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ما را در تلگرام دنبال کنید
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تردید در متحدان 
واشنگتن

جالل خوش چهره
یادداشت مهمان

او در ایـن کار به فرسـوده سـازی مقاومـت تهران 
دربرابـر خواسـت های یکسـویه واشـنگتن امیـد 
بسـته  اسـت. امـا ایـن، یـک روی سـکه اسـت. 
در  از فرسـودگی  نشـانه هایی  بـروز  دیگـر،  روی 
ائتـالف دولت هـا  تـوان واشـنگتن بـرای ایجـاد 

مقابـل ایـران اسـت.
بـروز تنـش در روابـط ایـران و بریتانیـا بـر سـر 
جبل الطـارق  در  شـده  توقیـف  نفتکش هـای 
تنـدرو  جنـاح  در  را  امیـد  ایـن  هرمـز،  تنگـه  و 
واشـنگتن ایجاد کرد که بسـتر الزم برای تشـکیل 
ائتـالف علیـه ایـران میـان قدرت هـای اقتصادی 
و شـرایط تحمیـل آرایـش امنیتی تـازه در منطقه 
خلیـج فـارس فراهـم شـده اسـت. تغییـر دولت 
در بریتانیـا و انتخـاب »بوریـس جانسـون« بـه 
عنـوان نخسـت وزیـر بـه ایـن امیـد واشـنگتن و 
متحـدان منطقه ای آن دامـن زد. دیری نپائید که 
لنـدن به رغـم اعـزام ناوگان هـای دریایـی خود به 
آب هـای خلیج فـارس، مرز سیاسـت هایش را با 
واشـنگتن در قبـال ایـران اعـالم کـرد. مقام هـای 
این کشـور رسـمًا عـدم همراهـی خـود را در آنچه 
واشـنگتن در پـی آن اسـت، بیـان کردنـد. لنـدن 
خواسـتار حـل و فصل تنش با تهـران درچارچوب 
گفت وگوهـای دیپلماتیـک شـد. آلمان و فرانسـه 
امنیتـی  طـرح  بـا  را  همراهـی خـود  عـدم  نیـز 
پرهیـز  و  اعـالم  فـارس  خلیـج  در  واشـنگتن 
خـود را از درگیـر شـدن در یـک جنگ ناخواسـته 
کـه هرلحظـه ممکـن اسـت شـعله ور شـود، بـه 
صراحـت بیـان کردنـد. اما ایـن همـه رخدادهای 
فرسـاینده در اجـرای سیاسـت فشـار حداکثـری 

علیـه ایران نیسـت.
امـارات عربـی متحـده به عنـوان یکـی از اعضای 
اصلی گـروه متحدان منطقه ای واشـنگتن، تمایل 
خـود را بـرای کاهـش تنـش در روابـط بـا ایـران 
اعـالم کـرده اسـت. مقام هـای این کشـور ترجیح 
خـود را بـه حـل و فصـل اختالفـات در چارچـوب 
کرده انـد.  ابـراز  دیپلماتیـک  گفت وگوهـای 
در  نیـز  سـعودی  عربسـتان  دولـت  مقام هـای 
رویکـردی هم پوشـاننده، از گفت وگـو با تهـران به 
جـای منازعه سـخن به میـان آورده انـد. تغییر در 
آرایـش جبهه بنـدی علیـه ایـران نه تنهـا بـه بـروز 
نشـانه های فرسـودگی در تالش هـای واشـنگتن 
انجامیـده، بلکـه سـبب وحشـت در تل آویـو نیـز 
شـده اسـت. »بنیامیـن نتانیاهو« کـه در ماه های 
اخیـر مشـعوف از نزدیـک شـدن بـه اهـداف ضد 
ایرانـی خـود بـود، حـاال بـرای حفـظ موقعیـت 
ایجـاد شـده، در دوسـطح نظامـی و  بـه ظاهـر 
دیپلماتیک وارد عمل شـده اسـت. رژیم اسرائیل 
از یکسـو به تشـدید اقدام های نظامـی پرداخته و 
از سـوی دیگر بـا رهبران اروپایی مشـغول رایزنی 

اسـت. فعال 
دولت هـای  نیـز  و  منطقـه ای  متحـدان  تردیـد 
اروپایی در همراهی با واشـنگتن، بیش از هرچیز 
دو علـت دارد: اینکه ایران هدف سـهل الوصول در 
مطامـع سیاسـی و نظامـی نیسـت. دیگـر اینکـه 
ماهیت سیاسـت و جنس تعامـالت پیدا و پنهان 
دولـت ترامـپ محـل شـک اسـت. همانگونـه که 
اروپائیـان حاضـر بـه همراهـی بـا سیاسـت های 
یکجانبه گـرا و در این حال ماجراجویانه واشـنگتن 
در منطقه نیسـتند، متحـدان منطقه ای ترامپ نیز 
بـا رصـد رفتـار او و دولتـش، بـه طـور جـدی بـه 
ارزیابـی خطرپذیـری در این همراهـی پرداخته و 
برخـی تجدیدنظرهـا را در رفتار خود بـروز داده اند. 
افشـای دعـوت دولـت ترامـپ از »محمـد جـواد 
ظریـف« بـرای گفت وگـو در هنـگام حضـور او در 
ماننـد  و گزارش هایـی  اخبـار  انتشـار  نیویـورک، 
بـاره  در  الیـوم«  »بغـداد  خبـری  پایـگاه  آنچـه 
اظهـارات سـفیر امریـکا در بغـداد کـرده، از جملـه 
متحـدان  تردیـد  عوامـل  و  نگران کننـده  نـکات 
براسـاس  اسـت.  شـده  واشـنگتن  منطقـه ای 
گزارش منتشـر شـده از سـوی پایـگاه خبری یاد 
شـده »ماتیـو تولـر« سـفیر امریـکا در میزگـردی 
بـا نماینـدگان رسـانه های عراقـی مدعـی اسـت: 
حـل  بـرای  واشـنگتن  سـوی  از  »تالش هایـی 
بحـران میـان ایـران و امریـکا وجـود دارد.« وی 
در این بـاره بـه وجـود کانال های مسـتقیم اشـاره 
و تصریـح کـرده کـه واشـنگتن نمی خواهـد درجه 

تنـش بـا تهـران افزایـش یابد.
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طرح جامع توسعه گردشگری کرمان تهیه می شود

طـرح جامـع برای توسـعه گردشـگری اسـتان در دسـت 
تهیـه قـرار دارد و تـا ایـن طـرح در اولویـت نباشـد بـه 

اهـداف تعییـن شـده نمـی رسـیم.
بـه گـزارش ایرنـا، سرپرسـت اداره کل میـراث فرهنگـی، 
اسـتان کرمـان شـامگاه  و گردشـگری  دسـتی  صنایـع 
چهارشـنبه در نشسـت خبـری بـه مناسـبت روز خبرنگار 
گفـت: بایـد در طـرح جامـع گردشـگری،  بازارهای هدف 
را تعریـف کنیـم تـا کرمـان بـه مقصـد گردشـگری تبدیل 

. د شو
فریـدون فعالـی افزود: سـتاد دائمی تسـهیالت سـفر در 
هفتـه هـای اخیـر راه انـدازی شـده اسـت و بـرای طـول 
سـال جهـت سـاماندهی سـفرها برنامـه ریزی مـی کند.

وی  بـا اشـاره بـه لـزوم برنامه ریـزی جذب گردشـگران 
خارجـی اظهار داشـت: در سـه ماهه نخسـت امسـال 1۲ 
هزار گردشـگر خارجی وارد اسـتان شـده اند که آمار ورود 

گردشـگران خارجـی به کرمان رشـد خوبـی دارد.

سرپرسـت اداره کل میـراث فرهنگـی، صنایـع دسـتی و 
گردشـگری اسـتان کرمـان تصریـح کـرد: ظرفیـت هـای 
بسـیار خوبـی در ایـن اسـتان وجـود دارد و سـعی داریم 
بـا برنامـه عملیاتی توسـط مشـاوران اتفاقـات خوبی رقم 

بخورد.
وی بـا بیـان اینکـه اولویـت ها و پـروژه های حـوزه کاری 
را مشـخص کردیـم ادامـه داد: مرمـت و سـاماندهی باغ 
مـوزه هرنـدی شـهر کرمـان، مرمـت و سـاماندهی خانـه 
بازارچـه صنایـع دسـتی، مرمـت   بـه عنـوان  اوشـیدری 
آزاد سـازی  بـازار قلعـه محمـود، تملـک و  سـاماندهی 
حریـم قلعـه اردشـیر و قلعـه دختـر و سـاماندهی بـاغ 

شـاهزاده ماهـان از اولویـت هـا محسـوب مـی شـود.
اصلـی  رکـن  عنـوان  بـه  آمـوزش  تاکیـد کـرد:  فعالـی 
فعالیت صنایع دسـتی محسـوب می شـود، اما آموزش، 
مربوط به صنایع دسـتی منسـوخ شـده اسـت و مـا باید 
بـا راه انـدازی بازارچـه و ایجاد شـغل از فعـاالن این حوزه 

حمایـت کنیم.
وی بـا اشـاره بـه پتانسـیل باالی اسـتان کرمـان در حوزه 
گردشـگری و میراث فرهنگی افزود:  مسـئوالن و بخش 
خصوصـی کـه افراد دانشـمند و کارشناسـی در آن حضور 
دارنـد به ما در رسـیدن بـه اهداف مشـترکمان می توانند 

بسـیار کمک کنند.
سرپرسـت اداره کل میـراث فرهنگـی، صنایـع دسـتی و 

گردشـگری اسـتان کرمـان بیان کـرد: بسـیاری از بناهای 
تاریخـی کرمـان کـه در تملـک سـازمان هـا و بـه صـورت 
خصوصـی، دارای ارزش معمـاری هسـتند کـه سـازمان 

میـراث فرهنگـی بـرای ثبـت آنهـا اقـدام مـی کند.
وی افـزود: ایـن فضاهای تاریخی بـرای تبدیل به فضای 
گردشـگری و تجاری واگذار می شـود و سـازمان میراث 
فرهنگـی تسـهیالت 50 درصد مرمـت پـروژه را به صورت 

بالعـوض پرداخـت می کند.
فعالـی بـا بیـان اینکـه در حـال حاضـر ۶0 کارگاه مرمتـی 
در سراسـر اسـتان فعال هسـتند تاکید کرد: با مشـارکت 
سـایر نهادهـا و بخـش خصوصـی ایـن تعـداد کارگاه می 

تواند بسـیار افزایش داشـته باشـد.
وی با اشـاره بـه راه اندازی موزه مطبوعات اسـتان کرمان 
گفـت: مـوزه فعلـی مطبوعـات کرمـان شـبیه نمایشـگاه 
اسـت و در آینـده نزدیـک مـوزه ای در شـان مطبوعـات 

ایـن اسـتان راه انـدازی خواهد شـد.
دسـتی  فرهنگـی، صنایـع  میـراث  اداره کل  سرپرسـت 
بحـث  در  داشـت:  اظهـار  اسـتان کرمـان  و گردشـگری 
مجتمـع تجـاری صـاروج پارس، سـال 91 درخواسـتی از 
سـوی سـرمایه گذار به میراث فرهنگی داده شـده اسـت 
کـه بایـد طبـق ضوابط اعالم شـده عمـل می کردنـد و در 
حـال حاضـر کمیته ای بـه اختالف پیش آمده رسـیدگی 

مـی کند.
وی اظهـار داشـت:  سـاخت مـوزه منطقـه ای جیرفـت 
اسـت  در  فیزیکـی  پیشـرفت  دارای 10 درصـد  اکنـون 
دسـتور کار قـرار دارد و بـرای راه انـدازی مـوزه منطقـه ای 

جیرفـت حـدود 90 میلیـارد تومـان اعتبـار نیـاز اسـت که 
بایـد منابـع آن از سـه محـل اسـتانی، ملـی و مصوبـات 

سـفر رییـس جمهـور تامیـن شـود.
پـروژه   13۷ حاضـر  حـال  در  داد:  ادامـه  فعالـی 
سـرمایه گذاری در بخـش گردشـگری در سـطح اسـتان 
پـروژه   ۶0 هتـل،  آن  مـورد   15 اجراسـت کـه  حـال  در 
بوم گـردی و ۶۲ مـورد مجتمـع و مرکـز تفریحی هسـتند 
و 150 میلیـارد تومـان تسـهیالت بـرای پروژه هـا معرفی 

شـده انـد.
وی بـا بیـان اینکـه ۴0 درصـد ظرفیـت هتل هـای کرمان 
اشـغال شـده اسـت افـزود: بایـد هتل هـا به روز رسـانی 
شـوند و خدمـات جانبـی ارائـه کنند تـا توجیـه اقتصادی 

پیـدا کنند.
سرپرسـت اداره کل میـراث فرهنگـی، صنایـع دسـتی و 
گردشـگری اسـتان کرمـان بیـان کـرد: طـرح هتـل بـام 
کرمـان هنـوز بـه میـراث فرهنگی ارائه نشـده اسـت و در 
هـر طـرح باید ظرفیـت ها و سـاختارهای محیطـی مورد 

توجـه قـرار گیرد.
وی بـا اشـاره به اینکه در کرمـان ۶00 هکتار بافت تاریخی 
داریم تصریح کرد: ضوابط مختلفی برای سـاخت و سـاز 
در بافـت تاریخـی وجـود دارد و بـا کمک شـهرداری طرح 

جامعـی برای آن تهیه می شـود.
فعالـی تاکیـد کـرد: آیین ها و جشـنواره هـای مختلفی 
در اسـتان برگـزار مـی شـود کـه بایـد متناسـب بـا آنهـا 
برنامه ریـزی کنیـم تـا مانـدگاری گردشـگران افزایـش 

پیـدا کند.

صادرکنندگان پسته را دریابید
سـتاد عالـی پسـته اسـتان کرمـان در حالی روز گذشـته 
برگـزار شـد که یکـی از دغدغـه های صادرکنندگان پسـته 
مشـکالت مربـوط بـه نحـوه بازگشـت ارز بـه کشـور بـود 
مشـکلی بـه گفته فرهـاد آگاه عضـو انجمن پسـته ایران 
باعـث شـده حـدود 35 هـزار تـن پسـته سـال گذشـته 
صـادر نشـود.این رقـم انبار محصـول پسـته در حالی رخ 
داده کـه کل میـزان تولید پسـته 8۷ هزار تن بوده اسـت.

نماینـدگان  کرمـان،  اسـتاندار  باحضـور  جلسـه  ایـن 
پسـته  صادرکننـدگان  و  کننـدگان  تولیـد  مجلـس، 
برگـزار شـد. در ابتـدای ایـن جلسـه تولیـد کننـدگان و 
صادرکننـدگان خـود از مشـکالت  خـود سـخن گفتنـد.

نقطـه مشـترک تمامـی صحبت هـای صادر کننـدگان و  
مشـکالت مربوط به بازگشـت به ارز کشـور بود. بخشـی  
از ایـن مشـکالت مربوط بـه بدقولی هـای بانک مرکزی 
و بخـش دیگـر آن تفـاوت نحـوه بازگشـت ارز از طریـق 

بود. سامانه سـنا 
پورابراهیمـی نماینـده مـردم کرمان و راور در این جلسـه 
بـه  مربـوط  پسـته کشـور  صـادرات  درصـد   80 گفـت 
اسـتان کرمـان اسـت و نبایـد اجـازه داد ایـن جایـگاه از 
دسـت رود. بـه گفتـه پـور ابراهیمـی افرادی که در سـال 
گذشـته صادرات داشـته و تسـویه حسـاب نداشـته اند، 
نگرانی هایـی دارنـد و اگـر چه بانک مرکـزی راهکارهایی 
داشـته امـا بـه دلیـل بخشـنامه هـای متعـدد و  گاهـا 

متناقـض بـا مشـکالتی مواجـه شـده اند.
او معتقـد اسـت  الزم اسـت که پیگیری هـای الزم برای 

برگـزاری سـتاد عالـی پسـته کشـور تـا دو هفتـه آینـده 
و قبـل از برداشـت ایـن محصـول بـا محوریـت کرمـان 

شـود. انجام 
و کشـاورزی  بازرگانـی، صنایـع، معـادن  اتـاق  رئیـس 
اینکـه  بـه  اشـاره  بـا  ایـن نشسـت  در  اسـتان کرمـان 
انباشـت پسـته علی رغم کمبود محصول پسـته در سال 
گذشـته حکایت از مشـکالت صادرات دارد، اظهارداشت: 
امیدواریـم در سـال جـاری بـا کمتریـن مشـکل روبـرو 

شیم. با
سـید مهـدی طبیـب زاده  ادامـه داد: در حـال حاضـر 
موضوعاتـی از جملـه تامیـن مالی، ارز و انباشـت پسـته 
از مشـکالت موجـود در حـوزه پسـته به شـمار مـی رود.

وی بـا اشـاره بـه ایـن مطلـب که در سـال های گذشـته 
بـه صـورت میانگیـن ۶0 درصد پسـته تولیدی در کشـور 
صـادر مـی شـده اسـت، عنـوان کـرد: در سـال هـای کم 
محصـول نیـز بـه صورت سـنتی حجـم صادرات بیشـتر 
از سـال هـای پرمحصـول و بیـش از میانگیـن ۶0 درصد 

اسـت. بوده 
بـه گفته طبیب زاده در سـال  گذشـته به علت سیاسـت 
هـای ارزی بانـک مرکـزی و مالحظـات صادرکننـدگان 

تنهـا 38 درصـد موجـودی، صادر شـده اسـت.
در نهایـت در ایـن جلسـه مقـرر شـد کـه بـا هماهنگـی 
بانـک مرکزی بخـش نامه هایی در خصوص تسـهیالت 
ویـژه بـرای صـادر کننده پسـته و خشـکبار در نظر گرفته 

شود.
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ـــان  ـــوب کرم ـــازی جن ـــر کل راه و شهرس مدی

ــا  ــازی بـ ــل سـ ــروژه پـ ــی دو پـ از کلنگ زنـ

ــاد در  ــت و عنبرآبـ ــده جیرفـ ــور نماینـ حضـ

ــداران  ــالمی و فرمانـ ــورای اسـ ــس شـ مجلـ

ایـــن دو شـــهر خبـــر داد. بـــه گـــزارش 

ـــه  ـــازی ب ـــری وزارت راه و شهرس ـــگاه خب پای

ــانی  ــالع رسـ ــات و اطـ ــل از اداره ارتباطـ نقـ

اداره کل راه و شهرســـازی جنـــوب کرمـــان، 

محمـــد ســـاردویی گفـــت: نماینـــده مـــردم 

جیرفـــت و عنبـــر آبـــاد درمجلـــس شـــورای 

اســـالمی و فرمانـــداران ایـــن دوشهرســـتان 

ـــاخت  ـــال س ـــای درح ـــروژه ه ـــدی از پ بازدی

ـــا  ـــور آنه ـــا حض ـــتند و ب ـــازی داش راه و شهرس

ـــد. ـــی ش ـــگ زن ـــازی کلن ـــل س ـــروژه پ دو پ

 - جیرفـــت  محـــور  در  افـــزود:  وی 

بافـــت )پـــل دوم کلـــدان (بـــه دلیـــل 

منطقـــه  وگردشـــگری  زیـــاد  ترافیـــک 

دوچنـــدان  را  پـــل  احـــداث  اهمیـــت 

ــر  ــول ایـــن پـــل 1۷0متـ ــرده اســـت, طـ کـ

و بـــه اعتبـــاری بـــه مبلـــغ 110میلیـــارد 

ریـــال بـــرای تکمیـــل آن نیـــاز اســـت.

پـــل ورودی شـــهر مردهـــک - عنبـــر آبـــاد 

بـــا طـــول ۴۴متـــر بـــه دلیـــل تـــردد زیـــاد 

و اتصـــال عنبرابـــاد بـــه شـــرق اســـتان 

ـــد  ـــی باش ـــادی م ـــت زی ـــان دارای اهمی کرم

ـــه  ـــاری ب ـــل اعتب ـــن پ ـــاخت ای ـــرای س ـــه ب ک

مبلـــغ 31میلیـــارد ریـــال موردنیـــاز اســـت.

تکمیل بزرگراه جیرفت - ســـه 
راهـــی بم با۱۱۵۰ میلیارد ریال

ـــراه  ـــت: بزرگ ـــان داش ـــه بی ـــاردویی در ادام س

ـــورد  ـــه م ـــز ک ـــم نی ـــی ب ـــه راه ـــت - س جیرف

بازدیـــد مســـووالن قـــرر گفـــت بـــه طـــول 

83 کیلومتـــر کـــه ۴8 کیلومتـــر آن درحـــوزه 

ــان  ــوب کرمـ ــازی جنـ اداره کل راه و شهرسـ

ــن  ــل ایـ ــل کامـ ــرای تکمیـ ــرار دارد و بـ قـ

ــال از  ــارد ریـ ــغ 1150 میلیـ ــه مبلـ ــور بـ محـ

ــت. ــاز اسـ ــی نیـ ــتانی و ملـ ــارات اسـ اعتبـ

ـــان  ـــوب کرم ـــازی جن ـــر کل راه و شهرس مدی

ــراه جیرفـــت –  ــاخت بزرگـ همچنیـــن از سـ

ــزود:15  ــرداد و افـ ــیرجان خبـ ــت - سـ بافـ

کیلومتـــر ازایـــن محورتکمیـــل و 11کیلومتـــر 

دیگـــر آن درحـــال ســـاخت اســـت کـــه 

ـــد  ـــام می رس ـــه اتم ـــازی آن ب ـــزودی زیرس ب

و بـــرای اتمـــام ایـــن پـــروژه اعتبـــاری بـــه 

مبلـــغ ۲80 میلیـــارد ریـــال مـــورد نیـــاز اســـت.

محـــور  ایـــن  از  ۲0کیلومتـــر  همچنیـــن   

برگـــزاری  بـــرای  مطالعـــه  مرحلـــه  در 

مناقصـــه اســـت کـــه بـــرای تکمیـــل ایـــن 

ــاز  ــورد نیـ ــال مـ ــارد ریـ ــور ۲۷50میلیـ محـ

اســـت و تـــا کنـــون 115میلیـــارد ریـــال 

در ایـــن پـــروژه هزینـــه شـــده اســـت .

جیرفـــت  بزرگـــراه  داشـــت:  اظهـــار  وی 

طـــول  بـــه  میانچیـــل  و  کنارصنـــدل   –

ــه  ــر آن بـ ــو متـ ــه ۷ کیلـ ــر کـ ــو متـ 33کیلـ

بهـــره بـــرداری رســـیده و زیرســـازی  ۶ 

ــت,   ــاخت اسـ ــال سـ ــر از آن در حـ کیلومتـ

قـــراداد آســـفالت ایـــن محورنیـــز درحـــال 

مطالعـــه اســـت و مبلـــغ 5/۲ میلیاردریـــال 

اســـت. نیـــاز  آن  زیرســـازی  بـــرای 

بـــا توجـــه بـــه ایـــن کـــه ایـــن محـــور 

عبـــور  مـــزارع  و  نخلســـتان  میـــان  از 

مـــی کنـــد از ایـــن بابـــت مشـــکالت و 

ــل  ــرای تکمیـ ــدد دارد و بـ ــن متعـ معارضیـ

آن بـــه 500میلیـــارد ریـــال نیـــاز اســـت.

ــفالت  ــه آسـ ــه گفـــت: ازکارخانـ  وی درادامـ

 – جیرفـــت  بزرگـــراه  تاســـیس  تـــازه 

ــه  ــن کارخانـ ــه ایـ ــد کـ ــد شـ ــت بازدیـ بافـ

ــه ارزش 80  ــی بـ ــش خصوصـ ــط بخـ توسـ

میلیاردریـــال راه انـــدازی شـــده اســـت. 

داشـــت:عملیات  اظهـــار  ســـاردویی 

شهرســـتان  قانونـــی  پزشـــک  ســـاخت 

جیرفـــت کـــه بـــه دلیـــل عـــدم تخصیـــص 

بودجـــه  متوقـــف شـــده بـــود، مجـــددا 

میلیـــارد   18 مبلـــغ  بـــه  اعتبـــاری  بـــا 

ــه و  ــرد خانـ ــاخت سـ ــات سـ ــال عملیـ ریـ

ــت. ــده اسـ ــاز شـ ــریح آن آغـ ــالن تشـ سـ

وی همچنیـــن افـــزود: ازســـاختمان هـــای 

دردســـت احـــداث ثبت احـــوال و اداره راه 

ـــد  ـــاد بازدی ـــر آب ـــتان عنب ـــازی شهرس وشهرس

ـــن  ـــده در ای ـــه ش ـــغ هزین ـــدو مبل ـــل آم بعم

پـــروژه حـــدود 15 میلیـــارد ریـــال مـــی باشـــد 

ـــروژه  ـــالم شـــداین دو پ ـــد اع ـــن بازدی و در ای

ــد. ــد شـ ــاح خواهنـ ــت افتتـ ــه دولـ در هفتـ

کلنگ زنی دو پروژه 
پل سازی در جنوب کرمان

خبر

برگزاری دوره های آموزشی تخصصی 
برای کارکنان راهداری جنوب کرمان

همایش گرامیداشت روز جهانی 
شیر مادر در جنوب کرمان برگزار شد

دیدار خبرنگاران جیرفتی 
با خانواده مرحوم علی مختاری 

گـروه  خبرنـگار  گـزارش  بـه 
خبرنـگاران  باشـگاه  اسـتان های 
از کرمـان، حمیـد رضایـی  جـوان 
معـاون توسـعه مدیریـت و منابـع 
اداره کل راهـداری و حمـل و نقـل جاده ای جنوب 
اسـتان کرمـان گفـت: بـا هـدف ایجـاد بسـتر 
مناسـب برای خدمت رسـانی بهتر توسط کارکنان 
ایـن اداره کل بـه مردم و مخاطبـان این دوره های 
آموزشـی بـرای باالبردن توان تخصصـی نیرو ها و 

بهـره وری مناسـب تر برگـزار شـد.
او افـزود: 8 هـزارو ۴۲ نفر سـاعت دوره آموزشـی 
حوزه هـای  در  تخصصـی  دوره   50 قالـب  در 
راهـداری، حمـل و نقـل، اداری و مالـی و فنی در 

مـدت یـک سـال انجـام شـده اسـت.
رضایـی بـا بیـان اینکـه ایـن دوره هـای آموزشـی 
در سـطح اداره کل، اسـتانی و سـازمان راهـداری 

و حمـل و نقـل کشـور ویـژه پرسـنل ایـن اداره 
کل طراحـی و برنامـه ریـزی شـد تصریـح کـرد: 
بازآمـوزی مطالـب علمـی در افزایـش کیفیـت 
پروژه هـای عمرانـی تاثیـر گـذار بـوده و مطمئنـًا 
رعایـت ایـن مهـم در ارتقـاء سـطح دانـش فنـی 
مهندسـین و کارکنـان موثـر واقـع خواهـد شـد.

معاون توسـعه مدیریت و منابع اداره کل راهداری 
و حمـل و نقـل جـاده ای جنـوب اسـتان کرمـان، 
داشـتن برنامه هدفمند در حـوزه آموزش کارکنان 
را از اولویت هـای معاونـت توسـعه و مدیریـت در 
ایـن اداره کل دانسـت و گفـت: از ابتـدای امسـال 
و در ۴ ماهـه نخسـت امسـال 1۴ دوره آموزشـی 
در قالـب 388 نفـر سـاعت انجـام شـد کـه تـا 
پایان سـال نیز حجم مصوب دوره های آموزشـی 
توسـط اداره آمـوزش ایـن اداره کل پیگیـری و 

برگـزار خواهد شـد.

خبرگـزاری  خبرنـگار  بـه گـزارش 
شبسـتان از کرمـان جنـوب، دکتر 
»  اصغـر مـکارم  « ، در همایـش 
روز جهانی شـیرمادر در بیمارستان 
کاشـانی جیرفـت، بـا بیان این مطلـب که تغذیه 
بـا شـیر مـادر از آموزه هـای دینـی و فرهنگی ما 
اسـت، گفت: اهمیت شـیر مادر از مواردی اسـت 
که  در دین اسـالم بر آن سـفارش بسـیار شـده 
اسـت و امـروز هـم در دنیای غرب ایـن موضوع 
بـه تجربـه ثابت شـده که بـر آن تأکیـد ویژه می 
شـود.رییس دانشـگاه علـوم پزشـکی جیرفـت، 
افـزود: تغذیـه نوزاد با شـیر مادردر بـدو تولد یک 
عامـل مهـم در تربیت فرزند اسـت چرا که شـیر 
مـادر ترکیبـات خاصـی دارد کـه بدن فـرد را یک 
عمـر بیمـه مـی کنـد البتـه ایـن شـیردهی برای 
سـالمت روح و روان مادر و نوزاد هر ۲ از اهمیت 
خاص برخوردار اسـت و نوزادانی که با شـیر مادر 

تغذیـه میشـوند افـراد قوی تـر و متعهدتـری در 
جامعـه هسـتند.دکتر مـکارم، تصریح کـرد: آمار 
موالیـد در بیمارسـتان کاشـانی جیرفـت 8 هزار 
مـورد در سـال اسـت کـه ایـن موضـوع نشـان 
دهنـده جایـگاه مهـم ایـن بیمارسـتان در ترویج 
فرهنـگ تغذیـه بـا شـیر مـادر در راسـتای حفظ 
سـالمت مادر و نـوزاد و به تبع آن جامعه اسـت. 
ال دی آر بیمارسـتان هـای کاشـانی جیرفـت و 
1۲ فروردیـن کهنـوج افتتاح شـده و یـک ال دی 
آر دیگـر هـم در حـال احـداث در منطقـه اسـت.

دکتر مکارم، با اشـاره به این که سـه بیمارسـتان 
کاشـانی جیرفـت، 1۲ فروردیـن کهنـوج و امـام 
کـودک  دوسـتدار  لـوح  منوجـان  حسـین)ع( 
دریافـت کـرده انـد، عنوان داشـت: عـالوه بر این 
کـه سـالمت مـادر و نـواد از نظـر انسـانی حائـز 
اهمیت اسـت ۲ شـاخص برای سـنجش مراکز 

درمانی هسـتند.

ـــت  ـــن روز از گرامیداش در اولی
کل  مدیـــر  خبرنـــگار،  روز 
ــالمی  ــاد اسـ ــگ و ارشـ فرهنـ
اعضـــای  کرمـــان،  جنـــوب 
ـــوب  ـــات جن ـــه مطبوع ـــره خان ـــت مدی هیئ
بـــا  از خبرنـــگاران  کرمـــان و جمعـــی 
خانـــواده مرحـــوم علـــی مختـــاری از 
خبرنـــگاران شهرســـتان جیرفـــت دیـــدار 
کردند.بـــه گـــزارش خبرنـــگار خبرگـــزاری 
از کرمـــان جنـــوب، مدیـــر  شبســـتان 
کل فرهنـــگ و ارشـــاد اســـالمی جنـــوب 
کرمـــان، اعضـــای هیـــأت مدیـــره خانـــه 
مطبوعـــات جنـــوب کرمـــان و جمعـــی از 
خبرنـــگاران بـــا خانـــواده مرحـــوم علـــی 
شهرســـتان  خبرنـــگاران  از  مختـــاری 
جیرفـــت دیـــدار و گفـــت و کرد.»حســـین 

ضمـــن  دیـــدار  ایـــن  «در  اســـحاقی 
ــوم  ــره مرحـ ــاد و خاطـ ــت یـ گرامی داشـ
ـــاری یکـــی  ـــاری، گفـــت: مرحـــوم مخت مخت
ـــا  ـــد کـــه ب ـــد بودن ـــگاران دغدغـــه من از خبرن
جدیـــت در عرصـــه اطـــالع رســـانی فعالیـــت 
می کردند.مدیـــر کل فرهنـــگ و ارشـــاد 
ـــروز  ـــزود: ام ـــان، اف ـــوب کرم ـــالمی جن اس
بـــه منظـــور گرامیداشـــت یـــاد و خاطـــره 
ایـــن خبرنـــگار فقیـــد بـــر خـــود الزم 
ـــدار  ـــان دی ـــواده ایش ـــا خان ـــه ب ـــم ک دیدی
خبرنـــگاران  از  مختـــاری  کنیم.علـــی 
فعـــال جیرفتـــی بـــود کـــه چندســـال در 
نشـــریه کمنـــزل بـــا مدیرمســـوولی علـــی 
دلفـــاردی مشـــغول بـــه کار بـــود و همـــه 
انتقـــادی اش  گزارش هـــای  بـــا  را  او 

. ختند می شـــنا

بیمــه ســالمت اســتان کرمــان  مدیــر کل 
هــزار   550 جمعیــت  درصــد   9۲ گفــت: 
ــش  ــان زیرپوش ــتان کرم ــوب اس ــری جن نف
محمــد  هســتند.  ســالمت  بیمــه 
خبرگــزاری  دفتــر  از  بازدیــد  در  جعفــری 
گفت وگــو  در  کرمــان  اســتان  تســنیم 
بــه  اشــاره  بــا  تســنیم،  خبرنــگاران  بــا 
ســال های  در  ســالمت  بیمــه  اینکــه 
داشــته  خوبــی  دســتآوردهای  گذشــته 
اســت اظهــار داشــت: در حــوزه ســالمت 
موثــری  و  خــوب  گام هــای  الکترونیــک 
ــت. ــده اس ــته ش ــان برداش ــتان کرم در اس

کرمــان پایلوت اجرای 4 پروژه 
بیمه ســالمت در کشور است

مدیــر کل بیمــه ســالمت اســتان کرمــان 
کرمــان  اســتان  اینکــه  بــه  اشــاره  بــا 
خاســتگاه اجــرای چندیــن طــرح مهــم 
ــوان  در حــوزه ســالمت در کشــور اســت عن
استحقاق ســنجی  طــرح  اجــرای  کــرد: 
اســتان  بیمارســتان های  از  درمــان 
تمــام  در  امــروز  و  شــد  آغــاز  کرمــان 
می شــود. اجــرا  کشــور  بیمارســتان های 

وی بــا بیــان اینکــه طــرح استحقاق ســنجی 
ــوع  ــر ســنجش ن ــالوه ب ــاران ع ــان بیم درم
بســته های خدمتــی بــرای بیمه شــدگان، 
رفــع  آن  اساســی  کارکــرد  و  هــدف 
اســت  بیمــه ای  نظــام  در  هم پوشــانی 

ــان  ــرح در زم ــن ط ــرای ای ــا اج ــزود: ب اف
ــه  ــه ارائ ــازی ب ــر نی ــاران دیگ ــتری بیم بس
نیســت. بیمــاران  درمانــی  دفترچــه 

جعفــری بــا اشــاره بــه اینکــه به دنبــال 
مراکــز  در  طــرح  تــا  هســتیم  ایــن 
درمانــی شــلوغ اســتان نیــز تــا پایــان 
ســال اجرایــی شــود گفــت: بــا اجــرای 
مراجعــه  زمــان  در  طــرح  ایــن  کامــل 
ــا  ــی، درمانگاه ه ــز درمان ــه مراک ــاران ب بیم
نیــازی  دیگــر  دولتــی  کلینیک هــای  و 
نیســت. درمانــی  دفترچــه  ارائــه  بــه 

تمــام  در  الکترونیــک  نسخه نویســی 
کرمــان  ســرپایی  و  خصوصــی  مراکــز 
می شــود اجرایــی  ســال  پایــان  تــا 

ــا بیــان اینکــه ســامانه نسخه نویســی  وی ب
تمــام  در  امــروز  کــه  الکترونیــک 
ــت در  ــال اجراس ــور در ح ــتان های کش اس
ــاز  ــوت آغ ــورت پایل ــه ص ــان ب ــتان کرم اس
باعــث  کرمــان  در  آن  موفــق  اجــرای  و 
امــروز در تمــام کشــور اجــرا  شــد کــه 
ــن طــرح در  ــوان کــرد: اجــرای ای شــود عن
تمــام مراکــز خصوصــی و ســرپایی نیــز 
تــا پایــان ســال اجرایــی خواهــد شــد. 

اجرای طرح الکترونیکی شــدن 
اســناد بستری بیماران در 

۵ بیمارســتان کرمان آغاز شد
جعفــری بــا بیــان اینکــه اجــرای طــرح 

ــج  ــتریدر پن ــناد بس ــدن اس ــی ش الکترونیک
بیمارســتان اســتان کرمــان آغاز شــده اســت 
گفــت: تــالش مــا بــر ایــن اســت کــه تــا دی 
مــاه امســال اجــرای ایــن طــرح بــه تمامــی 
بیمارســتان های اســتان تعمیــم داده شــود.

وی اجــرای مراقبــت پرســتاری در منــزل  
اجــرا  از دیگــر طرح هــای  home careرا 
کرمــان  در  پایلــوت  صــورت  بــه  شــده 
دانســت و افــزود: ایــن طــرح در حــال 
در بســتری  بیمــاران  بــرای  حاضــر 

در  آنهــا  از  پرســتاری  امــکان  ICU  کــه 
اســت. شــده  آغــاز  دارد،  وجــود  منــزل 

بیمــه ســالمت اســتان کرمــان  مدیــر کل 
حاضــر  حــال  در  اینکــه  بــه  اشــاره  بــا 
اجــرای ایــن طــرح از کرمــان بــه پنــج 
شــده  داده  تعمیــم  نیــز  دیگــر  اســتان 
بــه  طــرح  ایــن  کــرد:  عنــوان  اســت 
اســتان های  در  کرمــان  اســتان  از  غیــر 
و  مرکــزی  اصفهــان،  یــزد،  اردبیــل، 
آذربایجــان شــرقی نیــز در حــال اجراســت.

وی بــا بیــان اینکــه موسســات درمانــی بایــد 
مطمئــن باشــند کــه بیمه هــا مطالبــات آنهــا 
را بــه موقــع پرداخــت می کننــد افــزود: 
ــات  ــا مطالب ــده ت ــالش ش ــتا ت ــن راس در ای
مراکــز درمانــی، پزشــکان، داروخانه هــا و 
ــد. ــه روز باش ــا ب ــان از م ــتان کرم ... در اس

جعفــری بــا اشــاره بــه اینکــه مطالبــات 
تــا  ســالمت  بیمــه  از  درمانــی  مراکــز 

ــات  ــاری و مطالب ــال ج ــاه س ــت م اردیبش
تــا  داروخانه هــا  و  خانــواده  پزشــکان 
خردادمــاه پرداخــت شــده اســت گفــت: 
از  نســبی  رضایــت  بــه روز  پرداخت هــای 
ــال داشــته اســت. ــه دنب بیمــه ســالمت را ب

62 درصد جمعیت استان کرمان 
تحت پوشش بیمه سالمت هستند

ــزار  ــت 550 ه ــه از جمعی ــان اینک ــا بی وی ب
نفــری جنــوب اســتان کرمــان 9۲ درصــد 
هســتند  ســالمت  بیمــه  پوشــش  تحــت 
عنــوان کــرد: ۶۲ درصــد جمعیــت کل اســتان 
کرمــان تحــت پوشــش ایــن بیمــه بــوده و از 
خدمــات آنهــا در اســتان بهره منــد می شــوند.  
ــا  ــان ب ــتان کرم ــالمت اس ــه س ــر کل بیم مدی
ــک  ــان ی ــتان کرم ــه در اس ــه اینک ــاره ب اش
میلیــون و 800 هــزار نفــر تحــت پوشــش 

امســال  گفــت:  هســتند  ســالمت  بیمــه 
تمــام مددجویــان کمیتــه امــداد اســتان 
بیمه شــدگان  جمــع  بــه  نیــز  کرمــان 
پیوســتند. اســتان  در  ســالمت  بیمــه 

وی در پایــان بــا اشــاره بــه اینکــه تمــام 
ســالمت  بیمــه  شــده  ارائــه  خدمــات 
اســت  درمــان  حــوزه  در  بیمــاران  بــه 
ــز  ــر چی ــش از ه ــه بی ــروز جامع ــت: ام گف
اســت  زندگــی  ســبک  اصــالح  نیازمنــد 
بیماری هــا  از  پیشــگیری  حــوزه  در  تــا 
شــود. برداشــته  موثــری  گام هــای 

جعفــری بــا تاکیــد بــر اهمیــت آمــوزش 
از  کــودکان  بــه  زندگــی  صحیــح  شــیوه 
شــیوه  امــروز  افــزود:  پاییــن  ســنین 
از  بســیاری  بــه  مــا  زندگــی  غلــط 
زمینه ســاز  و  زده  دامــن  بیماری هــا 
بســیاری از مشــکالت در جامعــه اســت.

ــن و  ــل آه ــرص مکم ــزار و 53۷ ق  3۶8 ه
ــارد تومــان  ــه ارزش یــک میلی ویتامیــنD ب
بــه صــورت رایــگان بیــن گروههــای هــدف در 

جیرفــت توزیــع شــد. 
فرمانــدار جیرفــت بــه خبرنــگار ایرنــا گفــت: 
ســال گذشــته مبلــغ 10 میلیــارد ریــال قــرص 
ایــن  در  بــرای گروهــای هــدف  مکمــل 
شهرســتان خریــداری شــد کــه از ایــن میزان 
ــروه  ــرای گ ــال ب ــارد ری ــت میلی ــغ هش مبل
ســالمندان، میانســاالن و جوانــان و مبلــغ ۲ 
میلیــارد ریــال نیــز بــرای نوجوانــان، کــودکان، 
زنــان بــاردار و پیــش از بــارداری هزینــه شــد.

ابــوذر عطاپــور وزیــری افــزود: ایــن مکمل هــا 
 Dویتامیــن و  آهــن  قرص هــای  شــامل 
بــوده کــه تعــداد 109 هــزار قــرص آهــن بیــن 
دختــران و ۷۲ هــزار و 359 قــرص ویتامیــن

D بیــن دختــران و پســران ســاکن در روســتا 
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یکـی از رمزآلودتریـن کارهـا مربـوط بـه پانهـادن در دل کویری 
می شـود! در ایـن زمان شـما باید بـه 99 درصد اتفاقاتـی که در 
طـول مـدت زمانـی کـه در این منطقه هسـتید فکر کنیـد، چرا 
کـه در صـورت بـروز هر گونه اتفـاق غیر مترقبه ای امدادرسـانی 
بسـیار سـخت و در برخـی مـوارد غیـر ممکـن اسـت. اغلـب 
یکـی از وحشـتناک ترین مـواردی کـه بـه یـاد دارید گم شـدن 
در منطقـه ای بیابانـی اسـت کـه بـه هـر طـرف نـگاه مـی کنید 
سـراب می بینیـد و بـه طرفـش کـه می رویـد خبـری از هیـچ 
چیـز نیسـت. تـاالب جازموریان کـه زمانی بـه بزرگ ترین مرکز 
تامین علوفه کشـور شـهرت داشت  چندسـالی است تبدیل به 
کویـر شـده البته قبـل از این هـا هم ایـن منطقه برای مـردم و 
کسـانی کـه بـه آن پا می گذاشـتند عجیـب و رمزآلود بـوده در 
ایـن منطقـه سـراب به حـدی غلیظ و زیاد اسـت کـه می مانی 
چیزهایـی را کـه می بینـی کدامـش واقعـی اسـت و کدامـش 
سـراب و واهی.داسـتان های زیـادی حـول محـور ایـن تـاالب 
خشـکیده می چرخـد و بومیـان افسـانه های زیـادی را نقـل 
می کننـد، می گوینـد اگـر بـدون راهنمـا و راه بلـد پـا بـه عرصـه 
»جاز«بگذاری برگشـتنت دیگر دسـت خودت نیسـت، بخاطر 
دارم چندسـال قبل که با تیمی از صداوسـیمای بلوچسـتان به 
ایـن منطقـه رفتم حـس می کردم روی سـیاره ای غیـر از زمین 
قـدم گذاشـته ام، راه بلدهایی کـه مارا همراهـی می کردند تاکید 
داشـتند حتما پاجای پای انها بگذاریم و حتی ماشـین هایمان 
نیـز دقیقـا بـر روی رد السـتیک خـودروی آنهـا مسـیر را طـی 
کننـد، زیبـا بـود ولـی ترسـناک، یـک زمین وسـیع و مسـطح 
کـه در دل تابسـتان در این منطقه گرمسـیری حـس قدم زدن 

بـر روی بـرف را در دهنت تداعی می کرد...السـتیک ماشـین ها 
را کـه نـگاه می کردی اندازه شـان بیشـتر از انـدازه واقعـی دیده 
می شـد و چنـد متر آن سـو تر شـترها را شـبیه کـوه می دیدی 
»جـاز« خاصیـت بزرگ نمایـی اجسـام را نیـز دارد و اگـر در 
ایـن منطقـه راه را گـم کنـی بایـد منتظر معجـزه بمانـی، دوروز 
پیـش یکـی از اهالـی رودبارجنـوب در ایـن منطقـه گمشـد.

نکاتی که باید در زمان گم شدن در بیابان 
رعایت کنید:

اولیـن کاری کـه بایـد در زمان گم شـدن در بیابـان انجام دهید 
ایـن اسـت کـه شـرایط را بپذیریـد و آرامـش خودتـان را حفظ 

کنید.یک سـرپناه بـرای خودتان پیدا کنید تا گرمـای کمتری را 
تحمـل کنیـد و تـا جایی که امکان دارد سـعی کنیـد آب بدنتان 
را ذخیـره کنید.صبـر کنیـد تـا خورشـید کمـی غـروب کنـد و از 
شـدت تابشـش کـم شـود سـپس در یـک جهـت شـروع بـه 

حرکـت نماییـد تـا به آبـادی برسـید.هرگز از هم جدا نشـوید و 
سـعی کنیـد که به همـراه همسـفرانتان به دنبال مسـیر اصلی 
بگردیـد. یکـی از مهـم  تریـن کارهایی کـه باید در زمان پروسـه 
نجـات در کویـر انجـام دهیـد اعالن هشـدار نوری یا نشـانه  ی 
اسـت. ایـن نشـانه ها را مـی توانیـد در روز بـا آینه های دسـتی 
یـا دیگر اجسـام کـه قادر به انعکاس نور هسـتند انجـام دهید.

مارهـا، عقرب هـا و همچنیـن عنکبوت هـا و رتیل هـای بیابانـی 
و صحرایـی بـه هیـچ وجـه بـا مـا کاری ندارنـد مگـر مـا وارد 
قلمـرو آن هـا شـده باشـیم و یـا از جانـب مـا احسـاس خطر 
کننـد، پـس اولین قدم مراقبت و شـیوه رفتار بـا این موقعیت 
مراقبـت کامل اسـت. معموال ایـن جانداران در طـول روز در پناه 
صخره هـا یـا زیر شـن ها پنهان شـده اند تا از گرمای خورشـید 
در امـان بماننـد نسـبت به این مـکان با احتیاط رفتـار کنید. در 
شـب بخصـوص در زمان غروب آفتاب، زمانـی که این جانداران 
بـرای شـکار بیـرون مـی آینـد کامـال مراقـب اطرافتان باشـید. 
حتمـا شـلوارتان را گـره کـرده و پیراهن یـا باال پوشـتان را درون 
شـلوارتان قـرار دهیـد. در صـورت مارگزیدگـی بایـد به سـرعت 
عملیـات امـدادی را انجام دهید و پس از بسـتن شـریان های 
خونـی سـم حیـوان را از محـل نیش ساکشـن کنیـد، در مورد 
سـایر نیـش خوردگی هـا هـم به همیـن منـوال عمـل نمایید. 

چطور در بیابان آب پیدا کنیم
در گودالـی کـه خـاک مرطوبـی دارد می تـوان بـا اسـتفاده از 
گرمـای خورشـید و یـک سـری فعالیـت هـا در چنـد سـاعت 
مقـداری آب برداشـت کـرد. در وسـط گـودال یـک ظـرف یـا 
لیـوان قـرار دهیـد، بر روی دهانه گودال یک کیسـه پالسـتیکی 
بکشـید و لبـه هـای کیسـه را کامـال سـنگین چیـن کنیـد تـا 
هوایـی رفـت و آمـد نکنـد. در مرکـز کیسـه دقیقـا بـر روی 
ظرف تـان تکـه سـنگی کوچـک بگذارید، نـم خاک با اسـتفاده 
از گرمـای خورشـید بخـار شـده و بخارها به کیسـه می رسـد و 
سـرمای کیسـه آن هـا را تبدیـل بـه قطـره هـای آب می کنـد، 
بـا شـیء کـه بـا سـنگ کوچـک ایجـاد کردیـد قطـره هـا بـه 
سـمت لیـوان یـا ظـرف شـما حرکـت می کنـد و مـی چکـد. 

اینجا نه جاده است و نه آنتن دهی تلفن همراه
فریبـا قنبـری همسـر فردی کـه در تـاالب جازموریان گمشـده 
بـود به»کاغذوطن«می گوید:»همسـرم مصطفـی بامـری بـه 
همـراه یکـی دیگـر از اهالـی هـرروز گاوهایشـان را بـرای چـرا 
بـه تـاالب می برنـد وهمانجـا رهایشـان می کننـد و خودشـان 
بـه روسـتا برمی گردنـد و آخـر روز بـرای جمـع کردنشـان بـه 

همـان محـل می روند تـا گم نشـوند.«وی تصریـح کرد:»وقتی 
همسـرم و دوسـتش بـه محـل مـورد نظـر می رسـند متوجـه 
می شـود یکـی از گاوهـا نیسـت همسـرم بـه تنهایی بـه دنبال 
گاو مـی رود  در حالـی کـه راه را نیـز بلـد نبـوده، اواسـط راه 
موتـورش هـم خـراب می شـود و بـاد او را سـردرگم می کنـد و 

حـدود ۲۴سـاعتی را در تـاالب سـردرگم بـوده ، متاسـفانه این 
مسـیر هیـچ تابلو و جاده و نشـانی نـدارد کامال دشـت و بیابان 
و آنتن دهـی تلفـن همـراه هـم به شـدت وضعیت بسـیار بدی 
دارد، زمانـی کـه بـاد بـوزود دیگـر متوجـه نمی شـوی از کـدام 
طـرف می آیـی و بـه کـدام طـرف مـی روی، همسـرم هـم آب 

بخشدار جازموریان: بسیاری از کسانی که در تاالب جازموریان گمشده اند هرگز بازنگشته اند، این منطقه مسطح و پر از سراب است و مسیر شرق و غرب را در آن پیدا نمی کند

جازموریان؛ برمودایی دیگر

تـاالب جازموریـان روزگاری منطقـه ای سرسـبز و خـرم بـود و آن را بـه عنـوان قطـب تامین علوفه کشـور 
می شـناختند  امـا بـا ایـن حـال بسـیار از کسـانی که بـدون داشـتن راه بلد بـه آنجـا رفته اند بازنگشـته اند 
مگر شـانس آورده باشـند و کسـی آنها را پیدا کرده باشـد و متاسـفانه بسـیاری از افرادی که در این منطقه 
گمشـده اند دوام نیاورده انـد، ایـن تـاالب خشـکیده همچـون مثلـث برمـوردا در منطقه عجیـب و رمزآلود 
اسـت بـه ویـژه در زمـان وزش بـاد دو روز پیش یکی از اهالـی جازموریان در این منطقه گم شـد که پس از 

چندیـن سـاعت تـالش یـک چوپـان او را در حالـی که نفس هـای آخرش را می کشـید پیـدا کرد .

رضایی بخشـدار جازموریان بـه »کاغذوطن« گفت: 
»باتـالق جازموریان یک منطقه با وسـعت بسـیار 
زیاد و وسـیع است و بسـیاری از کسانی که در این 
منطقه گمشـده اند دیگر حتی جسدشـان هم پیدا 
نشـده اسـت.صاف بودن زمیـن و اینکه همه نقاط 
منطقـه کامـال شـبیه به هم اسـت باعث می شـود 
افراد شـمال و جنوب و شـروق وغـرب را گم کنند 
و همانجـا سـرگردان بماننـد تـا از دنیا برونـد، در 
این منطقه سـراب باعث می شـود یک سـنگ ریزه 
انـدازه کـوه بـه نظر بیاید و فـرد را دچـار توهم کند.
ایـن منطقه دارای آنتن دهی تلفن همراه نیسـت و 

جاده و ...نیـز ندارد.«

الهام پی پر
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روزنامه های دیروز

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

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای 
فاقـد سـند رسـمی-آگهی موضـوع مـاده3 قانون و مـاده 13آئیـن نامه 
قانـون تعیین تکلیـف وضعیت ثبتی واراضی و سـاختمانهای فاقدسـند 
رسـمی برابـررای شـماره1393۶031901۴0۲559۶-93/11/05هیات اول موضـوع قانـون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی مسـتقردرواحد 
ثبتـی حوزه ثبت ملک شـهرعنبرآباد تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضـی آقای دادعلی 
آزادی مردهک فرزند مراد بشـماره شناسـنامه ۴صادره ازعنبرآباد درششـدانگ یک باب 
خانـه به مسـاحت 305متر مربـع پالک 1۷۲0فرعـی از50- اصلی مفروز و مجزی شـده 
از پـالک – فرعـی از 50- اصلـی قطعه یک بخش ۴5کرمان واقـع در عنبرآباد خریداری 
از مالـک رسـمی آقـای مجیـد ابراهیمی محرزگردیـده اسـت.لذا به منظور اطـالع عموم 
مراتـب دردو نوبـت بـه فاصلـه 15روزآگهـی می شـود در صورتی که اشـخاص نسـبت به 
صـدور سـند مالکیت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند مـی توانند از تاریخ انتشـاراولین 
آگهـی بـه مـدت دوماه اعتـراض خود را بـه این اداره تسـلیم و پس از اخذ رسـید، ظرف 
مـدت یـک مـاه از تاریخ تسـلیم اعتراض،دادخواسـت خـود را به مراجـع قضایی تقدیم 
نماینـد . بدیهـی اسـت در صورت انقضای مـدت مذکوروعدم وصول اعتـراض طبق مقررا 
ت سـند مالکیت صادر خواهدشـد ./م الف:۲۲۴۴-  تاریخ انتشـار نوبت اول:98/05/19 

– تاریخ انتشـارنوبت دوم :98/0۶/03
مصیب حیدریان - رئیس ثبت اسناد امالک 

آگهی ابالغ اجرائیه کالسه  ۱398۰4۰۱9۰7۱۰۰۰۱24/۱ 
ملـی  شـماره  بـه  محمدرضـا  فرزنـد  فـر  جعفربهرامیـان  بـه  بدینوسـیله 
۶۴399۲98۲8بدهکارپرونـده کالسـه 13980۴0190۷10001۲۴/1که برابر گزارش مامور ابالغ 
شـناخته نگردیـده ایـد ابالغ می گـردد که چک بالمحل بین شـما وآقای مظفر سـنجری 
مبلغ 1۲۴/800/000 ریال بدهکارمی باشـید که براثرعدم پرداخت وجه بسـتانکار درخواسـت 
صـدور اجرائیـه نمـوده پس از تشـریفات قانونی اجرائیه صادروبکالسـه فـوق دراین اجراءمطرح می باشـد 
لـذا طبـق ماده 18/19آئین نامه اجرائی مفاد اسـناد رسـمی بشـما ابالغ مـی گردد ازتاریخ انتشـاراین آگهی 
کـه تاریـخ ابالغ اجرائیه محسـوب اسـت فقـط یک نوبـت در روزنامه چاپ ومنتشـرمی گـردد ظرف مدت 
ده روزنسـبت بـه پرداخـت بدهی خود اقـدام ودرغیراین صورت بدون انتشـارآگهی دیگری عملیات اجرائی 

طبـق مقـررات علیـه شـما تعقیب خواهد شـد .
مسول واحد اجرای اسناد رسمی کهنوج –اصغر نارویی- م الف :۲0۶۷ 

آگهی فقدان سند مالکیت:
احتراما نظر به اینکه خانم نسـترن / سـاالروند فرزند علی شـماره شناسـنامه 1۷81 تاریخ 
تولـد 13۶3/0۴/0۶ صـادره از کرمـان دارای شـماره ملـی ۲99180۲۴31 مالک ششـدانگ 
پـالک 1139 فرعـی از ۲9۷۶ اصلـی بخـش 3 کرمان با شـماره مسـتند مالکیـت 8۷۲09 
تاریـخ 139۷/05/15 دفترخانـه اسـناد رسـمی شـماره 1۲۴ شـهر کرمـان کـه قبـل از ثبت 
در دفتـر امـالک مفقـود ضمـن تسـلیم دو بـرگ استشـهاد محلی تصدیق امضا شـده مدعی اسـت سـند 
مالکیـت پـالک مزبـور بعلت سـهل انگاری مفقود و در خواسـت سـند مالکیـت المثنی نموده لذا باسـتناد 
اصـالح تبصـره یـک اصالحی مـاده 1۲0 آئین نامه قانون ثبت مراتـب در یک نوبت در تاریخ منـدرج در ذیل 
آگهـی مـی شـود تا چنانچه کسـی مدعی انجام معامله نسـبت به ملـک فوق الذکر با وجود سـند مالكيت 
نـزد خـود مـی باشـد ظـرف مـدت ده روز پـس از انتشـار آگهـی بـه اداره ثبـت شهرسـتان کرمـان مراجعه 
و اعتـراض خـود را ضمـن ارائـه اصـل سـند مالکیـت یـا سـند معاملـه تسـلیم نماینـد در غیر ایـن صورت 
پـس از مـدت مذکـور نسـبت به صدور سـند مالکیت المثنـی اقدام خواهد شـد. تاريـخ انتشـار: 98/05/19 

رونوشت : ستاد اجرایی فرمان امام
محمود مهدی زاده-رئیس ثبت اسناد و امالک منطقه ۲ کرمان از طرف، امید صاعد/ م الف:۷18

آگهی مزایده مال منقول نوبت دوم
دایـره مزایـده اجـرای احکام حقوقی دادگسـتری کرمان در نظـر دارد در 
خصـوص پرونـده کالسـه 950۶33 اجـرای احـکام شـعبه اول حقوقی 
دادگسـتری کرمـان مقـداری امـوال به شـرح ذیل 1 فایل فلـزی ۴عدد 
۲- میز اسـتیل ۶5*1/9  3 عدد 3- سـیک اسـتیل آشـپزخانه ۶3* 
1/9 1عـدد ۴-میـز پایه اسـتیل با صفحه ۲عدد 5-کلـر ۴500توان 1عدد ۶-میز اسـتیل 
چرخ دار  ۴5*90 1عدد متعلق به شـرکت جهان پروتئین که توسـط کارشـناس رسـمی 
دادگسـتری به ارزش 3۴/000/000  ریال ارزیابی شـده اسـت را از طریق مزایده بفروش 
برسـاند جلسـه مزایـده بـرای روز یکشـنبه مـورخ 98/0۶/10 سـاعت 10 صبـح با حضور 
نماینـده دادسـرا در محـل اتـاق مزایده هـای اجرای احـکام حقوقی دادگسـتری کرمان 
برگـزار مـی گردد.لـذا کسـانیکه تمایـل بـه شـرکت در جلسـه مزایـده دارنـد مـی توانند 
تـا 5 روز قبـل از تاریـخ برگـزاری مزایـده از امـوال مذکـور واقـع در کرمـان- قائـم آباد-

کارگاه بلـوک زنـی بازدید نمایند و پیشـنهاد خـود را بانضمام 10%مبلغ کارشناسـی بمبلغ 
3/۴00/000 ریـال بـا شناسـه واریـز 9۴38۷0000۴۷۶01۲8۲   حسـاب سـپرده بشـماره 
۲1۷1۲93951000 واریـز و در پاکـت درب بسـته تـا قبـل از برگـزاری جلسـه مزایـده بـه 
اجـرای احـکام حقوقی دادگسـتری کرمان تحویـل نمایند و برنده مزایده کسـی خواهد 
بـود کـه باالتریـن قیمـت را پیشـنهاد داده باشـد و در صورت انصـراف برنده مزایـده %10 
مبلـغ واریزی به نفع دولت ضبط خواهد شـد.برنده مزایده بایسـتی نسـبت بـه واریز ما 

بـه التفـاوت مبلغ کارشناسـی تا مبلـغ پیشـنهادی در روز مزایده اقـدام نمایند.
دادورز مزایده های اجرای احکام حقوقی دادگستری کرمان- شیروانی/م الف:32۱

مفقـودی
جیرفت 

آقـای  بـه  متعلـق  ملـی  کارت 
 ، محمـد  فرزنـد  امیـری  جـواد 
بـا کـد  تولـد ۱36۱/4/4  تاریـخ 
مفقـود   3۰3۱۵4۱4۰۵ ملـی 
...در  میباشـد  اعتبـار  وفاقـد 
صـورت یافتـن بـا شـماره تلفـن 
۰93۵773۰74۰ تمـاس حاصل 

. فرمائیـد 

ت
نترن

ای

صاد
اقت

ــا  ــارزه ب ــی و مب مجیــد فرخــی، گفــت: عملیــات ردیاب
ــزار  ــب ۲ ه ــطح قری ــردو در س ــراط گ ــرم خ ــت ک آف
ــت صــورت  ــردو شهرســتان جیرف ــات گ ــار در باغ هکت
گرفــت. »مجیــد فرخــی«، در گفــت و گــو بــا خبرنــگار 
خبرگــزاری شبســتان از کرمــان جنــوب، از اجــرای 
عملیــات ردیابــی و مبــارزه بــا آفــت کــرم خــراط 
گــردو در ســطح قریــب ۲ هــزار هکتــار در باغــات 
ــی  ــت: در پ ــر داد و گف ــت خب ــردو شهرســتان جیرف گ
شــرایط  بــودن  فراهــم  و  اخیــر  خشکســالی های 
ظهــور و خســارت آفــت کــرم خــراط در باغــات گــردو، 
ــاله در  ــر س ــت ه ــا آف ــارزه ب ــی و مب ــات ردیاب عملی
جیرفــت  شهرســتان  توابــع  از  ســاردوئیه  منطقــه 
ــاد  ــات ســازمان جه ــظ نبات انجــام می شــود.مدیر حف
ــاری  ــال ج ــزود: در س ــان، اف ــوب کرم ــاورزی جن کش
ــتفاده از  ــی و اس ــه گیاه ــت قرنطین ــتقرار پس ــا اس ب
ــی  ــات ردیاب ــات، عملی ــظ نبات ــر حف ــان ناظ کارشناس
ــد و  ــام ش ــار انج ــزار هکت ــه ۲ ه ــب ب ــطح قری در س
ــا  ــرزی ب ــرًا در قســمت م ــه اکث ــوده ک روســتاهای آل
ــات  ــایی و عملی ــد شناس ــرار دارن ــر ق ــتان راب شهرس
انســداد  و  الرو  خــروج  شــامل  فیزیکــی  مبــارزه 
داالن هــای الروی در حــدود 3 هــزار اصلــه درخت گردو 
تاکنــون انجــام شــده است.کشــاورزان ضمــن رعایــت 
ــاری مناســب  ــه و آبی ــا تغذی ــاغ ،ب ــکات بهداشــت ب ن
ــه  ــد.وی، ادام ــری کنن ــت جلوگی ــن آف ــارت ای از خس
داد: بــا هــرس مناســب پاییــزه و حــذف شــاخه های 
آلــوده و نیــز همــکاری بــا کارشناســان شــبکه مراقبت، 
درخصــوص عملیــات فیزیکــی و عــدم انتقــال نهــال 
ــت در  ــن آف ــیوع ای ــالم ، از ش ــق س ــه مناط ــوده ب آل

ــد. ــری کنن ــتان جلوگی ــق شهرس ــایر مناط س

مبارزه علیه آفت کرم خراط 
در شهرستان جیرفت 

خبر

دیدار خبرنگاران جیرفتی 
با خانواده مرحوم علی مختاری 

دردسر اینترنت روستاهای محروم 
برای ثبت فعالیت های کانون ها 

توزیع ۵۰۰ تن شکر یارانه ای برای 
مصرف خانوار در جنوب کرمان

ضمـــن  دیـــدار  ایـــن  «در  اســـحاقی 
ــوم  ــره مرحـ ــاد و خاطـ ــت یـ گرامی داشـ
ـــاری یکـــی  ـــاری، گفـــت: مرحـــوم مخت مخت
ـــا  ـــد کـــه ب ـــد بودن ـــگاران دغدغـــه من از خبرن
جدیـــت در عرصـــه اطـــالع رســـانی فعالیـــت 
می کردند.مدیـــر کل فرهنـــگ و ارشـــاد 
ـــروز  ـــزود: ام ـــان، اف ـــوب کرم ـــالمی جن اس
بـــه منظـــور گرامیداشـــت یـــاد و خاطـــره 
ایـــن خبرنـــگار فقیـــد بـــر خـــود الزم 
ـــدار  ـــان دی ـــواده ایش ـــا خان ـــه ب ـــم ک دیدی
خبرنـــگاران  از  مختـــاری  کنیم.علـــی 
فعـــال جیرفتـــی بـــود کـــه چندســـال در 
نشـــریه کمنـــزل بـــا مدیرمســـوولی علـــی 
دلفـــاردی مشـــغول بـــه کار بـــود و همـــه 
انتقـــادی اش  گزارش هـــای  بـــا  را  او 

. ختند می شـــنا

بـا  گفـت:  خوبـی زاده،  مجیـد 
دسترسـی  عـدم  بـه  توجـه 
کانون هـای  مدیـران  آسـان 
مسـاجد  هنـری  فرهنگـی 
جنـوب  سـطح  محـروم  روسـتاهای  در 
فعالیت هـای  ثبـت  اینترنـت،  بـه  کرمـان 
شـده  مواجـه  مشـکل  بـا  کانون هـا  ایـن 
گفـت  در   ،» زاده  خوبـی  اسـت.»مجید 
شبسـتان  خبرگـزاری  خبرنـگار  بـا  گـو  و 
بـه  اشـاره  بـا  جنـوب کرمـان،  کرمـان  از 
روزهـای پایانـی مهلـت ثبـت فعالیت های 
کانون هـای مسـاجد در سـامانه بچه هـای 
توجـه  بـا  جنـوب کرمـان  مسـجد گفـت: 
کانون هـای  آمـار  باالتریـن  داشـتن  بـه 
روسـتایی،  مسـاجد  هنـری  فرهنگـی 
متاسـفانه بـه دلیل عدم دسترسـی آسـان 

مناطـق  روسـتایی  کانون هـای  مدیـران 
محـروم بـه اینترنـت، مدیـران بـرای ثبـت 
فعالیتهـای کانـون هـا بـا مشـکالتی روبرو 
هسـتند.مدیر سـتاد هماهنگـی کانون هـای 
مسـاجد جنـوب کرمـان، افـزود: از عمـده 
فرهنگـی  کانونهـای  مدیـران  مشـکالت 
روسـتاهای  سـطح  در  مسـاجد  هنـری 
و  رفـت  هزینـه  صـرف  کرمـان،  جنـوب 
آمـد بـه شـهر و هزینـه کافـی نـت اسـت.

خوبـی زاده، عنـوان داشـت: کافـی نـت بـه 
هـزار   50 مبلـغ  فعالیـت  هـر  ثبـت  ازای 

می کنـد. دریافـت  مدیـران  از  ریـال 
وی، اضافـه کـرد: پرداخـت چنیـن هزینـه 
ای مدیـران کانـون هـای فرهنگـی هنـری 
مشـکل  بـا  را  کرمـان  جنـوب  مسـاجد 

اسـت. مواجـه کـرده 

 ،» افشـــارمنش  فریـــدون   «
ــگار  ــا خبرنـ ــو بـ در گفـــت و گـ
خبرگـــزاری شبســـتان از کرمـــان 
ـــکر  ـــن ش ـــت: 500 ت ـــوب، گف جن
ـــدف  ـــا ه ـــوار ب ـــرف خان ـــرای مص ـــه ای ب یاران
ــع  ــان توزیـ ــوب کرمـ ــازار در جنـ ــم بـ تنظیـ

شـــد.
مدیـــر توســـعه بازرگانـــی ســـازمان جهـــاد 
کشـــاورزی جنـــوب کرمـــان، اضافـــه کـــرد: 
ـــژه مصـــرف  ـــه ای وی ـــزان شـــکر یاران ـــن می ای
ـــوب  ـــازار در جن ـــم ب ـــدف تنظی ـــا ه ـــوار ب خان
کرمـــان تامیـــن و بـــا همـــکاری ســـازمان 
از طریـــق  صنعـــت، معـــدن و تجـــارت 
فروشـــگاه های زنجیـــره ای، تعاونی هـــای 
مصـــرف، فروشـــگاه های بـــزرگ و صنـــوف 
منتخـــب در جنـــوب کرمـــان در اختیـــار 

خانوارهـــا قـــرار گرفتـــه شـــد.
افشـــارمنش، افـــزود: ایـــن ســـهمیه مختـــص 
مصـــرف خانوارهـــا و شـــامل واحدهـــای 

صنفـــی، صنعتـــی و زنبـــورداران نیســـت.
ــر  ــد هـ ــت خریـ ــت: قیمـ ــراز داشـ وی، ابـ
کیلوگـــرم شـــکر بـــرای مصـــرف کننـــده 3 

ــت. ــان اسـ ــزار و 500 تومـ هـ
ــوان داشـــت: تخصیـــص  ــارمنش، عنـ افشـ
ــرانه  ــاس سـ ــر اسـ ــکر بـ ــزان شـ ــن میـ ایـ
جمعیتـــی جنـــوب کرمـــان اســـت کـــه بـــر 
ـــت  ـــای جیرف ـــتان ه ـــه شهرس ـــاس آن ب اس
ـــوج  ـــن ، کهن ـــوب ۷0 ت ـــار جن ـــن، رودب 195 ت
ـــج 50  ـــه گن ـــن، قلع ـــاد 55 ت ـــن ، عنبرآب ۶0 ت
ـــن  ـــاب ۲5 ت ـــن و فاری ـــان ۴5 ت ـــن، منوج ت
ســـهمیه جهـــت توزیـــع اختصـــاص یافتـــه 

اســـت.

روزنامه پیام ما
با تیتر تهدید زیست محیطی ایران خبر داد که معاون سازمان ملل نسبت به 

وقوع فجایع زیست محیطی در ایران هشدار داده است.

روزنامه کرمان امروز
با تیتر تاغ زارهای منجی نیازمند ناجی به وضعیت بد این گیاهان که اطراف 

شهر کرمان قرار دارند پرداخته است.

روزنامه حدیث کرمان
نوشت: ساماندهی موزه مطبوعات کرمان ضروری است.

ــن و  ــل آه ــرص مکم ــزار و 53۷ ق  3۶8 ه
ــارد تومــان  ــه ارزش یــک میلی ویتامیــنD ب
بــه صــورت رایــگان بیــن گروههــای هــدف در 

جیرفــت توزیــع شــد. 
فرمانــدار جیرفــت بــه خبرنــگار ایرنــا گفــت: 
ســال گذشــته مبلــغ 10 میلیــارد ریــال قــرص 
ایــن  در  بــرای گروهــای هــدف  مکمــل 
شهرســتان خریــداری شــد کــه از ایــن میزان 
ــروه  ــرای گ ــال ب ــارد ری ــت میلی ــغ هش مبل
ســالمندان، میانســاالن و جوانــان و مبلــغ ۲ 
میلیــارد ریــال نیــز بــرای نوجوانــان، کــودکان، 
زنــان بــاردار و پیــش از بــارداری هزینــه شــد.

ابــوذر عطاپــور وزیــری افــزود: ایــن مکمل هــا 
 Dویتامیــن و  آهــن  قرص هــای  شــامل 
بــوده کــه تعــداد 109 هــزار قــرص آهــن بیــن 
دختــران و ۷۲ هــزار و 359 قــرص ویتامیــن

D بیــن دختــران و پســران ســاکن در روســتا 

و تعــداد 100 هــزار قــرص آهــن بیــن دختران 
ــن  ــنD بی ــرص ویتامی ــزار و 1۷8 ق و 8۷ ه
دختــران و پســران ســاکن در حــوزه شــهری 

توزیــع شــد.
وی بــه عملکــرد مرکــز بهداشــت جیرفــت در 
زمینــه انجــام خدمــات مســتمر در خصــوص 
ــاردار و کــودکان  رفــع ســوء تغذیــه مــادران ب
زیــر پنــج ســال اشــاره کــرد و گفــت: تعــداد 
ــج ســال  ــر پن ــودک زی ــر ک ــزار و 300 نف یکه
کارت ســوء تغذیــه بــا همــکاری کمیتــه 
امــداد امــام گرفتــه کــه تعــداد ۴50 نفــر جزو 
روســتاهای هلیــل و توابــع شهرســتان بودند.

فرمانــدار جیرفــت ادامــه داد: بنــا بــه گــزارش 
مرکــز بهداشــت، هــر ۲ مــاه یــک بــار، ســبد 
ــم  ــاردار روســتایی ک ــادران ب ــن م ــی بی غذای
وزن و کــم خــون از طــرف بنیــاد علــوی 
توزیــع می شــود.وی افــزود: خوشــبختانه 

شــاخص های تغذیــه ای ایــن شهرســتان در 
ــری  ــت.عطاپور وزی ــدن اس ــع ش ــال مرتف ح
ــادات  ــذف ع ــوزش ح ــارزه و آم ــت: مب گف
غذایــی نامناســب از اولویت هــای واحــد 
ــه  ــوده ک ــت ب ــز بهداشــت جیرف ــه مرک تغذی
شــامل کاهــش مصــرف نمــک، قنــد، چربــی 
ــش  ــوص کاه ــوزش در خص ــن آم و همچنی
مصــرف نمــک از نانوایــی هــا ورســتوران هــا 
و اجــرای برنامــه حــذف نمک هــای دریایــی 
و اســتفاده از نمــک ُیــد دار بــه تمامی اقشــار 
جامعــه از اولویــت هــای مرکــز بهداشــت این 
شهرســتان اســت.بنا بــه گفتــه کارشناســان، 
ــی  ــای غذای ــل ه ــرانه مکم ــرف خودس مص
ممنــوع اســت، هیــچ فــردی نبایــد مصــرف 
مــواد غذایــی تــازه و مــورد نیــاز بــدن را کنــار 
بگــذارد و بــرای تامیــن نیازهایــش فقــط بــه 
اســتفاده از مکمل هــا روی آورد چــرا کــه 
ــی  ــای غذای ــل ه ــه مکم ــی روی ــرف ب مص
ــاد  ــدن، ایج ــواد در ب ــن م ــع ای ــث تجم باع
مســمومیت و مشــکالت گوارشــی می شــود 
ــش  ــرب را افزای ــد چ ــه کب ــال ب ــر ابت و خط
ویتامیــن  مولتــی  مصــرف  می دهد.چــرا 
اهمیــت دارد؟ و چــه ســاعتی مناســب ترین 
زمــان بــرای مصــرف و جــذب ویتامیــن هــا 
ــی  ــن ســواالتی هســتند کــه خیل اســت؟ ای
ــما  ــتند.  ش ــواب آن هس ــال ج ــه دنب ــا ب ه
حتــی اگــر از یــک برنامــه غذایــی مناســب 

برخــوردار باشــید در حــد درصــد کمــی هــم 
ــه ای  ــای تغذی ــت نیازه ــد الزم اس ــه باش ک
بــدن از طــرق مصــرف مولتــی ویتامیــن هــا 
برطــرف شــود. اگــر هــم ورزشــکار هســتید و 
ــن  ــی ویتامی ــد مصــرف مولت ــم داری ــا رژی ی
هــا ضــرورت بیشــتری پیــدا مــی کنــد.

متأســفانه اغلــب مــردم ایــن کار را نمی کننــد 
ــا مصــرف تنهــا یــک تــا دو واحــد میــوه  و ب
ــا  ــی از ریز مغذی ه ــدار کاف ــبزیجات مق و س
را دریافــت نمی کننــد. ایــن در حالــی اســت 
کــه بــرای دریافــت ویتامین هــا و امــالح 
ــد حداقــل 5 واحــد در  ــدن، بای ــاز ب مــورد نی
ــاید  ــود. ش ــرف ش ــبزی مص ــوه و س روز می
بــه همیــن دلیــل بعضــی متخصصــان بــرای 
ــد،  ــز می کنن ــن تجوی ــی  ویتامی ــردم مولت م
غذایــی  رژیــم  هــا  آن  اکثریــت  چــون 
مناســبی ندارنــد. مولتــی ویتامیــن هــا 
ــواد  ــن م ــد جایگزی ــی توانن ــت نم ــچ وق هی
ــم  ــی باشــند، امــا در شــرایطی کــه رژی غذای
ــدن را تأمیــن  و ســبک غذایــی شــما نیــاز ب
نکنــد اینجاســت کــه بایــد از مولتــی ویتامین 
هــا اســتفاده کنیــد. مصــرف مولتــی ویتامین 
هــا بــه عنــوان مکمــل در کنــار مــواد غذایــی، 
نــه تنهــا موجــب تأمیــن نیازهــای تغذیــه ای 
تأمیــن نشــده از غذاهــا می شــود بلکــه 
ــا  ــگیری ی ــب پیش ــوارد موج ــیاری م در بس
ــود. ــاری می ش ــک بیم ــوارض ی ــش ع کاه

افزون بر ۳۶۸ هزار قرص مکمل 

غذایی در جیرفت توزیع شد

سراسری

استانی

استانی

حـدود ۲۴سـاعتی را در تـاالب سـردرگم بـوده ، متاسـفانه این 
مسـیر هیـچ تابلو و جاده و نشـانی نـدارد کامال دشـت و بیابان 
و آنتن دهـی تلفـن همـراه هـم به شـدت وضعیت بسـیار بدی 
دارد، زمانـی کـه بـاد بـوزود دیگـر متوجـه نمی شـوی از کـدام 
طـرف می آیـی و بـه کـدام طـرف مـی روی، همسـرم هـم آب 

همراهـش نبـوده و  همین مسـاله درکنـار گرمای هـوا او را زود 
از پـادرآورده بـوده و انـگار نفس هـای آخرش را می کشـیده که 
یـک چوپـان از اهالـی روسـتاهای دیگـر او را پیـدا می کنـد.«

حال گمشده تاالب خوب است
روسـتای  اهالـی  از  فـردی  گمشـدن  خبـر  رسـیدن  درپـی 

بوئینـگ در تـاالب جازموریـان محمـود قانعی فـرد فرمانـدار 
رودبارجنوب دسـتور تشـکیل جلسـه سـتادبحران را صـادر کرد 
او به»کاغذوطن«بـا اشـاره بـه اینکـه بسـتر تـاالب جازموریـان 
محـل چرای دام های سـبک و سـنگین دامـداران و دامپروران 
منطقه اسـت گفت:»عصر دیروز دو نفـر از اهالی منطقه مطابق 

روزهـای معمـول گذشـته جهـت بازگردانـدن دام هـای خـود 
بـه تـاالب می رونـد کـه بـا وزش تندبـاد و گـرد و خـاک روبـرو 
می شـوند یکـی از ایـن دونفر از مسـیر اصلی خارج می شـود و 
راه بازگشـت را گـم می کنـد .«قانعی فـرد اضافه کـرد:» یکی از 
ایـن افـراد به سـختی خـود را بـه آبـادی می رسـاند و از ناپدید 
شـدن فـرد همراه خود خبـر می دهد و در نتیجـه اهالی منطقه 
و بـا اطـالع و همـکاری نیروهـای یـگان تـکاوری شـروع بـه 
جسـتجوی فـرد جامانده در بسـتر تـاالب می کنند امـا به علت 
وسـعت زیـاد منطقـه عملیـات جسـتجو  نتيجـه الزم را در بـر 
نداشـت.«فرماندار و رییـس سـتاد مدیریت بحران شهرسـتان 
رودبارجنـوب ادامـه داد:» در اولیـن سـاعات صبح روز گذشـته 
بـا حضـور در محـل بخشـداری جازموریـان و تشـکیل جلسـه 
مدیریت بحران سـعی کردیم عملیات جسـتجوی فرد گمشده 
را سـرعت دهیـم و هماهنگی هـای الزم بـا دسـتگاه ها و ادارات 
مختلـف را فراهـم کردیم.فـرد جامانده در بسـتر تـاالب حوالی 
سـاعت ۴صبـح روز  قبل بـا تماس تلفنی از وضعیـت  بد خود 
در محـل تـاالب خبـر می دهد اما متاسـفانه در حیـن گفت وگو 
تلفـن همـراه وی بـه علـت نداشـتن شـارژ برقـی خامـوش 
می شود.خوشـبختانه شـخص گمشـده با کمک تماس تلفنی 
یکـی از چوپانـان عبـوری و حاضـر در محـل از موقعیت مکانی 
خـود بـه خانـواده اش خبـر می دهـد کـه به دنبـال این مسـاله 
نیروی هـای یـگان تـکاوری مطلـع می شـوند و بـا حضـور در 
محـل توقفـش وی را بـه نزدیک تریـن درمانـگاه که روسـتایی 
بوئینگ بوده می رسـانند که عملیات مداوای سـرپایی او انجام 
می شـود و جهـت انجـام مـداوای بیشـتر بـه مرکز شهرسـتان 

می کنند.« منتقـل 

باتالق جازموریان برمودایی دیگر
به»کاغذوطن«گفت:»باتـالق  جازموریـان  بخشـدار  رضایـی 
جازموریـان یـک منطقه با وسـعت بسـیار زیاد و وسـیع اسـت 
و بسـیاری از کسـانی که در این منطقه گمشـده اند دیگر حتی 
جسدشـان هـم پیـدا نشـده اسـت.«وی افزود:»صـاف بـودن 
زمین و اینکه همه نقاط منطقه کامال شـبیه به هم اسـت باعث 
می شـود افـراد شـمال و جنـوب و شـروق وغـرب را گـم کنند و 
همانجا سـرگردان بمانند تا از دنیا بروند، در این منطقه سـراب 
باعـث می شـود یـک سـنگ ریزه اندازه کـوه به نظر بیایـد و فرد 
را دچـار توهـم کند.ایـن منطقـه دارای آنتن دهـی تلفـن همراه 
نیسـت و جاده و ...نیز ندارد اما فردی که گمشـده بود شـانس 
آورده در منطقه ای که آنتن وجود داشـته حضور داشـته است.«

فریبا قنبری همسر فردی که در تاالب جازموریان 
گمشده بود به»کاغذوطن«می گوید:»همسرم 

مصطفی بامری به همراه یکی دیگر از اهالی 
هرروز گاوهایشان را برای چرا به تاالب می برند 

وهمانجا رهایشان می کنند و خودشان به روستا 
برمی گردند و آخر روز برای جمع کردنشان به 

همان محل می روند تا گم نشوند.«وی تصریح 
کرد:»وقتی همسرم و دوستش به محل مورد 

نظر می رسند متوجه می شود یکی از گاوها نیست 
همسرم به تنهایی به دنبال گاو می رود  در حالی 

که راه را نیز بلد نبوده، اواسط راه موتورش هم 
خراب می شود و باد او را سردرگم می کند و حدود 

24ساعتی را در تاالب سردرگم بوده ، متاسفانه 
این مسیر هیچ تابلو و جاده و نشانی ندارد 

کامال دشت و بیابان و آنتن دهی تلفن همراه 
هم به شدت وضعیت بسیار بدی دارد، زمانی که 

باد بوزود دیگر متوجه نمی شوی از کدام طرف 
می آیی و به کدام طرف می روی، همسرم هم آب 

همراهش نبوده و  همین مساله درکنار گرمای 
هوا او را زود از پادرآورده بوده و انگار نفس های 

آخرش را می کشیده که یک چوپان از اهالی 
روستاهای دیگر او را پیدا می کند.«

بخشدار جازموریان: بسیاری از کسانی که در تاالب جازموریان گمشده اند هرگز بازنگشته اند، این منطقه مسطح و پر از سراب است و مسیر شرق و غرب را در آن پیدا نمی کند

جازموریان؛ برمودایی دیگر
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آوای محلی           

کََمر پیچاک ُو داِکن ِمث َسفیدار 
َب َغمَزه َدست َخلکی دا َبسی کار
َنَظر هللا  ِاُتو  ِشش دونگ َتموِنن
َندارِه   حاَجتی  َور  ُمهَره ِی  مار 

شاعر :  مهدی جاللی

هزاری ُغرصه و دردن پچیُلم
کَمر ِاشکهته مث خورطوم فیُلم
دو َخم  بوده  َرواج   نوجوانی
ذلیُلم  آی  ذلیُلم  آی  ذلیُلم

شاعر :  رضا رویدل»بداهه«

النگوی نشونت بیچه اشکَه
دل ُپر مهربونت بیچه اشکَه

دمی که ُبرشنی َاغدت بخونن
گُُلم َچهکی زبونت بیچه اشکَه

شاعر :  جهانگیر فیروزی

دلیکیُنم، دلیکین ای ِچُشنت
دگه ناُپرُسم ای هر جا نُشنت

ِدُلم خون بو فکط آ َشو که یهُتم 
خوُدم ای دل خوُدم عاروس کَُشنت

شاعر :  منصور رئیسی

ُتواری نازِه ُو ُخَوش پُوِش بادوه 
ِنِمک دارِه َبسی  باهُوِش باُدوه
َاریزِه  َغمَزه  نیم بالِن  ِچشونی
َاگویی ِک خاِو َخرگوِش  باُدوه

شاعر :  مهدی جاللی

وزارت نیرو پاسخگوی طرح انتقال آب هلیل باشد
استاندار کرمان: وزارت نیرو مشاور گرفته و به سه پروژه )انتقال آب از صفارود، غرب کشور و خلیج فارس( 

رسیده که درست یا غلط را باید خودش دفاع کند

به گزارش ایسـنا منطقه کویر، "محمدجواد فدایی 1۷ مردادماه 
در نشسـت خبـری بـا تشـکر از همراهـی رسـانه هـا در اطالع 
رسـانی مسائل اسـتان و حضور در سفرهای استاندار در مناطق 
مختلـف اظهار کـرد: تحریم ها و کمبود کاغذ موجب شـد خبر 
رسـانی و نشـر روزنامه ها با دشـواری بیشـتری همراه باشد و 

تالش شـما خیلی ارزشـمند و قابل تقدیر اسـت.

انتقال حساب شرکت های بزرگ معدنی به 
استان کرمان 

وی در ادامـه در پاسـخ بـه سـئوال خبرنگاران دربـاره انتقال 
حسـاب شـرکت های بزرگ معدنی به اسـتان کرمان گفت: 
ایـن موضوع در اسـتان در جلسـات مختلفی پیگیری شـد 
امـا مکانیـزم عمل مشـکالتی داشـت که بحـث و هماهگی 
الزم انجـام شـد و در جلسـه اخیـز شـورای معـادن دبیـر 
شـورای بانـک هـا گـزارش مانـده حسـاب شـرکت هـا در 
سـال هـای اخیـر در اسـتان را نشـان از رشـد مـی داد و این 
حسـاب ها بـه مرور در حـال انتقال اسـت.فدایی افـزود: با 
توجـه بـه گردش مالی شـرکت ها، نشـان می دهـد انتقال 
حسـاب هنـوز بـه انـدازه کافی انجام نشـده و بایـد این عدد 
در مانـده حسـاب هـا به وضـوح مشـهود باشـد و تاثیر این 
انتقـال در منابـع بانـک های اسـتان رضایت بخش نیسـت 
و امیدواریـم تحقـق کامل پیدا کند تا اسـتان بتواند از منافع 

ایـن گـردش مالی اسـتفاده کند.

محرومیت زدایی از جنوب استان
وی در بخـش دیگـری از سـخنانش دربـاره مشـکالت و 
محرومیـت جنـوب اسـتان کرمـان گفـت: کارهـای خیلـی 
زیـادی در جنـوب اسـتان صـورت گرفته و همه زیرسـاخت 
هـا فراهـم شـده امـا هنـوز به حـد مطلوب نرسـیده اسـت.

فدایـی اظهـار کرد: مشـکلی کـه در اسـتان کرمان و بـه ویژه 
در جنـوب داریـم، پراکندگی جمعیت اسـت که این مسـئله 
هزینـه خدمـات را بـاال می بـرد و رونـد ارائه خدمـات را کُند 
مـی کنـد.وی بیـان کـرد: موانـع زیـاد اسـت و امیدواریـم 
بتوانیـم شـاخص هـای توسـعه را یکسـان کنیـم و بنده هر 
مسـئولی کـه بـه اسـتان آمـده را بـه جنـوب مـی بـرم و در 
پـی سـفر آقـای نوبخـت و تصویـب سـاخت 10 هـزار واحد 
مسـکونی بـه ویـژه در جنـوب اسـتان کرمـان، اصـرار داریم 
تـا سـالگرد ایـن سـفر ایـن واحدها بـه بهـره براری برسـد.

اسـتاندار کرمان گفت: سـیمای منطقه جنوب نسبت به قبل 
متفـاوت اسـت و علـی رغـم همـه مشـکالت و کمبودهایی 
کـه وجـود داشـته، کارهایی که می بایسـت انجام می شـد 
بـه طور نسـبی قابـل قبول اسـت و برنامه های آینـده را نیز 
دنبـال مـی کنیـم و امیدواریم تفاوت برداشـته شـود.وی در 
ادامه درباره انتقال حسـاب شـرکت های بزرگ به اسـتان و 
همچنیـن حقوق های نجومی مدیران شـرکت های معدنی 
عنـوان کرد: همه این مسـائل نیاز به قانـون و آیین نامه دارد 
و اگـر مـی خواهیـم اوضـاع بهینه شـود، باید قوانیـن، آیین 

نامه، مصوبات محکم، واضح و روشـن داشته باشیم.فدایی 
دربـاره اختـالف آمارها تصریح کرد: بعضا اختـالف آماری در 
اختـالف تعاریـف اسـت و هر جا بخواهیم به آماری اسـتناد 
کنیـم، سـند آن را مـی خواهیم و بـرای برنامه ریـزی، مرکز 

آمـار ایران مرجع ماسـت.

با هیچ گروه، حزب و جناحی تعارف نداریم 
اسـتاندار کرمـان در پاسـخ بـه سـئوالی دربـاره انتخابـات 
مجلـس در اسـفندماه امسـال بیـان کـرد: اصـول کاری مـا 
روشـن اسـت و سیاسـت دولـت و وزارت کشـور برگـزاری 
انتخابـات قانونـی، سـالم و با مشـارکت حداکثری اسـت و 
از همـه امکانـات بـرای برگـزاری انتخابـات خوب اسـتفاده 
مـی کنیـم.وی تصریـح کرد: با هیـچ گروه، حـزب و جناحی 
تعـارف نداریـم و وظایف قانونی و شـرعی خود را با قاطعیت 
انجـام مـی دهیـم و امیدواریـم انتخابـات خـوب، سـالم و 
مـورد رضایـت خداونـد، مـردم و دولـت برگـزار شـود.فدایی 
دربـاره پـروژه هـای قـرارگاه خاتـم در کرمـان بیـان کـرد: در 
زمـان تصـدی در اسـتانداری بـه یکسـری پـروژه نیمه تمام 
مواجه شـدم کـه اگر آنها تمـام نمی کردیم، سـرمایه گذاری 
بالاسـتفاده مـی مانـد و بعضـی از پـروژه ها دسـت و پاگیر 
بودنـد و اگـر اجـرا نمـی شـد، می شـد ماننـد منوریـل قم.

اسـتاندار کرمـان گفـت: برخـی از پروژه هـا را تمـام کردیم و 
تـالش می شـود تقاطع هـای راه آهن و الغدیر نیـز در زمان 
بنـدی بـه اتمام برسـد و چند مـورد که هنوز آغاز نشـده، می 

توانیـم بررسـی و احتماال آنهـا را آغاز نکنیم.

وضعیت پتروشیمی های کرمان
جازموریان و بافت 

بـا  اسـتاندار  مخالفـت  بـر  مبنـی  مطلبـی  دربـاره  وی 

پتروشـیمی کرمان افزود: جلسـات مختلفـی برای پروژه 
پتروشـیمی کرمـان برگـزار کـرده ام. ضمـن اینکـه پروژه 
پتروشـیمی بافت که از سـال 9۲ آغاز شـده در زمانی بود 
کـه بنـده مدیرعامل سـازمان عمـران بودم و خـودم آن را 
آغـاز کردم.فدایـی تصریـح کـرد: پتروشـیمی جازموریان 
نیـز در مرحلـه اخـذ مجوزهاسـت و پتروشـیمی هـای 
بافـت و کرمـان هـر دو در مرحلـه تامیـن مالـی هسـتند 
که بافت هنوز بالتکلیف اسـت و کنسرسـیوم آن تشـکیل 
نشـده و هفتـه آینـده جلسـه ای بـا رییـس بانـک ملـی 
در ایـن زمینـه خواهیـم داشـت.وی بیـان کـرد: سـرمایه 
گـذاری پتروشـیمی فجـر کرمـان بانک پاسـارگاد اسـت 
و اینکـه منابـع از صنـدوق توسـعه ملـی و یا کنسرسـیوم 
بگیـرد هنـوز مشـخص نشـده و پتروشـیمی هـا پـروژه 
های سـنگینی هسـتند و هر کـدام 1.۷ میلیـارد دالر پول 

مـی خواهـد و تامیـن مالـی آن کار سـاده ای نیسـت اما 
ایـن پـروژه هـا تعطیل نشـده اسـت.

برخی فکر می کنند ما لجاجت و نظری خاصی 
در انتقال آب از صفارود به کرمان داریم 

اسـتاندار کرمـان در پاسـخ بـه سـئوالی دربـاره انتقـال 
گفـت:  امیرتیموری)صفـارود(  شـهیدان  سـد  از  آب 
متولـی تامیـن آب در کشـور وزارت نیـرو اسـت و ایـن 
شـهر  آب  تامیـن  بـرای  هاسـت کـه  سـال  وزارتخانـه 
کرمـان مطالعاتـی انجـام داده و در حـال حاضر در پیک 
مصـرف شـهر کرمـان بیـش از یـک هـزار لیتـر بـر ثانیه 
کسـری آب داریـم و وزارت نیـرو بایـد ایـن کسـری را 
تامیـن کنـد.وی بـا بیـان اینکـه برخـی فکر مـی کنند ما 
لجاجـت و نظـری خاصـی داریـم کـه آب از کجـا تامین 
شـود، افـزود: وزارت نیـرو مشـاور گرفته و به سـه پروژه 
)انتقـال آب از صفـارود، غـرب کشـور و خلیـج فـارس( 
رسـیده کـه درسـت یـا غلـط را باید خـودش دفـاع کند.

فدایـی اظهـار کرد: بنده معتقد به کار کارشناسـی هسـتم 
بایـد وزارتخانـه مشـاور  و اگـر مشـاور بیسـواد اسـت، 
دیگـری بگیرنـد و قاعدتـا بایـد در این پـروژه هلیل رود، 
جازموریـان و مسـائل محیط زیسـت دیده شـده باشـد.

وی تصریـح کـرد: انتقـال آب از صفارود)سـد شـهیدان 
امیرتیمـوری( مربـوط بـه االن نیسـت و مربوط به سـال 
۶8 و ۷0 اسـت و بـا اتریشـی هـا قـرارداد بسـته شـده 
بـود کـه موفـق بـه اجـرای کار نشد.اسـتاندار کرمـان بـا 
اشـاره بـه اینکـه ایـن چه طـرز تفکری اسـت کـه برخی 
فکـر مـی کننـد مـردم جنـوب بـا شـمال بـرای مـا فرق 
دارنـد؟ گفـت: 50 درصـد پـروژه انتقـال آب اجـرا و ۶00 
میلیـارد تومـان هزینـه شـده و در حـال حاضـر بـه دلیل 
بحـث هـای کارشناسـی تعطیـل اسـت.وی افـزود: مـا 
تعصبـی نداریـم و گفتـه ایـم کارشناسـی شـود. اگـر بـه 
لحـاظ کارشناسـی قابـل قبول نباشـد، ابدا بـه هیچ وجه 
از بحـث غیرکارشناسـی دفـاع نمـی کنـم و اگر رد شـود، 
وزارت نیـرو بایـد بـه فکـر پـروژه جایگزین باشـیم و اگر 

تاییـد شـود، بایـد ادامـه پیـدا کند.
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اختصاص یک میلیارد تومان 
به به سازی مدارس رفسنجان

مدیــر آمــوزش و پــرورش رفســنجان گفــت: یــک میلیــارد و 590 میلیــون تومــان 
ــزات  ــن تجهی ــازی و تامی ــور بهس ــه منظ ــی 98 - 99 ب ــال تحصیل ــارات س از اعتب

ــه اســت.  ــن شهرســتان اختصــاص یافت ــدارس در ای م
ــالن  ــگاران در س ــع خبرن ــیدی زاده در جم ــوی رش ــین تق ــا، حس ــزارش  ایرن ــه گ ب
اجتماعــات اداره آمــوزش و پــرورش رفســنجان گفــت: افــزون بــر 58 هــزار دانــش 
ــه  ــی مشــغول ب ــاز ســال تحصیل ــا آغ ــش از ۴00 مدرســه رفســنجان ب ــوز در بی آم
ــت  ــن مدیری ــی در ای ــی و فرهنگ ــزار و 90۷ مرب ــت ه ــوند و هف ــی ش ــل م تحصی

خدمــت مــی کننــد.
ــنجان  ــان رفس ــز از فرهنگی ــر نی ــزار و ۲11 نف ــه ه ــه س ــن اینک ــه داد: ضم وی ادام
ــه  ــغول ب ــی مش ــش غیردولت ــز در بخ ــر نی ــر دیگ ــزار نف ــده و ۲ ه ــته ش بازنشس

ــتند. ــت هس فعالی
ــواده وســیعی اســت و  ــرورش خان ــوان کــرد: آمــوزش و پ تقــوی رشــیدی زاده عن
وظایــف مهــم و گســترده ای دارد کــه بایــد کوتــاه، میــان و بلنــد مــدت در راســتای 
تحقــق اهــداف ایــن نهــاد برنامــه ریــزی داشــته باشــیم لــذا بازســازی و بهســازی 

مــدارس از اهــداف بلندمــدت اســت.
وی خاطرنشــان کــرد: مشــکل عمــده آمــوزش و پــرورش در رفســنجان مــکان هــای 
ــش  ــد دان ــن رو 33 درص ــت از ای ــتحکم اس ــر مس ــتاندارد و غی ــی غیراس آموزش

آمــوزان ایــن شهرســتان در مــدارس غیردولتــی مشــغول بــه تحصیــل هســتند.
مدیــر آمــوزش و پــرورش شهرســتان رفســنجان تصریــح کــرد: حــدود هفــت هــزار 

دانــش آمــوز اتبــاع بیگانــه در رفســنجان تحصیــل مــی کننــد.
وی خاطرنشــان کــرد: همچنیــن کمبــود معلــم دوره ابتدایــی نیــز در ایــن شهرســتان 
یکــی از مشــکالت مبتالبــه آمــوزش و پــرورش اســت و در ایــن راســتا 150نیــروی 
ابتدایــی کمبــود داریــم.وی ادامــه داد: ۷0 معلــم حــق التدریــس از ســال گذشــته 
ــن  ــن تکلیــف و جــذب شــدن ای ــه در صــورت تعیی ــد ک ــن تکلیــف نشــده ان تعیی
ــوزش و  ــود.مدیر آم ــی ش ــرف م ــر ط ــوزه ب ــن ح ــکالت ای ــداری از مش ــراد مق اف
ــاز  ــی نی ــاد آموزش ــه جه ــتان ب ــن شهرس ــرد: در ای ــح ک ــنجان تصری ــرورش رفس پ

اســت و ایــن مهــم مشــارکت همــگان را مــی طلبــد.
وی از خیریــن خواســت در راســتای ســاخت و تجهیــز مــدارس آمــوزش و پــرورش 

رفســنجان را یــاری کننــد.

پیکر شهیدان قربانعلی پور در 
بردسیر تشییع و تدفین شد 

پیکــر مطهــر امیــران شــهید حمــدهللا 
روســتای  در  قربانعلی پــور  علــی  و 
تدفیــن  و  تشــییع  بردســیر  هــراران 
ــه گــزارش خبرگــزاری تســنیم از  شــد. ب
بردسیر،مراســم تشــییع و تدفیــن پیکــر مطهر شــهیدان حمدهللا 
ــراران از  ــتای ه ــا در روس ــروز ب ــح ام ــور صب ــی قربانعلی پ و عل
توابــع شهرســتان بردســیر تشــییع و تدفیــن شــد.در این مراســم 
کــه بــا اســتقبال بســیار باشــکوه مــردم و خانواده هــای معظــم 
ــر  ــورا پیک ــارت عاش ــت زی ــس از قرائ ــود پ ــراه ب ــهیدان هم ش
مطهــر شــهیدان حمــدهللا و علــی قربانعلی پــور در گلــزار شــهدای 
هــراران خاکســپاری شــد.به گــزارش تســنیم شــهیدان حمــدهللا 
و علــی قربانعلی پــور نســبت فامیلــی پســر عمــه و پســر دایــی 
دارنــد کــه در عملیــات کربــالی ۶ در منطقــه عملیاتــی دومــار و 
در ارتفاعــات ۴0۲ مفقوداالثــر شــدند، ایــن شــهیدان بــا هــم بــه 
جبــه رفتنــد، بــا هــم مفقــود شــدند و پیکــر مطهــر آنهــا نیــز بــا 

ــواده برگشــت. ــوش خان ــه آغ هــم شناســایی و ب

رسانه ها به دغدغه 
تولیدکنندگان بپردازند

رییـس اتاق بازرگانـی کرمان گفت: 
ما از رسـانه ها به عنـوان رکن چهارم 
درخواسـت  زبـان گویـا  و  جامعـه 
داریـم تـا بـا اطـالع رسـانی دقیـق 
و صحیـح بـه تولیدکننـدگان و فعـاالن اقتصـادی کمک کنند 
و  دغدغـه فعـاالن اقتصـادی به گوش تصمیم سـازان اسـتان 
و کشـور برسـد. بـه گـزارش خبرگـزاری فـارس از کرمـان، 
سـیدمهدی طبیـب زاده اظهـار داشـت: برای ما مهم اسـت که 
بتوانیم در سـال های سـخت اقتصادی، برنامه هـای خودمان 
را جامعـه عمـل بپوشـانیم و به فلسـفه وجودی شـعار سـال 
یعنـی رونق تولیـد عمل کنیم.وی بیان داشـت: تولیدکنندگان 
و صنعتگـران مـا در شـرایطی کـه بـا محدویت منابـع مالی و 
مـواد اولیـه مواجـه هسـتند اما محکـم ایسـتاده اند و همانند 
افـزود:  اقتصـادی کار می کنند.طبیـب زاده  سـربازان جنـگ 
دغدغه فعاالن اقتصادی باید به گوش تصمیم سـازان اسـتان 
و کشـور برسـد، تاثیراتی که بعضا از فضای داخلی کشـور برای 
ایـن گروه ایجاد می شـود، کمتر از مشـکل تحریم ها نیسـت.

باغ هرندی 
مرمت می شود

صنایـع  فرهنگـی،  میـراث  سرپرسـت 
دسـتی و گردشـگری اسـتان کرمـان از 
مرمـت و سـاماندهی باغ هرنـدی کرمان 
مهـر،  خبرنـگار  گـزارش  داد.بـه  خبـر 
فریدون فعالی بیان داشـت: اسـتان کرمان در زمینه های فرهنگی، 
گردشـگری و صنایع دسـتی از ظرفیت هـای خوبی برخوردار اسـت.

وی افـزود: مـن آمـده ام تا یـک تحول در اسـتان کرمـان ایجاد کنم 
لـذا سـال آینـده عملکـرد یک سـاله خود را بـا هم بررسـی خواهیم 
کـرد. کارهـا و اقدامـات مـن بـر مبنـای مطالعـات، کارشناسـی و 
برنامه ریـزی شـده اسـت.فعالی یـادآور شـد: اسـتفاده از مشـاوران 
بومـی در الویـت اسـت، اگر طـرح، برنامـه و اعتبار در اختیار داشـته 
باشـیم اتفاقـات خوبـی در این حـوزه رقـم خواهد خورد.سرپرسـت 
اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دسـتی و گردشـگری استان کرمان 
گفـت: مرمت و سـاماندهی باغ موزه هرنـدی در اولویت برنامه های 
میـراث فرهنگـی قـرار دارد همچنیـن مرمـت و سـاماندهی خانـه 
اشـیدعلی، قلعه محمود،، سـاخت موزه جیرفت در جایگاه و اهمیت 

بعـدی برنامه هـای پیـش روی میـراث فرهنگـی قـرار دارد.

طرح خط انتقال آب به کرمان 
هفته دولت به بهره برداری می رسد

منطقــه ای  آب  علــی رشــیدی مدیرعامــل 
اســتان کرمــان در پاســخ بــه ســوال خبرنــگار 
تســنیم اظهــار داشــت: بحــران امــروز کشــور 
ــا  ــت.وی ب ــران آب اس ــان بح ــتان کرم و اس
ــی اســت  ــم آب ــان، اســتان خشــک و ک ــه اســتان کرم ــان اینک بی
و مــا بــا کمبــود شــدید آب در ایــن اســتان روبــه رو هســتیم 
ــه در مســائل و  ــن اســت ک ــگاران ای ــروز رســالت خبرن ــت: ام گف
مشــکالت روز کشــور بــه ویــژه در بحــث امنیــت پایــدار آب تمــام 
تــالش خــود را بگذارند.مدیرعامــل آب منطقــه ای اســتان کرمــان 
بــا اشــاره بــه اینکــه آب میــراث مــا بــرای آینــدگان اســت افــزود: 
ــح آب  ــرف صحی ــته مص ــی داش ــرف آب صرفه جوی ــد در مص بای
را فرهنگســازی کــرده و خــود را بــا شــرایط موجــود کشــور و 
اســتان ســازگار کنیــم.وی بــا اشــاره بــه آخریــن وضعیــت اجــرای 
ــان  ــهر کرم ــه ش ــال آب ب ــط انتق ــراری خ ــرح اضط ــر ط 11 کیلومت
گفــت: در حــال حاضــر ایــن پــروژه بــا ســرعت و جدیــد در حــال 

انجــام اســت.

میراثبازرگانیشهید آب
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علـی سـاالری مقدم افزود:»دسـتگاه کارت خـوان یک 
تکنولـوژی  برتـر و سـریع ،شـفاف و روشـن کارکـرد  
مالـی یک بنگاه اقتصادی ،پزشـکی و صنفی  اسـت  و 
مـا نمی توانیم پزشـک را مجبـور به نصـب کارت خوان 
کنیم و چنین چیزی در قانون نیسـت . بایسـتی دایره 
مالیات پیگیر این موضوع شـود و از طریق دانشـگاه و 
علـوم پزشـکی ما این اجـازه را به خودمـان نمی دهیم 
کـه در کار مالـی مطب هـا ورودکنیـم نـگاه مـا بـه 
مطب هـا به عنـوان یـک بنگاه اقتصـادی و مرکـز مالی 
نیسـت. مطب پزشـک یـا مرکـز درمانـی )خصوصی-
دولتـی (یـک مرکـز  خدمات دهـی سـالمت جهـت 

خدمت رسـانی و کمـک بـه مردم اسـت .«

مدیـــر کل منابـــع طبیعـــی و آبخیـــزداری اســـتان 
کرمـــان از مهـــار کامـــل آتـــش ســـوزی در منطقـــه 
پاریـــز  بخـــش  توابـــع  از  فریـــدون  و  هندیـــز 

شهرســـتان ســـیرجان خبـــر داد. 
ـــگار  ـــا خبرن ـــو ب ـــت و گ ـــی زاده" در گف ـــدی رجب "مه
ـــر از  ـــوع آتشســـوزی دیگ ـــر، از وق ـــه کوی ایســـنا منطق
ـــت:  ـــر داد و گف ـــان خب ـــتان کرم ـــی اس ـــع طبیع مناب
ـــش  ـــاه آت ـــروز 1۷ مردادم ـــر ام ـــفانه از بعدازظه متاس
ــع  ــدون از توابـ ــز و فریـ ــه هندیـ ــوزی در منطقـ سـ
ـــد.وی  ـــاز ش ـــیرجان آغ ـــتان س ـــز شهرس ـــش پاری بخ
ـــش ســـوزی از حـــدود  ـــن آت ـــه ای ـــه اینک ـــا اشـــاره ب ب
ـــدود  ـــاعت ح ـــاز و در س ـــروز آغ ـــر ام ـــاعت 1۶ عص س
ــم وزش  ــی رغـ ــرد: علـ ــان کـ ــد، بیـ ــا شـ ۲0 اطفـ
ــداری،  ــای بخشـ ــالش نیروهـ ــا تـ ــاد بـ ــدید بـ شـ
ــش  ــن آتـ ــی ایـ ــع طبیعـ ــیج منابـ ــی و بسـ مردمـ

ــی و  ــع طبیعـ ــد.مدیر کل منابـ ــار شـ ــرل و مهـ کنتـ
ـــب  ـــن مطل ـــان ای ـــا بی ـــان ب ـــتان کرم ـــزداری اس آبخی
ـــوع  ـــه وق ـــه ب ـــر هفت ـــا در آخ ـــوزی ه ـــش س ـــه آت ک
مـــی پیونـــدد، اظهـــار کـــرد: از نظـــر مســـاحت 
ـــه  ـــده ک ـــزارش ش ـــیع گ ـــبتا وس ـــق نس ـــعت حری وس
ـــالم  ـــوزی اع ـــش س ـــن آت ـــت ای ـــی عل ـــس از بررس پ
خواهـــد شـــد.وی در خصـــوص اظهـــار نظـــر برخـــی از 
ـــفر  ـــیرجان در س ـــدار س ـــه فرمان ـــی براینک ـــراد مبن اف
ـــه  ـــه ب ـــن حادث ـــذا ای ـــرد و ل ـــی ب ـــر م ـــه س ـــه ب مک
ـــرای  ـــوان کـــرد: ب ـــت نشـــده اســـت، عن ـــی مدیری خوب
اطفـــای ایـــن آتـــش مدیـــر کل مدیریـــت بحـــران 
و حـــوادث غیرمترقبـــه اســـتانداری کرمـــان بحـــث 
اطفـــای حریـــق را مدیریـــت کردنـــد و هماهنگـــی 
ـــدار ســـیرجان صـــورت  ـــا معـــاون فرمان هـــای الزم را ب
گرفـــت، ضمـــن آنکـــه بخشـــدار پاریـــز نیـــز در صحنـــه 

ـــچ  ـــت هی ـــاظ مدیری ـــی از لح ـــتند بنابران ـــور داش حض
مشـــکلی وجـــود نداشـــته اســـت.رجبی زاده در زمینـــه 
ـــش  ـــه آت ـــی براینک ـــراد مبن ـــی از اف ـــر برخ ـــار نظ اظه
ـــن  ـــرد: ای ـــح ک ـــاره شـــعله ور شـــده اســـت، تصری دوب
ـــل  ـــه صـــورت کام ـــش ب ـــدارد و آت موضـــوع صحـــت ن
ـــا در  ـــای م ـــه نیروه ـــن آنک ـــت ضم ـــده اس ـــار ش مه
ـــع خطـــر کامـــل حضـــور دارنـــد.وی  ـــه تـــا رف منطق
از وســـعت آتـــش ســـوزی هایـــی کـــه از ابتـــدای 
ــی را در  ــع طبیعـ ــون منابـ ــا کنـ ــاری تـ ــال جـ سـ
کام خـــود کشـــانده اظهـــار کـــرد: از ابتـــدای ســـال 
ـــار  ـــدود 1۷5 هکت ـــته ح ـــه گذش ـــا دو هفت ـــاری ت ج
ـــش  ـــتان در آت ـــمال اس ـــی ش ـــع طبیع ـــی مناب از اراض
ــزء  ــه جـ ــل بـ ــدود 10 روز قبـ ــا از حـ ــوختند امـ سـ
ـــار از  ـــدود 50 هکت ـــروز؛ ح ـــوزی ام ـــش س ـــورد آت م

اراضـــی در آتـــش ســـوختند.
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