزین
ــدارد  ــی ن ــه آالیندگ ــی ک ــه داد: واحدهای وی ادام
در اولویت هــای بعــدی می تواننــد یــک در هــزار 
ــد حاشــیه  ــی مانن ــه فعالیت های ــروش خــود را ب ف
غیــره  و  فرهنگــی  برنامه هــای  پــارک،  ســبز، 

ــد. ــاص دهن اختص
وی اولویــت ســوم در هزینه کــرد یــک در هــزار 
ــران شــهری  ــروش را کمــک در فعالیت هــای عم ف
ــی  ــای صنعت ــام واحده ــرد: تم ــوان ک ــالم و عن اع
بــه  موظــف  و کارگاه هــا  معدنــی، کارخانه هــا  و 
پرداخــت یــک در هــزار فــروش هســتند و بــا 
اجــرای ایــن طــرح قدم هــای مثبتــی در حــوزه 

محیــط زیســت می تــوان برداشــت.
مدیــرکل حفاظــت محیــط زیســت اســتان کرمــان گفــت: 
ــن  ــتند ای ــی هس ــه دارای آالیندگ ــزرگ ک ــات ب کارخانج
مبلــغ را بایــد در رفــع آالینگــی خــود بــه کار گیرنــد امــا 
کارخانجــات و واحدهــای کوچــک کــه آالیندگــی کمتــری 
ــه  ــغ را در امــور شــهری هزین ــن مبل ــد ای ــد می توانن دارن

کننــد.

امیر رجبی
خبرنگار/کاغذ  وطن
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رییس اتاق بازرگانی کرمان:

نباید از دولت انتظار حمایت 
از صنعت فرش را داشت

رئیـس اتـاق بازرگانـی، صنایـع ، معـادن و کشـاورزی اسـتان کرمـان، تهیه بانـک آمار و 
اطالعـات فـرش اسـتان در همـه حـوزه ها از جملـه تعداد بافنـدگان، میـزان تامین مواد 
اولیـه در داخـل اسـتان، میـزان صـادرات، بازارهای هـدف، تعداد صنایـع فـرآوری و... را 

ضـروری عنـوان کرد.
بـه گـزارش ایسـنا منطقه کویر، "سـیدمهدی طبیـب زاده" در نشسـت با روسـای کمیته 
هـای کمیسـیون گردشـگری و صنایـع دسـتی اتـاق بازرگانی افـزود: متاسـفانه در طول 
سـال های گذشـته همواره از مشـکالت و کمبودها در حوزه فرش کرمان گفته شـده اما 
اقـدام موثـری صـورت نگرفته و در حـال حاضر آمار و اطالعـات دقیقی که مبنای تحلیل 

در ایـن صنعت باشـد، نداریم.
وی بـا تاکیـد بـر اینکه همـه حوزه های این صنعت باید توسـط بخـش خصوصی احیا و 
فعال شـود، ادامه داد: تجربه سـال های گذشـته نشـان داده هرگاه دولت در فرآیندهای 
مختلـف تولیـد و فـروش فرش دخالت کـرده موفقیت چندانی حاصل نشـده و در حال 
حاضـر نیـز نبایـد از دولـت انتظـار حمایت داشـت بلکـه بایـد کار را به بخـش خصوصی 

سپرد. 
طبیـب زاده تصریـح کـرد: بایـد صاحبـان نـام و تجربـه در صنعـت فرش سـاماندهی و 
مدیریـت فعالیـت هـای این حوزه را بر عهـده بگیرند و از آنها بخواهیـم تجربیات خود را 

در اختیار کمیسـیون گردشـگری و صنایع دسـتی قـرار دهند.
رئیـس اتـاق بازرگانـی، صنایـع ، معـادن و کشـاورزی اسـتان کرمـان در ادامه بـر تهیه و 
تدویـن نقشـه راه فـرش کرمان، تشـکیل انجمن فرش و اسـتفاده از تجربـه های عامل 
خوشـه صنعتـی فرش کرمـان تاکید و اظهـار کرد: اسـتفاده از برخـی برنامه های جانبی 
ماننـد برگـزاری جشـنواره ها، معرفـی صنایـع دسـتی در رسـانه ها بـه ویژه رسـانه ملی، 
خلـق آثـار هنـری بـا موضـوع فـرش مـی تواند بـه معرفی بیشـتر ایـن هنـر و افزایش 

انگیـزه پیشکسـوتان و فعـاالن این حـوزه کمک کند. 
وی خاطرنشـان کرد: در دو سـال گذشـته با اتحاد و همدلی فعاالن فرش کرمان حضور 
اسـتان در نمایشـگاه بین المللـی فرش تهران خـوب و تاثیرگذار بوده کـه باید این حضور 
را دائمی و مکان اختصاص داده شـده به هنرمندان و صنعتگران فرش را گسـترش داد.
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حــدود ســه ســال از تصویــب ضوابــط اجرایــی قــرق 
اختصاصــی می گــذرد و بــا توجــه بــه ایــن کــه 
ــود در حــال حاضــر شــرایط  ــه ب ــاری گفت ــی بختی عل
ــرای  ــه ب ــچ وج ــه هی ــش ب ــات وح ــت حی و وضعی
ــط  ــرکل محی شــکار مناســب نیســت، شــاکری، مدی
زیســت اســتان کرمــان  در خصــوص وضعیــت کرمان 
گفــت:» اولیــن قــرق  اختصاصــی کشــور یعنــی قــرق 
»منصــور آبــاد رفســنجان« موفــق تریــن قرق کشــور 

ــد و وضعیــت مناســبی دارد.« ــه حســاب مــی آی ب

مدیـر عامـل شـرکت آب و فاضـالب اسـتان کرمـان بـا بیان 
ایـن مطلـب کـه براسـاس مدیریـت فشـار، آب را کنتـرل و 
توزیـع می کنیم، گفـت: وقتی آب یک منطقه قطع می شـود 
در شـبکه خـالء ایجـاد می شـود و زمانـی کـه مجـددا آب 
وصـل می کنیـم، فشـار مضاعـف ایجاد می شـود لـذا میزان 
شکسـتگی و اتفاقـات بـاال مـی رود اما ما با مدیریت فشـار، 
کمبـود آب در مناطـق را جبـران می کنیـم و با این سیاسـت، 
آب بـا فشـار کمتـر در تمامی شـبکه ها جاری خواهد شـد و 

قطعـا مصـرف آب  نیـز کاهـش پیدا خواهـد کرد.
"محمـد طاهری" در گفت و گو با خبرنگار ایسـنا منطقه کویر، 
در زمینـه شـایعه ای مبنـی بـر جیره بنـدی آب شـهر کرمـان 
گفـت: جیره بنـدی آب بـه هیچ عنوان در دسـتور کار شـرکت 

آبفای کرمان نیسـت.
وی بـه دالیـل عـدم جیره بنـدی آب پرداخـت و اظهـار کـرد: 

براسـاس تجربیـات سـال های گذشـته زمانـی کـه اعـالم 
جیره بنـدی می شـد مـردم از تـرس و نگرانـی اینکـه چـه 
زمانـی آب وصل می شـود میزان قابل توجهـی آب در ظروف 
خـود انباشـت می کردنـد و وقتی کـه آب وصل می شـد این 
آب های انباشـت شـده در منازل به هدر می رفت، بنابراین در 
زمـان جیره بنـدی میزان مصرف آب به شـدت بـاال می رفت.

مدیر عامل شـرکت آب و فاضالب اسـتان کرمان با بیان این 
مطلـب که براسـاس مدیریـت فشـار، آب را کنتـرل و توزیع 
می کنیـم ادامـه داد: وقتـی آب یـک منطقـه قطع می شـود 
در شـبکه خـالء ایجـاد می شـود و زمانـی کـه مجـددا آب 
وصـل می کنیـم، فشـار مضاعـف ایجاد می شـود لـذا میزان 
شکسـتگی و اتفاقـات بـاال مـی رود اما ما با مدیریت فشـار، 
کمبـود آب در مناطـق را جبـران می کنیـم و با این سیاسـت، 
آب بـا فشـار کمتـر در تمامی شـبکه ها جاری خواهد شـد و 

قطعـا مصـرف آب  نیـز کاهـش پیدا خواهـد کرد.
وی بـا اشـاره بـه گرمـی شـدید هـوا و افزایش مصـرف آب، 
تصریـح کـرد: اکنون آبی که در شـبکه شـهری کرمـان جاری 
اسـت، فشـار آن بـه گونـه ای اسـت که فقـط  بـرای طبقات 
همکـف و حداکثـر بـرای طبقـه اول تامین آب خواهد شـد، 
درنتیجـه افـرادی کـه در طبقات دوم به باال سـاکن هسـتند 
بایـد از طریـق تانکر و نصب پمپ بعد از تانکـر، آب مورد نیاز 
خـود را کنند.طاهـری با اشـاره بـه گزارش هواشناسـی مبنی 
بـر خنک تـر شـدن هـوای کرمـان، از مـردم درخواسـت کرد: 
بـا توجـه بـه مصرف حـدود 600 لیتـر در روز توسـط کولرهای 
آبـی، در زمانـی کـه به کولـر نیـاز ندارنـد، آن را خاموش کنند، 
همچنیـن حتی االمـکان یک سـایه بان بـرای کولرهـای خود 
حتـی در حـد یـک مقـوا نصـب کننـد کـه ایـن مهـم روی 

مصـرف انـرژی کولرهـای موثر خواهـد بود.

مدیرعامل شرکت آبفا:
جیره بندی آب در دستور کار شرکت آبفای کرمان نیست


