
سرپرست اداره ورزش استان: بعد از 20 سال 15 ماشین اسقاط شد که 11 ماشین 
در حال جایگزین شدن هستند

رییس اداره راهداری و حمل و نقل جاده ای شهرستان قلعه گنج:

خسارت 300میلیاردتومانی سیل 
به راه های قلعه گنج

تجمیع ساختمان های اداره کل 
راه و شهرسازی استان کرمان

خرید خودروهای ورزش و 
جوانان از کجا آب می خورد؟

آینده کشت پیاز در هاله ای از ابهام
فصل کشت پیاز طرح استمرار شروع شده اما قیمت خوب صادرات و از سویی ضررهای 

احتمالی و اشک کشاورزان آینده این محصول را در هاله ای از ابهام فرو برده است

به نقل از مدیرکل راه و شهرسازی جنوب:

شهرهای جنوب کرمان درنزدیکی
 گسل ها ساخته شده اند
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سیرابی کرمان به قیمت تشنگی جنوب
فرماندار جیرفت:من کارشناس آب نیستم نظر دهم 

کارشناسان طرح باید ادله خود را ارائه کنند
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ما را در تلگرام دنبال کنید

تومــان  500 قیمــت              1398 مــرداد   5 شــنبه         541 پیاپــی  شــماره  ســوم           ســال 

2

و2

رانت چگونه 

شکل می گیرد؟
مجید سلیمی بروجنی

یادداشت مهمان

پدیده هایـی  بـا  کـه  سال هاسـت  ایـران  اقتصـاد 
همچون سوءاسـتفاده از تسـهیالت بانکی، ارز دولتی، 
و  دسـت  و...  دولتـی  قراردادهـای  ثبت سـفارش ها، 

پنجـه نـرم می کنـد.
کشـور  اقتصـاد  نظـام  اصـول  نبـودن  مشـخص 
آن  بـر  حاکـم  راهبـرد  و  تفکـر  سـردرگم بودن  و 
اقتصـاد کالن کشـور  فضـای  اسـت  موجـب شـده 
مسـوول  نهادهـای  به گونـه ای کـه  باشـد؛  بی ثبـات 
بلندمـدت  و  میان مـدت  سیاسـت گذاری های  از 
ناتـوان باشـند و صرفـا بـه دنبـال اجـرای خواسـت 
سیاسـتمداران در کوتاه مدت برونـد. روش اداره اموال 
عمومـی در اقتصـاد ایـران به گونه ای اسـت کـه نه تنها 
زمینه هـای بروز فسـاد مالی را فراهم کـرده، بلکه قبح 
آن را نیـز از بیـن برده اسـت. انگار کـه در اقتصاد ایران 
بر سـر سوءاسـتفاده از منابع عمومی مسـابقه ای برپا 

شـده اسـت.
مقولـه »رانـت« و »رانت جویـی« از اوایـل دهـه 50 در 
کشـورمان بـه صـورت جـدی جـای پـای خـود را بـاز 
کـرد. اگرچـه نمی تـوان گفـت نفـس فرصت جویـی 
افـراد بـه خـودی خود مسـاله ای اجتماعی اسـت، اما 
مشـکل زمانـی بـه عنوان یک مسـاله اجتماعـی بروز 
می کنـد کـه تعـداد زیـادی از افـراد جامعـه بـه دنبال 
فرصت جویـی باشـند؛ بـه طـوری که هر کـس تنها به 
دنبـال آن باشـد که بدون توجه به شـرایط دیگـران، از 
فرصـت پیـش آمـده فقط بـرای خـود اسـتفاده کند.

از آن جایـی کـه پی جویـی منفعـت شـخصی رابطـه 
معکوسـی بـا پیگیـری منفعـت جمعـی دارد، ایـن 
شـیوع فرصت طلبـی در سـطح گسـترده جامعـه را 
بـا بحـران جـدی مواجـه می کنـد. در ابتـدای دهـه 
50 قیمـت نفـت افزایـش قابـل توجهـی پیـدا کـرد و 
متناسـب بـا آن، جهت گیـری اقتصـاد سیاسـی در 
توزیـع درآمدهـای نفتـی تغییـر کـرد. بدیـن ترتیـب 
طبقـه جدیـدی در بخـش خصوصـی شـکل گرفتـه 
کـه انگیزه اش انباشـت سـرمایه از راه تولیـد و تجارت 
نیسـت. ایـن طبقـه نوظهـور تـالش زیـادی کرد تـا از 
توزیـع درآمدهـای نفتـی سـهم ببـرد و بـه نوعـی هم 

سـفره دولـت در رانت هـای نفتـی شـود.
رانـت هـم تعریـف بسـیار سـاده ای دارد. هـر کـس 
ثروتـی بـه دسـت آورد بـی آن کـه متحمـل زحمتـی 
شـود، رانت جویـی یا رانت خـواری کرده اسـت. همواره 
در طـول تاریـخ افـراد زیـادی وجـود داشـته اند کـه با 
تـالش زیـاد بـه ثـروت دسـت یافته انـد و همین طور 
افـراد بی شـماری هـم بوده اند کـه از دسـترنج دیگران 
بـه مـال و منابعی رسـیده اند. در کشـوری که فرهنگ 
جامعـه و سیاسـتش ایـن شـیوه سـبک ثـروت را 
و  کارآفرینـان  از  رانت جویـان  شـمار  تشـویق کنـد، 
خلق کننـدگان ثـروت پیشـی می گیـرد و در جامعه ای 
کـه ایـن شـیوه تقبیـح شـود، شـمار خلق کننـدگان 
سـاختار  می شـود.  بیشـتر  رانت جویـان  از  ثـروت 
سیاسـی خوب هم سـاختاری اسـت که تـوان تنظیم 
و تدوین سـازوکاری مناسـب برای رشـد کارآفرینان را 
فراهـم کنـد. درجه خوب بـودن حکمرانی در کشـورها 
فضـای  سالم سـازی  و  صحیـح  قانون گـذاری  در 
کسـب وکار و حذف مقررات فسـادزاد خالصه می شود 
و کشـوری موفق اسـت که بتواند منافذ رانت خواری و 

رانت جویـی را ببنـدد.
زمینه هـای تاریخـی و نهادینـه شـده بسـیاری بـرای 
بـه  امـا  دارد.  وجـود  ایـران  اقتصـاد  در  رانت جویـی 
نظـر می رسـد در دو دهـه اخیـر شـمار رانت بگیرانـی 
کـه سـعی می کننـد از سـوی دولـت امتیـاز دریافـت 
دوره ای  وارد  چـون  اسـت،  شـده  بیشـتر  کننـد، 
شـده ایم کـه نه تنهـا بخشـی از کاالهـای عمومـی را 
دولـت خصوصـی کـرده اسـت و نهادهـای دولـت کار 
خصوصـی و مشـخصی می کننـد، بلکه افـرادی که در 
بخـش خصوصـی فعالیـت می کننـد، در بخش های 
دولتـی هـم کار می کننـد. به طـور نمونـه، امـروز افراد 
زیـادی را در دولـت می بینیـم کـه همزمـان در بخش 
خصوصـی نیـز فعال هسـتند و خـود یا خانواده شـان 
صـاح تجـارت یا صنعت هسـتند. به هر میـزان که راه 
عـادی و قانونـی کسـب وکار و فعالیت هـای اقتصادی 
در اقتصـاد ایـران پرمانـع و ناهمـوار اسـت، مسـیر 
بهره جویـی و سوءاسـتفاده از انواع رانت هـا و امتیازات 
ویـژه، هموار و مهیاسـت.این مسـاله، ریشـه ها و علل 
مختلفـی دارد. در اقتصـاد ایـران، شـیوه و رویه هـای 
خاصـی بـرای حمایـت از بنگاه هـای اقتصـادی بنیان 
نهاده شـده اسـت که موجب فراهم شـدن زمینه های 
بهره جویـی و سوءاسـتفاده از انواع رانت هـا و امتیازات 

ویژه شـده اسـت. 
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در همایش گرامیداشت روز صنعت و معدن استان کرمان؛

شرکت سنگ آهن گهرزمین

از شرکت مس به عنوان یکی از شرکت های برتر معدنی تجلیل شد

بهره بردار معدنی نمونه استان کرمان

و  صنعــت  روز  همایــش گرامیداشــت  در 
معــدن اســتان کرمــان کــه صبــح امــروز در 

محــل اتــاق بازرگانــی کرمــان برگــزار شــد، از 
شــرکت ملــی صنایــع مــس ایــران به عنــوان 

ــی اســتان  ــر معدن یکــی از شــرکت های برت
کرمــان تجلیــل شــد. در ایــن مراســم دکتــر 
مقیمــی معــاون امــور صنایــع وزیــر صمــت، 
ــس  ــع م ــی صنای ــرکت مل ــر ش ــوح تقدی ل
ایــران را بــه آقــای مهنــدس احمــدی مدیــر 
مجتمــع مــس سرچشــمه بــه نمایندگــی از 
دکتــر ســعدمحمدی مدیرعامــل شــرکت 
ملــی صنایــع مــس ایــران اهــدا کــرد. 
ــل  ــاور مدیرعام ــی مش ــدر ضیغم ــای حی آق
و مدیــر گــروه روابــط عمومــی شــرکت 
ــای رجــب  ــران و آق ــع مــس ای ــی صنای مل
پــور سرپرســت روابــط عمومــی و امــور 
ــز  ــمه نی ــس سرچش ــع م ــی مجتم اجتماع
در  داشــتند.  حضــور  همایــش  ایــن  در 
همایــش بزرگداشــت روز صنعــت و معــدن 
از واحدهــای برگزیــده ســال 97 اســتان 
ــدن،  ــت، مع ــوزه صنع ــار ح ــان در چه کرم
طــرح  معدنــی،  و  صنعتــی  پیشکســوت 

ــد. ــل ش ــی تجلی معدن

ــا  ــدن ب ــت و مع ــت صنع ــش بزرگداش هماي
ــدگان  ــت، نماین ــن وزارت صم ــور معاوني حض
ــهردار  ــان، ش ــالمی کرم ــورای اس ــس ش مجل
و مديــران ارشــد فعالیــن عرصــه صنعــت 
ــاق  ــس ات ــالن کنفران ــروز در س ــدن، ام و مع

ــد.  ــزار ش ــان برگ ــی کرم بازرگان
در ايــن مراســم از شــركت ســنگ آهــن 

معدنــی  بــردار  بهــره  بعنــوان  گهرزمیــن 
ــد. ــل آم ــل بعم ــان تجلي ــتان کرم ــه اس نمون

آهــن  ســنگ  شــرکت  اســت  بذکــر  الزم 
تولیــد،  اســتخراج،  بحــث  در  گهرزمیــن 
هــای  فعالیــت  و  بــورس   ، صــادرات 
در ســطح کشــور  و  دار  رکــورد  اجتماعــی، 

اســت بــوده  پیشــتاز 

29 تا 2948 تا 46

در نشست مدیرکل صدا و سیمای استان کرمان با مدیرعامل گل گهر مطرح شد؛
تاکید مهندس مالرحمان بر پوشش مناسب و با کیفیت مسابقات لیگ برتر

مدیـرکل صداوسـیمای مرکـز کرمـان در سـفر بـه 
امـام  ورزشـگاه  آماده سـازی  رونـد  از  سـیرجان 
علی)ع( و فراهم کردن شـرایط الزم برای پوشـش 
زنده مسـابقات گل گهر در لیگ برتر فوتبال کشـور 

بازدیـد کرد.
بـه گـزارش روابط عمومی و امور بین الملل شـرکت 

علیرمضانـی  دکتـر  و صنعتـی گل گهـر،  معدنـی 
در  کرمـان  اسـتان  سـیمای  و  صـدا  مدیـرکل 
نشسـت با مهندس مالرحمـان مدیرعامل گل گهر 
ضمـن تشـکر از اقدامـات صـورت گرفتـه جهـت 
آماده سـازی ورزشـگاه امـام علـی)ع( خواسـتار 
مهیـا کـردن نیازهای فنی و تصویری صدا و سـیما 

بـرای پوشـش زنده مسـابقات خانگـی گل گهر در 
لیـگ برتر کشـور شـد.

در ایـن جلسـه مهنـدس مالرحمـان نیـز با اشـاره 
به اینکه پخش با کیفیت و مناسـب مسـابقات از 
اهمیت بسـیار باالیی برخوردار اسـت، گفـت: برای 
دسـتیابی به این مهم، بایسـتی تعامل سـازنده و 
بسـیار خوبـی بین باشـگاه گل گهر و صدا و سـیما 
برقـرار شـود و جلسـات مسـتمری بـا یکدیگـر 

داشـته باشند.
مدیرعامـل گل گهر افـزود: آرزوی ما این اسـت که 
یـک روزی، سـیرجان محـل برگـزاری مسـابقات 
ملـی شـود چـرا کـه امکانـات پایـه در سـیرجان 
وجـود دارد و بایسـتی تمـام تـالش خـود را بـکار 
ببریـم تـا بـه اسـتانداردهای ملـی و بین المللـی 

برسیم.
وی بـا بیـان اینکه صـدا و سـیما می تواند بهترین 
پشـتیبان ما در رسـیدن به اهدافمان باشـد، گفت: 
تمامـی تجهیزات الزم برای پوشـش مناسـب و با 

کیفیت مسـابقات را فراهـم خواهیم کرد.

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

آگهی استخدام

091۳۳9520۷5

بهره برداری از حدود دو هزار واحد 
مسکن مهر در استان کرمان تا پایان امسال

تـا پایـان امسـال حـدود دو هـزار واحـد مسـکن مهـر در 
اسـتان کرمـان بـه بهـره بـرداری مـی رسـد.

بـه گـزارش اداره ارتباطـات و اطـالع رسـانی اداره کل راه و 
شهرسـازی اسـتان کرمـان، محمدمهـدی بلوردی بـا اعالم 
ایـن خبر گفت: برنامه احداث مسـکن مهر در شـهرهای با 
جمعیـت بیـش از 25 هـزار نفر در اسـتان کرمـان 32 هزار 
و 500 واحـد بـوده کـه تا کنـون 24 هـزار و 550 واحد آن به 

متقاضیان واگذار شـده اسـت.
مدیرکل راه و شهرسـازی اسـتان کرمان از وجود 926 واحد 
مسـکن مهر فاقد متقاضی در این اسـتان خبر داد و گفت: 

دو هـزار و 566 واحـد هـم دارای پرونـده در مراجع قضایی 
هسـتند کـه تعییـن تکلیـف آن هـا پـس از طـی مراحـل 

قانونـی صورت مـی گیرد.
وی برنامـه احـداث مسـکن در شـهرهای با جمعیت کمتر 
از 25 هـزار خانـوار در اسـتان کرمـان را هـم 13 هـزار و 200 
واحـد اعـالم کـرد و افـزود: از این تعـداد، تا کنـون 9 هزار و 
883 واحـد احـداث و بـه متقاضیان تحویل شـده اسـت.

اسـتان کرمـان 3  اسـاس سرشـماری سـال 1395  بـر 
میلیـون و 164 هـزار و 718 نفـر جمعیـت دارد کـه بیش از 

59 درصـد آن سـاکن شـهرها هسـتند.
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بـه گـزارش »کاغـذ وطـن« مهـدی روزپیکـر  بـا اشـاره بـه 
اینکـه  26تیرمـاه سـالروز تاسـیس شـورای نگهبـان در جمـع 
نمازگـزاران جیرفـت اظهـار داشـت: نهـاد شـورای نگهبـان از 
آرمان هـای  ی  ثمـره  و  اسـالمی  انقـالب  بـزرگ  یادگارهـای 
شـهدای بزگـواری چـون شـیخ فضـل هللا نـوری از رهبـران بـا 
بصیـرت مشـروطیت كه تبعیت قانـون گذاری از شـرع مقدس 
اسـالمی )مشـروطه مشـروعه (را مطالبه می كردند، می باشد.

وی بیـان داشـت: طبـق اصـل 91قانـون اساسـی بـه منظـور 
از نظـر عـدم  از احـكام اسـالم و قانـون اساسـی  پاسـداری 
مغایـرت مصوبـات مجلس شـورای اسـالمی با آن ها شـورایی 
بـه نـام شـورای نگهبـان بـا تركیب شـش نفـر از فقهـای عادل 
انتخـاب  بـا  و آگاه بـه مقتضیـات زمـان و مسـائل روز كـه 
رهبـر و شـش نفـر حقوقـدان در رشـته های مختلـف حقوقـی 
از میـان حقوقدانـان مسـلمان كـه بـه وسـیله رئیـس قـوه 
می شـوند  معرفـی  اسـالمی  شـورای  مجلـس  بـه  قضاییـه 
و بـا رأی مجلـس انتخـاب مـی گردنـد، تشـكیل می شـود.

روزپیکـر بـا اشـاره بـه دالیـل وجـود شـورای نگهبـان در قانـون 
اساسـی افـزود: نهـادی شـبیه شـورای نگهبـان در بسـیاری 
از كشـورها دیـده مـی شـود از ایـن نهـاد در قوانیـن اساسـی 
كشـورها بـه دادگاه قانـون اساسـی، شـورای قانـون اساسـی، 
دیـوان قانـون اساسـی و نظایـر آن یـاد مـی شـود و در دو 
شـكل نهاد قـوه قضاییه  و سـازمان سیاسـی موجودیـت دارد.

وی افـزود: در آمریـكا قضـات دیـوان عالـی قوانیـن مصـوب 
قـوه  و  می دهنـد  تطبیـق  اساسـی  قانـون  بـا  را  كنگـره 
قضاییـه در آمریـكا نهـاد بـال منـازع حافـظ قانـون اساسـی 
دادگاه  هنـد  و  تركیـه  در  اساسـی  قانـون  دیـوان  و  اسـت 
قانـون اساسـی در آلمـان، روسـیه و... از ایـن نـوع هسـتند.

شـورای قانـون اساسـی در فرانسـه ،الجزایر،پرتقـال ،مراكـش 
هسـتند. نمونـه  ایـن  از  نیـز  درانگلیـس  لردهـا  مجلـس  و 

سرپرسـت دفتـر نظـارت و بازرسـی انتخابـات شـورای نگهبان 
جیرفت عنوان داشـت: در قانون اساسـی جمهوری اسالمی نیز 
نهادی به نام شورای نگهبان پیش بینی شده كه مسئولیت های 
مهمـی را بـر عهـده دارد بـه گونـه ا ی كـه ایـن شـورا به یـك نهاد 
مقتـدر و تاثیر گـذار در حـوزه تصمیم گیری هـای كالن كشـور و 
در جریان هـای سیاسـی اجتماعـی كشـور تبدیل شـده اسـت.

وی بـا اشـاره بـه وظایـف شـورای نگهبان ادامـه داد: پاسـداری 
از احـكام اسـالم و قانـون اساسـی کـه طبـق اصـل 91 قانـون 
اساسـی باید تمامی مصوبات مجلس به تایید شـورای نگهبان 
برسـد و این شـورا عدم مغایرت مصوبات مجلس را با شـرع و 
قانون اساسـی اعالم كند و همچنین تفسـیر قانون اساسـی که 
اصل98 قانون اساسـی تفسـیر قانون اساسـی برعهده شـورای 
نگهبـان اسـت كـه با تصویب سـه چهارم آنـان انجام می شـود 
و همچنیـن نظـارت بر انتخابات و همه پرسـی ها کـه طبق اصل 
92 قانون اساسـی شـورای نگهبان نظارت بر انتخابات مجلس 
خبـرگان رهبری، ریاسـت جمهوری، مجلس شـورای اسـالمی 
و مراجعـه بـه آرای عمومـی و همـه پرسـی را برعهـده دارد.

تصریـح  انتخابـات  بـر  نظـارت  ضـرورت  بیـان  بـا  روزپیکـر 
طریـق  از  سرنوشـت  تعییـن  امـر  در  رقابـت  و  آزادی  کـرد: 
مشـاركت همگانـی در امـور سیاسـی كـه اصـل ششـم قانـون 
اساسـی تصریـح مـی كند،گرچـه فـی نفسـه مطلـوب اسـت، 
امـا میـل بـه قـدرت عاملـی اسـت كـه غالبـًا رقابـت ناسـالم 
آرای مـردم اختـالل و فسـاد  آورده و در  بـه همـراه خـود  را 
احتمالـی  مفاسـد  از  دوری  بـرای  بنابرایـن  می كنـد،  ایجـاد 
امـر نظـارت بـر آرای مـردم مـورد قبـول قـرار گرفتـه اسـت.

وی بـا اشـاره بـه مفهوم نظـارت ابراز داشـت: نظـارت به معنای 
مراقبـت در اجـرای امـور، زیركـی، مراقبـت و تحـت نظـر و 
دیده بانی داشـتن كاری معنا شـده اسـت و ناظر به معنای نظر 
كننـده ،دیـده بـان،ن گهبـان و ...بـه كار رفته اسـت و نظـارت بر 
انتخابـات عبـارت اسـت ازكنترل و تحـت نظر قـرار دادن فرایند 
انتخابـات از ابتـدای ثبـت نام تا پایـان اعالم نتیجـه رأی گیری 
از نظـر برگـزاری سـالم و منطبـق بـا شـرایط قانونـی اسـت.

سرپرسـت دفتـر نظـارت و بازرسـی انتخابـات شـورای نگهبان 
جیرفـت  اظهـار داشـت: نظارت اسـتصوابی یك نظـارت قانونی 
موثـر بـرای جلوگیـری از انجـام تخلفـات و تضمیـن سـالمت 
اقدامـات مجـری اسـت و ایـن نـوع نظـارت مختـص شـورای 
نگهبـان نیسـت و در بسـیاری از عرصه هـای دیگـر نیـز توسـط 
ناظران دسـتگاه های نظارتی در حال اعمال اسـت مثال هنگامی 
که پلیس دسـتور توقـف خودروی متخلـف را می دهد و اعمال 
قانـون می كنـد یـا آنجایی كـه داور در مسـابقه فوتبال، بـازی را 
متوقـف می كنـد و یا بـا كارت زرد و قرمز بازیكنان را جریمه می 
كنـد و ...درهمـه این مـوارد نظارت موثر قانونـی انجام می گیرد 
و ناظـر بـرای جلوگیـری از تكرار یا اسـتمرار تخلف ابـزار نظارتی 
را در اختیـار دارد و در زمینـه نظارت بر انتخابات، قانون اساسـی 
وظیفه نظارت برانتخابات وهمه پرسی)مراجعه به آرای عمومی 
(را فقـط برعهـده  شـورای نگهبـان قـرار داده و بـه هیـچ نهـاد 
دیگـری مسـئولیت نظارت بر انتخابـات را واگذار نكرده اسـت .

وی با بیان اینکه آیا شـورای نگهبان كه وظیفه تضمین سـالمت 
انتخابـات را برعهـده دارد، قابـل قبـول اسـت كـه صرفـًا ناظـر 
تخلفـات احتمالی باشـد و با آنهـا برخورد نكند؟، اظهار داشـت:

در قوانیـن تمـام انتخابـات، جزئیـات ایـن نظـارت بیان شـده 
و در تمامـی آن هـا تصریـح شـده كـه نظـارت بـر انتخابـات 
بـر عهـده شـورای نگهبـان اسـت و ایـن روش نظـارت موثـر 
شـورای  تاسـیس  ابتـدای  همـان  از  اسـتصوابی(  )نظـارت 
اخیـر  انتخابات هـای  بـه  منحصـر  و  داشـته  وجـود  نگهبـان 
رد  اختیـار  نگهبـان  شـورای  ابتـدا  همـان  از  و  اسـت  نبـوده 
صـورت  در  انتخابـات  ابطـال  و  صالحیـت  فاقـد  نامزدهـای 
احـراز تخلـف وسـیع را داشـته و آن را اعمـال كـرده اسـت.

روزپیکر با اشـاره به شـبكه نظارت و بازرسـی انتخابات شـورای 
نگهبـان شهرسـتان جیرفـت در سـه انتخابـات گذشـته افزود: 
تمامـی تـالش خـود را در بعـد نظارتـی در كمـال بی طرفـی و 
امانـت داری جهـت حضـور حداكثـری مـردم به عمـل آورده ایم 
و در ایـن سـه دوره حتـی یـك شـكایت از طـرف نامـزد هـا، 
اسـت. نگردیـده  دریافـت  مـردم  و  سیاسـی  تشـكل های 

وی ادامـه داد: در ایـام پیـش روی دفتر نظارت شـورای نگهبان 
همـراه با مردم، نامزدها و سـایر نهادهای مسـئول خـود را برای 
برگـزاری انتخابات نمایندگان مجلس شـورای اسـالمی آماده و 
سـازماندهی می كند و آنچه برای شـبكه نظارت شـورای نگهبان 
مهـم اسـت، اجـرای قانون در تمامـی مراحل انتخابات اسـت و 
اطمینـان داریـم كـه اجـرای دقیـق قانـون و رعایت بـی طرفی، 
انصـاف و امانـت داری در سـایه هوشـیاری و صیانـت از آرای 
مـردم كـه بنـا بـه فرمـوده مقـام معظـم رهبری»حـق النـاس 
«اسـت، یكـی از باالتریـن و مهم تریـن خدمـات بـه جمهـوری 
رضایـت  مـردم،  اكثریـت  رضایـت  و  بـود  خواهـد  اسـالمی 
خداونـد و افزایـش اعتمـاد عمومـی را به دنبال خواهد داشـت.

ـــی  ـــره زمین ـــزن ذخی ـــه ای و مخ ـــتم گلخان سیس
ــی و  ــی صنعتـ ــالت تکمیلـ ــگاه تحصیـ در دانشـ
ـــد.به  ـــدازی ش ـــان راه ان ـــرفته کرم ـــاوری پیش فن
خبرگـــزاری  دانشـــگاه  خبرنـــگار  گـــزارش 
مخـــزن  و  دانشـــجو، سیســـتم گلخانـــه ای 
تحصیـــالت  دانشـــگاه  در  زمینـــی  ذخیـــره 
پیشـــرفته  فنـــاوری  و  صنعتـــی  تکمیلـــی 
کرمـــان راه انـــدازی شـــد. راه انـــدازی مخـــزن 
ـــه  ـــت ازجمل ـــگاه جیرف ـــی در دانش ـــره زمین ذخی
اقدامـــات ایـــن دانشـــگاه جهـــت کاهـــش 
بـــا  جیرفـــت  است.دانشـــگاه  آب  مصـــرف 
اســـتفاده  قبیـــل؛  از  برنامه هایـــی  اجـــرای 
از آبیـــاری قطـــره ای، زمان بنـــدی مناســـب 
آبیـــاری، حـــذف 600 متـــر کانـــال آب رســـانی 
راه انـــدازی مخـــزن  و همچنیـــن  فرســـوده 
ازنظـــر  تجهیـــزات  به روزرســـانی  و  زمینـــی 
کاهـــش مصـــرف انـــرژی توانســـته اســـت از 
مصـــرف بیش ازحـــد آب در ایـــن دانشـــگاه 
ـــن  ـــت، همچنی ـــر اس ـــایان ذک ـــری کند.ش جلوگی
ـــگاه  ـــه در دانش ـــتم گلخان ـــتا، سیس ـــن راس در ای
فنـــاوری  و  صنعتـــی  تکمیلـــی  تحصیـــالت 
ــرف  ــش مصـ ــث کاهـ ــان باعـ ــرفته کرمـ پیشـ
ــگاه  ــن دانشـ ــد. ایـ ــگاه شـ ــن دانشـ آب در ایـ
ـــره ای در  ـــاری قط ـــتم آبی ـــتفاده از سیس ـــا اس ب
فضـــای ســـبز و راه انـــدازی سیســـتم گلخانـــه 
ــد  ــرف بیش ازحـ ــال از مصـ ــد نهـ ــت تولیـ جهـ

آب جلوگیـــری کـــرد.

شورای نگهبان 
از یادگارهای بزرگ 

انقالب اسالمی است

مخزن ذخیره زمینی 
در دانشگاه جیرفت 

راه اندازی شد

خبر

خبر

تمدید مهلت ثبت فعالیت های 
مسجدی کانون ها

شهرهای جنوب کرمان درنزدیکی 
گسل ها ساخته شده اند

منافقین؛ تنها گروه اپوزیسیونی 
که در ایران جایگاهی ندارد

مجیـد خوبـی زاده، گفـت: مهلـت 
طـرح ثبـت فعالیت های مسـجد 
فرهنگـی  کانون هـای  محـور 
هنـری مسـاجد در سـامانه بچـه 
هـای مسـجد کـه تـا پایـان تیرمـاه اعالم شـده 
بـود تـا )21 مردادمـاه( تمدید شـد. مدیر سـتاد 
هماهنگـی کانـون های مسـاجد جنـوب کرمان، 
در گفـت و گـو با خبرنگار خبرگزاری شبسـتان از 
کرمان جنوب کرمـان، گفت: مهلت ثبت فعالیت 
هـای مسـجد محور کانون هـای فرهنگی هنری 
مسـاجد در سـامانه بچـه هـای مسـجد کـه تـا 
پایـان تیـر اعالم شـده بـود، ایـن مدت زمـان تا 
)21 مـرداد ( تمدید شـد و مدیـران باید فعالیت 
هـای اوقـات فراغـت تابسـتانی کانـون فرهنگی 
هنری مسـجد خود را تا زمان تمدید شـده، ثبت 
کنند.مجیـد خوبـی زاده، بیان داشـت: در جنوب 
دسترسـی  محـروم  مناطـق  ویـژه  بـه  کرمـان 

انـدک مدیـران بـه اینترنت و در برخـی نقاط نیز 
سـرعت آن پائین اسـت کـه این امـر، روند ثبت 
فعالیـت های مسـجد محـور را با کنـدی مواجه 
کـرده اسـت.وی، ابـراز داشـت: از مزیـت هـای 
ایـن طـرح، دسترسـی آسـان بـه فعالیـت های 
مسـجد محـوری کانـون، نظامند بـودن فعالیت 
هـای کانـون های فرهنگی هنری مسـاجد و نیز 
اطـالع از نـوع فعالیت هـای این کانون هاسـت.

شـایان ذکر اسـت؛ در ایـن طـرح، فعالیت های 
کانـون هـای فرهنگـی هنری مسـاجد سراسـر 
کشـور بـر اسـاس 6 محـور، »قـرآن و عتـرت، 
آمـوزش و توانمندسـازی، شبکه سـازی و فضای 
مجـازی، کتـاب و کتاب خوانـی، هنرمتعالـی و 
فعالیت هـای اجتماعـی« در نظر گرفته شـده که 
بایـد فعالیـت هـای خـود را حـول ایـن محورها 
انجـام داده و ثبـت سـامانه سـامانه بچـه هـای 

مسـجد کنند.

وزارت  خبـری  پایـگاه  گـزارش  بـه 
اداره  از  نقـل  بـه  شهرسـازی  و  راه 
ارتباطات و اطالع رسـانی اداره کل راه 
و شـهر سـازی جنوب کرمان،نسـیم 
راسـخ اعـالم کـرد: در ایـن جلسـه پس از بررسـی 
اقدامـات سـازمان نظام مهندسـی درجنـوب کرمان 
تاکیـد شـد که زیـر سـاخت ارجاع خدمـات نظارت 
درحـوزه نظـام مهندسـی سـاختمان طـی دو هفته 
آینـده آمـاده و فـازاول آن درشـهر سـتان جیرفـت 
و  مهندسـی  توسـعه  اداره  شـود.رییس  اجرایـی 
راه  کل  اداره  سـاختمان  ملـی  مقـررات  کنتـرل 
وشهرسـازی جنـوب کرمـان گفـت: بررسـی پرونده 
در  کرمـان  جنـوب  مهندسـان  انتظامـی  ناحیـه 
محـل نمایندگـی نظـام مهندسـی در شـهر سـتان 
جیرفـت تشـکیل و بررسـی مـی شـود.وی ادامـه 
داد: نیـاز اسـت کـه سـازمان نظـام مهندسـی پس 
از بررسـی هـای الزم  نسـبت بـه ایجـاد دفاترخـود 
در شهرسـتان هایی که فاقدنمایندگی هسـتنداقدام 

نماید.راسـخ اظهارداشـت:دوره های آموزشـی نظام 
مهندسـی نیـز در صورتی کـه به تعداد کافی برسـند 
در جنـوب کرمـان برگزار خواهدشـد.  دراین جلسـه 
محمدسـاردویی مدیـر کل راه و شهرسـازی جنوب 
کرمـان گفـت:  بـا توجـه بـه اینکـه اکثر شـهر های 
جنـوب کرمـان در نزدیکـی گسـل هـا ایجـاد شـده 
انـد باید سـازمان نظـام مهندسـی توجه بیشـتری 
بـه ایـن شهرسـتان ها داشـته باشـد.وی همچنین 
گفـت : بـا توجـه به گـزارش کارشناسـان مـاده 35 
اداره کل راه و شهرسـازی جنـوب کرمـان بـه دلیـل 
عـدم وجـود دفاتـر نظام مهندسـی نظـارت دقیقی 
بـر سـاخت و سـازها صـورت نمـی گیـرد و ایـن 
امـر در آینـده  مشـکالت زیـادی را بـرای کشـور بـه 
وجـود خواهـد آورد.وی یادآورشـد: نیـاز اسـت کـه 
سـایرادارات بـه ویـژه شـهرداریها توجـه بیشـتری 
در ایـن رابطـه داشـته باشـند و هیـأت مدیـره الزم 
اسـت بازرسـینی جهت بازدید از ساخت و سازهای 

جنـوب کرمـان تعیـن کند. 

نماینـده مـردم جیرفـت وعنبرآباد 
در مجلـس گفـت: منافقیـن تنهـا 
افـرادی بودند که دشـمنی رو در رو 
بـا ملـت خـود کردنـد و تنهـا گروه 
از کشـور  در خـارج  اپوزیسـیونی هسـتند کـه 
فعالیـت می کنـد و در دل مردم ایران جایگاهی 
ندارد.یحیـی کمالی پـور نماینده مـردم جیرفت 
وعنبرآبـاد در مجلـس در گفتگـو با خبرنـگار راه 
آرمان با اشـاره به سـالروز عملیـات غرور آفرین 
مرصـاد اظهار داشـت: انقالب در مسـیر حرکتی 
خـود برای پیروز شـدن ناخالصی هـا را کنار می 
زنـد و گروهـی کـه آن اخـالص الزم را در جهـت 
ایـن انقالب نداشـتند بنای مخالفت گذاشـتند.

وی گفـت: منافقیـن عـالوه بـر مخالفـت پـای 
هـای  درگیـری  و  گذاشـتند  فراتـر  را  خـود 
مسـلحانه ایجـاد کردنـد و عمـال بـه افـرادی که 
ضد انقـالب و نظام بودند تبدیل شـدند.نماینده 

مـردم جیرفـت وعنبرآبـاد در مجلـس خاطـر 
نشـان کـرد: کارنامـه منافقیـن بعـد از گذشـت 
ایـن همـه سـال از پیـروزی انقـالب نشـان می 
دهـد کـه در جنـگ 8 سـاله ملت ایران بـا تمام 
تـوان بـرای صیانـت از خـاک خـود ایسـتاد و 

مبـارزه کـرد و شـهید، جانبـاز و آزاده داد.
کمالـی پـور بـا بیـان ایـن کـه منافقیـن دسـت 
ایـران  ملـت  مقابـل  در  و  دشـمن  دسـت  در 
ایسـتادند، افـزود: منافقیـن در جریـان هـای 
سیاسـی هـر جـا کـه جریانی بـه نفع نظـام بود 
بـر علیـه نظـام قـد کشـیدند و شمشـیر زدنـد.

وی ادامـه داد: در آخـر هـم منافقیـن در قالـب 
انجـام  مسـلحانه  اقدامـات  مرصـاد  عملیـات 
دادنـد و آن فاجعـه بـزرگ را ایجـاد کردند و بعد 
از آن هـم در اردوگاه هـا و پایـگاه هایشـان هـر 
جایـی کـه بحث دفـاع از انقـالب بود ایسـتادند 

و مخالفـت کردنـد.

هـادی شـفیعی- طـی چند سـال اخیـر همواره 
شـاهد نارضایتـی ناشـی از پاییـن بـودن قیمت 
پیـاز و ضرر کشـاورزان جنوب کرمانـی بودیم اما 
طـی سـال زراعـی جـاری با باز شـدن صـادرات 
ایـن محصـول، شـاهد اشـک شـوق کشـاورزان 
هسـتیم و همین مسـاله آینده کشـت پیاز را در 

هالـه ای از ابهـام فـرو برده اسـت. 
فصل کشـت اسـتمرار پیاز در جنـوب کرمان آغاز 
شـده و پیش بینی اشـک شـوق یا غم ناشی از 
آینـده پـر از ابهـام قیمت پیـاز با توجه بـه میزان 
محصـول تولیـدی و شـرایط بـازار، نامشـخص 
اسـت لـذا کشـاورزان در ایـن زمینـه بـا برنامـه 
ریـزی، کشـت کننـد تا دیگر بـار شـاهد ناراحتی 

ناشـی از تولیـد پیـاز در این دیار نباشـیم.
کشاورزان برای کشت پیاز به مراکز جهاد 

کشاورزی مراجعه کنند
رییس سـازمان جهاد کشـاورزی جنـوب کرمان 
گفـت: کشـاورزان برای برنامه ریزی کشـت پیاز 
طرح اسـتمرار به مراکز جهاد کشـاورزی مراجعه 
کنند.سـعید برخـوری افـزود: کشـاورزان پیازکار 
بـرای ثبـت اطالعـات در سـامانه بهـره بـرداری 
اقـدام کننـد تـا سـهمیه کاشـت را مدنظـر قـرار 
دهند و دچار ضرر نشـوند.وی اظهار داشت: برابر 
برنامـه ابالغـی وزارت جهـاد کشـاورزی سـهمیه 
کاشـت طـرح اسـتمرار جنـوب اسـتان کرمـان 
سـه هـزار هکتـار بـوده و بر اسـاس مسـتندات، 
از بهمـن مـاه 97 تا پایـان خرداد مـاه 98 بیش 
از 10 تـن بـذر از طریـق شـبکه و فروشـگاه های 
رسـمی توزیع شـده اسـت.مدیر زراعت سازمان 
گفـت:  نیـز  کرمـان  جنـوب  جهادکشـاورزی 

کشـاورزان از کشـت بـی رویـه پیـاز خـودداری 
کنند، پیش بینی می شـود که در طرح اسـتمرار 
پیـاز شـاهد افزایش تولید پیـاز در جنوب کرمان 
باشیم.فرامرز رسـتگاری افزود: کشـاورزان برای 
کشـت پیـاز بـا کارشناسـان جهـاد کشـاورزی 
مشـورت کننـد تـا شـاهد ضـرر و زیان ناشـی از 
تولیـد بی رویـه محصول نشـوند.وی بیـان کرد: 
تجربـه سـالهای گذشـته در بحـث کشـت پیـاز 
نشـان داده مدیریـت بـازار و ثبـات قیمت هـا در 
فصل زمسـتان بیشـتر تابع میزان تولیـد پاییزه، 
ذخیره سـازی انباری، سـطح زیر کشت و میزان 
تولیـد طـرح اسـتمرار جنـوب کرمـان و سـایر 
اسـتان های گـرم جنوبـی است.رسـتگاری ادامه 
داد: برابـر گـزارش ها و بررسـی آمـار و اطالعات 
بـه دلیـل نـزوالت جـوی، آب گیـری سـدها و 
بهبود وضعیت منابع آبی، میزان کشـت در سـایر 
اسـتان ها رشـد چشـمگیری داشـته و بـه تبـع 
آن میـزان تولیـد پاییزه و ذخیره سـازی نسـبت 
بـه سـال قبل افزایـش خواهد یافـت.وی گفت: 
تغییـرات نـرخ ارز و بـازار سـال قبل رونـد خزانه 
گیری و تقاضای کشـاورزان برای توسـعه کشت 
در جنـوب کرمـان و اسـتان هرمـزگان افزایـش 
یافتـه و با ادامه روند ذکر شـده، افزایش سـطح 
و تولیـد طـرح اسـتمرار نسـبت بـه سـال قبـل 
قابـل پیـش بینـی است.کشـاورزان در انتخاب 
بـذر پیـاز دقـت کنندکارشـناس کشـاورزی بـه 
محدودیت هـای ایجاد شـده در تأمین بـذر ارقام 
تقاضـا محـور و تنـوع در ارقـام قابل دسـترس و 
رونـد کشـت اشـاره کـرد و گفـت: کشـاورزان در 
انتخـاب بـذر پیـاز دقـت کنند تـا شـاهد بازدهی 

بیشـتر و سـود بیشـتر باشیم.حسـین مسلمی 
بـه  توجـه  بـا  ارقـام  از  اسـتفاده  در  افـزود: 
حساسـیت برخـی از ارقـام به شـوک سـرمایی 
در فصـل خـزان گیـری در مناطـق سردسـیر و 
امـکان افزایش گلدهی در فصل تولیـد، از ارقام 
مناسـب و شـناخته شده اسـتفاده کنند و حتی 
المقـدور سـعی گردد برای تولید نشـا در مناطق 
کوهپایـه و معتـدل اقـدام شـود.وی تصریـح 
رسـیدگی  دوره  بـه  توجـه  بـا  پیـازکاران  کـرد: 
ارقـام با مشـورت کارشناسـان جهاد کشـاورزی 
و همفکـری کشـاورزان پیشـرو، زمـان و مـکان 
مناسـب خزانـه گیری و تاریخ کاشـت مناسـب 
را مـد نظـر قرار داده و از کاشـت خـارج از تقویم 
زراعـی خـودداری کننـد تـا در فصل برداشـت با 
عرضـه بیش از کشـش بازار و نوسـانات قیمت 
دانشـگاه ضمـن  نشـوند.این مـدرس  مواجـه 
تاکیـد بـر تأمیـن و خرید بـذر از فروشـگاه ها و 
نمایندگی های مجـاز و معتبر افزود: کشـاورزان 
در هنـگام خریـد بـذر ضمـن دریافـت فاکتـور 
فـروش نسـبت بـه نگهـداری قوطـی یـا پاکت 
و مقـداری از بـذر تـا پایـان فصـل تولیـد اقدام 

فعالیـت شـبکه های  بـه  اشـاره  بـا  کننـد.وی 
داللـی و غیررسـمی و افزایـش میـزان جعـل و 
تقلـب در تأمیـن بـذر از کشـورهای مختلـف و 
حتـی توزیـع بذرهـای فلـه برخـی از ارقـام، بـه 
کشـاورزان توصیـه کـرد: بـا حصول اطمینـان از 
اصالـت بـذر و بسـته بندی از خریـد بـذر فلـه و 
بـدون اسـتاندارد جدًا خـودداری کنند.کشـاورز 
پیـاز کار جنـوب کرمـان هـم بـه ایرنـا گفـت: 
مسـئوالن برنامـه ریـزی الزم را بـرای صـادرات 
پیـاز داشـته باشـند تـا در زمـان برداشـت بـا 
افـزود:  نعمتـی  نشـویم.علی  مواجـه  مشـکل 
سـال گذشـته با همکاری مسئوالن شـاهد آزاد 
شـدن صـادرات پیـاز و در نتیجـه شـاهد دوران 
امیدواریـم  لـذا  بودیـم  پیـاز  فـروش  طالیـی 
امسـال هـم شـاهد آزاد شـدن صـادرات پیـاز 
باشیم.بیشـتر کارشناسـان کشـاورزی بـر ایـن 
باورنـد کـه کشـاورزان جنـوب کرمـان بـا برنامه 
ریزی کشـت و تولید به منظور کاهش ریسـک 
و تضمیـن بازگشـت سـرمایه گـذاری، الگـوی 
چنـد کشـتی را مدنظر قرار دهند تا شـاهد ضرر 

و زیان نباشـند.

هـادی شـفیعی- وقتـی کـه خالقیـت در رفـع 
پرونـده هـای طـالق هـم مصـداق پیـدا کـرده 
و طـالق را بـه وصـال تبدیـل مـی کنـد و ایـن 
مصـداق بـارز نـوآوری در شـورای حـل اختـالف 
جیرفـت اسـت. بـه گفتـه کارشناسـان خالقیـت 
بـه  جدیـد  ایده هـای  بـه  رسـیدن  معنـای  بـه 
منظـور حـل مشـکالت بـا صحیـح تریـن روش 
بـوده از ایـن رو هـر گاه شـما تالشـی در زمینـه 
اصـالح، کوتـاه سـازی، بهینـه سـازی، اقتصادی 
کـردن و هـر فرآینـد دیگـری می کنید کـه باعث 
بهتـر شـدن فعالیتـی می شـود مـی تـوان آن را 
خالقیـت نامیـد و همچنیـن بکارگیـری نیـروی 
ذهـن و قـوای جسـمانی در پرداختـن بـه انبـوه 
تصـورات، رفتارهـا و در نهایـت بازدهی هایتـان را 
می تـوان نوعـی خالقیـت نامیـد لـذا خالقیـت 
نـدارد و می توانـد در  هیـچ مرزبنـدی خاصـی 
هـر بخشـی نمـود پیـدا کنـد از این رو همـه باید 
بـا توجـه بـه تخصـص و تجربـه خـود، خالقیت 
ایجـاد کننـد تـا شـاهد نتایـج جدیـدی در حوزه 

هـای مختلـف باشـیم.
می آیـد  میـدان  بـه  خالقیـت  نـام  وقتـی کـه 
ناخواسـته ذهن ها به سـمت بخش هـای عملی 
و علمـی مـی رود ولـی فـارغ از ایـن بخش هـا، 

آینده کشت پیاز 
در هاله ای از ابهام
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س:
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س:
عک

ـــان  ـــهر کرم ـــه ش ـــانی ب ـــرح آبرس ـــنا، ط ـــزارش ایس ـــه گ ب
ـــال  ـــور انتق ـــه منظ ـــال 94 ب ـــه از س ـــارود ک ـــد صف از س
ــت  ــه و ظرفیـ ــر ثانیـ ــب بـ ــزان 2 مترمکعـ ــه میـ آب بـ
ســـازی بـــرای انتقـــال آب از دریـــای عمـــان بـــه 
ــازندگی  ــرارگاه سـ ــط قـ ــران توسـ ــزی ایـ ــالت مرکـ فـ
خاتـــم االنبیـــاء آغـــاز شـــد ایـــن روزهـــا بـــا دســـتور 
دادســـتانی کرمـــان متوقـــف شـــده اســـت.در همیـــن 
راســـتا نیـــز اســـتاندار کرمـــان در جلســـه 13 تیرمـــاه 
بررســـی پروژه هـــای قـــرارگاه خاتم االنبیـــاء کرمـــان 
ـــارود و  ـــد صف ـــال آب از س ـــروژه انتق ـــت پ ـــاره وضعی درب
ـــروژه  ـــود: »پ ـــت ب ـــان گف ـــت آب شـــرب شـــهر کرم وضعی
ـــدود 50  ـــارود ح ـــد صف ـــان از س ـــهر کرم ـــن آب ش تامی
ـــز  ـــان نی ـــارد توم ـــدود 600 میلی ـــده و ح ـــرا ش ـــد اج درص
ـــه  ـــت ک ـــده اس ـــه ش ـــروژه هزین ـــن پ ـــرای ای ـــون ب تاکن
ـــارات  ـــل اعتب ـــروژه از مح ـــن پ ـــی ای ـــن مال ـــرای تامی ب
ـــور  ـــا حض ـــال 96 ب ـــذا در س ـــود ل ـــن ب ـــی غیرممک دولت
مدیـــران بانک هـــای کشـــور مقـــرر شـــد کـــه 10 بانـــک 
ـــاده  ـــل م ـــان از مح ـــارد توم ـــزار میلی ـــک ه ـــزان ی ـــه می ب
56 جهـــت اتمـــام ایـــن پـــروژه تامیـــن اعتبـــار کننـــد 
کـــه در نهایـــت ایـــن قـــرارداد در ســـال 97 بـــه امضـــا 
مدیـــران بانک هـــا، رییـــس ســـازمان برنامـــه بودجـــه 
ـــات  ـــل اعالم ـــه دلی ـــا ب ـــید ام ـــرو رس ـــور و وزارت نی کش
ـــار  ـــن اعتب ـــت ای ـــا در پرداخ ـــتان بانک ه ـــتانی اس دادس
ـــت  ـــه بهداش ـــد علی ـــی تهدی ـــر فدای ـــل کرده اند.«دکت تعل
عمومـــی، مشـــکالت محیـــط زیســـت، تضیـــع امـــوال 

ـــل  ـــی را دالی ـــن حکومت ـــت قوانی ـــدم رعای ـــی و ع عموم
ـــوان  ـــتان عن ـــتانی اس ـــط دادس ـــروژه توس ـــن پ ـــف ای توق
کرد.مهـــران عســـکرپور فعـــال محیـــط زیســـت در 
گفـــت و گـــو بـــا ایســـنا بـــا انتقـــاد از عملکـــرد وزارت 
ـــر  ـــا دیگ ـــال آب در دنی ـــث انتق ـــرد: بح ـــوان ک ـــرو عن نی
منســـوخ شـــده اســـت زیـــرا انتقـــال بیـــن حوضـــه ای 
اکوسیســـتم  نابـــودی  و  اقلیـــم  تغییـــرات  باعـــث 
هـــزاران  شـــیرینی کـــه  آب  رودخانـــه  می شـــود. 
ســـال در یـــک مســـیری جـــاری اســـت، اکوسیســـتم 
ـــروز  ـــبب ب ـــیر آن س ـــر مس ـــرده و تغیی ـــاد ک ـــی ایج خاص

ــد  ــت آن خواهـ ــاال دسـ ــتمی در بـ ــرات اکوسیسـ تغییـ
ــه  ــت بـ ــط زیسـ ــرای محیـ ــجوی دکتـ ــد.این دانشـ شـ
ایســـنا می گویـــد: تونـــل انتقـــال آب باعـــث می شـــود 
ـــوند  ـــل ش ـــر متص ـــه یکدیگ ـــی ب ـــای زیرزمین ـــه آب ه ک

کـــه همیـــن امـــر باعـــث شـــوری آب هـــا و همچنیـــن 
ـــد  ـــل آب خواه ـــادن داخ ـــنگین مع ـــزات س ـــش فل افزای
شـــد ضمـــن آنکـــه ســـبب خشـــک شـــدن درختـــان 
و نابـــودی حیوانـــات خواهـــد شـــد.وی تاکیـــد کـــرد: 
برخـــی مدیـــران اذعـــان می کننـــد کـــه شـــهر کرمـــان 
آب نـــدارد، امـــا بایـــد بداننـــد کـــه شـــهر کرمـــان 
ــتان های  ــه کوهسـ ــوده کـ ــه ای بـ ــهر فروچالـ ــک شـ یـ
همیشـــه  و  محاصـــره کرده انـــد  هـــزار  و  ســـیرچ 
ــای  ــوان از آب هـ ــی تـ ــرف دارد و مـ ــیرچ بـ ــوه سـ کـ
ـــهر  ـــن ش ـــن آب ای ـــرای تامی ـــق ب ـــن مناط ـــی ای زیرزمین
ــم در  ــرد: معتقدیـ ــد کـ ــکرپور تاکیـ ــتفاده کرد.عسـ اسـ
صورتـــی آب منتقـــل می شـــود کـــه رفـــع نیـــاز آب 
آشـــامیدنی مـــردم کرمـــان باشـــد بـــه گونـــه ای کـــه 
توانایـــی نســـل های آینـــده و کنونـــی جنـــوب اســـتان 
کرمـــان در حوضـــه هلیـــل را بـــه خطـــر نینـــدازد.

کـــرد:  اعـــالم  زیســـت  محیـــط  فعـــال  ایـــن 
اگـــر مـــردم شـــهر کرمـــان مشـــکل آب دارنـــد 
داخـــل  در  را  آب هـــا  حاضریـــم  جنوبی هـــا  مـــا 
بطـــری کـــرده و بـــرای مـــردم کرمـــان بیاوریـــم، 
ــا بـــذل و  ــا از گذشـــته مـــردم کریـــم و بـ مـــردم مـ
ــه  ــت کـ ــن اسـ ــا ایـ ــرف مـ ــد و حـ ــی بودنـ بخششـ
ــود. ــام شـ ــی انجـ ــاس کار کارشناسـ ــن کار براسـ ایـ

فرماندار جیرفت: من در جایگاهی نیســـتم 
که مخالف یا موافق طرح انتقال آب باشـــم

فرمانـــداری  سرپرســـت  عطاءپـــور  ابـــوذر 
صحبـــت  برخـــی  خصـــوص  در  نیـــز  جیرفـــت 
هـــای مطـــرح شـــده مبنـــی بـــر موافقـــت یـــا 
جیرفـــت  فرمانـــداری  تلویحـــی  موافقـــت  عـــدم 
سرشـــاخه های  از  آب  انتقـــال  طـــرح  بـــا 
خطـــه  ایـــن  مجـــازی  فضـــای  در  هلیـــل رود 
انتقـــال  ایـــن  معتقـــدم کـــه  بنـــده  می گویـــد:   
آب یـــک پـــروژه عظیمـــی اســـت کـــه بایســـتی 
کارشناســـان در مـــورد آن نظـــر دهنـــد.وی ادامـــه 
سرشـــاخه های  از  آب  انتقـــال  کارشناســـان  داد: 
ــال  ــوص انتقـ ــود در خصـ ــر خـ ــد نظـ ــل رود بایـ هلیـ
ــناس آب  ــده کارشـ ــد و بنـ ــالم کننـ ــات آن اعـ و تبعـ
نیســـتم کـــه بخواهـــم اظهـــار نظـــری نمایـــم و لـــذا 
دســـتگاه های متولـــی بایـــد اذعـــان کننـــد کـــه ایـــن 

خیـــر. یـــا  دارد  زیســـت محیطی  تبعـــات  پـــروژه 
سرپرســـت فرمانـــداری جیرفـــت تاکیـــد کـــرد: بنـــده 
ــا  ــت یـ ــم موافقـ ــه بخواهـ ــتم کـ ــی نیسـ در جایگاهـ
مخالفـــت کنـــم، زیـــرا ایـــن یـــک پـــروژه عظیمـــی 

اســـت و در حـــال اجراســـت کـــه برخـــی مخالـــف و 
ـــانی  ـــه کارشناس ـــتند ک ـــرح هس ـــن ط ـــق ای ـــی مواف برخ
ــد  ــد بیاینـ ــد بایـ ــی کرده انـ ــرح را کارشناسـ ــن طـ ایـ
و ادلـــه خـــود را مطـــرح کننـــد.وی در خصـــوص 

فرماندار جیرفت:من کارشناس آب نیستم نظر دهم کارشناسان طرح باید ادله خود را ارائه کنند

سیرابی کرمان به قیمت تشنگی جنوب

طـرح انتقـال آب از سـد صفـارود بـه کرمان ایـن روزها به ویـژه در جنوب اسـتان 
کرمـان بحث هایـی را مطـرح کـرده کـه هـم اکنـون اسـتان بـر سـر دوراهـی ایـن 
انتقـال آب قـرار گرفته اسـت، فعـاالن محیط زیسـت و برخی مردم ایـن منطقه از 
یـک سـو اسـتدالل های خـود را دارنـد و مسـووالن اسـتانی از سـوی دیگـر تنها راه 

نجـات تشـنگی کرمـان را صرفا ایـن راه مـی دانند.

آب  شـرکت  مدیرعامـل  علیـزاده  ابراهیـم 
ایسـنا  بـه  نیـز  کرمـان  اسـتان  منطقـه ای 
در  ابهامـات  یکسـری  دادسـتانی  می گویـد: 
خصـوص اجـرای ایـن طـرح دارد کـه باید این 
ابهامـات برطـرف شـود، ضمـن آنکـه بـه دلیل 
تبعـات اجتماعـی ایـن پـروژه فعـال متوقـف 
اسـت.وی بـا بیـان این مطلـب که مـردم مانع 
ایـن کار هسـتند، ادامـه داد: تـا ایـن لحظـه 
16 کیلومتـر از ۳8 کیلومتـر تونـل انتقـال آب 
اجرایـی شـده اسـت کـه حـدود ۳00 میلیـارد 
تومـان فقط تـا این لحظـه در بحث حفـر تونل 

هزینـه شـده اسـت.
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شنبه  5 مرداد 1398 کاغذ جنوب
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جانشـــین انتظامـــی کهنـــوج از توقیـــف 

ــف در  ــه متخلـ ــیله نقلیـ ــتگاه وسـ 129دسـ

ــزارش  ــه گـ ــرداد. بـ ــتان خبـ ــن شهرسـ ایـ

ــگاه  ــای باشـ ــتان هـ ــروه اسـ ــگار گـ خبرنـ

ــرهنگ  ــان، سـ ــوان از کرمـ ــگاران جـ خبرنـ

جانشـــین  یوســـفی،  احمـــد  حیـــدر 

ــا  ــت: بـ ــوج گفـ ــتان کهنـ ــی شهرسـ انتظامـ

ـــی  ـــوادث رانندگ ـــاالی ح ـــمار ب ـــه ش ـــه ب توج

از ابتـــدای خـــرداد مـــاه امســـال تاکنـــون، 

در راســـتای انضبـــاط بخشـــی ترافیکـــی، 6 

طـــرح برخـــورد بـــا خودرو هـــای متخلـــف 

در ایـــن شهرســـتان بـــه اجـــرا درآمـــد.وی 

افـــزود: در ایـــن طرح هـــا، 81 دســـتگاه 

موتورســـیکلت  دســـتگاه   48 و  خـــودرو 

متخلـــف بـــه علـــت نداشـــتن مـــدارک 

ــاز  ــای خطرسـ ــام رفتار هـ ــی و انجـ رانندگـ

ـــین  ـــگ شدند.جانش ـــه پارکین ـــف و روان توقی

ـــتمرار  ـــه اس ـــاره ب ـــا اش ـــوج ب ـــی کهن انتظام

طرح هـــای ارتقـــاء امنیـــت اجتماعـــی و 

ـــم  ـــگیری از جرائ ـــور پیش ـــه منظ ـــی ب ترافیک

و همچنیـــن کاهـــش ســـوانح رانندگـــی 

ــراری  ــدف پلیـــس برقـ ــرد: هـ ــح کـ تصریـ

نظـــم و امنیـــت در همـــه زمینه هـــا اســـت 

و در ایـــن راســـتا ســـایر نهاد هـــا و مـــردم 

ـــد. ـــش کنن ـــای نق ـــی ایف ـــه خوب ـــد ب ـــز بای نی

توقیف 129 دستگاه 
وسیله نقلیه متخلف 

در کهنوج 

خبر

منافقین؛ تنها گروه اپوزیسیونی 
که در ایران جایگاهی ندارد

خسارت 300میلیاردتومانی سیل 
به راه های قلعه گنج

مسووالن اجرایی هنجارشکنان 
را ملزم به رعایت قانون کنند

مـردم جیرفـت وعنبرآبـاد در مجلـس خاطـر 
نشـان کـرد: کارنامـه منافقیـن بعـد از گذشـت 
ایـن همـه سـال از پیـروزی انقـالب نشـان می 
دهـد کـه در جنـگ 8 سـاله ملت ایران بـا تمام 
تـوان بـرای صیانـت از خـاک خـود ایسـتاد و 

مبـارزه کـرد و شـهید، جانبـاز و آزاده داد.
کمالـی پـور بـا بیـان ایـن کـه منافقیـن دسـت 
ایـران  ملـت  مقابـل  در  و  دشـمن  دسـت  در 
ایسـتادند، افـزود: منافقیـن در جریـان هـای 
سیاسـی هـر جـا کـه جریانی بـه نفع نظـام بود 
بـر علیـه نظـام قـد کشـیدند و شمشـیر زدنـد.

وی ادامـه داد: در آخـر هـم منافقیـن در قالـب 
انجـام  مسـلحانه  اقدامـات  مرصـاد  عملیـات 
دادنـد و آن فاجعـه بـزرگ را ایجـاد کردند و بعد 
از آن هـم در اردوگاه هـا و پایـگاه هایشـان هـر 
جایـی کـه بحث دفـاع از انقـالب بود ایسـتادند 

و مخالفـت کردنـد.

در اثـر بـارش بـاران و جـاری شـدن 
بـه  تومـان  میلیـارد   300 سـیالب، 
راه هـای روسـتایی شهرسـتان قلعـه 
گنـج در جنـوب کرمـان خسـارت وارد 
شـد. رییـس اداره راهـداری و حمـل و نقـل جاده ای 
شهرسـتان قلعـه گنـج بـه خبرنـگار ایرنـا گفـت: بـه 
علـت بارندگـی هـای چنـد روز اخیر بـه 120 کیلومتر 
راه روسـتایی در 13 روسـتای بخـش چـاه دادخدای 
شهرستان قلعه گنج خسـارت وارد شد.محمد هادی 
بهبـودی افـزود: بیشـترین خسـارت ها بـه راه های 
روسـتایی چـاه المدیـن، گارو، سـردر، چهارتایـی و 
جهلـدر وارد شـده و درواقع سـیالب تخریب تعدادی 
از آبنماها، بسـتر راه و آبشسـتگی و آبردگی شـانه ها 
را به همراه داشـته اسـت.وی بیان کرد: بارش شـدید 
بـاران در ارتفاعـات قلعـه گنـج باعـث جـاری شـدن 
سـیالب در پاییـن دسـت و تخریـب چهـار دسـتگاه 
آبنمـا در محور ارتباطی قلعه گنج به روسـتای جهلدر 
شـد و بیـش از 200 متـر آبنمـا تخریب شـده اسـت.

بهبـودی از ترمیـم بسـتر آبنماهای خسـارت دیده در 
این محور با فروکش کردن سـیالب خبر داد و گفت: 
هـم اکنـون عبور و مرور در محورهای ارتباطی آسـیب 
دیـده بـر قـرار اسـت و هیـچ راه روسـتایی مسـدود 
نیسـت اما در 13 روسـتایی که بارش باران را داشـته 
ایـم نیـاز بـه تیغ زنـی محور بـه دلیل آبشسـتگی راه 
هـای روسـتایی وجـود دارد.رییـس اداره راهـداری و 
حمـل و نقل جاده ای شهرسـتان قلعه گنـج از اعزام 
یـک دسـتگاه گریـدر و یک دسـتگاه لودر بـه مناطق 
خسـارت دیـده خبـر داد و گفـت: بـه دلیـل خاکـی 
بـودن راه ارتباطـی ایـن روسـتاها، کمتریـن بارندگی 
باعـث تخریـب بسـتر راه می شـود.بهبودی با اشـاره 
بـه اینکه اینگونـه ناپایداری های جـوی در این فصل 
از سـال در حـوزه شهرسـتان قلعه گنج وجـود دارد از 
مـردم و رانندگان خواسـت در زمان عبـور از محل آب 
نماهـا جوانب احتیاط را رعایت کنند.مرکز شهرسـتان 
قلعـه گنـج در فاصلـه 420 کیلومتری جنـوب کرمان 

واقع شـده اسـت.

در  کهنـوج  مـردم  نماینـده  حمـزه 
اجرایـی  مسـووالن  مجلـس گفـت: 
وظیفـه دارنـد که در مقابـل افرادی که 
مـی خواهنـد هنجـار شـکنی و قانون 
شـکنی کننـد و قانـون را زیـر پـای بگذارنـد بـه نحـو 
مقتضـی در وهلـه اول آنـان را ارشـاد کننـد و چنانچه 
نشـد بـا الـزام و اسـتفاده از قوانیـن آنهـا را ملـزم به 
رعایـت قانـون کنند.احمـد حمـزه عضـو فراکسـیون 
امید مجلس شـورای اسـالمی در گفتگو با راه آرمان؛ 
بـا بیان اینکـه در جوامع بشـری ثبات، نظـم، امنیت 
و پیشـرفت هـر جامعـه در گـرو حاکمیت قانـون در 
آن جامعـه اسـت، گفـت: جامعه ما نیـز از این قاعده 
مسـتثنی نیسـت.وی بـا اشـاره بـه اینکـه قوانین که 
در کشـور نوشـته می شـود به جهـت رفاه، آسـایش 
و آرامـش مـردم اسـت، تصریـح کرد: تبییـن قوانین 
بـه ایـن معنـا نیسـت کـه صرفـا بـر کاغـذ نوشـته 
شـوند؛ مـی توان گفـت منظور قانـون گذار از نوشـتن 
و تصویـب قوانیـن ایـن اسـت که توسـط مسـئولین 
اجرایـی بـه اجرا گذاشـته شـود تـا به زندگـی بهتر در 

جامعـه کمـک کنند.نماینـده پنج شهرسـتان جنوبی 
اسـتان کرمـان در مجلـس شـورای اسـالمی تأکیـد 
کـرد: منشـأ اصلـی قانـون در کشـور مـا بـر اسـاس 
مبانـی شـرعی، دینـی و ارزش هایـی کـه بـه خاطـر 
آنهـا انقالب کردیم، اسـت؛ فلـذا رعایت قوانیـن از دو 
بعـد در کشـور ما الزامی اسـت؛ یکـی از آن جهت که 
وضـع و رعایـت قانون در هر کشـوری الزامی و امری 
پذیرفته اسـت.حمزه با اشـاره به مطلب فـوق افزود: 
بعـد دیگـر ایـن اسـت که بـا توجه بـه اینکـه قوانین 
در کشـور مـا منبعـث از منابـع دینی اسـت؛ بنابراین 
ایـن مسـئله افراد جامعه دینـی را ملزم بـه احترام و 
رعایـت مـی کنـد.وی با بیـان اینکه برخـی در جوامع  
قوانیـن را زیـر پـای مـی گذارنـد و جامعـه مـا نیز از 
ایـن قاعده مسـتثنی نیسـت، اظهـار کرد: مسـووالن 
اجرایـی وظیفـه دارنـد کـه در مقابـل افـرادی که می 
خواهند هنجار شـکنی و قانون شـکنی کنند و قانون 
را زیـر پای بگذارند به نحو مقتضـی در وهله اول آنان 
را ارشـاد کننـد و چنانچه نشـد بـا الزام و اسـتفاده از 

قوانیـن آنهـا را ملـزم بـه رعایت قانـون کنند.

هـادی شـفیعی- وقتـی کـه خالقیـت در رفـع 
پرونـده هـای طـالق هـم مصـداق پیـدا کـرده 
و طـالق را بـه وصـال تبدیـل مـی کنـد و ایـن 
مصـداق بـارز نـوآوری در شـورای حـل اختـالف 
جیرفـت اسـت. بـه گفتـه کارشناسـان خالقیـت 
بـه  جدیـد  ایده هـای  بـه  رسـیدن  معنـای  بـه 
منظـور حـل مشـکالت بـا صحیـح تریـن روش 
بـوده از ایـن رو هـر گاه شـما تالشـی در زمینـه 
اصـالح، کوتـاه سـازی، بهینـه سـازی، اقتصادی 
کـردن و هـر فرآینـد دیگـری می کنید کـه باعث 
بهتـر شـدن فعالیتـی می شـود مـی تـوان آن را 
خالقیـت نامیـد و همچنیـن بکارگیـری نیـروی 
ذهـن و قـوای جسـمانی در پرداختـن بـه انبـوه 
تصـورات، رفتارهـا و در نهایـت بازدهی هایتـان را 
می تـوان نوعـی خالقیـت نامیـد لـذا خالقیـت 
نـدارد و می توانـد در  هیـچ مرزبنـدی خاصـی 
هـر بخشـی نمـود پیـدا کنـد از این رو همـه باید 
بـا توجـه بـه تخصـص و تجربـه خـود، خالقیت 
ایجـاد کننـد تـا شـاهد نتایـج جدیـدی در حوزه 

هـای مختلـف باشـیم.
می آیـد  میـدان  بـه  خالقیـت  نـام  وقتـی کـه 
ناخواسـته ذهن ها به سـمت بخش هـای عملی 
و علمـی مـی رود ولـی فـارغ از ایـن بخش هـا، 

خالقیـت می توانـد در هـر بخشـی بـروز یابد  که 
ایـن مـورد در شـورای حـل اختـالف جیرفـت بـا 
منتـج شـدن پرونده هـای طـالق بـه سـازش و 

آشـتی چشـم نـوازی می کنـد.
از  جلوگیـری  بـرای  جیرفتـی  بانـوی  نـوآوری 
زوج هـا از  بسـیاری  زندگـی  شـدن  متالشـی 

رییس دادگسـتری شهرسـتان جیرفـت گفت: با 
ابتـکار و تالش بانوی خالق جیرفتی، از متالشـی 
جـوان  زوج هـای  از  بسـیاری  زندگـی  شـدن 
جلوگیری شـده  است.حسـین شـکوهی نسـب 
افزود: خانم شـفیقه شـفیعی با 15 سـال تجربه 
در شـورای حـل اختـالف، هـم اکنـون بـه عنوان 
رییـس شـعبه هشـت حـل اختالف شهرسـتان 
جیرفـت بـا بـکار گیـری شـیوه های خالقانـه و 
خـدا پسـندانه در جهت انصـراف زوجین از طالق 
تـالش می کنـد.وی ادامـه داد: خانـم شـفیعی 
همسـر شـهید واالمقام امان هللا غالمحسین پور 
بـوده و ایـن فرهنگـی بازنشسـته دارای سـوابق 
انقالبـی متعـددی چـه پیـش از انقـالب و چـه 
پـس از پیـروزی انقـالب، همچـون عضویـت در 
سـتاد پشـتیبانی جنـگ و بسـیج را در کارنامـه 
خود دارد و از سـال 1382 به صورت افتخاری به 
عضویت شـوراهای حـل اختالف در آمده اسـت.

رییس دادگسـتری شهرستان جیرفت بیان کرد: 
طـالق یکـی از مهمتریـن آسـیب های اجتماعـی 
در جامعـه محسـوب می شـود لذا بـرای کاهش 
این مشـکل نیاز به مشـارکت همه دسـتگاه های 
مرتبـط و افـراد خالقـی همچـون خانم شـفیعی 

داریـم تا شـاهد خروجـی مطلوبی باشـیم.
تالش برای تحکیم بنیان خانواده

بانـوی خـالق جیرفتی هـدف خـود را از نوآوری 
در سـازش پرونده هـای طـالق ورودی به شـعبه 
شـماره هشـت شـورای حل اختالف شهرسـتان 
جیرفـت را آمـوزش زوج هـای در معرض طالق 
خانـواده  بنیـان  تحکیـم  جهـت  در  تـالش  و 
دانست.شـفیقه شـفیعی افـزود: ایـن موفقیت 
حاصـل یـک کار جمعـی اسـت چـرا کـه اگـر 
طرفیـن دعـوا بـا اعضـای شـورای حـل اختالف 
موفقیتـی  هیـچ  نکننـد  همراهـی  و  همـکاری 
در  بـه شـیوه کار خـود  نمی شـود.وی  حاصـل 
شـعب شـورای حـل اختـالف اشـاره و تصریـح 
کـرد: پـس از مراجعـه زوجیـن متقاضـی طالق 
بـه ایـن شـعبه، بـه طرفیـن دعـوا مشـاوره های 
زوجیـن  از  هرکـدام  بـه  سـپس  و  ارائـه  الزم 
بـه صـورت رایـگان کتاب هایـی بـا موضوعـات 
داری،  همسـر  شـیوه های  جملـه  از  مختلـف 
آموزنـده  کتاب هـای  دیگـر  و  موفـق  ازدواج 
متناسـب بـا شـرایط فـرد بـه او اهـدا می شـود.

شـفیعی ادامه داد: سـپس بـه زوج های جوان 
فرصـت مطالعـه و تفکر می دهیم و در جلسـات 
بعـد بـا مراجعـه آنها بـه شـعبه، نتیجـه کار را به 
گفـت و گـو می گذاریـم و خوشـبختانه با عنایت 
بیشـتر  طرفیـن،  همراهـی  و  متعـال  خداونـد 
پرونده هـای خانوادگـی در ایـن شـعبه منجـر به 
سـازش می شـود.بانوی مبـارز انقالبـی جیرفت، 

ارتقـای سـطح آموزش های قبل، حیـن و بعد از 
ازدواج برای زوج های جوان در راسـتای داشـتن 
یـک زندگـی سـعادتمند را از راهکارهای کاهش 
طـالق در جامعه برشـمرد.رییس شـعبه شـماره 
هشـت شـورای حـل اختـالف جیرفت با اشـاره 
بـه اینکـه تمامـی کتاب هـا بـا هزینـه شـخصی 
تهیـه و در اختیـار مراجعان قـرار می گیرد، گفت: 
طـی چنـد سـال گذشـته افزون بـر 2 هـزار جلد 
کتـاب بـا هـدف کاهـش آسـیب های اجتماعی 

بـه مراجعـان اهـدا کـرده ایم. 
افزایش پرونده های طالق زنگ خطری برای 

خانواده ها
کارشـناس آسـیب های اجتماعی گفت: افزایش 
پرونده هـای طـالق در محاکـم قضایـی نگـران 
کننـده و زنگ خطر برای خانواده هاسـت.مهدیه 
رزاق پـور به پیامدهای طالق در جامعه و افزایش 
میـزان بزهـکاری و آسـیب های اجتماعی اشـاره 
کـرد و افـزود: ریشـه افزایـش پدیده طـالق، بی 
توجهـی بـه آمـوزش مهارتهـای زندگـی اسـت.

وی بـا بیـان اینکـه وجـود مهریه هـای سـنگین 
تاکنـون نتوانسـته اسـت مانـع از طـالق و زمینـه 
زوج  بـرای  زندگـی  تـداوم  و  سـاز خوشـبختی 
هـا شـود، اظهـار داشـت: آمـوزش مهـارت هـای 
زندگـی نقـش مهمـی در بهتر زندگی کـردن افراد 
جامعـه دارد از ایـن رو بایـد این اصـل برای همه 
زوجین توجه شـود.طی 2 سـال گذشـته شـعبه 
شـماره هشـت حـل اختـالف جیرفـت موفـق 
شـده کـه 413 فقـره پرونده را با صلح و سـازش 
مختومـه کند کـه از این تعـداد 285 مورد مربوط 
است.شهرسـتان  بـوده  خانوادگـی  دعـاوی  بـه 
جیرفـت بـا 308 هـزار نفـر جمعیـت در فاصلـه 
230 کیلومتـری جنوب کرمان واقع شـده اسـت.

طالق های جیرفت 
به وصال می انجامد

اســـت و در حـــال اجراســـت کـــه برخـــی مخالـــف و 
ـــانی  ـــه کارشناس ـــتند ک ـــرح هس ـــن ط ـــق ای ـــی مواف برخ
ــد  ــد بیاینـ ــد بایـ ــی کرده انـ ــرح را کارشناسـ ــن طـ ایـ
و ادلـــه خـــود را مطـــرح کننـــد.وی در خصـــوص 

وضعیـــت هلیـــل رود گفـــت: ســـال های ســـال اســـت 
ــر  ــال تاثیـ ــای امسـ ــا بارندگی هـ ــدارد امـ ــه آب نـ کـ
خوبـــی بـــر روی ایـــن رودخانـــه داشـــته اســـت.

ـــت  ـــط زیس ـــت محی ـــر کل حفاظ ـــاکری مدی ـــان ش مرج

ــا  ــنا بـ ــو ایسـ ــت و گـ ــز در گفـ ــان نیـ ــتان کرمـ اسـ
اشـــاره بـــه اینکـــه ســـد صفـــارود بـــرای تامیـــن آب 
ـــت،  ـــداث اس ـــال اح ـــر در ح ـــان و راب ـــهر کرم ـــرب ش ش
ــی  ــوز ارزیابـ ــود مجـ ــرار بـ ــته قـ ــد: در گذشـ می گویـ

ســـد صفـــارود گرفتـــه شـــود امـــا بـــه دلیـــل آنکـــه 
عملیـــات اجرایـــی آن آغـــاز شـــده بـــود، از دســـتور 
ـــرفت  ـــه پیش ـــه ب ـــا توج ـــون ب ـــا اکن ـــد ام ـــارج ش کار خ
80 درصـــدی احـــداث ســـاخت ســـد صفـــارود، اخـــذ 
ــت  ــط زیسـ ــتور کار محیـ ــد در دسـ ــن سـ ــوز ایـ مجـ
قـــرار گرفتـــه و در حـــال بررســـی اســـت.وی بـــا 
بیـــان ایـــن مطلـــب کـــه هنـــوز مجـــوزی بـــرای ســـد 
صفـــارود صـــادر نشـــده، در پاســـخ بـــه ایـــن ســـوال 
ـــد؟  ـــد ش ـــادر خواه ـــروژه را ص ـــن پ ـــوز ای ـــا مج ـــه آی ک
ــوز آن  ــای مجـ ــر کارهـ ــال حاضـ ــرد: در حـ ــوان کـ عنـ
ــم  ــر تصمیـ ــد منتظـ ــت و بایـ ــام اسـ ــت انجـ در دسـ
ســـازمان حفاظـــت محیـــط زیســـت کشـــور باشـــیم.

راهی  آب منطقه ای: هیچ 
بـــه جزء انتقال آب وجود ندارد

ــل  ــزاده مدیرعامـ ــم علیـ ــنا، ابراهیـ ــزارش ایسـ ــه گـ بـ
شـــرکت آب منطقـــه ای اســـتان کرمـــان نیـــز بـــه 
ایســـنا می گویـــد: دادســـتانی یکســـری ابهامـــات 
ــد  ــه بایـ ــرح دارد کـ ــن طـ ــرای ایـ ــوص اجـ در خصـ
ــه  ــه بـ ــن آنکـ ــود، ضمـ ــرف شـ ــات برطـ ــن ابهامـ ایـ
ـــف  ـــال متوق ـــروژه فع ـــن پ ـــی ای ـــات اجتماع ـــل تبع دلی
ـــع  ـــردم مان ـــه م ـــب ک ـــن مطل ـــان ای ـــا بی ـــت.وی ب اس
ــه 16  ــن لحظـ ــا ایـ ــه داد: تـ ــتند، ادامـ ــن کار هسـ ایـ
کیلومتـــر از 38 کیلومتـــر تونـــل انتقـــال آب اجرایـــی 
ـــط  ـــان فق ـــارد توم ـــدود 300 میلی ـــه ح ـــت ک ـــده اس ش
تـــا ایـــن لحظـــه در بحـــث حفـــر تونـــل هزینـــه 
منطقـــه ای  آب  شـــرکت  اســـت.مدیرعامل  شـــده 
ـــا  ـــه آی ـــوال ک ـــن س ـــه ای ـــخ ب ـــان در پاس ـــتان کرم اس
ــرای ایـــن  ــه اجـ ــا ادامـ ــدم موافقـــت بـ ــال عـ احتمـ
پـــروژه وجـــود دارد؟ خاطرنشـــان کـــرد: امیدواریـــم 
شـــبهات برطـــرف و ایـــن پـــروژه اجـــرا شـــود در 
آبـــی  لحـــاظ  از  کرمـــان  شـــهر  غیراین صـــورت 
ــد.علیزاده  ــد شـ ــکل خواهـ ــار مشـ ــدت دچـ ــه شـ بـ
براینکـــه  مبنـــی  برخـــی  اظهـــارات  خصـــوص  در 
می تـــوان آب شـــرب کرمـــان را از مناطـــق جوپـــار 
و ماهـــان تامیـــن کـــرد، بـــه ایســـنا گفـــت: چنیـــن 
چیـــزی امـــکان نـــدارد و فقـــط تنهـــا راه تامیـــن آب 
ــاخه های  ــال آب از سرشـ ــان انتقـ ــهر کرمـ ــرب شـ شـ
ـــدارد. ـــود ن ـــری وج ـــچ راه دیگ ـــت و هی ـــل رود اس هلی

این دانشجوی دکترای محیط زیست به 
ایسنا می گوید: تونل انتقال آب باعث 

می شود که آب های زیرزمینی به یکدیگر 
متصل شوند که همین امر باعث شوری 

آب ها و همچنین افزایش فلزات سنگین 
معادن داخل آب خواهد شد ضمن آنکه 

سبب خشک شدن درختان و نابودی 
حیوانات خواهد شد.وی تاکید کرد: برخی 
مدیران اذعان می کنند که شهر کرمان آب 

ندارد، اما باید بدانند که شهر کرمان یک 
شهر فروچاله ای بوده که کوهستان های 
سیرچ و هزار محاصره کرده اند و همیشه 

کوه سیرچ برف دارد و می توان از آب های 
زیرزمینی این مناطق برای تامین آب این 

شهر استفاده کرد.عسکرپور تاکید کرد: 
معتقدیم در صورتی آب منتقل می شود که 

رفع نیاز آب آشامیدنی مردم کرمان باشد به 
گونه ای که توانایی نسل های آینده و کنونی 

جنوب استان کرمان در حوضه هلیل را به 
خطر نیندازد.

فرماندار جیرفت:من کارشناس آب نیستم نظر دهم کارشناسان طرح باید ادله خود را ارائه کنند

سیرابی کرمان به قیمت تشنگی جنوب

آگهی تحدید حدود اختصاصی 
چـون ششـدانگ یکبـاب خانه پـالک 33 فرعـی از182 اصلی واقـع در بخش 
8 کرمـان به مسـاحت 510/46 متـر مربع واقع در کرمان کوهپایه روسـتای ده 
شـیب خیابان شـهید صالحی کوچـه روبـه روی تکیه ابوالفضل مـورد تقاضای 
خانـم رحیمـه علـی زاده تـا کنون تحدید حـدود نشـده و نیاز به تحدیـد حدود 
اختصاصـی دارد و اعمـال تبصـره ذیـل مـاده 15 قانـون ثبـت هـم میسـر نمیباشـد لذا حسـب 
درخواسـت مالـک بـه شـماره 7621_98/4/29 بدینوسـیله اگهـی تحدیـد حـدود اختصاصـی 
منتشـر و عملیـات تحدیدی از سـاعت 8صبـح روز 98/5/27 در محل شـروع و به عمل خواهد 
امـد لـذاذ بـه مالـک یـا مالکین امـالک مجاور رقبـه مزبور اخطـار میگردد کـه در موعـد مقرر در 
ایـن اعـالن در محـل وقـوع ملک حاضـر و در صورت عـدم مراجعه مجاوریـن عملیات تحدیدی 
بـا معرفـی مالک انجام و چنانچه کسـی نسـبت به حـدود و حقوق ارتقاقی ان اعتراضی داشـته 
باشـد طبـق ماده20قانون ثبت حداکثر ظرف مـدت 30 روز پس از تنظیم صورتمجلس تحدیدی 
اعتـراض خـود را کتبـا بـه ایـن اداره اعـالم نماینـد و ظرف مـدت یکمـاه از تاریخ اعـالم اعتراض 
مهلـت دارنـدد تـا بـه دادگاه صالحه مراجعه و اقدام به تقدیم دادخواسـت نموده و رسـید تقدیم 
دادخواسـت را از دادگاه اخـذ نمـوده و بـه ایـن اداره تسـلیم نماینـد بدیهی اسـت پـس از مضی 
مهلـت یـاد شـده و ارائه گواهی عدم تقدیم دادخواسـت توسـط متقاضی ثبـت عملیات ثبتی به 

نـام وی ادامـه خواهـد یافت وهیچگونـه ادعایی مسـموع نخواهد بود 
تاریخ انتشار 98/5/5 

عیسی حافظی فر- رئیس ثبت اسناد و امالک منطقه 1 کرمان/م الف: 641

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

هیـات موضـوع قانـون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی-.
آگهـی موضـوع مـاده 3 قانون و مـاده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیـت ثبتی و اراضی 
و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی برابـر رای شـماره 139860319012000827 هیـات اول موضوع 
قانـون تعییـن تکلیـف وضعیت ثبتی اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی مسـتقر در واحد ثبتـی حوزه ثبت 
ملـک سـیرجان تصرفـات مالکانـه بالمعـارض متقاضـی خانـم زهـره بشـنه فرزند حسـن صـادره از سـیرجان در 
ششـدانگ یـک باب مغازه به مسـاحت 80/88مترمربع پـالک 1134 و 487 فرعـی از 2311 اصلی واقع در بخش 
35 کرمـان بـه آدرس سـیرجان بلـوار سـید جمـال مهیا شـهر روبـروی بانک صـادرات خریـداری از مالک رسـمی 
آقـای حسـین و غالمعبـاس بازمانـده قرائی محرز گردیده اسـت. لذا به منظـور اطالع عموم مراتـب در دو نوبت به 
فاصلـه 15 روز آگهـی مـی شـود در صورتی که اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیت متقاضی اعتراضی داشـته 
باشـند مـی تواننـد از تاریـخ انتشـار اولین آگهی به مـدت دو ماه اعتراض خـود را به این اداره تسـلیم و پس از اخذ 
رسـید، ظـرف مـدت یک ماه از تاریخ تسـلیم اعتراض، دادخواسـت خود را به مراجـع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی 

اسـت در صـورت انقضـای مـدت مذکـور و عـدم وصول اعتـراض طبق مقررات سـند مالکیت صادر خواهد شـد. 
تاریخ انتشار نوبت اول : 1398/05/05-تاریخ انتشار نوبت دوم : 1398/05/20
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آگهی تحدید حدود اختصاصی 
چـون ششـدانگ یکبـاب خانـه پـالک 34 فرعـی  از 182 اصلـی واقـع در 
بخـش 8 کرمـان بـه  مسـاحت 429/99 متـر مربع واقـع در کرمـان کوهپایه 
روسـتای ده شـیب خیابـان شـهید صالحی کوچـه روبه روی شـهید صالحی 
مـورد تقاضـای خانـم رحیمه علـی زاده تا کنـون تحدید حدود نشـده و نیازبه 
تحدیـد حـدود  اختصاصی دارد و اعمال تبصره ذیل ماده 15 قانون تبصره هم میسـر نمیباشـد 
لـذا حسـب درخواسـت مالـک بـه شـماره 7621_98/4/29 بدینوسـیله اگهـی تحدیـد حدود 
اختصاصـی منتشـر و عملیـات تحدیـدی از سـاعت 8 صبـح روز 98/5/27 در محـل شـروع 
و بعمـل خواهـد امـد لـذا بـه مالـک یا مالکیـن امالک مجـاور رقبـه مزبـور اخطار میگـردد که 
در موعـد مقـرر در ایـن اعـالن در محـل وقوع ملـک حاضر و درصـورت عدم مراجعـه مجاورین 
عملیـات تحدیـدی بـا معرفی مالک انجام و چنانچه کسـی نسـبت به حدود و حقـوق ارتقاقی 
ان اعتراضـی داشـته باشـد طبق مـاده 20 قانون ثبت حداکثر ظرف مـدت 30 روز پس از تنظیم 
صورتمجلـس تحدیـدی اعتراض خـود را کتبا به ایـن اداره اعالم نمایید و ظـرف مدت یکماه از 
تاریـخ اعـالم اعتـراض مهلت دارند تـا به دادگاه صالحـه مراجعه و اقدام به تقدیم دادخواسـت 
نمـوده و رسـید تقدیـم دادخواسـت را از دادگاه اخـذ و به این اداره تسـلیم نمایند بدیهی اسـت 
پـس از مضـی مهلـت یـاد شـده و ارائه گواهی عـدم تقدیم دادخواسـت توسـط متقاضی ثبت 

عملیـات ثبتـی بنـام وی ادامـه خواهد یافـت و هیچگونـه ادعایی مسـموع نخواهد بود 
تاریخ انتشار 98/5/5

عیسی حافظی فر-رئیس ثبت اسناد و امالک منطقه 1 کرمان/ م الف:642

آگهی ابالغ اجرائیه کالسه 9800۷۳4  
بدینوسـیله به آقای شـهرام لشکری، به شـماره شناسنامه 
861 فرزنـد حشـمت هللا بـه شـماره ملـی 2991442166 
تاریـخ تولـد 1345/06/30 بدهـکار پرونـده کالسـه فـوق 
ایشـان  آدرس  ابـالغ،  ابـالغ،  مامـور  گـزارش  برابـر  کـه 
شناسـایی نگردیـده ابـالغ مـی گـردد که بابـت مهریه به همسـر خـود مبلغ 
54/360/000/000 ریـال بـه انضمـام حقـوق دولتـی بدهکار می باشـید که بر 
اثـر عـدم پرداخـت وجه بسـتانکار درخواسـت صـدور اجرائیه نمـوده پس از 
تشـریفات قانونـی اجرائیـه صـادر و بکالسـه فـوق در ایـن اجرا مطـرح می 
باشـد لـذا طبـق مـاده 18/19 آئیـن نامه اجرائی مفاد اسـناد رسـمی بشـما 
ابـالغ مـی گردد از تاریخ انتشـار ایـن آگهی که تاریخ ابالغ اجرائیه محسـوب 
اسـت فقـط یـک نوبـت در روزنامـه درج و منتشـر مـی گـردد ظـرف مـدت 
ده روز نسـبت بـه پرداخـت بدهـی خـود اقـدام و در غیـر این صـورت بدون 
انتشـار آگهـی دیگـری عملیـات اجرائـی طبـق مقـررات علیه شـما تعقیب 

خواهد شـد. 
کفیل اداره اجرای اسناد رسمی کرمان-زهرا سرمست/م الف:649

بحران کم آبی را جدی بگیریم

مدیر عامل شرکت مدیریت منابع آب ایران خبر داد:

کرمان جزء ۳ استان کشور در مواجهه 
با کسری مخزن آب

تجمیع ساختمان های اداره کل 
راه و شهرسازی استان کرمان

مدیـر عامـل شـرکت مدیریت منابـع آب ایران گفت: 
در برخـی مناطـق کشـور همچـون اسـتان کرمـان، 
جریـان  آب های سـطحی محدود اسـت و این مهم 
باعـث شـده که فشـار زیادی بـه آب هـای زیرزمینی 
وارد شـود و همیـن امـر باعـث شـده اسـتان کرمان 
آب،  بـا کسـری مخـزن  اسـتان کشـور  جـزء سـه 

باشد.
محمـد حـاج رسـولیها پیـش از ظهر سـوم مردادماه 
در آئیـن تودیـع و معارفـه مدیر عامل جدید شـرکت 
آب منطقـه ای اسـتان کرمـان بـا اشـاره بـه وقـوع 
بارندگـی هـای انتهای سـال گذشـته و ابتدای سـال 
جـاری گفـت: بـا اینکه بسـیار متاثـر شـدیم از وقوع 
سـیل در مناطـق مختلف کشـور و ضربـه های جانی 
و مالـی وارده بـه مـردم عزیـز ایـران، امـا از سـوی 
دیگـر اتفـاق میمونـی در سـال آبی جـاری رخ داد و 

کشـور از یـک بحـران بـزرگ نجـات یافت.
سـال های  بارندگی هـای  میـزان  بـه  اشـاره  بـا  وی 
اخیـر در کشـور و اسـتان کرمـان ادامه داد: در سـال 
گذشـته در اسـتان کرمان به میزان یک سـوم دوران 
بلنـد مـدت خود شـاهد بارندگـی بودیـم به طوری که 
در سـال گذشـته 53 میلیمتـر بارندگـی در اسـتان 
کرمـان گـزارش شـد اما تا به امروز و در سـال جاری 
حـدود 173 میلیمتـر میـزان بارندگی هـای اسـتان 
کرمـان بـوده اسـت.مدیر عامـل شـرکت مدیریـت 
منابـع آب ایـران بیان کـرد: با توجه بـه بارندگی های 
امسـال جریان ورودی به سـدهای کشـور حدود سه 
برابـر بـوده اسـت و در اسـتان کرمـان ایـن جریـان 
ورودی بـه حـدود 2٫5 برابـر رسـیده اسـت که جای 
خوشـحالی دارد امـا همچنـان از موقعیـت خـروج 

بحـران فاصلـه داریم.
وی داد: در برخـی مناطـق کشـور همچـون اسـتان 
کرمـان، جریـان  آب هـای سـطحی محدود اسـت و 
ایـن مهـم باعث شـده که فشـار زیـادی بـه آب های 
شـده  باعـث  امـر  همیـن  و  شـود  وارد  زیرزمینـی 
اسـتان کرمـان جـزء سـه اسـتان کشـور بـا کسـری 

مخـزن آب، باشـد.
حاج رسـولیها اظهـار کرد: بـه طوری جـدی معتقدیم 
اقدامـات در راسـتای تامیـن و  کـه در کنـار سـایر 

انتقـال آب بـرای اسـتان کرمـان، بایـد مدیریت آب 
الگـوی مدیریتـی  نیـز مدنظـر داشـته باشـیم و  را 
مناسـب در بخـش آب هـای زیرزمینـی را تعریـف و 

براسـاس آن الگـو برداشـت آب داشـته باشـیم.
مدیریـت  را  اسـتان کرمـان  آب  اصلـی  محـور  وی 
بـر آب هـای زیرزمینـی دانسـت و افـزود: مدیریـت 
در  بایـد  اسـت کـه  کارهایـی  از  یکـی  آبخیـزداری 
هـای  آب  از  برداشـت  الگـوی  تعریـف  راسـتای 

گیـرد. قـرار  مدنظـر  زیرزمینـی 
مدیـر عامـل شـرکت مدیریـت منابـع آب ایـران از 
توقـف طـرح انتقـال آب از س صفـارود بـه شـهر 
کرمـان سـخن بـه میـان آورد و بیـان کـرد: بایـد بـه 
صـورت یکپارچـه مسـاله کمبـود آب را حـل کنیـم 
و  امکانـات  همـه  از  نیـز  راسـتا  همیـن  در  بایـد  و 
آب  مشـکل  حـل  زیـرا  اسـتفاده کنیـم  ظرفیت هـا 
شـرب اسـتان کرمـان سـبب خواهـد شـد 90 درصد 

مشـکالت مـا در اسـتان کرمـان حـل شـود.
دولـت  و  نویـن  فناوری هـای  بـه  اشـاره  بـا  وی 
الکترونیـک و بحـث راه انـدازی سـامانه سـاما اظهار 
منافـع  از  را  مـا  را می توانـد  مـا  اقتصـاد آب  کـرد: 
وزارتخانـه ای بیـرون کنـد. اگـر ارزش آب را نادیـده 
بگیریـم، مشـکل آب رفـع نخواهـد شـد. در دهـه 
80 رایـگان کـردن آب باعـث گسسـتگی آب و بـروز 
مشـکالتی شـد کـه امروز بـا آن دسـت و پنجـه نرم 

می کنیـم.
مدیـر عامـل شـرکت مدیریـت منابـع آب ایـران بـه 
یکـی از طـرح هـای مهـم اسـتان کرمان در راسـتای 
تامیـن آب شـهرهای شـمالی اسـتان اشـاره کـرد و 
گفـت: بحـث سـاخت سـد قدرونـی کـه در فاصلـه 
منظـور  بـه  کرمـان  شـهر  شـمال  135 کیلومتـری 
تامیـن آب شـرب شهرسـتان هـای راور و زرنـد، در 
دسـت اقـدام اسـت بایـد سـریعتر انجـام شـود تـا 
بتوانیـم از آب زمسـتان امسـال بـرای آبگیـری سـد 

اسـتفاده کنیـم.
زحمـات  از  تشـکر  و  تقدیـر  ضمـن  حاج رسـولیها 
ابراهیـم علیـزاده گفـت: امیدواریـم آقـای رشـیدی 
در مسـئولیت جدید همانند مسـئولیت های گذشـته 

موفـق باشـد.

در راسـتای خدمـت رسـانی متمرکـز بـه مراجعـان، 
سـاختمان هـای اداره کل راه و شهرسـازی اسـتان 

کرمـان تجمیـع شـد.
بـه گـزارش اداره ارتباطـات و اطـالع رسـانی اداره کل 
راه و شهرسـازی اسـتان کرمـان، سـاختمان شـماره 
2 ایـن اداره کل واقـع در خیابـان شـهید کامیـاب که 
خدمـات حـوزه هـای امـالک و حقوقـی، مسـکن و 
بازآفرینـی شـهری و شهرسـازی و معمـاری در آن 

ارائـه مـی شـد بـه سـاختمان اصلـی ایـن اداره کل 
واقـع در سـه راه سـیلو، رو بـه روی سـه راه فارابـی 

شـد. منتقل 
بـه  تمـام خدمـات مربـوط  روز شـنبه 5 مـرداد  از 
اداره کل راه و شهرسـازی اسـتان کرمـان در محـل 
سـاختمان واقع در سـه راه سـیلو انجام خواهد شد.

شـماره تماس های اداره کل راه و شهرسـازی استان 
کرمان 19- 32542112 - 034 اعالم شـده است.
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پورابراهیمی خبر داد: 
نیمه دوم سال جاری، بهره برداری از پروژه 

انتقال آب از خلیج فارس به سیرجان 

نماینــده مــردم کرمــان و راور در مجلــس شــورای اســالمی بــا انتقــاد شــدید از 
طوالنــی شــدن پــروژه ســد خرســان، تصریــح کــرد: خوشــبختانه پــروژه انتقــال 
ــت و  ــام اس ــال انج ــی در ح ــرعت خوب ــا س ــان ب ــه کرم ــارس ب ــج ف آب از خلی
ــی  ــن مال ــان تامی ــارد توم ــزار میلی ــز در ســال گذشــته 2 ه ــن راســتا نی در همی
ــال  ــروژه انتق ــال پ ــه دوم امس ــه در نیم ــت ک ــورت گرف ــروژه ص ــن پ ــرای ای ب
ــرداری  ــور به بهره ب ــس جمه ــور ریی ــا حض ــیرجان ب ــه س ــارس ب ــج ف آب از خلی

خواهــد رســید.
ــر ســوم مردادمــاه در  ــه گــزارش ایســنا محمدرضــا پورابراهیمــی پیــش از ظه ب
ــتان  ــه ای اس ــرکت آب منطق ــد ش ــل جدی ــر عام ــه مدی ــع و معارف ــن تودی آئی
ــد  ــت: بای ــان گف ــتان کرم ــب آب در اس ــت نامناس ــه وضعی ــاره ب ــا اش ــان ب کرم
بــرای موضــوع آب اســتان کرمــان فکــر اساســی کنیــم. تاکنــون بــه ایــن شــدت 

ــته ایم. ــکل آب نداش ــان مش ــهر کرم ــژه ش ــه وی ــان و ب ــتان کرم اس
ــه  ــان س ــهر کرم ــکل آب در ش ــع مش ــرای رف ــه ب ــب ک ــن مطل ــان ای ــا بی وی ب
پــروژه در دســتور کار قــرار دارد، اظهــار کــرد: انتقــال حوضــه بــه حوضــه یکــی از 
ایــن پروژه هــا بــوده اســت امــا بــا همــه ایــن مشــکالت معتقدیــم اگــر پــروژه 
ــد  ــوده، بای ــان براســاس کار کارشناســی نب ــه کرم ــارود ب ــال آب از ســد صف انتق
ــت  ــه قیم ــتان ب ــه ای از اس ــودی منطق ــه ناب ــی ب ــا راض ــرا م ــود زی ــف ش متوق

ــان نیســتیم. ــن آب شــرب کرم تامی
نماینــده مــردم کرمــان و راور در مجلــس شــورای اســالمی بــا انتقــاد شــدید از 
طوالنــی شــدن پــروژه ســد خرســان، تصریــح کــرد: خوشــبختانه پــروژه انتقــال 
ــت و  ــام اس ــال انج ــی در ح ــرعت خوب ــا س ــان ب ــه کرم ــارس ب ــج ف آب از خلی
ــی  ــن مال ــان تامی ــارد توم ــزار میلی ــز در ســال گذشــته 2 ه ــن راســتا نی در همی
ــال  ــروژه انتق ــال پ ــه دوم امس ــه در نیم ــت ک ــورت گرف ــروژه ص ــن پ ــرای ای ب
ــرداری  ــور به بهره ب ــس جمه ــور ریی ــا حض ــیرجان ب ــه س ــارس ب ــج ف آب از خلی

خواهــد رســید.
ــف  ــز متوق ــال آب از کارون نی ــروژه انتق ــه پ ــه اینک ــه ب ــا توج ــه داد: ب وی ادام
ــه  ــده ک ــذاری ش ــنجان لوله گ ــیر رفس ــر در مس ــدود 40 کیلومت ــت، ح ــده اس ش
ــع کــه از خلیــج  ــرای انتقــال آب مــازاد مصــرف صنای ــوان از ایــن مســیر ب می ت
فــارس منتقــل مــی شــود، بــرای تامیــن آب شــرب شــهر کرمــان اســتفاده کــرد.

عامل انسانی باعث سوختن بیش از
 10 هکتار از مراتع  در پاریز سیرجان شد

ــان،  ــوان از کرمـ ــگاران جـ ــگاه خبرنـ ــزارش باشـ ــه گـ بـ

ـــیرجان  ـــتان س ـــز شهرس ـــدار پاری ـــان بخش ـــی صادقی مجتب

گفـــت : حادثـــه آتـــش ســـوزی در منطقـــه چشـــمه ذغالـــی 

ـــوای ســـیرجان  روز پنجشـــنبه روی  ـــی و خـــوش آب و ه ـــق ییالق ـــز از مناط پاری

ـــد. ـــوش ش ـــاعت  خام ـــد س ـــد از چن ـــردم بع ـــالش م ـــا ت داد و  ب

ـــاره  ـــا اش ـــم ب ـــز ه ـــت پاری ـــط زیس ـــن محی ـــئول انجم ـــتانی مس ـــی کوهس  مجتب

ـــگران  ـــت از گردش ـــوده اس ـــانی ب ـــل انس ـــوزی، عام ـــش س ـــت آت ـــه عل ـــه اینک ب

و چوپانـــان محلـــی خواســـت بـــا توجـــه بـــه گرمـــای هـــوا و وجـــود بوتـــه 

ــند و از  ــد باشـ ــاد می کننـ ــه ایجـ ــی کـ ــب آتش هایـ ــک، مراقـ ــای خشـ زار هـ

ــاوی آب  ــتیکی حـ ــای پالسـ ــه ای و بطری هـ ــای شیشـ ــردن بطری هـ ــا کـ رهـ

ـــدرت  ـــن ق ـــون ذره بی ـــایل، همچ ـــن وس ـــرا ای ـــد، زی ـــودداری کنن ـــت خ در طبیع

ـــن  ـــش گرفت ـــث آت ـــن اســـت باع ـــد و ممک ـــور خورشـــید را دارن ـــردن ن ـــز ک متمرک

ــوند. ــای خشـــک شـ بوته هـ

آتش سوزی

بــه گــزارش باشــگاه خبرنــگاران جــوان،  کریــم 
ــر  ــتان راب ــاورزی شهرس ــاد کش ــر جه ــمی مدی قاس
شهرســتان  ایــن  اداری  شــورای  جلســه  گفــت: 
ــا  ــراط ب ــرم خ ــا ک ــی ب ــارزه تلفیق ــت مب ــا محوری ب
حضــور پــور خاتــون معــاون تولیــدات گیاهــی، 
طاهــری مدیــر حفــظ نباتــات، لطفعلــی زاده مدیــر 
ــاد کشــاورزی اســتان کرمــان  ــی ســازمان جه باغبان
ــین  ــیج مهندس ــس بس ــکرپور رئی ــرهنگ عس و س
محــل  در  اســتان  طبیعــی  منابــع  و  کشــاورزی 

فرمانــداری شهرســتان رابــر برگــزار شــد.
ــتان  ــدار شهرس ــدری فرمان ــه امیرحی ــن جلس در ای
گفــت: بــا توجــه بــه اینکــه گــردوی شهرســتان رابــر 
ــت دارای  ــر کیفی ــم از نظ ــت و ه ــر کمی ــم از نظ ه
رتبــه باالیــی در کشــور اســت و از طرفــی ســطح زیــر 
کشــت بــاالی ایــن محصــول در شهرســتان، آن را بــه 
ــع  ــن منب ــاورزی و مهمتری ــول کش ــن محص مهمتری
ــل کــرده اســت. درآمــد کشــاورزان شهرســتان تبدی

ســال های  در  متاســفانه  اینکــه  بیــان  بــا  وی 

ــن  ــرد ای ــه شــدت عملک ــرم خــراط ب ــت ک ــر آف اخی
محصــول را کاهــش داده، افزود:بــه ایــن جهــت 
مبــارزه بــا ایــن آفــت در الویــت کاری قــرار دارد تــا 
هــم بتــوان کمیــت تولیــد گــردوی ایــن شهرســتان 
را حفــظ کــرد و هــم بتــوان درآمــد باغــداران و 

کشــاورزان را افزایــش داد.
در ادامــه پــور خاتــون اظهــار داشــت: امــروزه بحــث 
ــی  ــاورزی موضوع ــش کش ــد در بخ ــتغال و تولی اش
ــت و آن  ــوان از آن گذش ــی بت ــه راحت ــه ب ــت ک نیس
را نادیــده گرفــت و تحریم هــا نیــز در ســال های 
ــرده  ــز ک ــردم تمرک ــی م ــاج اصل ــر روی مایحت اخی
اســت و همیــن امــر در بحــث کشــاورزی وظیفــه ی 
ــن  ــد در ای ــا بای ــت و م ــرده اس ــنگین تر ک ــارا س م

ــم. ــدان کنی ــالش خــود را دو چن ــر ت ام
وی افــزود: از ایــن بابــت شهرســتان رابــر کــه مزیــن 
ــا  ــتان ج ــردو در اس ــن گ ــد بهتری ــه تولی ــت ب هس
ــردوی  ــات گ ــوزه باغ ــاص در ح ــای خ دارد تالش ه

شهرســتان انجــام شــود.

معــاون تولیــدات گیاهــی ســازمان اظهــار کــرد: 
متاســفانه اســتان کرمــان بیــش از 15 ســال درگیــر 
ــار آن  ــی از آث ــوده و یک ــدد ب ــالی های متع خشکس
ظهــور و طغیــان آفاتــی نظیــر کــرم خــراط بــوده کــه 
ــمال  ــات ش ــردو در باغ ــد گ ــم تولی ــروز می بینی ام
ــور  ــن منظ ــه همی ــده ب ــادی ش ــر اقتص ــتان غی اس
ســعی خودمــان را متمرکــز کردیــم روی مبــارزه 
ــی  ــه خوب ــر و تجرب ــت در شهرســتان راب ــن آف ــا ای ب
ــه در شهرســتان بردســیر داشــتیم کــه  ــن زمین در ای
آفــت کــرم خــراط در ایــن شهرســتان مدیریــت 

شــد.
پــور خاتــون بــا اشــاره بــه اینکــه همیــن طــرح را در 
شهرســتان رابــر بــه مرحلــه اجــرا خواهیم گذاشــت و 
ایــن امــر توجــه ویــژه فرمانــدار و همــکاری گســترده 
بســیج ســازندگی را مــی طلبــد، اذعــان داشــت: در 
ــاد  ــازمان جه ــن س ــه بی ــم نام ــم تفاه ــدد تنظی ص
کشــاورزی و فرمانــداری شهرســتان هســتیم تــا 

ایــن آفــت در ایــن شهرســتان کنتــرل شــود.

آوای محلی           کنترل آفت کرم خراط در شهرستان رابر با همکاری فرمانداری این شهرستان 

 دوَتل بوُدم مو ای داِغ ِچُشنت
 تو ناُدنی ِچکـــــد زاِغ چُشنت
 نگاُهم ِکرِدت و َابـــروت ُور دآ
مو بودم ای َهمــا یاِغ چُشنت!

شاعر :  منصور رئیسی

 تو خی آ چادن رنگی، کشنگی
 مو سهُمم بوده دلتنگی، کشنگی!

 َلِوت ُپرخندٔه هـــــــــر جا ادیُدم
همی که شوخی و شنگی، کشنگی

شاعر : منصور رئیسی

 مدل های ُمِد روزت منو کشت
 عزیزم ،اون دک و پوزت منو کشت

 تو این گرما نرو از خونه بیرون
سراپای عرق سوزت منو کشت!!

شاعر :  راشدانصاری

 ُمحُلم نادهه چن وخته فاطو
 خدایی کم ُمحلی سخته فاطو
 َنکَن ندرت َبهم  ناسازگاری

بِهل تا که ُبگُن خوشوخته فاطو

شاعر :  منصور رئیسی

 بلوچی گَردنی، میالک کهنو
 ُمو  نرد آ دو چشم پاک کهنو
 ُموُروتم لی لروالرو بخونیه

که نابو هچ کجا مث خاک کهنو

شاعر :  پریسا کلکلی

خرید خودروهای ورزش و جوانان 
از کجا آب می خورد؟

سرپرست اداره ورزش استان: بعد از 20 سال 15 ماشین اسقاط شد که 11 ماشین در حال جایگزین شدن هستند

چند روزی اسـت کـه در فضای مجازی خبرهایی منتشـر 
شـده، مبنـی بـر ایـن کـه اداره ورزش و جوانـان اسـتان 
کرمـان، در زمـان سرپرسـتی جدید ایـن اداره، بدون دلیل 
موجـه ای اقـدام بـه خریـد 13 دسـتگاه خـودرو سـواری 
زاده  وحیـد کریـم  بـه سـراغ   رو  ایـن  از  اسـت،  کـرده 

سرپرسـت فعلـی ایـن اداره رفتیـم. 
کریـم زاده بـه مـا توضیـح داد کـه اداره ورزش حـق خریـد 
هیـچ ماشـینی ندارد مگـر این که از سـازمان دارایـی اجازه 
آن را دریافـت کـرده باشـد. در واقـع  طبـق مـاده 2 قانـون 

مجـوز خریـد هر خودرو سـواری منوط به اسـقاط ماشـین 
هـای قبلـی آن اداره )تربیـت بدنـی( اسـت. تاکنـون 15 

ماشـین که متعلق به 20 سـال پیش بودند اسـقاط شدند. 
کریـم زاده ادامـه داد: بهمـن 97 بـه کمـک یـک َخیـر 
7ماشـین خریـداری شـد. پـس از آن هـم امسـال قبـل 
از اتمـام سـال مالـی یعنـی چنـد روز قبـل از تمام شـدن 
تیرماه موافقت خرید 5 ماشـین )طبـق ماده 2 قانون ( از 
طرف سـازمان مدیریـت و برنامه ریزی اسـتان را دریافت 
کردیم  که از این 5 ماشـین سـه مورد آن 405 و دو مورد 
آن سـمند هسـتند. الزم بـه ذکر اسـت ایران خـودرو  فقط 

4 خـودرو بـه مـا تحویـل می دهد.
یـک  ورزش  اداره  مـا گفـت:  بـه  اداره  ایـن  سرپرسـت 
مدیـرکل، 23 رییس،3معاونـت دارد کـه باید بـرای آن ها 
ماشـین تهیـه شـود، تـا بـه حـال فقـط 7 خودرو سـواری 
بـرای مدیـران شهرسـتان هـای اسـتان خریـداری شـده 

اسـت. بعـد از 20 سـال 15 ماشـین اسـقاط شـد و بـه 
دنبال آن 11 ماشـین در حال جایگزین شـدن هسـتند که 

7مـوردش هـم توسـط َخیـر خریـداری شـد.
شـایان ذکـر اسـت، سرپرسـت فعلـی ایـن اداره، مـدارک 
الزم را بـه خبرنـگار مـا نشـان داد اما اجـازه تصویربرداری 
نـداد و اعـالم کـرد نمی توانـد، اسـناد اداری را نشـر دهـد.

مرتبط با گزارش 
خصـوص  در  دارایـی  امـور  و  اقتصـاد  وزارت  پرتـال  در 
اعتبـارات مصـوب و یا ابالغی به اسـتان از محـل اعتبارات 
آمـده  ای ملـی  دارائی هـای سـرمایه  تملـک  طرح هـای 
اسـت : در اجـرای تبصـره 1 مـاده 2 آئیـن نامـه اجرائـی 
مـواد 1 و 3 الیحـه قانونـی نحـوه اسـتفاده از اتومبیل های 
تشـکیل  محـل   ، زائـد  اتومبیل هـای  فـروش  و  دولتـی 
کمیسـیون مـاده 2 بـرای دسـتگاه های کـه دارای بودجـه 
متمرکـز هسـتند و اعتبارات مصوب و یا ابالغی به اسـتان 
از محـل اعتبـارات طرح هـای تملـک دارائی های سـرمایه 

ای ملـی، برعهـده ایـن اداره کل قـرار دارد.
ضمنـًا محـل تشـکیل کمیسـیون بـرای کلیـه طرح هـای 
اسـتانی  و  ملـی  ای  سـرمایه  دارائی هـای  تملـک 
شـرکت های دولتی حسـب محل اقامت مجریـان در این 
اداره کل یـا ادارات کل امـور اقتصـادی و دارائـی اسـتان ها 

اسـت .

راضیه زنگی آبادی
گزارش/کاغذ وطن

سرپرســت اداره ورزش بــه مــا گفــت: ایــن اداره 
یــک مدیــرکل، 2۳ رییس،۳معاونــت دارد کــه 
بایــد بــرای آن هــا ماشــین تهیــه شــود، تــا بــه 
ــرای مدیــران  حــال فقــط ۷ خــودرو ســواری ب
شهرســتان هــای اســتان خریــداری شــده 
ــقاط  ــین اس ــال 15 ماش ــد از 20 س ــت. بع اس
شــد و بــه دنبــال آن 11 ماشــین در حــال 
جایگزیــن شــدن هســتند کــه ۷مــوردش هــم 

ــد. ــداری ش ــر خری ــط َخی توس

معـاون امـور صنایـع وزارت صنعـت، معـدن و تجـارت 
گفـت: بایـد صنعتگـران در زمینه تامین و تـدارک مواد 
اسـتفاده  داخلـی  ظرفیت هـای  از  تجهیـزات  و  اولیـه 
کننـد کـه ارزش فعالیـت ایـن مجموعـه در مقابلـه بـا 
دشـمن کمتر از سـاقط کـردن پهباد آمریکایی نیسـت.

همایـش  در  مقیمـی  فرشـاد  ایسـنا   گـزارش  بـه 
بزرداشـت صنعـت و معـدن در کرمـان بـا اشـاره بـه 
اینکـه یکـی از مسـائل اصلـی در تولیـد، تامیـن مالـی 
اسـت، اظهـار کرد: بـرای اینکـه بتوانیم وضعیـت تولید 
را در سـطح سـال 96 حفـظ کنیـم، بـه دو تـا سـه برابر 
عدد مصوب شـده برای امسـال به سـرمایه در گردش 
نیـاز داریـم و حتـی رشـد 41 درصـدی در دو ماهه اول 
امسـال در پرداخـت تسـهیالت پاسـخگوی فضـا و نیاز 

تولیـدی کشـور نبوده اسـت.
وی افـزود: برآورد تسـهیالت موردنیـاز ارزی و ریالی را 
بـه بانـک مرکـزی ارائه کرده ایـم اما مشـکالتی در این 

فضـا وجـود دارد و ما پیگیر هسـتیم.
مقیمـی بـا اشـاره بـه توجـه بـه صنایعـی کـه در نـوک 
پیـکان تحریـم ها قـرار گرفته اند، تصریـح کرد: بخش 
قابـل توجهـی از مسـائلی کـه گالیـه فعـاالن اقتصادی 

اسـتان کرمـان بود، حل شـده اسـت.
معـاون امـور صنایع وزارت صنعت، معـدن و تجارت در 
بخـش دیگـری از سـخنانش بیـان کـرد: سیاسـت ما 
بـر جلوگیـری از واردات کاالهایـی اسـت کـه تولیـد آن 
در کشـور وجـود دارد و بـه عنـوان مثـال بعـد از حضور 
در کرمـان، جلـوی واردات رینگ آلومینیومی در کشـور 
گرفتـه شـده و جلـوی تامیـن ارز ثبـت سـفارش های 

گذشـته نیـز بـا هماهنگی گرفته شـده اسـت.

مقیمـی با تاکید بر اینکه یکـی از مهم ترین موضوعات 
امـروز که در کشـور بـا جدیت دنبال می شـود، موضوع 
جلوگیـری از واردات کاالهـای دارای تولیـد داخـل بوده 
کـه در همیـن راسـتا نیـز همه ناهمـواری های سـر راه 
و فشـارها را نیـز تحمـل خواهیـم کـرد: از سـوی دیگـر 
بایـد کاالهـای داخلـی را به عرصـه نمایش گذاشـت تا 
مـردم بـا آنها شـوند که در همین راسـتا اولیـن و بزرگ 
تریـن نمایشـگاه صنعتـی کشـور کـه نیازمنـدی هـا را 
بـه نمایـش گذاشـت، در تهران برگـزار کردیـم و برنامه 
برگـزاری ایـن گونـه نمایشـگاه هـا را در اسـتان هـای 

کشـور در دسـتور کار قـرار داده ایم.
 210 نیازهـای  نمایشـگاه  ایـن  در  تصریـح کـرد:  وی 
واحـد صنعتـی کشـور را بـه نمایـش گذاشـتیم و یکـی 
از اتفاقـات مهـم ایـن نمایشـگاه، برقـراری رابطـه بیـن 
نیـاز و توانمنـدی ها بـود و اگر بخواهیم مسـائل را حل 
کنیـم، 60 درصـد کار بـه ایـن برمی گـردد که مسـئله را 

خـوب شناسـایی کنیم.
در  کـرد:  اظهـار  صمـت  وزارت  صنایـع  امـور  معـاون 
صنعـت قطعـه سـازی 35 قطعـه کـه در ایـن کشـور 
نیـاز به یـک ریال سـرمایه گذاری نداشـت، شناسـایی 
و قـرارداد بیـن تامیـن کننـده و متقاضـی بسـتیم کـه 
همیـن مسـئله 80 میلیـون یـورو کاهش ارزبـری را به 

دنبـال داشـت.
تامیـن و  بایـد صنعتگـران در زمینـه  بیـان کـرد:  وی 
تـدارک مـواد اولیـه و تجهیزات از ظرفیـت های داخلی 
مجموعـه  ایـن  فعالیـت  ارزش  کـه  کننـد  اسـتفاده 
پهپـاد  سـاقط کـردن  از  دشـمن کمتـر  بـا  مقابلـه  در 

نیسـت. آمریکایـی 

مقیمـی بـا اشـاره بـه آرامـش بـه وجـود آمـده در بازار 
وزارت صمـت گفـت:  فعالیـت  زمینـه  در  پتروشـیمی 
در حـوزه مـواد اولیـه ایـن الگـو را کـه امـروز در برخـی 
اجـرا  پایلـوت  صـورت  بـه  پتروشـیمی  محصـوالت 
کردیـم، در همـه محصوالتـی کـه در بـورس عرضـه می 
شـود، تعمیـم خواهیـم داد تـا تولیدگران بـا آرامش به 

مـواد اولیـه داخلـی دسـت پیـدا کننـد.
وی در ادامـه دربـاره تسـهیالت تبصـره 18 گفت: حدود 
900 میلیـارد تومـان بـه بانـک هـا سـپرده شـده و 900 
فعالیـت  و  دارد  ملـی  توسـعه  صنـدوق  نیـز  میلیـارد 

آغـاز شـده و یارانـه ای کـه بایـد بابـت ایـن تسـهیالت 
پرداخـت شـود، بـه بانک ها بـه صورت کامـل پرداخت 

است. شـده 
معـاون وزیـر صنعـت، معـدن و تجـارت اظهـار کـرد: 
وزارت صمـت بـه تنهایـی متولـی اصلـی تولید نیسـت، 
بلکـه بانـک هـا، ادارات مالیاتـی، بیمـه هـا و ... بایـد 
دسـت بـه دسـت هـم داده و در کنـار نهضـت سـاخت 
داخـل کـه پرچمـدار آن هسـتیم، همدلـی و نهضـت 

همـکاری ملـی در زمینـه رونـق تولیـد شـکل بگیـرد.
مقبلـی بـا بیـان اینکـه حـدود 40 مـورد از موانـع تولید 
احصـاء شـده و در شـورای هماهنگی اقتصـادی دولت 
از  یکـی  تصریـح کـرد:  اسـت  مسـیر  طـی  حـال  در 
مـواردی کـه در سـتاد ملـی تسـهیل و رفع موانـع تولید 
دنبـال مـی کنیـم، شناسـایی و ارائـه راهـکار اسـت که 
بایـد حتمـا در کنـار مشـکالت راهکارها را ارائـه بدهیم.

ارزش تولید مواد اولیه در داخل، کمتر از ساقط کردن پهباد نیست

شرکت های کرمانی از تسهیالت 
خودروسازی ملی محروم مانده اند

بـه گفته معـاون سیاسـی، امنیتی صنعت
و اجتماعی اسـتاندار کرمان، چهار 
تسـهیالت  تومـان  میلیـارد  هـزار 
و  سـایپا  خودروسـازی  شـرکت های  اختیـار  در  بانکـی 
از  ایـران خـودرو قـرار گرفتـه کـه شـرکت های کرمانـی 

دریافـت ایـن تسـهیالت ملـی محـروم مانـده انـد. 
بـه گـزارش ایرنـا، محمدصـادق بصیری روز پنجشـنبه در 
آییـن تجلیـل از واحدهـای صنعتی و معدنی برتر اسـتان 
در محـل اتـاق کرمـان افـزود: ایـن محرومیـت معیشـت  
11 هـزار کارگر خودرو سـازی شهرسـتان بـم را در معرض 
تهدیـد بیـکاری قـرار داده و بـه علـت مشـکالت مالـی و 
نداشـتن نقدینگـی ایـن شـرکت هـا دچار چالـش هایی 

شـده اند.
معـاون سیاسـی، امنیتـی و اجتماعـی اسـتاندار کرمـان 

گفـت: فقـدان پرداخـت این تسـهیالت از طرفـی موجب 
شـده کـه آمار تولیـد ماهانـه خودروسـازان در ارگ جدید 
بـم کرمـان بـه صـورت سـاالنه کاهـش یابـد و از دیگـر 
سـو بـا تعدیـل  14 درصـدی و افـت نیـروی انسـانی در 

شـرکت های خودروسـازی بـم مواجـه شـده ایـم.
نقـش  ایفـای  بـدون  اینکـه  بـر  تاکیـد  بـا  بصیـری  
امنیـت  برقـراری  در  توانیـم  نمـی  تولیـدی  کارگاه هـای 
داشـت:  اظهـار  باشـیم  داشـته  توفیقـی  کشـور  شـرق 
تفـاوت نـرخ ارز نیـز بـرای برخـی کارگاه هـا و خـوردرو 

اسـت. کـرده  ایجـاد  چالش هایـی  سـازان 
معـاون سیاسـی، امنیتـی و اجتماعـی اسـتاندار کرمـان 
افزایـش  و  فعـال  نیمـه  واحدهـای  انـدازی  راه  گفـت: 
ظرفیـت واحدهـای فعـال، راه انـدازی واحدهـای جدیـد 
بـه نظـرات  بـا ظرفیـت هـای اسـتان، توجـه  متناسـب 

در  آن  از  اسـتفاده  و  قوانیـن  بـه  تسـلط  کارشناسـی، 
راسـتای رونـق تولیـد، صـدور سـریع مجوزهـا از پنجـره 
واحـد سـرمایه گـذاری و توسـعه شـرکت هـای دانـش 
بنیـان برنامـه هـای اسـتان کرمـان بـرای رونـق تولیـد 

اسـت.
وی بیـان کـرد: از مهرمـاه 97 تـا تیرمـاه سـال 98 تعداد 
30 نامه از اسـتانداری کرمان به مقامات کشـوری ارسـال 
مسـئوالن  سـوی  از  ای  کننـده  امیـدوار  اتفـاق  و  شـده 
کشـوری نیفتـاده اسـت و این در حالی اسـت کـه برخی 
از ایـن نامـه هـا مصوب شـورای تامین اسـتان هسـتند.

و  تجـارت  و  وزارت صنعـت، معـدن  از  افـزود:  بصیـری 
مـی  اسـالمی  شـورای  مجلـس  اقتصـادی  کمیسـیون 
خواهیـم چتـر حمایتـی خـود را بـر بنـگاه هـای تولیـدی 
کرمـان حفـظ کنـد کـه بتوانیـم در حـوزه امنیتـی و تولید 

وظایـف خـود را بـه صـورت مطلـوب انجـام دهیـم.
وی تاکیـد کـرد: تمامـی موفقیـت های اسـتان کرمان در 
گـرو تولیـد اسـت و رونـق کسـب و کار و تولیـد موجـب 
کاهـش رشـد تخلفـات و کاهـش مشـکالت امنیتی این 

اسـتان و شـرق کشـور می شـود.
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