
مدیرکل مسکن و شهرسازی جنوب کرمان بزرگترین مشکل مسکن های مهر جنوب استان کرمان را نبود 
فضای سبز و محوطه سازی برشمرد و گفت نیازمند یک میلیارد و 300 میلیون تومان اعتبار هستیم

نماینده مردم جیرفت و عنبرآباد در مجلس شورای اسالمی:

ساماندهی رودخانه های فصلی جیرفت 
صدها میلیارد تومان هزینه دارد

فعالیت پروژه مهر
در قلعه گنج شتاب گرفت

پول؛ ُمسکن »مسکن 
مهر« جنوب کرمان

فرماندار جیرفت: 

آموزش های فنی و حرفه ای متناسب 
با بازار کار ارائه شود

مدیرکل جدید منابع طبیعی جنوب کرمان:

در پاسخ به اعتماد به جوانان 
انتخاب شده ام
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حال ناخوش پسته کرمان
سونامی خشکسالی و بی آبی در کرمان ارزآورترین صنعت استان کرمان 
که انحصار تولیدپسته جهان را در اختیار ایران قرار داده بود را در معرض 

خطر جدی قرار داده است
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ما را در تلگرام دنبال کنید

تومــان  500 قیمــت              1398 مــرداد   12 شــنبه         546 پیاپــی  شــماره  ســوم           ســال 
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بغض و کینه سخنان شان 

و آن چه در دل دارند!

غالمرضا فدایی
یادداشت مهمان

خـروج ترامـپ از برجـام حادثـه ای بیـاد ماندنـی اسـت. 
کشـوری کـه بـا زور همه را بـه قانونمداری دعـوت می کند 

و خـود زیـر قانون مـی زند!
امـا سـرگرداندن مـا توسـط اروپائیـان بـه مراتـب بدتـر 
اسـت. زیرا اگر امریکا شمشـیر را از رو کشـیده اسـت ولی 
تروئیـکای وی یعنـی اروپائیـان همـان کار امریـکا را مـی 
کننـد ولـی در قالب خدعه و نیرنگ. مهلت یکسـاله ایران 
تـوأم بـا نجابـت نشـان داد کـه واقعیـت جز این نیسـت. 
آنهـا می گوینـد نمی تواننـد کاری انجام دهنـد! خوب اگر 
صداقتـی بـود همیـن مطلـب را از روز اول مـی گفتنـد و 
نسـبت بـه چیـزی متعهد نمی شـدند. لذا معلوم شـد که 
آنها با امریکا هسـتند و نقش نگهداشـتن یکطرفة ایران را 
در برجـام اصالتـًا و نیابتًا انجام می دهند.آنچه بیشـترآدم 
را عصبانـی مـی کند سـخنان و اظهار نظرهای سـه کشـور 
اروپایـی اسـت کـه مـی گویند اگـر یک طـرف وظیفه اش 
را انجـام نـداد طـرف مقابـل یعنـی ایـران باید پـای بند به 

تعهدانش باشـد!

کهنوججیرفت

هوا
 و 

آب

بام بهشت پروژه گردشگری شهرداری درب بهشت

امـروزه یکی از انتظارات شـهروندان از شـهرداری 
اسـت  مطلـوب  شـهری  خدمـات  ارایـه  هـا 
کنـار  در  بهشـت  درب  شـهر  معابـر  ،آسـفالت 
سـایر خدمـات زیربنایـی شـهری در اولویت کار 
شـهرداری و شـورای  شـهر درب بهشـت قـرار 
گرفته اسـت . شـهرداری درب بهشـت در سـال 
جـاری با پیشـرفت   در این امـر ، در حال اجرای 
این پروژه ، از محل اعتبارات اسـتانی و با هزینه 

کـرد حـدود 6 میلیـارد ریـال مـی باشـد.
حـال  رفـاه  و  شـهر  زیباسـازی  درراسـتای 
شـهروندان  فرش موزائیک قسـمتی از پیاده رو  
حـرم   از ورودی شـهر از سـمت جیرفـت قبـل 
از میـدان امـام حسـین)ع( ( در حال اجراسـت 
،کـه تاکنون حدود  1000 مترمربع آن انجام شـده 

است.
وجـود امامـزاده سـید سـلطان احمـد و جاذبـه 
هـای گردشـگری در کنـار نـوع آب و هـوا همـه 
سـاله تعـداد زیـادی اززائـران و گردشـگران را 
بـه ایـن شـهر مـی کشـاند.پروژه بـام بهشـت 
کـه در راسـتای رفـاه حـال زائـران، مسـافرین 
و شـهروندان بـرای اسـکان، تفریـح، اقامـت و 
پذیرایـی طراحـی شـده اسـت . ایـن پـروژه  بـا 
بیسـت درصـد پیشـرفت در حـال اجراسـت . 
شـهردار درب بهشـت ابراز امیدواری کـرد که "بام 
بهشـت " یکی از پروژه های ماندگار و کالسـیک 
شـهری باشـد که در آینـده نه چندان دور شـاهد 
بهـره بـرداری آن خواهیـم بـود. بـام بهشـت ، 
نیازمنـد اعتبـاری حـدود  میلیـارد25 تومان می 
باشـد کـه طبـق  برنامـه ای پنـج سـاله بـه بهره 
بـرداری مـی رسـد .اجـرای  فـاز اول آن رو بـه 

اتمـام اسـت و 4 فـاز دیگر آن بـه زودی انجام و 
احـداث خواهـد گردیـد.

حجم انبوه مسـافر و گردشـگر این شهرمستلزم 
احداث و توسـعه سرویسـهای بهداشـتی اسـت 
، در پـارک حـرم  ایـن شـهر پـروژه ای در حـال 
اجراسـت،عالوه بر سرویسـهای احداث شـده در 
دو سال گذشـته، احداث ساختمان سرویسهای 
بهداشـتی در سـه طبقـه کـه بـرای هـر طبقـه 
چهـار دوش حمـام و شـش چشـمه سـرویس 
بهداشـتی در نظـر گرفتـه شـده اسـت دردسـت 
کار اسـت ،طبقـه اول آن بـزودی به بهـره برداری 

خواهد رسـید.
عملکرد دیگر شـهرداری درب بهشـت  تسـطیح 
یـا زیـر سـازی 85 درصـد معابـر خاکی سـطح   
شـهر اسـت که شـهروندان برای تردد با  مشکل 

کمتـری روبرو شـوند.
 در گشـت و گـذار در شـهر احـداث فضای سـبز 
و گلـکار ایـن شـهر کـه چهـره متفاوتـی بـه آن 
داده اسـت وحاصـل زحمـات واحد فضای سـبز 
شـهرداری درب بهشـت .بسـیار بـه چشـم مـی 

آید.
شـهرداری و شـورای شـهر جدول گذاری بخشی 
از خیابان امام خمینی)ره( را دسـتور کار قرارداده 
اسـت . جـدول مـورد نیـاز ایـن پـروژه  تهیـه و 
تخلیه شـده اسـت ایـن در حالی کـه اکثر کوچه 
های منشـعب بـه این خیابـان در دو ماهه اخیر 
آسـفالت شـده انـد.  یکـی از کوچـه هایـی کـه 
در ایـن خیابـان مـی باشـد محل زندگی سـردار 
شـهید طیاری اسـت  که آسـفالت این کوچه نیز 
در  دسـتور کارشهرداری و شـورای شهر قرار دارد.

امیـد حمـزه ایـی شـهردار درب بهشـت  شـهر 
درب بهشـت رایکی از شـهرهای خـاص در زمینه 
گردشـگری و تفریحـی بـرای مردمـان  جنـوب 
کشـور عنوان کردو گفت  مسـافران و گردشـگران 
جنوبـی در ایـام بهـار و تابسـتان بـرای اقامـت و 
از شـهرهای  از گرمـای طاقـت فرسـای   فـرار 
جنوبی کرمان ودو اسـتان هرمزگان و سیسـتان 
و بلوچسـتان بـه  درب بهشـت  شـهری زیبـا 
واولیـن شـهر خـوش آب و هـوا در مسـیرهای 

جنوبـی ورود مـی کننـد.
اعتبـارات  و  امکانـات  بهشـت  درب  شـهردار   
شـهرداری  ایـن شـهر را بسـیار محـدود  عنـوان 
کـرد و اظهـار داشـت : این شـهرداری هم اکنون  
بـا درجـه 3  فعالیـت مـی کنـد  که ارتقـاء درجه 
شـهرداری در حـال پیگیـری اسـت و بـه زودی 

انجـام می شـود.
امیـد حمـزه ایـی در سـخنان خـود از  حمایـت 
های بسـیار خوب مسـووالن  باالخص اسـتاندار 
،عطاپور،فرماندارشهرسـتان جیرفـت ، معاونـت 
عمرانی اسـتانداری ، مدیرکل  دفتر امور شـهری 
و شـوراهای اسـتانداری  کـه بـا ایجـاد  اتحـاد و 
همدلـی  فضـای خدمـت در شـهر درب بهشـت  
را بیشـتر فراهم نمودند تشـکر کـرد . وی از امام 
جمعه، بخشـدار درب بهشت و همچنین اعضای  
شـورای ایـن شـهر که بـا حمایـت  خـود درکنار 
مجموعـه شـهرداری  بودنـد وبـا  هـم افزایـی 
بسـیارکم نظیـرو تـالش شـبانه روزی در حـل  
مشـکالت تحت  اختیارشـهرداری کمک نمودند 

نیـز قدردانـی و تشـکر کرد .
شـهردار درب بهشـت عمـران و پیشـرفت ایـن 
شـهر سـیاحتی و زیارتـی را تنهـا بـا همراهـی و 
کمـک همـه ارگان های ذیربـط از جملـه ادارات 
آب، بـرق، مخابرات، نیروهای نظامی و انتظامی 
، آمـوزش و پـرورش و بـه ویـژه  مجموعـه اداره 
کل  راهـداری جنـوب و اداره راهـداری بخـش 
سـاردوئیه  با مجموعه شـهرداری و شورای شهر 
درب بهشـت دانسـت و افـزود  ایـن حمایت ها  
زیـر چتـر رهنمودهـای امـام جمعـه و حمایت و 
همراهی هـای محمود مهنی ،بخشـدار در فضای  

همدلـی و همراهـی بـه نتجه رسـیده اسـت .
امیـد حمـزه ایـی در پایـان از  مجموعـه شـورای  
شـهر درب بهشـت،همراهان و همـکاران خود در 
شـهرداری کـه بـا تـالش شـبانه روزی و زحمات 
طاقـت فرسـا در حـال فعالیت هسـتند تقدیر و 

. تشکرکرد 

29 تا 2948 تا 46

اطالع رسانی

ادامه در صفحه 3



1 0 0 0 3 4 3 2 1 1 7 8 3 4   
پیامک شــما را درباره ایــن صفحه می خوانیم  سال سوم | شماره پیاپی 2546

کاغذ جنوبشنبه  12 مرداد 1398

ش
موز

آ

ت
زراع

ران
عم

بـه گـزارش خبرنـگار پیـام طبیعت جنـوب کرمـان، دکتر 
کردسـتانی مدیـرکل سـابق منابـع طبیعی و آبخیـزداری 
جنـوب کرمـان گفـت :از آنجایـی که هـر آمدنـی رفتنی را 
بـه دنبـال دارد، خداونـد منـان را شـاکرم که بـر من منت 
نهـاد تـا بخشـی از عمـر خـود را در اداره کل منابع طبیعی 
و آبخیـزداری جنـوب کرمـان، بـا هـدف حراسـت از انفال 
الهـی و ارتقـاء فرهنـگ احیاء منابع طبیعی سـپری کنم.

وی افـزود: بـه یقیـن ادعـا میکنم کـه در طـول این مدت 
بهـره فراوانـی از آمـوزه هـای انسـانی، اخالقـی، علمـی و 
فنـی همـه شـما مـردم عزیـز بویـژه مدیـران توانمنـد، 
فرهیختگان اندیشـمند و همکاران پرتـالش خود، نصیب 
اینجانـب شـده اسـت تـا تنهـا بـا تـوکل بـر ایـزد منـان، 
اسـتعانت از ائمـه اطهار)ع( و البته یـاری تمامی طبیعت 
دوسـتان، بتوانـم در راسـتای حفاظـت از بیـت المـال و 
انفـال الهـی گامـی هرچنـد کوچـک، ولیکن مؤثر بـردارم.

دکتـر کردسـتانی در ادامه گفت: اکنون که پـس از چهار و 
نیـم سـال  به عنوان مدیـرکل منابع طبیعـی و آبخیزداری 
جنـوب کرمـان، قرعـه کار و خدمـت در سـنگری دیگر در 
سـتاد سـازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشـور برای 
اینجانـب فراهـم گردیده اسـت، فرصت را مغتنم شـمرده 
تـا بـه پاس همکاری، لطف و همدلی، از همه شـما مردم 
شـریف بویـژه خانـواده هـای معـزز شـهداء و ایثارگـران، 
و  جهادکشـاورزی  وزارت  مجموعـه  مسـئولین گرانقـدر 
خانـواده بـزرگ منابـع طبیعـی کشـور و همچنیـن ائمـه 
جمعـه و جماعـات، نماینـدگان محتـرم مردم اسـتان در 
مجلس شـورای اسـالمی بویژه دو نماینده شریف جنوب 
کرمـان، اسـتاندار خـدوم، مسـئولین محتـرم ارگان های 
دولتـی و قضائـی اسـتان بویـژه اعضـاء محتـرم شـورای 
حفـظ حقـوق بیت المال اسـتان علی الخصـوص رئیس 
کل محتـرم دادگسـتری و دادسـتان مقتدر مرکز اسـتان 
و نیـز شـورای حفـظ حقـوق بیـت المـال شهرسـتان ها، 
اداره کل ثبـت اسـناد و امـالک اسـتان کرمـان و ادارات 
و  فرمانـداران خـدوم  تابعـه شهرسـتان هـای جنوبـی، 
پرتـالش، رؤسـای محتـرم دادگسـتری هـا و دادسـتان 
هـای ارجمنـد، رؤسـای محترم سـازمان جهادکشـاورزی 
و ادارات کل جنـوب کرمـان، سـربازان عزیـز و گمنام امام 
زمان)عـج(، نیروهـای خـدوم نظامـی و انتظامـی، کلیـه 
اصحاب شـریف رسـانه، نخبگان و همیاران عزیز طبیعت 
و کارکنـان جـوان و سـختکوش منابـع طبیعـی کـه از 
آشـنایی بـا تمامی دوسـتان فـوق الذکر به خـود می بالم 
و همـواره یاریگـر اینجانب بـوده اند، سپاسـگزاری نمایم.

وی در پایـان، بـا اذعـان بـه این حقیقت کـه آنچه محقق 
شـده، لطـف پـروردگار و آنچـه مانده، بضاعـت ناچیز این 
بنـده بـوده اسـت، بیان کـرد: کلیه شـما دوسـتان گرانقدر 
را بـه خـدا می سـپارم و صمیمانه درخواسـت دارم قصور 
و کاسـتی هایـم را بـا دلـی دریایـی و دیـده ای رحمـت، 
بـر من بخشـیده و دعـای خیرتـان را بدرقه راهـم نمائید.

دکتـر احمد حمـزه نماینده مردم شـریف پنج شهرسـتان 
جنوبـی کرمـان در مجلـس شـورای اسـالمی در مراسـم 
تودیـع و معارفـه مدیـرکل منابـع طبیعـی و آبخیـزداری 
جنـوب کرمـان ضمن بیـان اینکه جنـوب کرمان توانسـته 
اراضـی دولـت و مسـتثنیات را بـه خوبـی حفاظـت کنـد 
تصریح کرد: منابع طبیعی منبع حیات ما هسـتند و درود 
بـر کسـانی کـه وظیفه حفـظ انفال را دارا هسـتند تا نسـل 
بشـر بتوانـد بـه حیات خویـش ادامه دهـد. وی همچنین 
با تقدیر از اقدامات دکتر کردسـتانی مدیرکل سـابق منابع 
طبیعـی و آبخیـزداری جنـوب کرمـان در طـول سـالهای 
مدیریتـی ایشـان، برای مدیـر کل جدیـد آرزوی موفقیت 
کـرد و افـزود : توجـه به اشـتغال جوانان تحصیل کـرده از 
جملـه مـوراد مهم و ضـروری امروز جامعه ماسـت که باید 

بـا جدیـت تمـام در این خصـوص تـالش کرد.
دکتـر افراسـیابی معـاون حفاظـت و امور اراضی سـازمان 
جنگلهـا، مراتـع و آبخیـزداری کشـور در مراسـم تودیـع و 
معارفـه مدیـرکل منابـع طبیعـی و آبخیـزداری جنـوب 
کرمـان گفـت: ما بیـش از توان سـرزمین از منابع طبیعی 
بهـره بـرداری مـی کنیـم و بایـد از منابع طبیعی بـه اندازه 
و بـه درسـتی اسـتفاده کنیم. دکتـر افراسـیابی همچنین 
افـزود: عرصه هـای منابع طبیعی متعلق به مردم اسـت، 
مـردم بایـد آموزش ببینند تا با اسـتفاده از دانش سـنتی 
خـود در بهـره بـرداری منابـع طبیعـی بـه حفاظـت از آن 
هـم بیندیشـند. وی ادامـه داد: توجـه بـه شـغل و درآمد 
مـردم باعـث می شـود آنهـا به دنبال خسـارت بـه عرصه 
هـای منابـع طبیعـی نباشـند و گروهـی کـه نبایـد از آن 
غافـل شـویم زمین خـواران، کـوه خوران و جنـگل خواران 
هسـتند، کسـانی کـه بـه انفـال رحم نمـی کنند هـر چند 
کـه جمعیت آنها انگشـت شـمار اسـت. دکتر افراسـیابی 
در بخـش دیگـری از صحبت هـای خـود بـه اعتباراتی که 
از صنـدوق توسـعه ملـی با توجـه به عنایت مقـام معظم 
رهبـری بـه منابـع طبیعـی و آبخیـزداری بـه سـازمان 
جنگل هـا در سـال 9۷ و 98 تخصیـص داده شـده اشـاره 
کـرد و گفـت: در ایـن راسـتا 638 حـوزه آبخیز در سـطح 
کشـور شناسـایی شـد و در قالب برنامه جامـع با رویکرد 
آبخیـزداری بیـش از 1000 پـروژه آبخیـزداری بـه انجـام 
رسـید. دکتـر افراسـیابی در پایـان سـخنان خـود از دکتر 
کردسـتانی مدیـر کل سـابق منابـع طبیعـی و آبخیزداری 
جنـوب کرمـان بـه سـبب اقدامات موثـری کـه در منطقه 
انجـام دادنـد و باالخـص در اجـرای طرح کاداسـتر عرصه 
هـای منابـع طبیعـی در سـطح کشـور بـه عنـوان اولیـن 
اداره کل موفـق بـه انجـام ایـن طـرح ، تجلیـل کـرد . 
وی همچنیـن اقدامـات موثـری ایشـان در بیابـان زدایی 
،ابخیـزداری و اجـرای هفـت هـزار هکتـار جنگلـکاری در 
جنـوب کرمان را شایسـته تقدیر دانسـت. وی در پایان از 
دکتـر احمدی مدیرکل جدید منابع طبیعـی و آبخیزداری 
جنـوب کرمـان خواسـت در حقـوق ملی و مـردم از مبانی 
قانونـی کوتـاه نیایـد و بـا ارکان مختلـف کشـور نهادهـای 
دولتـی، انتظامـی و قضایـی همکاری مسـتمری داشـته 

باشـد و بـرای ایشـان آرزوی موفقیـت کرد.

در پاسخ به اعتماد به 
جوانان انتخاب شده ام

خبر

فعالیت پروژه مهر 
در قلعه گنج شتاب گرفت

کشاورزان از سوزاندن بقایای 
گیاهی خودداری کنند

ساماندهی رودخانه های فصلی جیرفت 
صدها میلیارد تومان هزینه دارد

فعالیـت پـروژه مهـر در راسـتای 
سـاماندهی مکان های آموزشـی 
مناطـق محـروم قلعه گنج شـهر 
نمونـه اقتصـاد مقاومتی، شـتاب 
گرفـت. مدیـر آمـوزش و پـرورش قلعـه گنـج 
روز پنجشـنبه در گفـت و گـو بـا خبرنـگار ایرنا 
از شـتاب فعالیت کارگروههـای مختلف پروژه 
مهـر در مناطق محروم این شهرسـتان خبرداد 
و گفـت: پـروژه مهـر در پنـج کارگـروه تعمیـر و 
تجهیـز، سـاماندهی، نظـارت و ارزیابـی ، تایید 
صالحیـت و توجیـه و اطالع رسـانی از پانزدهم 
تیرمـاه 98 درشهرسـتان قلعـه گنج بـه مرحله 
افـزود:  احمـدی  است.سـعید  درآمـده  اجـرا 
بـا حمایـت دولـت ، خیـران مدرسـه سـاز و 
گروههای جهادی، احداث هفت آموزشـگاه در 
شهرسـتان قلعـه گنج عملیاتی شـده کـه برای 

سـال تحصیلی جـاری مورد اسـتفاده قرار می 
گیرند.

وی ادامـه داد:  ایـن آموزشـگاه هـا در مناطـق 
محـروم و کـم برخـوردار روسـتایی همچـون 
روسـتاهای ده باال، کنگرو ،کهن چنگر رمشک، 
توریگ صوالن، شـهید دادمحمد خواسـتگاری 
همچنیـن  و  چلپایـی  تمگران،روسـتای 
آموزشـگاه پنج کالسه اسـتثنایی باغچه بان در 
حـال احداث هسـتند.مدیر آمـوزش و پرورش 
قلعـه گنـج همچنیـن از عملیـات تعمیـرات و 
رنـگ آمیـزی مـدارس شهرسـتان قلعـه گنج 
و  داد  خبـر  مسـتضعفان  بنیـاد  حمایـت  بـا 
تصریـح کـرد: در طـرح پـروژه مهـر، مدارسـی 
کـه توسـط مدیریـت آمـوزش و پـرورش بـه 
بنیاد مسـتضعفان معرفی شـده اند، مشـمول 

تعمیـرات می شـوند.

فرامـرز رسـتگاری، گفـت: خاک به 
بسـتر کاشـت محصـوالت  عنـوان 
کشـاورزی عـالوه بـر مـواد غذایـی 
بسـتر حیات ریـز موجوداتی اسـت 
کـه وظیفـه حفـظ و نگهـداری آب ، مـواد غذایی، 
قابلیـت دسترسـی آب و مـواد غذایـی و بـاروری 
خـاک را بـر افزایش و پایداری تولیـدات را فراهم 
مـی کنـد.» فرامـرز رسـتگاری « مدیـر زراعـت 
سـازمان جهادکشـاورزی جنـوب کرمـان، در گفت 
و گـو بـا خبرنـگار خبرگـزاری شبسـتان از کرمـان 
جنـوب، گفـت: خـاک بـه عنـوان بسـتر کاشـت 
محصوالت کشـاورزی عالوه بر مواد غذایی بسـتر 
حیـات ریـز موجوداتـی اسـت.فرامرز رسـتگاری، 
افـزود: در یک نظـام بهره برداری و الگوی کشـت 
رعایـت  بـر  عـالوه  فنـی- مهندسـی  و  مناسـب 
تنـاوب زراعی، حفظ پوشـش و بقایـای گیاهی در 
سـطح خـاک، زمینـه افزایـش مـواد آلـی خاک، 

افزایـش فعالیت ریـز موجـودات و نهایتـًا موجـب 
حاصلخیـزی و بـاروری خـاک ها می شـود.مدیر 
زراعـت سـازمان جهادکشـاورزی جنـوب کرمـان، 
ابراز داشـت: در حقیقت از آنجایی که این فعالیت 
نادرسـت در زمینـه عـدم تحقـق تامیـن امنیـت 
غذایـی، بـه مخاطـره انداختـن سـالمتی محیـط 
زیسـت و بقـای منابـع پایـه را بـرای نسـل هـای 
آینده و زیان های زیسـتی، اقتصادی و اجتماعی 
را بـه منافـع عمومـی تحمیل می کنـد نوعی عمل 
مجرمانـه محسـوب می شـود و بـه اسـتناد ماده 
688 قانون مجازات اسـالمی بایسـتی متخلفین 
تحـت پیگرد قـرار گیرند. به منظور پایـداری تولید 
و تامیـن امنیـت غذایـی، حفـظ خـاک و محیـط 
زیسـت و امانتـداری در میـراث نسـل های آینده، 
کشـاورزی حفاظتـی بـا حفـظ پوشـش و بقایای 
گیاهـی وکشـاورزان جنـوب کرمـان از سـوزاندن 

بقایـای گیاهـی خـودداری کنند.

و  جیرفـت  مـردم  نماینـده 
شـورای  مجلـس  در  عنبرآبـاد 
اسـالمی گفت: اگـر بخواهیم کل 
رودخانه هـا و مسـیل های فصلی 
شهرسـتان جیرفـت راسـاماندهی کنیم چیزی 
بالـغ بـر صدهـا میلیـارد تومـان پـول الزم دارد 
و کـه بـا بودجـه هـای دولتـی نمی تـوان کاری 
انجـام داد.یحیـی کمالی پـور در گفـت و گـو با 
خبرنـگار "راه آرمان  گفت: متاسـفانه بسـیاری 
از روسـتاهای شهرسـتان جیرفـت سـیل بنـد 
ندارنـد و در شهرسـتان هـای جنوبـی وضعیت 
خیلـی بدتـر اسـت.کمالی پـور خاطـر نشـان 
کـرد: شـهر جیرفـت و عنبرآبـاد در محاصـره 
سـه رودخانـه فصلـی اسـت کـه هـر کـدام 
از این هـا بـا یـک بارندگـی شـدید بـه تنهایـی 
مـی تواننـد قسـمت اعظمـی از شـهر را از بین 

ببرنـد و تخریـب کننـد. از زمانـی که بـه عنوان 
نماینده این شهرسـتان ها، وارد مجلس شـدم 
بـا علـم بـه ایـن مخاطـرات، اقدامـات خیلـی 
رودخانه هـا  سـاماندهی  بـرای  ای  گسـترده 
انجـام دادیـم ولـی حجـم کار به نحوی اسـت 
کـه بـا ایـن بودجه هـای دولـت و شـرایطی که 
در حـال حاضـر وجـود دارد نمی تـوان گفت به 
تنهایـی مـی توانیـم همـه ایـن گرفتـاری ها را 
حـل کنیم.نماینـده مـردم جیرفـت وعنبرآبـاد 
در مجلـس شـورای اسـالمی تصریـح کـرد: 
اگـر بخواهیـم کل رودخانـه ها و مسـیل های 
فصلـی این شهرسـتان هـا راسـاماندهی کنیم 
چیـزی بالغ بـر صدها میلیارد تومـان پول می 
خواهـد در حالـی کـه ما سـال گذشـته فقط 6 
میلیـارد تومان پول برای ایـن موضوع دریافت 

کردیم.

آب  عملکـرد  از  جنـوب کرمـان  مـردم  انتقـاد   
منطقـه ای، مقاومـت و ایسـتادگی ملـت ایـران از 
جملـه محورهـای سـخنان ائمه جمعه شهرسـتان 
اسـت.  هفتـه  ایـن  در  کرمـان  اسـتان  هـای 
به گزارش ایرنا، امام جمعه جیرفت در خطبه های 
ایـن هفتـه ضمن انتقـاد از طـرح افزایـش حریم 
رودخانـه هـا گفـت: ایـن طرح بـار سـنگین مالی 
بـرای دولت و تبعـات زیادی هم برای مـردم دارد.

حجـت االسـالم رضـا سـعادت فـر افـزود: بسـتر 
رودخانـه هلیل را 200 متـر افزایش داده اند و برای 
رودخانـه ملنتـی هـم 1۷0 متـر حریـم قـرار داده 
انـد و ایـن یعنـی بسـیاری از زمیـن و خانـه های 
مـردم در حریـم رودخانـه و خطـر سـیل هسـتند.

وی ادامـه داد: ایـن طرح به شـهرداری ابالغ شـده 
لـذا مردمـی کـه در ایـن حریم باشـند نمـی توانند 
تغییـر کاربـری یـا پروانه سـاخت دریافـت کنند و 
این مسـاله بار سـنگینی بر مردم متحمل می کند.

خطیـب جمعـه جیرفـت افزایـش حریـم بسـتر 
رودخانـه هـا را شـانه خالـی کـردن شـرکت آب 
ای  منطقـه  آب  گفـت:  و  برشـمرد  ای  منطقـه 
بـا ایـن کار خـود مـی خواهـد در صـورت بـروز 
سـیل و وارد شـدن خسـارت بـه مـردم سـاکن 
کنـد. خالـی  شـانه  مسـئولیت  از  منطقـه،  در 

وی افـزود: ایـن طرح غیرکارشناسـی شـرکت آب 
منطقـه ای،  قریـب بـه 6 هـزار خانـوار را درگیـر 
اسـت. النـاس  حـق  مسـاله  ایـن  و  مـی کنـد 

سـه  دختربچـه  فـوت  تسـلیت  ضمـن  وی 
سـاله جیرفتـی کـه در رودخانـه فصلـی منطقـه 

مسـئوالن  از  گفـت:  بـود  شـده  غـرق  میجـان 
سـیالبی  اگـر  بررسـی کننـد کـه  خواهیـم  مـی 
مثـل خوزسـتان رخ داد، دچـار بحـران نشـویم.

امـام جمعه جیرفـت اظهار داشـت: آب منطقه 
ای سـال گذشـته برنامـه جامعـی بـرای ایمنی 
هـای جنـوب کرمـان  رودخانـه  روبـی  الیـه  و 
آنجاسـت کـه  مسـاله  بحـران  اوج  و  نداشـته 
امـروز  شـور  رودخانـه  هـای  قسـمت  برخـی 
هشـت متـر از کـف سـطح شـهر باالتـر بـوده 
و ایـن، یـک بحـران بـرای شـهروندان اسـت.

منطقـه  آب  متاسـفانه  داد:  ادامـه  وی 
یـک  روبـی  الیـه  عـوض  در  کرمـان  ای 
اسـت. کـرده  وضـع  ناجوانمردانـه  طـرح 

حجت االسـالم رضا سـعادت فـر اظهار داشـت: از 
تربیـون مقـدس نمـاز جمعه از مسـئوالن اسـتان، 
اسـتاندار کرمـان و مدیـران آب منطقـه ای مـی 
خواهیـم در خصـوص ایـن طـرح غیرکارشناسـی 
و پـر دردسـر و هزینـه بـر تجدیـد نظـر کننـد  و 
دسـتگاه هـای مربوطـه هـم نسـبت بـه انجـام 
از وقـوع  وظایـف خـود در اسـرع وقـت و قبـل 
هـر حادثـه ای اقـدام شایسـته را انجـام دهنـد.

از  دیگـری  در بخـش  خطیـب جمعـه جیرفـت 
سـخنان خـود ضمـن انتقـاد از وضعیـت جـاده 
اصلـی جنـوب کرمـان به شـمال گفت: متاسـفانه 
جـاده جیرفـت – دهبکری و جیرفت - سـاردوئیه 
تبدیـل بـه قتلگاهـی بـرای مـردم شـده اسـت.

وی افزود: این مسـیرها جاده مناسـبی ندارند لذا 
تـا کـی بایـد شـاهد از دسـت دادن جـان جوانـان 

مـان باشـیم، آیـا اگـر ایـن جـاده هـا در مناطـق 
اینگونـه برخـورد مـی کردنـد. بـود  دیگـر کشـور 

حجت االسـالم سعادت فر اظهار داشت: از تربیون 
مقـدس نمـاز جمعـه از وزیـر راه و مدیـران ارشـد 
کشـور و اسـتان می خواهیم تا نسـبت به برطرف 
کردن این مشـکل برنامه ریزی دقیق انجام شـود.

زیـاد،  فاصلـه  دلیـل  بـه  داد:  ادامـه  وی 
از  لـذا  رسـد  نمـی  پایتخـت  بـه  صدایمـان 
مدیـران،  خواهیـم  مـی  جمعـه  نمـاز  تربیـون 
دهنـد. انجـام  زمینـه  ایـن  در  انقالبـی  حرکـت 

وی همچنین به فعالیت های قرارگاه خاتم االنبیاء 
اشـاره کـرد و گفـت: طـرح راه آهـن چابهار توسـط 
ایـن قرارگاه انجام می شـود و بایـد از این ظرفیت 
برای برطرف کردن مشـکالت منطقه استفاده کرد.

بـاالی  نـرخ  بـه مشـکل  امـام جمعـه جیرفـت 
اجـاره خانـه اشـاره کـرد و گفـت: کسـانی کـه در 
ایـن زمینـه تـوان دارنـد، بـه مـردم کمـک کننـد.

سیرجان :
امـام جمعه سـیرجان گفت : تحریـم وزیر خارجه 
وخـوی  تصمیـم  در  ناتوانـی  نشـانه  کشـورمان 
اسـت. آمریـکا  جمهـوری  رئیـس  اسـتعماری 

در  حسـینیامروز  سـیدمحمود  االسـالم  حجـت 
خطبـه هـای نمـاز ایـن هفتـه افـزود: با هـر اقدام 
دسـتگاه حاکمـه آمریـکا و شـخص ترامـپ باطن 
شـیطانی و نفـاق آنـان بیشـتر آشـکار مـی شـود 
و ایـن اقـدام تحریـم وزیـر خارجـه یـک کشـور 
هـای  سیاسـت  وی  اینکـه  بهانـه  بـه  هـم  آن 
نظـام و کشـورش را بـه جهـان اعـالم مـی کنـد 

بایـد اگفـت کـه آمریـکا شکسـت خـورده میـدان 
اسـت. دیپلماسـی  زمینـه  در  حتـی  سیاسـت 

وی افـزود : مقاومـت در مقابـل دشـمنان الزمـه 
اقتـدار و پیروزی نهایی اسـت و همین ایسـتادگی 
و مقاومـت موجب عقب نشـینی آمریکا از مواضع 
جنگ طلبانه خود شـد و همین مقاومت شکست 
و نابودی آمریکا و صهیونیسـت ها را رقم می زند.

وی گفـت : مـردم یمـن نیـز بـا همین ایسـتادگی 
و مقاومـت آل سـعود را از اقـدام نظامـی خـود 
پشـیمان کردنـد و طـی یـک هفتـه یمنـی هـا 9 
فرونـد پهباد سـعودی را سـاقط کردند و آل سـعود 
بـا شکسـتی  و  خواهـد شـد  تسـلیم  زودی  بـه 
مفتضانه بـه جنگ افروزی خود پایـان خواهد داد.

حجـت االسـالم حسـینی از رئیـس قـوه قضائیـه 
مبنی بر دسـتور رسـیدگی بـه پرونده های مفاسـد 
اقتصـادی خـارج از نوبت قدردانی کرد و گفت : طی 
این دت برای 9۷8 پرونده حکم صادر شده و مردم 

هـم در ایـن اقـدام ابراز خرسـندی ورضایـت دارند.
ازدواج  سـالروز  بـه  سـیرجان  جمعـه  امـام 
حضـرت زهـراء و حضـرت علـی ع اشـاره کـرد و 
ائمـه هـدی علیـم  : ازدواج آسـان سـیره  گفـت 
ریـزی  برنامـه  بـا  هـم  دولـت  و  اسـت  السـالم 
الزم زمینـه مسـکن و اشـتغال جوانـان را فراهـم 
شـود. کـم  ازدواج  در  جوانـان  دغدغـه  کندتـا 

وی بـه مناسـبت روز خبرنـگار و شـهادت شـهید 
تیـم  قهرمانـی  سـپس   و  پرداخـت  صارمـی 
تبریـک  را  جهـان  در  کشـورمان  والیبـال  ملـی 
همـه  میـدان  پیـروز  را  ایرانـی  جوانـان  و  گفـت 
کـرد. عنـوان  جهانـی  و  ملـی  هـای  صحنـه 

حجت االسـالم حسـینی کنترل نرخ ارز و ثبات در 
نرخ را یاد آور شـد و گفت : انشـاءهللا روند کاهشـی 
نـرخ ارز ادامـه یابد اما چرا هنوز نـرخ کاالها و اقالم 
خوراکـی مـورد نیاز مـردم کاهش نداشـته و دولت 
در ایـن زمینـه هیـچ اقدامی نـدارد که الزم اسـت .

اسـتان کرمـان  در شهرسـتان هـای جنوبـی 
خصوصـا شهرسـتان جیرفـت فرصـت هـای 
مطلوبـی در حـوزه هـای مختلف بـرای مهارت 
آموزی و اشـتغال جوانان فرآهم شـده که می 
طلبـد بـه نحـو شایسـته ای از آنهـا بهـره بـرد. 
به گزارش ایرنا، ایجاد اشـتغال همـواره یکی از 
دغـده هـای اصلی دولت بوده اما طی سـالیان 
گذشته با گسـترش مراکز مختلف دانشگاهی 
شـاهد تعـداد زیـادی دانـش آموختـه بـدون 
مهـارت هسـتیم لـذا باید گفـت، امـروز بحران 
اشـتغال بـه اوج خـود رسـیده و ایـن در حالی 
اسـت کـه بسـیاری از فرصـت های شـغلی به 
دلیـل نبـود نیـروی کار ماهر و آمـوزش دیده با 

کمبـود متقاضی روبرو شـده اسـت.
ارائـه  بـا  ای  و حرفـه  فنـی  آموزشـی  مراکـز 
مهـارت هـای فنی، زمینـه اشـتغالزایی جوانان 
و جوینـدگان کار را فراهم مـی کنند ولی در این 

آب منطقه ای در عوض الیه روبی
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ــزه ای کــه در  ــا انگی طــرح مســکن اقشــار کــم درآمــد ب
ــد  ــم درآم ــار ک ــه اقش ــانی ب ــاری رس ــم در ی ــت نه دول
وجــود داشــت بــه وزارت مســکن و شهرســازی بــه 
ــعیدی کیا  ــد س ــد محم ــپرده ش ــر س ــی ام ــوان متول عن
ــه عنــوان وزیــر ایــن دوره  وزیــر مســکن و شهرســازی ب
ــجام  ــا انس ــد ب ــم در کار بای ــن حج ــه ای ــود ک ــد ب معتق
ــد  ــراه باش ــی هم ــکل های اجتماع ــب تش ــردم در قال م
نهــم کار  تعــاون دولــت  کــه محمــد عباســی وزیــر 
ثبت نــام و پاالیــش متقاضیــان را بــر عهــده گرفــت بعــد 
از آن بنــا بــه ابتــکار وزارت تعــاون، تعاونی هایــی در 
ــای  ــام آن را تعاونی ه ــه ن ــان تشــکیل شــد ک ــن جری ای
مســکن مهــر گذاشــتند ایــن نــام بعــدا بــرای کل طــرح 
ــخ 28  ــت در تاری ــایت دول ــه شد.س ــکار گرفت ــکن ب مس
ــار  ــدود چه ــت "ح ــاون نوش ــر تع ــول وزی ــر 89 از ق مه
ــت  ــر ثب ــکن مه ــرح مس ــر در ط ــزار نف ــون و100 ه میلی
ــد کــه یــک میلیــون و 400 نفــر دارای شــرایط  ــام کردن ن
ــد در  ــزار واح ــون و 50 ه ــک میلی ــدند و ی ــناخته ش ش
حــال ســاخت اســت " .علــی نیکــزاد کــه در دولــت 
ــاز  ــت از آغ ــرداد 1392 گف ــود خ ــکن ب ــر مس ــم وزی ده
ــد  ــزار واح ــون و 400ه ــاخت 4 میلی ــت س ــن دول کار ای
مســکن مهــر شــروع شــده کــه نیمــی از آن در روســتاها 
بــوده و 1 میلیــون و 500 هــزار واحــد تــا خــرداد 92 
ــت  ــان دول ــا پای ــد ت ــی بای ــده و مابق ــل داده ش تحوی
حــدود  شــهرها  در  امــا  شــوند.  داده  تحویــل  دهــم 
ــده  ــل ش ــزارش تکمی ــان درج گ ــا زم ــد ت 1٬200٬000 واح

ــا  ــل آن ت ــه تحوی ــت ک ــاخت اس ــت س ــه در دس و بقی
ــرای  ــه طــول می انجامــد.در مجمــوع ب دولــت یازدهــم ب
ســاخت یــک میلیــون و ۷۷6 هــزار و 695 واحد مســکن 
میلیــون   330 و  میلیــارد   66۷ و  هــزار   39 معــادل 
تومــان تســهیالت از طــرف بانــک مســکن پرداخــت 
شده اســت.به اعتقــاد مهــدی زندیــه وکیلــی رییــس 
ــزی  ــتان مرک ــازی اس ــکن و شهرس ــازمان مس ــت س وق
از مســووالن کشــور طــرح مســکن  و چنــدی دیگــر 
ــت.  ــری داشته اس ــش مؤث ــتغال نق ــاد اش ــر در ایج مه
قفــل  بازگشــایی  و  تکمیــل  بــرای  دولــت  اهتمــام 

ایــن  مســتاجران  جنــوب کرمــان،  در  مهــر  مســکن 
ــت.  ــرده اس ــدوار ک ــن امی ــده ای روش ــه آین ــار را ب دی
 تکمیــل واحدهــای مســکن مهــر در کشــور همــواره 
یکــی از دغدغــه هــای دولــت در بحــث خانــه دار شــدن 
آینده نگــری  و  الزم  نظــارت  نبــود  امــا  بــوده  مــردم 

ــرده  ــه ک ــکالتی مواج ــا مش ــردم را ب ــرح، م ــن ط در ای
کــه بعضــا حــل آنهــا دولــت را بــا موانعــی روبــرو 
ــذاری  ــون واگ ــی همچ ــکالت و موانع ــت، مش ــرده اس ک
ســاخت ایــن خانــه هــا بــه پیمانــکاران و تعاونــی هایــی 
ــی از  ــه برخ ــد ک ــوردار نبودن ــت الزم برخ ــه از صالحی ک
بــه  نســبت  تعهداتشــان  عهــده  از  نتوانســته اند  آنهــا 
از  بســیاری  وجــود  همچنیــن  و  برآینــد  متقاضیــان 
مجتمــع هــای مســکن مهــر در مناطــق دور افتــاده، 
ــت را در  ــا شــده و دول ــد ســاخت آنه ــدی رون ــث کن باع
ــرق، گاز و  ــون آب، ب ــاختی همچ ــای زیرس ــن نیازه تامی
ــد  ــع بای ــرده و درواق ــه ک ــکل مواج ــا مش ــفالته ب راه آس
ــدا،  ــان ابت ــا از هم ــه ه ــن خان ــی ای ــه جانمای ــت ک گف
اشــتباه بــوده اســت، امــا دولــت تدبیــر و امیــد بــا توجــه 
ویــژه ای کــه بــه ایــن موضــوع دارد در حــال چیــره 
ــال ها،  ــس از س ــا پ ــت ت ــش روس ــع پی ــر موان ــدن ب ش
قفــل مســکن مهــر در جنــوِب محــروِم کرمــان بــاز شــود.

تاکید وزیر راه و شهرسازی بر تکمیل طرح 
مسکن مهر 

ســاخت  الگوهــای  و  هــا  طــرح  دفتــر  کل  مدیــر 
گفــت:  کشــور  مســکن  و  زمیــن  ملــی  ســازمان 
پیگیــری  و  تاکیــد  شهرســازی  و  راه  وزیــر 
هــای  پــروژه  رســاندن  اتمــام  بــه  بــرای  ویــژه ای 
دارنــد. امســال  پایــان  تــا  کشــور  مهــر  مســکن 

میرســجاد ســید اشــرفی افــزود: در بازدیــد از طــرح 
مســکن مهــر یکهــزار و 500 واحــدی شهرســتان کهنــوج، 
مشــکالت موجــود بررســی و اقدامــات الزم بــرای برطرف 
ــت. ــده اس ــاذ ش ــا اتخ ــه ه ــن خان ــرادات ای ــدن ای ش

مدیــر کل دفتــر طــرح هــا و الگوهــای ســاخت ســازمان 
ــکن  ــرح مس ــت: ط ــور گف ــکن کش ــن و مس ــی زمی مل
ــت  ــذا دول ــت ل ــال اجراس ــور در ح ــر کش ــر در سراس مه
دارد. ای  ویــژه  اهتمــام  واحدهــا،  ایــن  تکمیــل  بــر 

تکمیل 70 درصد واحد های مســکن های 
مهر کهنوج تا پایان امســال

درصــد   ۷0 گفــت:  نیــز  کهنــوج  فرمانــدار 
شهرســتان  ایــن  مهــر  مســکن های  واحد هــای 
شــوند. مــی  تکمیــل  جــاری  ســال  پایــان  تــا 

وحــدت عیــدی افــزود: اعتبــار هزینــه شــده بــرای 

ــرای  ــوده و ب ــال ب ــارد ری ــون 400 میلی ــرح تاکن ــن ط ای
ــاز اســت. ــر نی ــال دیگ ــارد ری ــغ 400 میلی ــام آن مبل اتم

وی ادامــه داد: پیگیری هــای زیــادی بــرای تکمیــل ایــن 

طــرح انجــام شــده لــذا در ایــن زمینــه مدیــر کل دفتــر 
ــن  ــی زمی ــازمان مل ــاخت س ــای س ــا و الگوه ــرح ه ط
ــرد. ــی ک ــکالت را بررس ــک مش ــور از نزدی ــکن کش و مس

پول؛ ُمسکن»مسکن مهر« جنوب کرمان
مدیرکل مسکن و شهرسازی جنوب کرمان بزرگترین مشکل مسکن های مهر جنوب استان کرمان را نبود فضای سبز و محوطه سازی برشمرد 

و گفت نیازمند یک میلیارد و 300 میلیون تومان اعتبار هستیم 

طـرح مسـکن مهـر، طرحـی بـود کـه در دوره دولت نهم بـرای کمک به قشـر نیازمند اجـرا کرد، در جنـوب کرمان 
نیـز همزمان با سراسـر کشـور این طـرح کلید خورد فرمانـدار کهنوج می گویـد  70 درصد واحد های مسـکن های 
مهـر ایـن شهرسـتان تا پایان سـال جاری تکمیـل می شـوند.مدیرکل راه و شهرسـازی جنوب کرمـان هم گفت : 
95 درصـد مسـکن هـای مهر جنـوب کرمان تکمیل شـده و هم اکنـون پیگیر تکمیـل باقی مانده ایـن واحدها 
هستیم.سـاردویی بزرگترین مشـکل مسـکن های مهر جنوب اسـتان کرمان را نبود فضای سـبز و محوطه سازی 
برشـمرد و گفـت: برای تکمیـل این بخش ها در مجتمع های مسـکن های مهـر این منطقه، نیازمنـد یک میلیارد 

و 300 میلیـون تومـان اعتبار هسـتیم کـه در صورت تخصیص، این مشـکل نیز برطرف می شـود.

ســـاردویی بـــا بیـــان اینکـــه یک هـــزار و 700 
ــاده  ــان آمـ ــوب کرمـ ــر در جنـ ــکن مهـ مسـ
ـــرای  ـــت: ب ـــار داش ـــت، اظه ـــرداری اس ـــره ب به
ـــور  ـــه ط ـــر ب ـــکن مه ـــد مس ـــر واح ـــداث ه اح
میانگیـــن 270 میلیـــون ریـــال از محـــل 
ــره  ــم بهـ ــهیالت کـ ــی و تسـ ــارات دولتـ اعتبـ
پرداخـــت و 250 میلیـــون ریـــال دیگـــر نیـــز 
از محـــل ســـهم آورده متقاضیـــان هزینـــه 
ــکن  ــای مسـ ــداد واحدهـ ــت. تعـ ــده اسـ شـ
مهـــر جنـــوب کرمـــان 6 هـــزار و 340 واحـــد 
ـــورت  ـــه ص ـــی ب ـــب 45 تعاون ـــه در قال ـــت ک اس
ــه  ــک و سـ ــود مالـ ــی، خـ ــای تعاونـ واحدهـ

جانبـــه در حـــال احـــداث هســـتند.

الهام پی پر
دبیر تحریریه/کاغذ  وطن
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شنبه  12 مرداد 1398 کاغذ جنوب

حصر وراثت 
خواهـان  تقدیمـی  دادخواسـت  خصـوص  در  احترامـا 
توضیـح  بـه خواسـته حصروراثـت  ابـادی  حیدرلطافـت سـعید 
بـه  فرزنـد---  ابـادی  لطافـت سـعید  داده شـادروان محمـد 
شـماره  ملـی5369610460 در تاریـخ 1385/09/10 در اثـر--

-- فـوت نمـوده ووارث حیـن فـوق عبارتنـد از :1- حیـدر لطافـت سـعید ابادی 
فرزنـد محمـد بـه ش ملـی 5369615845)پسـر متوفی (2- موسـی  لطافت 
سـعید ابـادی فرزنـد محمـد بـه ش ملـی 536961۷856)پسـر متوفـی (3- 
اکبـر لطافـت سـعید ابـادی فرزنـد محمـد بـه ش ملـی 536961۷864)پسـر 
ملـی  ش  بـه  محمـد  فرزنـد  ابـادی  سـعید  لطافـت  اصغـر   -4) متوفـی 
53698۷۷۷50)پسـر متوفـی (5- سـاره لطافـت سـعید ابـادی فرزنـد محمد 
بـه ش ملـی 536961583۷)دختـر متوفـی (6- آمنـه لطافـت سـعید ابـادی 
فرزنـد محمـد بـه ش ملـی 536961۷8۷2)دخترمتوفـی (۷- معصومـه پـور 
بصیـرت بـه ش ملـی 5360348194)همسـر متوفـی (لـذا مراتـب یـک نوبت 
در روزنامـه کثیـر االنتشـار محلـی آگهـی میشـود چنانچـه کسـی اعتـراض دارد 
یـا وصیـت نامـه ازمتوفـی نزد اشـخاص باشـد یک ماه از نشـر آگهی بـه دادگاه 

تقدیـم دارد واال گواهـی صـادر خواهـد شـد .
رئیس شوراحل اختالف –حسین کوهستانی –م الف :654

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

هیـات موضـوع قانـون تعیین تکلیف وضعیـت ثبتی اراضی و سـاختمانهای 
فاقـد سـند رسـمی-آگهی موضـوع مـاده 3 قانـون و مـاده 13 آئیـن نامـه 
قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی و اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند 
رسـمی-  برابـر رای شـماره 13986031901200060۷هیـات اول موضـوع قانـون تعیین تکلیف 
وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی مسـتقر در واحد ثبتی حـوزه ثبت 
ملـک سـیرجان تصرفـات مالکانه بالمعارض متقاضـی خانم قمر زمانی نهوجـی فرزند نورهللا 
بشـماره شناسـنامه ۷4۷ صادره از اردسـتان در سی و شش سهم مشـاع از نود و شش سهم 
ششـدانگ یـک باب خانه به مسـاحت 195/3۷ مترمربع پـالک 1۷85 اصلی واقع در بخش 
35 کرمان به ادرس سـیرجان خیابان 1۷ شـهریور روبروی آتش نشـانی کوچه 1 خریداری از 
مالـک رسـمی آقای/خانـم ماه بی بی افتخار و یدالـه آقائی دهیادگاری محرز گردیده اسـت. 
لـذا بـه منظـور اطـالع عمـوم مراتـب در دو نوبت بـه فاصلـه 15 روز آگهی می شـود در صورتی 
که اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند می توانند از 
تاریـخ انتشـار اولیـن آگهـی بـه مـدت دو ماه اعتـراض خـود را به ایـن اداره تسـليم و پس از 
اخـذ رسـید، ظـرف مـدت یک مـاه از تاریخ تسـلیم اعتـراض، دادخواسـت خود را بـه مراجع 
قضایـی تقدیـم نماینـد. بدیهی اسـت در صورت انقضای مـدت مذکور و عدم وصـول اعتراض 

طبـق مقررات سـند مالکیـت صادر خواهد شـد. 
تاریخ انتشار نوبت اول : 1398/05/12- تاریخ انتشار نوبت دوم : 1398/05/2۷

محمد آرمان پور- رئیس ثبت اسناد و امالک  م.الف 340

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

و  اراضـی  ثبتـی  وضعیـت  تکلیـف  تعییـن  قانـون  موضـوع  هیـات 
سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی-آگهی موضـوع مـاده 3 قانـون و ماده 
13 آئیـن نامـه قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی و اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند 
رسـمی- برابـر رای شـماره 139860319012000605هیـات اول موضـوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیـت ثبتی اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی مسـتقر در واحد ثبتـی حوزه ثبت 
ملک سـیرجان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای عبدالحسـین آقائی ده یادگاری 
فرزند یدهللا بشـماره شناسـنامه 9۷ صادره از سـیرجان در سـی و شش سهم مشاع از نود و 
شـش سـهم ششـدانگ یک باب خانه به مسـاحت 195/3۷ مترمربع پالک 1۷85 اصلی 
واقـع در بخـش 35 کرمـان بـه ادرس سـیرجان خیابان 1۷ شـهریور روبروی آتش نشـانی 
کوچـه 1 خریـداری از مالک رسـمی آقای/خانم ماه بی بی افتخـار و یداله آقائی دهیادگاری 
محـرز گردیـده اسـت. لذا به منظـور اطالع عموم مراتـب در دو نوبت به فاصلـه 15 روز آگهی 
می شـود در صورتی که اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته 
باشـند مـی تواننـد از تاریخ انتشـار اولین آگهی به مـدت دو ماه اعتراض خود را بـه این اداره 
تسـليم و پـس از اخـذ رسـید، ظـرف مدت یک مـاه از تاریخ تسـلیم اعتراض، دادخواسـت 
خـود را بـه مراجـع قضایـی تقدیم نماینـد. بدیهی اسـت در صـورت انقضای مـدت مذکور و 

عـدم وصـول اعتـراض طبق مقررات سـند مالکیـت صادر خواهد شـد. 
تاریخ انتشار نوبت اول : 1398/05/12-تاریخ انتشار نوبت دوم : 1398/05/2۷

محمد آرمان پور رئیس ثبت اسناد و امالک  م.الف 341

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

و  اراضـی  ثبتـی  وضعیـت  تکلیـف  تعییـن  قانـون  موضـوع  هیـات 
سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی- آگهـی موضـوع مـاده 3 قانـون و 
مـاده 13 آئیـن نامـه قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی و اراضی 
و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی-  برابـر رای شـماره 139860319012000606هیات 
اول موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتی اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند 
رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتی حوزه ثبت ملک سـیرجان تصرفـات مالکانه بالمعارض 
متقاضـی خانـم طاهره آقائی ده یادگاری فرزند یداله بشـماره شناسـنامه 155 صادره 
از سـیرجان در هجـده سـهم مشـاع از نـود و شـش سـهم ششـدانگ یک بـاب خانه 
بـه مسـاحت 195/3۷ مترمربـع پـالک 1۷85 اصلـی واقـع در بخـش 35 کرمـان به 
ادرس سـیرجان خیابان 1۷ شـهریور روبروی آتش نشـانی کوچه 1 خریداری از مالک 

رسـمی آقای/خانـم مـاه بـی بـی افتخـار و یدالـه آقائـی دهیـادگاری محـرز گردیـده 
اسـت. لـذا بـه منظـور اطـالع عمـوم مراتـب در دو نوبـت بـه فاصلـه 15 روز آگهی می 
شـود در صورتـی کـه اشـخاص نسـبت بـه صـدور سـند مالکیـت متقاضـی اعتراضی 
داشـته باشـند مـی تواننـد از تاریـخ انتشـار اولیـن آگهـی بـه مـدت دو مـاه اعتراض 
خـود را بـه ایـن اداره تسـليم و پـس از اخـذ رسـید، ظـرف مـدت یـک مـاه از تاریـخ 
تسـلیم اعتـراض، دادخواسـت خود را بـه مراجع قضایـی تقدیم نمایند. بدیهی اسـت 
در صـورت انقضـای مـدت مذکـور و عدم وصول اعتـراض طبق مقررات سـند مالکیت 

صـادر خواهد شـد. تاریـخ انتشـار نوبـت اول : 1398/05/12
تاریخ انتشار نوبت دوم : 1398/05/2۷

توضیحات: برابر درخواسـت شـماره 22۷54 مورخ 9۷/10/1۷ کارشناسـی مورد تقاضا به آقای 
لـری نیا و ضیاالدینـی ارجاع گردید.

محمد آرمان پور رئیس ثبت اسناد و امالک  م.الف 342

حصر وراثت 
سـابقی  خانـم سـکینه  دادخواسـت  بـه  توجـه  بـا  اسـت  خواهشـمند  احترامـا 
فرزندمحمـد به شـماره ملـی 5369۷15599بـه طرفیت ورثه مرحوم شـیخ محمد 
سـابقی نـژاد فرزنـد -- به شـماره ملـی 5369۷05۷4۷ به خواسـته حصـر وراثت 
خواهشـمند اسـت ورثـه مرحـوم در یـک نوبـت روزنامـه چـاپ شـود کـه چنانچـه ورثـه ای دیگـر یا 
وصیـت نامه ای در دسـت کسـی باشـد به این شـورا مراجعه نمائیـد ودر غیر اینصـورت گواهی حصر 

وراثـت صـادر خواهـد شـد .ورثه :
1-سکینه سابقی  به ش م  5369۷15599 )همسر متوفی (

2-فرنازسابقی نژاد به ش م 5360596۷08
3-سانازسابقی نژاد به ش م5360492351

4-اسماعیل سابقی نژاد  به ش م5360183993
5-ابراهیم سابقی نژاد به ش م 5360230996

6-رضا سابقی  نژاد به ش م5360043563
۷-مهنازسابقی ب نژاد ه ش م53600435۷1
8-کلثوم سابقی نژاد به ش م536016041-1

9-زینـب سـابقی  بـه ش م5360160421-10-محمـد سـابقی بـه ش م 5360330988)فرزنـدان 
متوفی(

شوراحل اختالف شماره یک  –بخش جازموریان –م الف :655

سفر به روستای زیبا در دل کوه
هنـزا، روسـتایی اسـت در دل کـوه در جنـوب اسـتان کرمان اسـت که 

هـوای آن سـرد و خنـک بـا دمـای حـدود ۷ درجه می باشـد. 
بـه گـزارش گـروه وبگـردی باشـگاه خبرنـگاران جـوان،  پایـم را که از 
بـه صندل هـای  نگاهـی  یـخ می زنـم.  بیـرون  ماشـین می گـذارم 
طبیعتگـردی ام می انـدازم و نگاهـی بـه الیـه نازکـی از یخ کـه زمین را 
پوشـانده. اواسـط خـرداد اسـت و هـوا وسـط روز به زحمـت به هفت 
درجـه بـاالی صفـر می رسـد. اینجـا تخـت سرتشـتک اسـت. تکه ای 
از بهشـت خـدا کـه روی زمیـن داغ و کویـری اسـتان کرمـان افتـاده. 
اسـم کرمـان کـه می آیـد یاد گرمـا می افتیـم، یاد کویـر و بـم و خرما. 
اسـم کرمـان کـه می آیـد تنهـا رنگـی کـه جلـوی چشـممان می آیـد 
رنـگ خاک اسـت و سـنگ. اینجا امـا، جایی در جنوب شـهر کرمان، 
در ارتفـاع 3600 متـری از سـطح دریـا، درسـت در آسـتانه تابسـتان 
ایسـتاده ام و دارم یـخ می زنـم. تـا چشـم کار می کنـد سـبزی چمـن 

می بینـم و چشـمه های جوشـان و سـفیدی بـرف!
قبـل از آمـاده شـدن بـرای ایـن سـفر، دوسـتان کرمانی بـه من گفته 
بودند حاال که داری برای شناسـایی مقاصد تابسـتانی اسـتان کرمان 
می آیـی ایـن سـمت، حتمـا بـا خـودت لبـاس خیلـی گـرم و کفش 
مناسـب بیـاور. خندیـده و چشـمی گفتـه بـودم. موقع کوله بسـتن، 
مـن کـه عـادت بـه سـبک سـفر کـردن دارم، کفش هـای کـوه را بـه 
بهانـه سـنگین و جاگیـر بـودن گذاشـتم کنـار و بـا همـان صندل های 
طبیعتگـردی کـه از همـه طـرف هـوا را مهمـان پا هـا می کننـد و یـک 
لبـاس گـرم سـبک راهی شـدم. حـاال رسـیده ام اینجا و هر جـا که پا 
می گـذارم زیـر پایـم چشـمه ای سـرد و گـوارا می جوشـد و آب داخل 
کفشـم مـی رود. اول قدم هایـم را بـا دقت برمـی دارم که کمتر خیس 
شـوم، امـا چنـد قدمی که جلو مـی روم دل به دل طبیعت می سـپارم 

و می گـذارم سـردی آب تـا مغـز اسـتخوان پاهایم نفـوذ کند.
برای رسـیدن به این بهشـت با قطار شـب به کرمان رسـیده و از آنجا 
مسـیر ماهـان را پیـش گرفتـه ام. ماهان همان شـهر کوچـک نزدیک 
کرمـان اسـت کـه هم بـاغ شـازده اش معروف اسـت و هم مزار شـاه 
نعمـت ا...، ولی اش.مسـیر ماهان را به سـمت جنـوب ادامه می دهم. 

سـمت راسـتم کـوه جوپـار اسـت و سـمت چـپ کـوه پلـوار. دو سـه 
سـاعتی راه در پیش دارم تا برسـم به منطقه ای به اسـم درِ بهشـت و 
ذخیره گاه جنگلی ارس؛ جایی بین شهرسـتان جیرفت و شهرسـتان 
بافت. این منطقه در فاصله کمی از کویر، میزبان درختان ارس اسـت 
که از خانواده سـوزنی برگ ها و نوعی سـرو وحشـی اسـت؛ ذخیره گاه 
گلوچار. جاده توی کوه پیچ می خورد و چشـم از دیدن تنوع پوشـش 
گیاهـی مناظر اطراف سـیر نمی شـود. به این منطقه »جـاده چالوس 
کویـر« هـم می گوینـد. هـر چنـد که من بـا ایـن نامگذاری هـا موافق 
نیسـتم و دوسـت دارم نـام هـر منطقـه ای هویـت خودش را داشـته 
باشـد. کمی جلوتر از درِ بهشـت، جاده را به سـمت راست می پیچیم و 
به هنزا می رسـیم؛ روسـتایی در دل کوه.اینجا آخرین جایی اسـت که 
می تـوان آب و مـواد غذایـی تهیـه کـرد و بعد با ماشـین های شاسـی 
بلنـد بـه دل جـاده خاکی و سـنگالخ زد تا خود آن بهشـت. سـرِ راه به 
خانواده هـای عشـایری برمی خوریـم که وسـایل را بار وانـت کرده اند تا 
راهی همان بهشـت شـوند و تابسـتان را در این ییالق خنک سـپری 
کننـد. امسـال هوا به قدری سـرد بوده که عشـایر جنـوب کرمان دیرتر 

کـوچ بهاره را که حاال کوچ تابسـتانه اسـت شـروع کنند.
به سراغ من اگر می آییدنرم و آهسته بیایید...

جـاده کم کـم از درختـان خالـی می شـود و درسـت جایـی که دشـت 
وسـیعی از چمـن تنـک و تـازه شـروع می شـود ماشـین ها را نگـه 
می داریـم تـا بقیه مسـیر را پیاده برویم. راسـتش سـبزی اینجا آنقدر 
تازه و سـرحال و سـالم اسـت که آدم حیفش می آید با رد السـتیک 
ماشـین خرابـش کند. آهسـته قـدم برمـی دارم، به قدری آهسـته که 
حواسـم به گل ها و خار های کوچک و ظریفی باشـد که گوشـه گوشـه 
چمنـزار روییده انـد. سـعی می کنـم بـا همسـفرهایم در یـک مسـیر 
پیـش بـروم و بیشـتر از یـک خـط ردپـای انسـانی بـه جـا نگذاریم. 
آهسـته قـدم برمی دارم، آنقدر که صدای قل قل جوشـیدن چشـمه ها 
از دل زمین را بشـنوم. هر جا قدم می گذارم چشـمه ای می جوشـد و 
رودی جـاری می شـود. آبی بـه زاللی دل های همان عشـایری که آن 

باالدسـت سـیاه چادر برپـا کرده اند.

بغض و کینه سخنان شان و آن چه در دل دارند!

ادامه یادداشت

آگهی تغییرات شرکت
ــت  ــماره ثب ــه ش ــاص ب ــهامی خ ــرکت س ــکان ش ــی کاو باب ــک پ ــرکت نی ــرات ش ــی تغیی آگه
ــه اســتناد صورتجلســه مجمــع عمومــی فــوق العــاده  ــی 10980296769 ب 1166 و شناســه مل
ــد وآقــای محمــد  ــخ فــوق منحــل اعــالم گردی مــورخ 1398/04/20 - شــرکت مذکــور در تاری
ــه ســمت مدیــر تصفیــه انتخــاب  ــه شــماره ملــی 3149066182 ب رضــا مرشــدی شــهربابکی ب
ــان امــام خمینــی- کوچــه حــزب -پــالک 10  گردیــد. نشــانی محــل تصفیــه شــهربابک -خیاب
-کدپســتی 7751935743 مــی باشــد. اداره کل ثبــت اســناد و امــالک اســتان کرمــان مرجــع 

(شناسه آگهی:551097)ثبــت شــرکت هــا و موسســات غیرتجــاری شــهربابک

اق
اتف

دثه
حا

تـام االختیـار سـازمان سـنجش آمـوزش  نماینـده   
کشـور گفت: آزمـون کاردانی نظام جدید و کارشناسـی 
ناپیوسـته سـال 98 جنوب کرمان در دانشگاه جیرفت 
برگـزار شـد. حمیدرضـا علیـزاده در گفتگو بـا خبرنگار 
مهـر با اشـاره بـه برگزاری آزمـون کاردانی نظـام جدید 
و کارشناسـی ناپیوسـته سـال 1398 جنـوب کرمـان 
و 359  یکهـزار  تصریـح کـرد:  دانشـگاه جیرفـت  در 
داوطلـب مـرد و زن در ایـن آزمـون امـروز جمعـه  در 
9 حـوزه امتحانـی به رقابـت پرداختنـد.وی ادامه داد: 
 295( داوطلـب   60۷ شـرکت کننـده  تعـداد  ایـن  از 
دختـر و 312داوطلـب پسـر( در آزمـون کارشناسـی 
ناپیوسـته و ۷52داوطلـب )254 دختر و 498 پسـر( 
آزمـون کاردانـی نظـام جدیـد شـرکت داشـتند.معاون 
آموزشـی و پژوهشـی دانشـگاه جیرفـت بـا بیـان این 
مطلـب که همـه تمهیـدات الزم بـرای برگـزاری هرچه 
بهتـر ایـن آزمون اندیشـیده شـده بـود، تصریـح کرد: 
بیـش از یکصـد نفـر کار برگـزاری ایـن آزمـون را بـر 
عهده داشـتند.نماینده تام االختیار سـازمان سـنجش 
آمـوزش کشـور ضمـن قدردانـی از حساسـیت همـه 
بـرای  جیرفـت  شهرسـتان  اجرایـی  هـای  دسـتگاه 
برگـزاری ایـن آزمـون افـزود: از همـه دسـتگاه هـای 
اجرایـی بـه ویـژه فرمانـداری، آمـوزش و پـرورش، 
دانشـگاه  رانندگـی،  و  راهنمایـی  انتظامـی،  نیـروی 
علـوم پزشـکی، اداره اطالعات،   شـهرداری، اورژانس 
115، مخابـرات، هـالل احمـر و اداره بـرق شهرسـتان 
آزمـون  ایـن  برگـزاری  در  را  جیرفـت  دانشـگاه  کـه 

همیـاری کردنـد، تشـکر مـی کنـم.

برگزاری آزمون کاردانی 
نظام جدید و کارشناسی 

ناپیوسته جنوب کرمان

خبر

ساماندهی رودخانه های فصلی جیرفت 
صدها میلیارد تومان هزینه دارد

جسد دختربچه سه ساله 
جیرفتی پیدا شد 

آتش سوزی در ارتفاعات 
سربیژن جیرفت 

ببرنـد و تخریـب کننـد. از زمانـی که بـه عنوان 
نماینده این شهرسـتان ها، وارد مجلس شـدم 
بـا علـم بـه ایـن مخاطـرات، اقدامـات خیلـی 
رودخانه هـا  سـاماندهی  بـرای  ای  گسـترده 
انجـام دادیـم ولـی حجـم کار به نحوی اسـت 
کـه بـا ایـن بودجه هـای دولـت و شـرایطی که 
در حـال حاضـر وجـود دارد نمی تـوان گفت به 
تنهایـی مـی توانیـم همـه ایـن گرفتـاری ها را 
حـل کنیم.نماینـده مـردم جیرفـت وعنبرآبـاد 
در مجلـس شـورای اسـالمی تصریـح کـرد: 
اگـر بخواهیـم کل رودخانـه ها و مسـیل های 
فصلـی این شهرسـتان هـا راسـاماندهی کنیم 
چیـزی بالغ بـر صدها میلیارد تومـان پول می 
خواهـد در حالـی کـه ما سـال گذشـته فقط 6 
میلیـارد تومان پول برای ایـن موضوع دریافت 

کردیم.

 جسـد مارسا دختربچه سه ساله 
اهـل دهسـتان میجـان جیرفـت 
کـه در سـیالب رودخانـه فصلـی 
ایـن منطقه غرق شـده بـود، پیدا 
شـد. رییس سـتاد بحـران شهرسـتان جیرفت  
در گفـت و گـو بـا خبرنـگار ایرنـا اظهار داشـت: 
بـا تـالش نیروهای بسـیج، هـالل احمـر، تیم 
افـرود، کوهنـوردی  پـس از پنـج روز جسـت و 
جـو امـروز  جسـد دختـر بچه جیرفتی کشـف 
شـد.ابوذر عطاپور وزیری بیان کرد: از نخسـتین 
سـاعات اعـالم این خبر مجموعه سـتاد بحران 
شهرسـتان جیرفـت بـا مدیریت دسـتگاه های 
مختلف فرماندهی این عملیـات را آغاز و دیروز 

ایـن عملیـات به پایان رسـید.
وی تصریـح کـرد: یـک دسـتگاه خـودرو در 
مسـیر سـیالب رودخانـه میجـان جیرفت گیر 

کـرد کـه داخل ایـن خـودرو یک زن و شـوهر  
و فرزند سـه سـاله شـان بـوده اند کـه با قصد 
تـرک محل سـیالب اقدام به خـروج از خودرو 
مـی کننـد امـا در طول مسـیر پـدر خانـواده که 
کـودک را در آغـوش داشـته بـه علـت شـدت 
جریـان سـیل، کـودک را از دسـت مـی دهـد.

وی ضمـن تشـکر از تمامـی مجموعه هایی که 
در ایـن عملیـات همـکاری کـرده انـد، افـزود: 
بـا تالش جمعـی عملیات جسـتجوی جسـد 
دختربچـه سـه سـاله به پایـان رسـید.رئیس 
سـتاد بحـران جیرفـت ایـن حادثه دردنـاک را 
به پدر و مادر مارسـا دختربچه سـه سـاله اهل 
تسـلیت گفت.شهرسـتان  میجـان  دهسـتان 
جیرفـت بـا 308 هـزار نفـر جمعیـت در فاصله 
230 کیلومتـری جنـوب کرمـان واقـع شـده 

است.

در  شـــاکری”  مرجـــان 
خبرنـــگار  بـــا  گفت وگـــو 
بـــه  اشـــاره  بـــا  ایســـنا، 
آتش ســـوزی روز گذشـــته 
ــت:  ــت، گفـ ــربیژن جیرفـ ــه سـ منطقـ
منطقـــه  در  آتش ســـوزی  ایـــن 
ــوده  ــمان بـ ــده بحرآسـ ــت شـ حفاظـ
اســـت و تحـــت مدیریـــت محیـــط 
زیســـت می باشـــد کـــه هـــم اکنـــون 
ـــربیژن  ـــه س ـــات منطق ـــش در ارتفاع آت
همـــه  همـــکاری  بـــا  جیرفـــت 
نیروهـــای مردمـــی، امـــدادی و … 

ــد. ــار شـ مهـ
وی بـــا بیـــان ایـــن مطلـــب کـــه 
اراضـــی  از  حـــدود شـــش هکتـــار 
ایـــن منطقـــه طعـــه حریـــق شـــدند، 

تصریـــح کـــرد: بیشـــتر مناطقـــی کـــه 
ـــدند،  ـــیب ش ـــار آس ـــش دچ ـــن آت در ای

ــد. ــنگرا بودنـ ــن و شـ ــه کاکـ منطقـ
مدیـــرکل ســـازمان حفاظـــت محیـــط 
ــان  ــا بیـ ــان بـ ــتان کرمـ ــت اسـ زیسـ
ایـــن مطلـــب کـــه آتـــش بیشـــتر در 
ــکونتگاه ها  ــمت سـ ــه سـ ــات بـ ارتفاعـ
ـــه  ـــا توج ـــرد: ب ـــه ک ـــت، توصی ـــوده اس ب
بـــه اینکـــه در فصـــل گـــرم هســـتیم 
و خشـــکی زیـــاد اســـت، لـــذا مـــردم 
در مکان هایـــی کـــه پوشـــش گیاهـــی 
ــا  ــد یـ ــور می یابنـ ــت، حضـ ــاد اسـ زیـ
ــد و در صورتـــی  آتـــش روشـــن نکننـ
مبـــادرت بـــه روشـــن کـــردن آتـــش 
کردنـــد حتمـــا در پایـــان از خامـــوش 

ــوند. شـــدن آن مطمئـــن شـ

اسـتان کرمـان  در شهرسـتان هـای جنوبـی 
خصوصـا شهرسـتان جیرفـت فرصـت هـای 
مطلوبـی در حـوزه هـای مختلف بـرای مهارت 
آموزی و اشـتغال جوانان فرآهم شـده که می 
طلبـد بـه نحـو شایسـته ای از آنهـا بهـره بـرد. 
به گزارش ایرنا، ایجاد اشـتغال همـواره یکی از 
دغـده هـای اصلی دولت بوده اما طی سـالیان 
گذشته با گسـترش مراکز مختلف دانشگاهی 
شـاهد تعـداد زیـادی دانـش آموختـه بـدون 
مهـارت هسـتیم لـذا باید گفـت، امـروز بحران 
اشـتغال بـه اوج خـود رسـیده و ایـن در حالی 
اسـت کـه بسـیاری از فرصـت های شـغلی به 
دلیـل نبـود نیـروی کار ماهر و آمـوزش دیده با 

کمبـود متقاضی روبرو شـده اسـت.
ارائـه  بـا  ای  و حرفـه  فنـی  آموزشـی  مراکـز 
مهـارت هـای فنی، زمینـه اشـتغالزایی جوانان 
و جوینـدگان کار را فراهم مـی کنند ولی در این 

بیـن باید نگاه جوانان به فرهنگ کار، از پشـت 
میـز نشـینی بـه کارهای فنـی تغییر پیـدا کند.

تقویت آموزش فنی و حرفه ای 
رونق کارآفرینی را به دنبال دارد

ایـن  در  جیرفـت  فرمانـداری  سرپرسـت 
خصـوص گفـت: تقویـت آموزش هـای فنی و 
حرفـه ای بـه رونق کسـب و کار و کارآفرینی در 

جامعـه کمـک مـی کنـد.
ابـوذر عطاپـور وزیـری افـزود: مهـارت آمـوزی 
افـراد را بـرای ایجـاد کسـب و کار آماده می کند 
و کارآیـی آنهـا را در انجـام امـور فنـی افزایـش 

می دهـد.

آموزش های فنی و حرفه ای 
متناسب با بازار کار ارائه شود

بیـان  بـا  جیرفـت  فرمانـداری  سرپرسـت 
اینکـه آمـوزش هـای فنـی و حرفـه ای باید 

ارائـه  بـازار کار  نیـاز منطقـه و  بـا  متناسـب 
شـود، گفـت: در حـال حاضر مسـئله بیکاری 
از دغدغـه هـای اصلی خانواده ها محسـوب 
مـی شـود چـرا کـه آمـوزش هـای فنـی و 
حرفـه ای و مهارتـی مـی توانـد منجـر بـه 

فرصت هـای شـغلی شـود. ایجـاد 
 عطاپـور وزیـری بـا اشـاره بـه تاثیرگـذاری 
آمـوزش هـای فنـی و حرفـه ای در ایجـاد 
بایـد آمـوزش هـای  مهـارت تصریـح کـرد: 
فنـی و حرفـه ای به سـمت مراکـز بخش ها 
و روسـتاها هدایـت شـود کـه در ایـن زمنیـه 
آمـاده همـکاری بـا اداره کل آمـوزش فنی و 

حرفـه ای هسـتیم.
وی گفـت: متولیـان آمـوزش هـای فنـی و 
حرفـه ای باید به سـمت رشـته هـای مهارتی 
متناسـب بـا نیاز روز جامعه پیـش روند که در 
حـال حاضـر با توجـه به آغاز عملیـات اجرایی 
گازرسانی به شهرسـتان های جنوبی، آموزش 
ایـن رشـته ضـروری بـه نظر می رسـد.رئیس 
مرکـز آمـوزش فنـی و حرفـه ای شهرسـتان 
جیرفـت در گفـت و گو با خبرنـگار ایرنا از بهره 
منـدی بیـش از 309 هزار و دوازده نفر سـاعت 
از آمـوزش هـای فنـی و حرفـه ای طـی یـک 
سـال گذشـته در ایـن شهرسـتان خبـر داد و 
گفـت: این تعداد سـاعت به 2 هـزار و 140 نفر 
دوره در جهـت توانمنـد سـازی جوانان جویای 
کسـب مهـارت آمـوزش هـای فنـی و حرفـه 

ای ارائـه شد.حسـن شـمس الدینـی افـزود: 
آمـوزش هـای مهارتـی مـی تواند زمینـه ورود 
فـارغ التحصیـالن دانشـگاهی را بـه بـازار کار 
فراهـم کنـد که این مرکز با اسـتفاده از مربیان 
آموزشـی  تجهیـزات  از  اسـتفاده  و  مجـرب 
مناسـب، آمـوزش هـای مهارتـی و تخصصـی 
در رشـته های کشـاورزی، صنعـت، خدمات و 
صنایع دسـتی را مطابق با اسـتانداردهای بین 
المللـی و همچنیـن نیـاز بـازار بـه متقاضیـان 
ارائـه مـی دهد. کارشـناس امـور اجتماعی هم 
گفـت: فرهنگ سـازی در حوزه آمـوزش های 
مهارتـی بایـد از خانـواده ها شـروع و سـپس 
بـه مراکز آموزشـی و سـایر بخش ها تسـری 
یابد.فاطمـه مهنـی بـا بیـان اینکـه اشـتغال 
باعـث کاهـش آسـیب هـای اجتماعـی مـی 
شـود افـزود: بیـکاری یـک معضـل اجتماعی 
و سـر منشـاء بسـیاری از آسـیب هـای دیگر 
اسـت.تا کنون آمـوزش های مهارتی در رشـته 
هـای هـای ایمنی و بهداشـت در محیـط کار، 
سـاختمان،  بـرق  خوراکـی،  قـارچ  پـرورش 
بـرق خـودرو، مکانیـک خـودرو، تاسیسـات، 
صنعت سـاختمان، صنایع دستی، کارآفرینی، 
جوشـکاری، تعمیر لـوازم خانگی، پتـه دوزی، 
بافندگـی پوشـاک، لولـه کشـی گاز خانگـی و 
تجـاری، هـرس درختـان باغـی، زراعـت کار و 
کشـت گلخانـه خاکی بـه افراد جویـای کار در 

جیرفـت ارائه شـده اسـت.

آموزش های فنی و حرفه ای 

متناسب با بازار کار ارائه شود

طــرح انجــام شــده لــذا در ایــن زمینــه مدیــر کل دفتــر 
ــن  ــی زمی ــازمان مل ــاخت س ــای س ــا و الگوه ــرح ه ط
ــرد. ــی ک ــکالت را بررس ــک مش ــور از نزدی ــکن کش و مس

95 درصد طرح مسکن مهر جنوب کرمان 
تکمیل شده است

هــم  کرمــان  جنــوب  شهرســازی  و  راه  مدیــرکل 

جنــوب  مهــر  هــای  مســکن  درصــد   95  : گفــت 
پیگیــر  اکنــون  هــم  و  شــده  تکمیــل  کرمــان 
هســتیم. واحدهــا  ایــن  مانــده  باقــی  تکمیــل 

محمــد ســاردویی افــزود: اختــالف بیــن اعضــا و 
هیــات مدیــره تعاونــی هــا علــت ناقص بودن مســکن 
هــای مهــر جنــوب کرمــان اســت کــه بــه صــورت ویــژه 
ــه  ــات و در نتیج ــن اختالف ــردن ای ــرف ک ــال برط دنب
ــتیم. ــه هس ــن منطق ــر ای ــکن مه ــرح مس ــل ط تکمی

یک هزار و 700 مســکن مهر در جنوب 
بهره برداری است آماده  کرمان 

ــکن  ــزار و ۷00 مس ــه یک ه ــان اینک ــا بی ــاردویی ب س
بــرداری  بهــره  آمــاده  کرمــان  جنــوب  در  مهــر 
ــد  ــر واح ــداث ه ــرای اح ــت: ب ــار داش ــت، اظه اس
میلیــون   2۷0 میانگیــن  طــور  بــه  مهــر  مســکن 
ــم  ــهیالت ک ــی و تس ــارات دولت ــل اعتب ــال از مح ری
ــز از  ــر نی ــال دیگ ــون ری ــت و 250 میلی ــره پرداخ به
ــه شــده اســت. ــان هزین محــل ســهم آورده متقاضی

کرمــان  جنــوب  شهرســازی  و  راه  مدیــرکل 
مهــر  مســکن های  تمــام  بــرای  داد:  ادامــه 
تومــان  میلیــارد   102 نیــز  جیرفــت  شهرســتان 
میلیــارد   8۷ و  دولتــی  بهــره  کــم  تســهیالت 
اســت. شــده  هزینــه  شــخصی  آورده  تومــان 

ــتان  ــی در شهرس ــدون متقاض ــای ب ــه واحده وی ب
کهنــوج نیــز اشــاره کــرد و گفــت: تعــداد یکهــزار و 500 
واحــد مســکن مهــر در این شهرســتان بــدون متقاضی 
ــی  ــام خمین ــداد ام ــه ام ــون کمیت ــه هــم اکن ــوده ک ب
)ره( متقاضــی 200 واحــد ایــن مســکن ها اســت.

مهــر  مســکن های  مشــکل  بزرگتریــن  ســاردویی 
و  فضــای ســبز  نبــود  را  اســتان کرمــان  جنــوب 
تکمیــل  بــرای  گفــت:  و  برشــمرد  محوطه ســازی 
مســکن های  مجتمع هــای  در  بخش هــا  ایــن 
مهــر ایــن منطقــه، نیازمنــد یــک میلیــارد و 300 
صــورت  در  هســتیم کــه  اعتبــار  تومــان  میلیــون 
ــود. ــی ش ــرف م ــز برط ــکل نی ــن مش ــص، ای تخصی

 تعــداد واحدهــای مســکن مهــر جنــوب کرمــان 
 45 قالــب  در  اســت کــه  واحــد   340 و  هــزار   6
خــود  تعاونــی،  واحدهــای  صــورت  بــه  تعاونــی 
مالــک و ســه جانبــه در حــال احــداث هســتند.

یــک  و  شهرســتان  هفــت  بــا  کرمــان  جنــوب 
مســاحت  ســوم  یــک  جمعیــت،  نفــر  میلیــون 
اســت. داده  اختصــاص  خــود  بــه  را  اســتان 

فرمانـــدار کهنوج نیز گفت: 70 
مسکن های  واحد های  درصد 

مهر این شهرســـتان تا پایان سال 
جاری تکمیل می شـــوند.

اعتبار  افزود:  وحدت عیدی 
هزینه شـــده برای این طرح 

تاکنـــون 400 میلیارد ریال بوده و 
برای اتمـــام آن مبلغ 400 میلیارد 

ریال دیگر نیاز اســـت.وی ادامه 
برای  زیادی  پیگیری های  داد: 

تکمیل این طرح انجام شـــده لذا 
در ایـــن زمینه مدیر کل دفتر طرح 

ها و الگوهای ســـاخت سازمان 
ملی زمین و مســـکن کشور از 

نزدیک مشـــکالت را بررسی کرد.
95 درصد طرح مســـکن مهر 

جنوب کرمان تکمیل شـــده است

پول؛ ُمسکن»مسکن مهر« جنوب کرمان
مدیرکل مسکن و شهرسازی جنوب کرمان بزرگترین مشکل مسکن های مهر جنوب استان کرمان را نبود فضای سبز و محوطه سازی برشمرد 

و گفت نیازمند یک میلیارد و 300 میلیون تومان اعتبار هستیم 

ایـن سـخنان زورمدارانـه چقدر تحقیرآمیز اسـت و ایـران این ها 
را مـی شـنید و کمتـر به پاسـخ مبادرت مـی کرد. تصمیـم ایران 
مبنـی بـر کم کـردن تعهدات پـس از چهار سـالی کـه از تصویب 
و اجـرای یـک جانبـه ایـران می گـذرد! و احیانـا داوطلبانـه! گام 
بالنسـبه مثبتـی بـود اما همیـن هم چقـدر آنها را عصبانـی کرده 
اسـت. آیـا ایـن خـود دلیل بر این نیسـت کـه آنها با برجـام ما را 

به اسـتثمار کشـیده اند؟
پـس از اقـدام ایـران خانم موگرینی اظهار داشـت که مـا از اقدام 
یک جانبه ایران ناخشـنود هسـتیم. وزیر خارجه پرروی فرانسـه 
اظهـار داشـت کـه ایـران نگذاشـت چهارمیـن سـال برجـام را به 
خوشـی جشـن بگیریـم. واقعًا راسـت مـی گوید چهار سـال بی 
سـر و صـدا ایـران را بـه بنـد کشـیدند و بـا وعـده هـای توخالی 
مسـئوالن مـا را سـر گـرم نگـه داشـتند. حـق بـا وی اسـت کـه 
امسـال کـه کمـی ایـران مـی خواهـد خـودی نشـان دهـد آنهـا 
عصبانـی می شـوند.  وزیـر خارجه آلمـان هم در ایـران فرمودند 
کـه مـا نمـی توانیـم معجزه کنیـم ولی ایـران باید بـه تعهداتش 

پایبند باشـد!
البتـه بـه اظهـار نظرهـای دو عضو دیگـر هم نبایـد خیلی خوش 
بیـن بـود. آنچـه بـه ظاهـر همـه را متقاعـد کـرده راه مقاومـت و 
ایسـتادگی در برابـر زور اسـت. بیاییـد واقعًا به خود آئیم دسـت 
از تفرقـه برداریـم و از نسـبت های ناروا چون کاسـبان تحریم و یا 
مریـدان کدخـدا دسـت برداریم و بـا صداقت در پـی اصالح امور 
کشـور باشـیم و واقعـًا بـه نیروهـای جـوان داخلـی باور داشـته 

باشیم.
صحبت هـای گاه و بیـگاه بـا رئیـس جمهـور جـوان فرانسـه بـا 
آنهمـه کینـه ای کـه ایـن کشـور نسـبت به مـا دارد جـای تعجب 
اسـت. آیـا او مـی خواهـد بـا مـا گفتگـو کنـد یـا مـا بـه او تلفن 

زنیم؟ مـی 
امـا تعجـب از آقای ظریف اسـت کـه با آنکه مقام رهبـری از وی 
تقدیـر مـی کننـد وقتـی خبرنـگار در نیویـورک از وی می پرسـد 

اگـر امـروز برجـام مطـرح مـی بـود اظهـار مـی دارد کـه بـاز هم 
همیـن کار را مـی کـردم بـدون هیچگونه توضیحی. ایشـان حق 
بـود اشـاره مـی کـرد که بـا این افـراد عهد شـکن هرگـز معاهده 
ای امضـا نمـی کردم. ایشـان می توانسـتند بگویند مـا به خاطر 
اینکـه الگویی از صداقت باشـیم چنین کردیم. خـوب بود اضافه 
مـی کردنـد که پیشـنهاد برجـام و دوازده سـال گفت و شـنود به 
خاطـر اتهاماتـی بـود کـه بـه جمهـوری اسـالمی زدند و مـا برای 
اینکـه صداقـت خودمـان را اثبـات کنیم تـن به چنین قـراردادی 

دادیم.
مگـر مـا فرامـوش کرده ایم کـه برجام برای کنتـرل ما و فعالیت 
هـای هسـته ای مـا بـوده اسـت. آیـا حـال مـا خـود هـم آن را 
پذیرفتـه و همـگام بـا آنهـا حـرف مـی زنیـم؟ دسـت کـم دکتر 
ظریـف اشـاره می کـرد برجام را امضـا می کردم اما نـه با اینها و 

یـا بـا سـختگیری بیشـتر و یا بـا گرفتن تضمینـی افزونتر!
اقتـدار نظامـی بـرگ برنـده ای اسـت کـه آنها پـس از برجـام به 
دنبال مهارآن هسـتند. صالبت نیروهای مسـلح و اقتدارشـان در 
به زیر کشـاندن پهپاد امریکایی و توقیف ناوانگلیسـی دو سیلی 
محکمـی بـود که بر گونـة دو متجاوز و متحد اصلـی مخالفت با 
مـا نواختـه شـد. آنهم از جانب کشـوری که سـالها در زیر دسـت 
آنـان بـه انجـام وظیفـه مشـغول بـوده اسـت. دمشـان گـرم و 

مسـتدام بـاد این نـوع اقتدار!
همـه مـی دادنـد ایـن اقتدار نظامی اسـت کـه قـدرت چانه زنی 
را در بحـث هـای سیاسـی بـاال مـی برد. خـدا کند که پشـت بند 
داشـته باشـد و با رفتارهای ناسـنجیده مسـئوالن مواجه نشـود 

وخودشـان را هم غـرور نگیرد.
در هـر حـال مـا هنـوز بـاور نداریم که آنهـا با ما صادق نیسـتند و 
بـرای بیـان این عدم صداقـت من هر چه فکر کـردم چه عبارتی 
مناسـب بـا این رویکرد اروپائیان اسـت بهتـر از کالم خدا نیافتم 
کـه مـی فرمایـد: قـد بـدت البغضـاء مـن افواههم و مـا تخفی 

صدورهـم اکبـر صـد ق هللا العلی العظیم.
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راهداری

حال ناخوش پسته کرمان
 سونامی خشکسالی و بی آبی در کرمان ارزآورترین صنعت استان کرمان که انحصار تولید 

پسته جهان را در اختیار ایران قرار داده بود را در معرض خطر جدی قرار داده است

در  خشکسـالی  مقابـل  در  مسـئوالن  تنهـا گزینـه  سـکوت 
بزرگتریـن اسـتان کشـور اسـت، توقف طـرح های انتقـال آب 
بـه کرمـان در حالی روی داده اسـت که هیـچ طرح جایگزینی 

بـرای تامیـن آب کشـاورزی اسـتان کرمـان وجـود نـدارد.
سـالها توهـم انتقال آب از سرچشـمه هـای زاینـده رود به باغ 
هـای پسـته اسـتان کرمـان باعـث شـد انتقادهـای فراوانـی 
بـر صنعـت پسـته اسـتان کرمـان وارد شـود، صنعتـی که یک 
میلیـون اشـتغال در جنوب شـرق کشـور ایجاد کرده و سـاالنه 

1.5 میلیـارد دالر ارز وارد کشـور مـی کنـد.
رفسـنجان  در دهه گذشـته بدون شـک پایتخت پسـته جهان 
بود اما در حالی هشـدار خشکسـالی و آینده ناخوشایند پسته 
از سـوی مسـئوالن در دهـه هـای گذشـته شـنیده نشـد که در 
همیـن ایـام آمریـکا، ترکیـه و حتی یونـان سـرمایه گذاریهای 
زیـادی در خصـوص توسـعه باغهـای پسـته و انتقـال نهالهای 

پسـته به ایـن کشـورها کردند.
اما حاال آینده ای که سـالهای گذشـته هشـدارش را می دادیم 
از راه رسـیده اسـت. بازارهای پسـته ایران حتی در کشـورهای 
همسـایه در چنـگ رقیبـان تجـاری افتـاده اسـت و ناگـوار تر 
اینکـه کرمـان دیگـر مکان مناسـبی برای تولید پسـته نیسـت 
هر سـال از وسـعت زیر کشـت و تولید کاسته می شـود و بازار 

جهانـی در چنـگ رقیبان قرار مـی گیرد.
سـالها برداشـت آب از منابـع آب زیـر زمینـی اسـتان موجـب 
شـده اسـت دیگر آبی برای کشـاورزی وجود نداشـته باشـد و 

یـا کیفیـت آب به شـدت کاهـش یابد.
تـا همیـن چنـد مـاه قبـل وقتـی صحبـت از تولیـد پسـته در 
آمریـکا مـی شـد برخـی از مسـئوالن مـی گفتنـد چـون طعم 
پسـته کرمـان خاص اسـت و مشـتریهای دائمـی دارد آمریکا 
نمیتوانـد با پسـته ایـران رقابت کنـد اما حاال همیـن افراد می 
گوینـد تولیـد پسـته در کرمـان دیگر صرفـه اقتصادی نـدارد و 
بایـد بـرای حفـظ ظرفیت هـای بـازار طی دهـه آینـده باغهای 
پسـته اسـتان کرمـان رفتـه رفتـه بـه اسـتانهای دیگـر منتقل 
شـود. البتـه طرفـداران ایـن نظریـه هم کـم نیسـتند و برخی 

عمـال ایـن طـرح را آغـاز کـرده اند.

بی برنامگی در برداشت آب های زیر زمینی 
پسته را به خط آخر نزدیک کرده است

خشکسـالی ایـن روزها در کرمان نتیجـه بی برنامگی عجیبی 
اسـت کـه طـی سـال هـای گذشـته در اسـتان انجام شـده و 
35 هـزار حقلـه چـاه غیـر مجـاز بـه صـورت پیوسـته در حال 
برداشـت آبهـای زیر زمینی و تولید محصوالت کشـاورزی بوده 
انـد و همچنـان حجـم زیـادی از این چاه هـا به کار خـود ادامه 

مـی دهند.
حجـم قابـل توجهی از ایـن آبها صرف تولید محصوالتی شـده 

که هیچ توجیه اقتصادی نداشـته اسـت.
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری اسـتان کرمان در خصوص 
وضعیـت خشکسـالی در کرمـان بـه خبرنـگار مهر مـی گوید: 

یکـی از مشـکالت موجود در کرمان بهره بـرداری آب در بخش 
کشـاورزی با روشـهای سـنتی می باشـد و حجم باالیی از آب 

هـای موجـود نیـز در این بخش هدر مـی  رود.
مهـدی رجبـی زاده بـا اشـاره بـه تبخیر حجـم قابـل توجهی از 
آبهـای موجود در اسـتان کرمان گفـت: 800 میلیون مترمکعب 
آب برداشـت منفی از منابع آبی اسـتان طی یک سـال انجام 
می شـود و اکثر در بخش کشـاورزی اسـتفاده می شـود و به 
دلیـل کشـتهای غیـر علمی از دسـترس خـارج می شـود.وی 
بـا اشـاره به تاثیر منفـی وجود چاههـای غیر مجاز و برداشـت 
بـی رویه آب می گوید: کشـاورزی اسـتان کرمـان باید به تولید 
محصـوالت اقتصـادی و صـادرات محور و اسـتراتژیک محدود 

شـود و آبهای موجود در اسـتان مدیریت شـود.

مسئوالن چاه های غیر مجاز را مسدود کنند
مـردم اسـتان کرمـان بارهـا از قـول مسـئوالن مختلـف ایـن 
هشـدارها را شـنیده انـد امـا همچنـان هـزاران چاه غیـر مجاز 
در حـال مکیـدن باقیمانـده آبهای موجود در اسـتان هسـتند.

در حالـی کشـت پسـته در کرمـان محـدود مـی شـود و بـا 
یـک بازدیـد میدانـی میتـوان بـه سـادگی باغهایی کـه در حال 
خشـک شـدن هسـتند را مشـاهده کـرد که بـا رصد سـاده در 
فضـای مجـازی می تـوان طـرح های توسـعه باغهای پسـته 
در اسـتانهای شـمالی و غربـی کشـور را مشـاهده کـرد، ایـن 
یعنـی هیچ تالشـی بـرای حراسـت از ثروت موجود در اسـتان 
کرمـان نمـی شـود و باغهـای پسـته قـرار اسـت به اسـتانهای 

دیگـر منتقل شـود.

نگران آینده پسته رفسنجان هستیم
سرپرسـت فرمانداری رفسـنجان با اشـاره به خشکسـالی و 

بـی آبی شـدید در این شهرسـتان که مهمتریـن تولید کننده 
پسـته کشـور اسـت مـی گویـد: نمـی تـوان آینـده مناسـبی 
را بـرای صنعـت تولیـد پسـته در ایـن شهرسـتان مشـاهده 
کـرد، هـزاران هکتـار بـاغ، هـزاران واحـد صنعتی باال دسـتی 
و تاسیسـات مختلـف در آینـده تحت تاثیر خشکسـالی قرار 

مـی گیرند.
مجیـد هرنـدی افـزود: تهدید جدی رفسـنجان خشکسـالی 
اسـت و منابع آبی اسـتان محدود تر از گذشـته شـده است.

وی ادامـه داد: بایـد بـرای تامین آب رفسـنجان آینده نگری 
داشـته باشـیم و نبایـد بگذاریم به سـادگی ایـن باغها از بین 

بروند.هرنـدی گفـت: یکـی از مهمتریـن اقداماتـی کـه مـی 
تـوان انجـام داد، اصـالح الگـوی کشـت، مدیریـت آبهای در 
دسـترس، اجـرای طرح های علمـی و پژوهش در راسـتای 
مقابلـه با خشکسـالی و اسـتفاده از روشـهای علمی اسـت.

وی تاکیـد کرد: کشـاورزی سـنتی باید کنار گذاشـته شـود و 
برداشـت غیـر مجـاز از چـاه ها نیـز باید توقف شـود.

نماینـده مـردم کرمان در مجلس شـورای اسـالمی در گفتگو 
بـا مهـر مـی گویـد: بـاغ هـای پسـته یکـی از سـرمایه های 
مـردم و زمینـه هـای اشـتغال هسـتند کـه هر سـال موجب 
ارزآوری قابـل توجهـی مـی شـود و بایـد ایـن سـرمایه ها را 

حفـظ کرد.
محمدرضـا پـور ابراهیمـی افـزود: یکـی از مشـکالت مـا در 
اسـتان کرمـان خشکسـالی اسـت کـه بایـد اقـدام عملی در 
راسـتای کنترل تبعات خشکسـالی انجـام داد و از هدر رفت 
آب و اسـتفاده از آن برای تولیـدات کم ارزش جدا خودداری 
کرد.رئیـس سـابق اتـاق ایـران، محسـن جـالل پور خـود از 
تولیـد کننـدگان و صـادر کننـدگان مطـرح پسـته در اسـتان 
کرمـان اسـت کـه بـه خبرنـگار مهـر مـی گویـد: بایـد بـرای 
حفـظ پتانسـیلهای اقتصـادی تولید پسـته در کشـور برنامه 

ریـزی جـدی انجام شـود.
جـالل پـور مـی گویـد: متاسـفانه اقـدام عملـی بـرای نجات 
کشـاورزی کرمان از چنگال خشکسـالی انجام نشـده و حاال 
آینـده خوبـی برای پسـته در مقابل اسـتان کرمان قـرار ندارد 
و به همین دلیل هم توسـعه کشـت پسـته در اسـتانهای پر 

آب در حـال انجام اسـت.

باید پتانسیل پسته را در ایران حفظ کنیم
وی افـزود: هشـدارهای گذشـته مـورد توجـه قـرار نگرفتـه 
اسـت چـون وضعیت موجود قبال پیش بینی شـده اسـت و 
حـاال باید بازار پسـته را بـه عنوان یک پتانسـیل بالقوه حفظ 
کنیـم و توسـعه بـاغ های پسـته در اسـتانهای مختلف یکی 

از ایـن طـرح هـای اجتناب ناپذیر اسـت.
ایـن صـادر کننـده پسـته می گویـد: این یک حقیقت اسـت 
کـه هـر سـال بـر وسـعت باغهایـی کـه خشـک مـی شـوند 

افـزوده مـی شـود و تولیـد نیـز کاهش مـی یابد.
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معاون وزیر راه و شهرسازی:

هزار سال دیگر نیز نمی توانید 
این گونه شهر کرمان را اداره کنید

معـاون وزیـر راه و شهرسـازی گفـت: واقعـا جای مطرح کردن این سـوال اسـت که 
کرمـان چـه جور شـهری اسـت؟ 13 هـزار هکتار عرصه شـهر کرمـان با پاییـن ترین 
تراکم شـهری در کشـور!!. معلوم اسـت که شـهرتان پرخرج خواهد بود و هزار سـال 
دیگـر نیـز نمی توانیـد اینگونـه شـهر را اداره کنیـد. بایـد مقـداری خرج هـا را کـم و از 

ظرفیت هـای این شـهر درسـت اسـتفاده کنید.
بـه گـزارش ایسـنا محمـد پژمـان ظهـر دهـم مردادمـاه در جلسـه سـتاد بازآفرینـی 
شـهری پایـدار در کرمـان گفـت: 2 هـزار ۷00 محلـه در قالـب 141 هـزار هکتـار بـا 
جمعیـت بالـغ بـر 20 میلیون نفر در کشـور همزمان در سـطح کشـور در سـکونت گاه 

هـای غیررسـمی بـا بافـت هـای فرسـوده و میانـی زندگـی مـی کنند.
وی بـا بیـان ایـن مطلـب کـه در ایـن محدوده هـا زندگـی جریـان دارد، ادامـه داد: 
یـک چهـارم مـردم کشـور در وضعیـت نامطلـوب محلـه ای هسـتند که نارسـایی ها، 
ناهنجاری هـا، کمبودهـا و مخاطراتـی زندگـی آنهـا را تهدیـد می کنـد، بنابرایـن همـه 

ارکان حاکمیـت بایـد بـا همدلـی زندگـی ایـن افـراد را بهبود ببخشـند.
معـاون وزیـر راه و شهرسـازی بـا اشـاره بـه نارسـایی هـای بافـت فرسـوده در این 
بافت هـا  تصریـح کـرد: نامقـاوم بـودن بناهـای محـالت بازآفرینـی یـک مخاطـره 
اگـر  اسـت کـه  محـالت  ایـن  در  سـاکن  هـای  خانـواده  بـرای  نزدیـک  بسـیار 
کوچکتریـن حادثـه طبیعـی مثـل زلزلـه رخ دهـد بـا خسـارت انسـانی سـنگینی 

مواجـه خواهیـم شـد.
مدیرعامـل شـرکت بازآفرینـی شـهری پایـدار کشـور، بـا تاکید بـر اینکه بایـد معابر 
ایـن نـوع محالت اسـتانداردهای الزم را داشـته باشـد، تصریح کرد: ارتقا سـرانه های 

خدماتـی در ایـن محدوده هـا موضـوع دیگـری اسـت که بایـد به آن توجـه کرد.
 پژمـان بـا تاکیـد براینکـه وظیفـه ملی ما این اسـت که بـه بازآفرینی شـهری  کمک 
کنیـم، افـزود: ایـن موضـوع عـزم ملی را مـی طلبد و همه دسـتگاه هـای حاکمیتی 
بایـد درگیـر باشـند.پژمان بـا بیـان ایـن مطلب کـه بـرای متصرفین زمین هـای این 
محدوده هـا نیـز برنامـه ای داریـم تـا از این بالتکلیفـی در بیاینـد، اظهار کـرد: برنامه 
هایـی در ایـن راسـتا پیـش گرفتـه ایم که هرچـه زودتر ایـن وضعیت را سـاماندهی 
و تعییـن تکلیـف کنیـم کـه ارائـه پروانـه رایـگان، ودیعه مسـکن، اعطـای تخفیفات 
نظـام مهندسـی، مباحـث زیرسـاختی و ... از جملـه مشـوقاتی اسـت کـه بـه افـراد 

سـاکن در بافت فرسـوده داده می شـود.
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آوای محلی           

زمانه  پی نبرد  از  راز  یوسف
کسی هرگز نشد دمساز یوسف
تمام     مرده    پرورها   بدانند
بزیر خاک  خفت   آواز  یوسف

شاعر :  طهماسب بدرود

در  هر  قدم  آهنگ  جوانی  داری
بر  ُخرد و کالن مزه پرانی   داری

در سایه ی شرق و غربی چشمانت
آرایش  یک  جنگ    جهانی داری

شاعر :  مهدی جاللی

َزمین  َتو  ِگفِته  ُو  خونی  َاجوِشه
َرَطب ُبو کُنِگ ِدل َدستی َب ُخوِشه
َیواری تو   ُمگون   ِعیِش   ِنگاِرن
ِطال  َور   جونی ُو َغمَزه َاُفروِشه

شاعر :  مهدی جاللی

َسُرم  آجیَله  ُو  َدرگیرِه  ُهمرو
اسیرِ  َدستوِن   َتکدیرِه  ُهمرو
ِدُلم ِوی ُهکُهِک  نوکُهنه َزخِمن
ِدگه  ُتهکی  نداره پیره  ُهمرو

شاعر :  مهدی جاللی

کَچی کَفُتم مو زیرِ ساِگ کاوار
هوا گرمه بسی ایسوِن روبار

دگه نابو َدماُرم َرو فالنی
ایامی ور ُمحل مردانه ییوار

شاعر :  منصور رئیسی

واقعیـت کـوچ پسـته از اسـتان کرمـان هـر چنـد تلخ 
اسـت اما از سـالها قبل کلید خورده اسـت، تعداد قابل 
توجهـی از کشـاورزانی کـه در کالیفرنیـا در حال کشـت 
پسـته هسـتند در واقـع کشـاورزان ایرانـی هسـتند که 
کـوچ کـرده انـد و اگر گـذری بر برخـی از شهرسـتانهای 
خراسـان جنوبـی و خراسـان رضـوی و اطراف تهـران و 
اسـتان مرکـزی بکنید هـزاران هکتـار باغ پسـته را می 
توانیـد ببینیـد کـه هر سـال محصـول بیشـتری را آنها 
برداشـت مـی شـود. سـال گذشـته کـه 95 درصـد از 
پسـته کرمان به دلیـل تغییرات اقلیمی و خشکسـالی 
از دسـت رفت تکیـه بر همین منابع در خارج از اسـتان 
کرمـان بـود کـه بخشـی از نیـاز بـازار بـرای صـادرات را 
تامیـن کـرد و حـاال ایـن واقعیـت تلـخ در حـال رقـم 

اسـت. خوردن 

در ارزیابی سیسـتم های حمل و 
نقـل جاده ای هوشـمند ITS  كه 
توسـط سـازمان راهداری و جمل 
و نقـل جاده ای كشـور انجام می 
شـود بـا توجـه بـه معیارها و شـاخص های تعریف شـده 
سـازمان مذكـور مركز مدیریـت راههای اسـتان كرمان رتبه 

دوم كشـوری را بـه خود اختصـاص داد.
سـیدعلی حاج سـیدعلیخانی مدیـركل راهـداری و حمل 
و نقـل جـاده ای اسـتان كرمـان با اعـالم این خبـر گفت: 
در ارزیابـی عملكـرد ادارات كل راهـداری و جمـل و نقـل 
جـاده ای در بخـش نظـارت و بهـره بـرداری از سـامانه 
هـای هوشـمند منتهی به سـه ماهـه پایان خردادمـاه 98 
در مدیریـت پروژه هـای ترددشـماری، سـامانه هـای ثبت 
تخلـف، توزین هـای در حـال حركت، تابلوهای پیـام نما و 

مدیریـت نـاوگان امدادی مـورد ارزیابی قرار گرفته اسـت.
مهنـدس حـاج سـیدعلیخانی افـزود: بـا توجـه بـه درجه 
بنـدی تشـكیالتی انجام شـده سـازمان راهـداری و حمل 
و نقل كشـور و تقسـیم بندی اسـتان های سراسـر كشور، 
اسـتان كرمـان موفـق شـد رتبـه دوم كشـور را بـه خـود 
اختصـاص دهـد كـه ایـن امـر نشـان دهنـده اسـتفاده 
صحیـح و بهینه از سـامانه هـای   qis  در اختیـار اداره كل 

راهـداری و حمـل و نقـل اسـتان اسـت.
وی  تصریـح كـرد: طـرح توسـعه سیسـتم هـای حمل و 
نقـل جاده ای هوشـمند qis    بعنـوان  یكی از برنامه های 
جـدی ایـن اداره كالسـت كـه بـا جدیـت در دسـتور كار 
قـرار دارد كـه توسـعه دوربیـن هـای ثبت تخلـف و نظارت 
و  حركـت  حـال  در  توزیـن  هـای  سـامانه  تصویـری، 

ترددشـمارها در اولویـت قـرار دارنـد.

احیا گیوه دوزی 
در کوهبنان

میــراث  نمایندگــی  دفتــر  مســوول 
فرهنگــی، صنایــع دســتی و گردشــگری 
شهرســتان کوهبنــان از احیــاء هنرگیــوه 
دوزی در ایــن شهرســتان خبــر داد.تبدیــل کوهبنــان بــه 
ــگار  قطــب گیــوه دوزی جنــوب شــرق کشــوربه گــزارش خبرن
ــان،  ــوان از کرم ــگاران ج ــگاه خبرن ــای باش ــتان ه ــروه اس گ
مهــدی احمــدی مســئول دفتــر نمایندگــی میــراث فرهنگــی، 
صنایــع دســتی و گردشــگری شهرســتان کوهبنــان گفــت: 
ــه  ــوه دوزی ک ــر گی ــادی، هن ــس از گذشــت ســال های متم پ
ــت،  ــان اس ــتان کوهبن ــی شهرس ــای بوم ــن هنر ه از اصیل تری
احیــا شــده اســت.او بــا اشــاره بــه اینکــه آمــوزش رشــته گیــوه 
دوزی در ســطح شهرســتان کوهبنــان در حــال برگــزاری اســت، 
ــوه  ــد گی ــه تولی ــد ب ــش از 40 هنرمن ــون بی ــم اکن ــزود: ه اف
می پردازنــد و مقدمــات راه انــدازی دو کارگاه تولیــد انبــوه ایــن 
نــوع صنایــع دســتی نیــز بــا همــکاری ســرمایه گــذاران بخــش 

ــع دســتی فراهــم شــده اســت. صنای

خبر

نگاهی مختصر بر برخی اقدامات شرکت سنگ آهن گهرزمین 
بعنوان معین اقتصادی منوجان

معیـن اقتصادی شهرسـتان منوجـان در راسـتای منویات 
مقـام معظـم رهبـری و جهـت جامـه عمـل پوشـیدن بـه 
شـعار "سـال رونـق تولیـد" پـس ازآمـوزش خانواده هـای 
آسـیب دیده از خشکسـالی هـا در مجموعـه ای از مشـاغل 

و  مـدت  برنامه هـای کوتـاه  عنـوان  تحـت  خانگـی کـه 
زود بـازده تعریـف شـده بـود، در فـاز دوم عملکـرد خـود، 
پـروژه هـای میـان مـدت را در دسـت اجـرا دارد کـه از 
ایـن میـان مـی تـوان بـه کارگاه های کوچـک تولیـد مانند 

بسـته بندی ها، پارچه بافی هـا، ترشـیجات، گلیم بافـی، پته 
دوزی، سـوزن دوزی ،خیاطـی، تولیـد لولـه هـای آبیـاری 
تحـت فشـار که برای نظارت بیشـتر تا رسـیدن بـه مرحله 
اسـتاندارد و دریافت مجوزهـا و برندهای مربوطه در قالب 
کارگاه هـا ادامـه مسـیر خواهند داد اشـاره کـرد.در این فاز، 
تولیـدات در قالـب کارگاه هـای خانگـی و کارگاههـای نیمه 
متمرکـز فعـال خواهنـد بـود. همچنیـن معیـن اقتصادی 
در فـاز سـوم پروژه هایـی ماننـد قنـد خرمـا، احیاء سـفره 
آب، ) بـا پخش سـیالب و جنـگل کاری(، کارخانجات آب 
معدنـی، تولیـد لبنیات و فعالسـازی معـادن منطقه که در 
فاز شناسـایی مطالعات آن انجام شـده اسـت، در دسـت 
اقـدام دارد. آنچـه که معین اقتصادی بایسـتی بیشـترین 
آسـیب های  پایـش  نمایـد  معطـوف  آن  بـه  را  تـالش 
اجتماعـی اسـت کـه هـم اکنـون در امـور درمـان آسـیب 
دیـده هـا و آمـوزش و ایجـاد کار برای آنها در دسـت اقدام 
اسـت کـه نیاز بـه حمایت مسـئولین اسـتان و نیـز هیات 

مدیره شـرکت اسـت.


