
رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان:میزان عملکرد دستگاه های اجرایی استان 
هر ساله در نظر سنجی های مردمی رصد می شود

مدیر هماهنگی ترویج سازمان جهاد کشاورزی جنوب:

برگزاری روز مزرعه نخیالت
در شهرستان عنبرآباد

نظر احمدی جایزه نخست جشن سالیانه 
خانه تیاتر را دریافت کرد

مردم به دستگاه های 
اجرایی استان نمره دادند

افزایش گازهای گلخانه ای دلیل تغییرات 
اقلیمی منطقه

ریزگردها در ارتفاع باال شکل می گیرند و راهی برای جلوگیری از ورود آنها به آسمان 
کرمان نیست، باید در کانون بحران چاره اندیشی شود

فرماندار فاریاب:

مقاوم سازی مانع بروز خسارت 
زلزله در فاریاب شد 
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خسارت در نخلستان  های شرق 
استان کرمان

نماینده شرق: امسال 20 تا 70 درصد خرمای شرق خسارت دیده است
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ما را در تلگرام دنبال کنید

تومــان  500 قیمــت              1398 مــرداد   26 شــنبه          555 پیاپــی  شــماره  ســوم           ســال 

3 و2

برای همه 
هم قطاران نارنجی

سعید قرایی
یادداشت مهمان

قهرمـــان قصـــه خـــودت باش...قصـــه 
ای کـــه خـــودت قـــرار اســـت آن را 
ـــدن  ـــادگی چرخی ـــه س ـــه ب ـــی.. ن بنویس
ـــی  ـــورات ذهن ـــذ و تص ـــرروی کاغ ـــم ب قل
ـــت در  ـــم پای ـــوان قل ـــت ت ـــه قیم ـــه ب ک
ــکلی  ــه شـ ــم بـ ــن آن هـ ــن چمـ زمیـ
نوشـــتن  اینجـــا  واقعـــی...  کامـــا 
جوهـــری  خواهـــد...  مـــی  جوهـــر 
جنـــس  از  مردانگـــی...  جنـــس  از 
ــی  ــه چیزهایـ ــس همـ ــرت...از جنـ غیـ
کـــه قهرمانـــان قصـــه هـــا داشـــتند و 

قهرمانـــی کردنـــد...
جنـــم  دادن  نشـــان  وقـــت  امـــروز 
ـــه  ـــت و البت ـــات اس ـــت اثب ـــت... وق اس
کشـــیدن  بطـــان  خـــط  بطـــان... 
ـــی...  ـــای منف ـــرژی ه ـــه ان ـــرروی هم ب
بـــه اینکـــه ایـــن تیـــم نمـــی توانـــد...

ـــک  ـــم کوچ ـــای تی ـــدازه ه ـــه ان ـــه اینک ب
ــه  ــردن همـ ــل کـ ــان باطـ ــت... زمـ اسـ
ایـــن کام هـــای ســـیاه فـــرا رســـیده 
ـــردن  ـــی ک ـــت بزرگ ـــه وق ـــت...زمان ب اس
اســـت... بزرگـــی کـــردن از همـــان گام 

ــر... ــا آخـ ــدن تـ ــته نشـ اول و خسـ
ســـاعت هـــای خـــود را بـــه وقـــت 
مـــا مـــی توانیـــم کـــوک مـــی کنیـــم و 
ـــورد  ـــگ بخ ـــاعت زن ـــن س ـــه ای ـــی ک وقت
ـــرای  ـــه ب ـــی ک ـــه آن های ـــم هم ـــی بینی م
ـــده  ـــواب مان ـــا خ ـــی ی ـــن بزرگ ـــدن ای دی
بودنـــد و یـــا خـــود را بـــه خـــواب زده 
ــا  ــتند و مـ ــا هسـ ــف مـ ــد در صـ بودنـ

بزرگتـــر مـــی شـــویم...
ـــا  ـــه م ـــی ب ـــت کس ـــرای موفقی ـــا ب اینج
ـــاز  ـــه امتی ـــرای س ـــی زند...ب ـــارف نم تع
فـــرش قرمـــز پهـــن نمـــی کنـــد... راه 
ــت  ــنگاخ اسـ ــه سـ ــس ناجوانمردانـ بـ
ــای  ــای پـ ــاق هـ ــط سـ ــط و فقـ و فقـ
ماســـت کـــه مـــا را بـــه ســـمت هـــدف 
جهـــت مـــی دهـــد... امـــا مـــا بـــرای 
رســـیدن بـــه قلـــه راه نمـــی رویـــم...

حتـــی نمـــی دویـــم... مـــا آنقـــدر 
تشـــنه ایـــن قلـــه هســـتیم کـــه بـــرای 

ــم... ــی کنیـ ــرواز مـ ــیدنش پـ رسـ
مـــی دانیـــم کـــه مســـیر طوالنـــی 
اســـت و در ایـــن راه قطعـــا قطـــار 
ــورد،  ــی خـ ــنگ مـ ــا سـ ــت مـ در حرکـ
گاهـــی ریـــل خـــود را کـــج مـــی بینـــد 
ــت را  ــک و وحشـ ــای تاریـ ــل هـ و تونـ
هـــم پیـــش راهـــش احســـاس مـــی 
کنـــد امـــا وقتـــی حرکـــت ادامـــه 
ــت  ــت دسـ ــی حرکـ ــد... وقتـ دار باشـ
حرکـــت  وقتـــی  باشـــد...  جمعـــی 
پیوســـته باشـــد همـــه ایـــن هـــا نیـــز 
ـــس. ـــد و ب ـــی ده ـــانی م ـــد را نش مقص

و امـــروز همـــه مـــا هـــم قطـــاران 
نارنجـــی هســـتیم اگـــر بـــاور داشـــته 
ــانه  ــرروی شـ ــت بـ ــه دسـ ــیم کـ باشـ
پـــاره  مـــا  همدلـــی  زنجیـــر  هـــم، 
مردمانـــش  اســـت...اینجا  نشـــدنی 
ــب  ــوب طلـ ــره خـ ــار خاطـ ــار قطـ قطـ
ــره  ــوند و زنجیـ ــوار شـ ــا سـ ــد تـ دارنـ
و  کننـــد...  تـــر  را محکـــم  نارنجـــی 
ـــا  ـــه م ـــک تن...هم ـــا ی ـــه م ـــروز هم ام
ـــس  ـــک م ـــا ی ـــه م ـــم... و هم ـــک چش ی
هســـتیم...برای یـــک هـــدف... بـــرای 

ــود.... ــک صعـ یـ

کهنوججیرفت
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پاسخ استاندار کرمان به انتقاد از اظهارات او درباره برخی مدیران استانی

اسـتاندار کرمـان با اشـاره به انتقـاد برخی مبنـی بر اینکه 
اسـتاندار دربـاره برخـی مدیـران اسـتانی بـد مـی گویـد، 
گفـت: بنـده از ایـن مدیران)کـه دلسـوز نیسـتند( بد می 
گویـم نـه دربـاره همـه مدیـران زیـرا معتقـدم مدیـری 
دلسـوز اسـت که از همه ظرفیت هـای قانونی و همچنین 
ظرفیـت هـای قانونـی کـه متقاضـی از آن اطـاع نـدارد، 

اسـتفاده و کمـک کند.

بـه گزارش ایسـنا منطقه کویـر، دکتر”محمدجـواد فدایی” 
امروز 2۴ مردادماه در جلسـه شـورای گفـت و گوی دولت 
و بخـش خصوصـی اسـتان کرمان با محوریت مشـکات 
زغالسـنگ اظهـار کرد: بـرای اینکه 3 هـزار و 200 نفر کارگر 
مشـمول بازنشسـتگی زغالسـنگ در اسـتان بازنشسـته 
شـوند، باید چهار درصد حق بیمه مشـاغل سـخت و زیان 
آور بـه تامیـن اجتماعـی پرداخـت شـود کـه 128 میلیارد 

تومـان بـار مالـی دارد و زغالسـنگ این منابـع را ندارد.
وی افـزود: مقـرر شـد دو راه با کمـک نمایندگان مجلس 
شـورای اسـامی و اتـاق بازرگانـی در زمینـه اسـتفاده از 
حقـوق دولتی معادن اسـتان و تقسـیط بدهـی به صورت 
10 سـاله و پرداخـت قسـطی بـه تامیـن اجتماعـی دنبال 
شـود.فدایی تصریـح کـرد: همچنیـن مقـرر شـد بعـد از 
ایـن چهـار درصـد حـق بیمه بـا پیگیـری اتـاق بازرگانی و 
دریافت مصوبه شـورای گفت و گوی ملی و سـایر مراجع، 

بـه صـورت مسـتمر و ماهیانه دریافت شـود.
اسـتاندار کرمان درباره مطالبات شـرکت زغالسنگ استان 
کرمـان از ذوب آهـن اصفهـان بیان کرد: مطالبـات از ذوب 
آهـن اصفهـان مصوبه هیئـت دولـت را دارد و پیش بینی 
منابـع نیـز صـورت گرفتـه امـا بخشـی از مصوبـات اجرا و 

پرداخت بدهی صورت نگرفته که قرار شـد توسـط نماینده 
مـردم کرمـان و راور در خانـه ملـت  ایـن مسـئله پیگیری 
شـود.وی درباره قانـون معافیت مالیات مسـتقیم افزود: 
بـه دلیـل اینکـه بهـره بـردار و صاحـب معـدن متفـاوت 
هسـتند، مشـمول قانـون مالیاتی نمی شـوند و قرار شـد 
اتـاق بازرگانـی در ایـن زمینـه پیگیـری و مصوبـه شـورای 

گفـت و گـوی ملـی و سـایر مراجع را اخـذ کند.
فدایـی در ادامـه اظهار کرد: پیشـنهاد شـورای گفت و گوی 
اسـتان کرمان این اسـت بدهی کارفرمایان زغالسـنگ به 

تامیـن اجتماعی 60 ماهه بدون جریمه تقسـیط شـود.
اسـتاندار کرمـان در بخش دیگری از سـخنانش با اشـاره 
بـه برخـی مشـکات در اسـتفاده از ابزارهـای قانونی بیان 
کـرد: مدیـری دلسـوز اسـت کـه از همـه ظرفیـت هـای 
قانونـی و همچنیـن ظرفیت هـای قانونی کـه متقاضی از 

آن اطـاع نـدارد، اسـتفاده و کمـک کند.
عالـی تریـن مقـام اجرایـی دولـت در اسـتان کرمـان بـا 
اشـاره بـه انتقـاد برخـی مبنـی بـر اینکـه اسـتاندار درباره 
برخـی مدیـران اسـتانی بد مـی گوید، گفـت: بنـده از این 
مدیران)که دلسـوز نیسـتند( بـد می گویم نـه درباره همه 

مدیران.

احمد حمزه نماینده پنج شهر جنوب استان کرمان:

اقدامات شرکت گهرزمین در منوجان بسیار قابل تقدیر و بی نظیر است

مدیرعامـل و اعضـای هیئـت مدیره گهرزمین بـه همراه 
مسـئولین منوجـان صبـح امـروز از اقدامـات معیـن 

اقتصـادی منوجـان بازدیـد کردنـد.
در ایـن بازدیـد، احمـد حمـزه نماینـده پنج شـهر جنوب 
اسـتان کرمـان بـا اشـاره بـه فعالیتهـای انجـام شـده 
عنـوان کـرد:  شـرکت گهرزمیـن  توسـط  منوجـان  در 
شهرسـتان  کرمـان،  اسـتان  در  نقطـه  محرومتریـن 
منوجـان اسـت کـه طبـق طرحـی که از طـرف اسـتاندار 
سـابق آقـای علیرضا رزم حسـینی داده شـد مقرر شـد 
شـرکت هـای موفـق و مطـرح بـا علـم و دانـش خـود 
توسـط نیروهـای متخصـص بـه مناطق محـروم کمک 
کننـد، شـرکت گهرزمیـن هـم بعنـوان معیـن اقتصادی 
منوجـان انتخـاب شـد و در اوایل، کار و فعالیـت خود را 

بـه صـورت آمارگیـری آغـاز کـرد.

وی اظهـار داشـت: شـرکت گهرزمیـن در حـوزه هـای 
مختلفـی در منطقـه ورود پیـدا کـرده کـه مـی تـوان از 
جملـه آن بـه تـوان افزایـی خانوارهـا بـرای خلـق ثروث 
اشـاره کـرد. احمـد حمـزه در ادامه گفـت: در ایـن زمینه 
مـی تـوان بـه بحـث صنایـع دسـتی و مشـاغل خانگی 
اشـاره کـرد کـه تاکنـون حـدود 1200 نفـر در ایـن راسـتا 

مشـغول بـه کار شـدند.
وی بـا اشـاره بـه سـاخت هتل کپـری و بازسـازی قلعه 
تاریخـی منوجـان کـه بیـش از 3000 هـزار سـال قدمت 
دارد افـزود: در بحث گردشـکری منوجان کارهای فراوان 
و بسـیار خوبی انجام شـده اسـت که ایـن اقدامات می 
توانـد در جنوب شـرق کشـور بـی نظیـر و تحولی عظیم 

در بحث گردشـگری باشـد.
نماینـد مـردم منوجـان بـا تاکیـد بـر اهمیـت بحـث 

آمـوزش عنـوان کـرد: معیـن اقتصـادی منوجـان کمک 
شـایانی را در راسـتای بهبـود کیفیـت آمـوزش منطقـه 
کـرده اسـت که مـی توان بـه برگـزاری کاسـهای کنکور 
توسـط اسـاتید مجـرب کشـوری، توزیـع غذا بـرای ۷00 
نفـر از دانـش آمـوزان بـی بضاعـت و همچنیـن ایجـاد 

انگیـزه بیـن دانـش آمـوزان اشـاره کـرد.
وی همچنیـن در ادامـه گفـت: برگـزاری کاس هـای 
کنکـور و ایجـاد انگیـزه در بیـن دانش آمـوزان منوجانی 
توسـط شـرکت گهرزمیـن موجـب شـد کـه شـاهد رتبه 
هـای خوبـی در سـال گذشـته از جملـه رتبـه 6 سـهمیه 

باشـیم. کنکور 
حمـزه در ادامـه از اقدامـات ارزنـده گهرزمیـن در بحـث 
مسـائل اجتماعـی گفـت و افـزود: احـداث کمـپ ترک 
اعتیـاد توسـط معیـن اقتصـادی منوجان، اقدام بسـیار 
خوبـی بـود کـه افـراد پـس از تـرک، مشـغول بـه کار 

شدند.
نماینـده پنـج شـهر جنـوب اسـتان کرمـان از اعـزام و 
درمـان بیمـاران منوجانـی و همچنین سـاخت مسـکن 
بـرای زوج هـای بـی بضاعـت خبـر داد و عنـوان کـرد: 
تمامـی ایـن اقدامـات ارزنـده گهرزمیـن موجـب ایجاد 
امیـد در مـردم منطقـه ، کاهـش آسـیبهای اجتماعـی، 
کاهش مهاجرت مردم از روسـتاها به شـهر و همچنین 

ایجـاد انگیـزه در دانـش آمـوزان شـده اسـت.
در پایـان ایـن بازدید امام جمعـه ، فرماندار و دادسـتان 
منوجـان از مجموعـه اقدامات شـرکت گهرزمین بعنوان 
معیـن اقتصـادی منوجان تقدیر و تشـکر کردنـد و آنان 

را قابل تحسـین دانستند.

در جلسـه شـورای گفتگو استانی دولت و بخش خصوصی، 
در خصـوص نحـوده پرداخـت ۴درصـدی حقـوق مشـاغل 
سـخت و زیـان آور کارگـران حـوزه زغـال سـنگ، مطالبـات 
زغال سـنگ از ذوب آهـن، بدهی مالیاتـی و تامین اجتماعی 

زغال سـنگ مورد بررسـی قـرار گرفت.
در جلسـه شورای گفتگو اسـتانی دولت و بخش خصوصی 
در خصـوص پرداخـت ۴درصـد حقـوق مشـاغل سـخت و 

زیـان آور کارگـران حـوزه زغال سـنگ صحبت شـد.
در این جلسـه سـعید صمدی رییس انجمن رغال سـنگ 
کشـور   اعـام کـرد: حدود 6هـزار نفر در حوزه زغال سـنگ 
اسـتان در حـال کار بـوده کـه 3200نفـر آن هـا در آسـتانه 
بازنشسـتگی هسـتند. نزدیک20سـال پیش برای مشاغل 
سـخت و زیـان آور ۴درصـد افزایـش حقـوق لحـاظ شـد 
کـه در حـال حاضـر باید نزدیـک 128میلیـارد تومان)نفری 
۴0میلیـون( بـه کارگـران در حـال بازنشسـتگی پرداخـت 
شـود،اما مسـاله اصلی این اسـت که بنگاه هـای اقتصادی 

زغـال سـنگ تـوان پرداخـت ندارند.
پـس از طـرح پیشـنهادات اعضـا انجمـن و بنـگاه هـای 
اقتصـادی، اسـتاندار کرمـان گفـت: چنـد راه بـرای تامیـن 
ایـن 128میلیـارد بایـد مورد بررسـی قرار گیرد، یـا از حقوق 
دولتـی اسـتان تامیـن مـی شـود و یـا ایـن که بـه صورت 
اقسـاط بلنـد مدت ده سـاله بـه تامین اجتماعـی پرداخت 

شود.
همچنیـن در این جلسـه اسـتاندار کرمان اعام کـرد باید از 
ایـن بـه بعـد ایـن ۴درصد توسـط معـادن زغال سـنگ به 

تامیـن اجتماعی پرداخت شـود.

مطالبات زغال سنگ از ذوب آهن
در ایـن جلسـه به دو موضـوع دیگر هم پرداخته شـد،یکی 

از آن هـا مطالباتـی بـود کـه شـرکت زغال سـنگ کرمان از 
ذوب آهن دارد، این طور که مشـخص اسـت، طبق مصوبه 
هیـات دولت ذوب آهن باید بخشـی از ایـن مصوبه را اجرا 
کنـد حتـی در این خصوص تامین اعتبار هم شـده اسـت، 
امـا هنـوز مطالبـات شـرکت زغـال سـنگ پرداخت نشـده 
اسـت. از ایـن رو در ایـن جلسـه قـرار شـد ایـن موضـوع 
از طریـق زاهـدی نماینـده مـردم  راور و کرمـان در مجلـس 

شـورای اسـامی پیگیری شود.

بدهی مالیاتی شرکت زغال سنگ
دو موضـوع آخـر ایـن شـورا هـم معافیت هـای مالیاتـی 
و بدهـی تامیـن اجتماعـی بـود، بـه گفتـه فدایـی زمانـی 
کـه بهـره بـردار و صاحـب معدن متفاوت باشـند مشـمول 
معافیـت مالـی نیسـتند، بـه همیـن دلیـل برای حـل این 
مشـکل اتـاق بازرگانـی بایـد ورود کنـد و نسـبت بـه ایـن 
موضـوع پیگیری هـای الزم را انجـام دهـد. در خصـوص 
بدهـی زغال سـنگ بـه تامیـن اجتماعی هم قرار شـد این 
بدهـی بـه صـورت 60 ماهـه بـدون جریمه قسـط بنـدی و 

شـود. پرداخت 

مالیات ۴۸درصدی کمر می شکند 
زاهـدی در ایـن جلسـه دربـاره افزایـش مالیـات گفـت: 
امسـال ۴8 درصـد بـه مالیات اسـتان کرمان اضافه شـده 
کـه بـا این کار کمر اسـتان می شـکند و تاجـران و بازاریان 
خـرد مـا بیچـاره مـی شـوند.زاهدی بـا اشـاره بـه اینکـه 
افزایـش مالیـات اسـتان کرمان پالـس منفی را بـه همراه 
خواهـد داشـت، تصریـح کرد: مـا اعتـراض کـرده و در این 
زمینـه بـه وزیر و رییس جمهور نامه داده ایم و اسـتان باید 

ایـن مسـئله را پیگیـری کند.

29 تا 29۴۸ تا ۴6

در شورای گفتگو دولت 
و بخش خصوصی چه گذشت؟

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

آگهی استخدام

09۱۳۳9۵207۵
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»شــرایط  کتــاب  هاشــمی-  محمدمنصــور 
کتــاب  امتــداد  در  مجموعــه ای  نقــد«  امــکان 
پیشــین ام »اندیشــه هایی بــرای اکنــون« اســت. 
»اندیشــه هایی بــرای اکنــون« در ادامــه کتابهــای 
ــک طــرف در  ــر از ی ــی اگ ــود، یعن ــی ام ب ــری قبل فک
حــوزه فلســفه مقایســه ای کتــاب »صیــرورت در 
ــوی  ــته ام و از س ــگل« را نوش ــدرا و ه ــفه ماص فلس
ــی  ــران کتابهای ــر ای ــنفکری معاص ــاره روش ــر درب دیگ
ماننــد »صــادق هدایــت« یــا »هویت اندیشــان و 
میــراث فکــری احمــد فردیــد« و »دین اندیشــان 
متجــدد« را نوشــته ام، اگــر از طرفــی در حــوزه تاریــخ 
اندیشــه اســامی و مباحــث کامــی کتــاب »خــدا و 
ــتان هایی  ــر داس ــرف دیگ ــته ام و از ط ــر« را نوش بش
ماننــد »قهقهــه در خــأ« و »زنــگ هفتــم« و مقــاالت 
نوشــته ام؛  هنــر  و  ادبیــات  حــوزه ی  در  متعــدد 
»اندیشــه هایی بــرای اکنــون« مجموعــه ای بــود 
دربردارنــده مقــاالت و جســتارهای متعــدد در امتــداد 
ــت بســط  ــای پیشــین و در جه ــه ی آن دغدغه ه هم
ــه  ــاز هــم ادام ــز ب ــد« نی ــکان نق ــا. »شــرایط ام آن ه
ــا طــرح مســأله های جدیــد و  آن دغدغه هــا اســت ب
بســط و گســترش تحقیقــات و تأمــات پیشــین ام که 
از طرفــی در ســیر بررســی و ارزیابی و تحلیل اندیشــه 
ــا لحظــه کنونــی و  و روشــنفکری در ایــران معاصــر ت
نســل پســاانقاب )یعنــی نســلی کــه پــس از انقــاب 
در ایــران بــزرگ شــده و رشــد کــرده ( جلو می آیــد و از 
ــری  ــأله های انتزاعی ت ــا و مس ــر دغدغه ه ــرف دیگ ط
ــرده ام  ــور می ک ــه تص ــود ک ــرح می ش ــز در آن مط نی
پرداختــن بــه آن هــا در اینجــا و اکنــون ضــرورت دارد.

از جملــه ایــن مســأله ها طــرح پرســش دربــاره خــود 
ــان  ــا از زم ــنفکری م ــه روش ــت ک ــد اس ــوم نق مفه
قاجــار تــا االن بــر اهمیــت آن تأکیــد کــرده امــا حدود 
ــری آن  ــای فک ــده و جنبه ه ــن نش ــور آن روش و ثغ
ــار  ــد و آن را از اظه ــت می بخش ــد اهمی ــه نق ــه ب ک
ســلیقه و رای متمایــز می کنــد تحلیــل نشــده اســت. 
در جســتار اصلــی کتــاب »شــرایط امــکان نقــد« کــه 
ــه  ــاب از آن گرفت ــام کت جســتاری مفصــل اســت و ن
ــه ایــن موضــوع در حــوزه فلســفه و ادبیــات  شــده ب
و هنــر و علــوم انســانی پرداختــه ام و کوشــیده ام 
نشــان بدهــم نقــد بــه معنــای ارجمنــد کلمه چیســت 
و چــه چیزهایــی را کــه بــه طــور معمــول آن هــا را نقــد 
ــوان قــرار داد. در  می خوانیــم نبایــد در ذیــل ایــن عن
واقــع آن جســتار تاشــی اســت بــرای پاســخ بــه این 
ــه  ــت واژه چگون ــای درس ــه معن ــد ب ــه نق ــش ک پرس
ــم در  ــر ه ــدد دیگ ــاالت متع ــود. مق ــن می ش ممک
کتــاب هســت کــه برخــی خــود صبغــه ی نقادانــه دارد 
ــه در  ــر و چ ــات و هن ــه و ادبی ــوزه اندیش ــه در ح چ
حــوزه مســائل اجتماعی-سیاســی و برخــی هــم نقــد 
ــاره آنهاســت. برخــی نقدهــا و طــرح ماحظاتــی درب

همچنیــن همــان طــور کــه عنــوان کــردم کتــاب 
دربردارنــده  مقاالتــی اســت در تحلیــل جنبه هایــی از 
ــار پیشــین ام بــه آن هــا  روشــنفکری ایــران کــه در آث
نپرداختــه ام؛ از جملــه مقاالتــی بــا عنوان هــای :»آنچه 
خــود داشــت، آنچــه خــود نداشــت«، »چهل ســالگان 
ــن، و روشــنفکران  ــت، دی ــدران«، »هوی ــر ســایه پ زی
پســاانقاب ایــران« و از ایــن قبیــل. برخــی از مقــاالت 
و جســتارهای »شــرایط امــکان نقــد« پیشــتر در 
ــاب  ــن کت ــده و در ای ــاپ ش ــون چ ــریات گوناگ نش
گــرد می آیــد امــا برخــی نیــز پیشــتر منتشــر 
نشــده )از جملــه خــود همــان جســتار بلنــد شــرایط 
ــی  ــرای مجموعه های ــم ب ــی ه ــد( و برخ ــکان نق ام
ــده و  ــته ش ــران نوش ــارج از ای ــی زبان در خ غیرفارس
ــن  ــتین بار در ای ــرای نخس ــا ب ــی آن ه ــت فارس روای
کتــاب انتشــار خواهــد یافــت. کتــاب »شــرایط امکان 
نقــد« توســط نشــر کرگــدن بــه چــاپ خواهــد رســید.

همچنیــن نشــر کرگــدن کتــاب دیگــری نیــز از مــن 
منتشــر خواهــد کــرد بــه نــام »دفتــر یادداشــت های 
بــد«. ایــن کتــاب مجموعــه ای اســت از قطعــات 
ــه  ــه و ماحظ ــه نکت ــر ب ــه ای ناظ ــد جمل ــاه چن کوت
ــود و  ــن طنزآل ــا لح ــوال ب ــه معم ــری ک ــد و نظ و نق
ــر  ــت. اگ ــده اس ــته ش ــم نوش ــخر ه ــا تس ــوأم ب ت
ــمی  ــی رس ــال عنوان ــه دنب ــه ب ــن مجموع ــرای ای ب
باشــیم شــاید بتوانیــم آن را ذیــل "گزین گویــه" 
ــچ  ــن هی ــد م ــم؛ هرچن ــدی کنی )آفوریســم( طبقه بن
اصــراری نــدارم ایــن کار را بکنــم و ترجیــح می دهــم 
آن هــا را همــان یادداشــت هــای بــد بخوانــم، بــه دو 
ــه  ــده اند و باعجل ــته ش ــد نوش ــه ب ــی اینک ــا: یک معن
و بیشــتر تامــات تســخرآلود ارتجالی انــد، دیگــر 
ــد  ــه بچه هــا می گوین ــی کــه ب ــه معنای ــد ب اینکــه بدن
ــر  ــی غی ــه حرف های ــد! خاصــه اینک ــد نزنن حــرف ب
رســمی اند حاکــی از درد و دغدغــه ای گاه شــاعرانه و 
معمــوال شــیطنت آمیز؛ البتــه یــک جــور شــوخ طبعی 
و شــیطنت فکــری و اندیشــگی. بخشــی از ایــن 
یادداشــت ها پیشــتر روی وبســایت شــخصی ام )مــا 
کــم شــماریم( به صورت پراکنده منتشــر شــده اســت 
و حجــم نســبتا قابــل توجهــی از آن هــا هم هنــوز روی 
ســایتم نیامــده اســت. بــه هــر حــال ایــن مجموعــه 
نوشــته ها هــم بناســت در کنــار هــم و در قالــب کتــاب 
ــان و در  ــال و هوایش ــا ح ــب ب ــه ای متناس ــا مقدم ب
توضیــح آنهــا توســط نشــر کرگــدن بــه چــاپ برســد.

روشنفکری ما و شرایط 
امکان نقد در ایران 

خبر

پای چونه های کم وزن هم 
به تعزیرات باز شد

آمادگی کامل توزیع برق کرمان 
نسبت به تأمین برق پایدار مشترکان

یک و نیم ُتن مواد غذایی تاریخ 
گذشته در فاریاب معدوم شد 

ــوب  ــاف جن ــاق اصن ــس ات ریی
کرمــان گفــت: یــک نانوایــی 
ــود وزن  ــم ب ــل ک ــف بدلی متخل
چانــه بــه تعزیــرات معرفــی 
ــی  ــد صنف ــدادی واح ــن تع ــد و همچنی ش
ــدم  ــت ،ع ــدم درج قیم ــل ع ــه دلی ــر ب دیگ
ــوارد  ــور و م ــدور فاکت ــه و ص ــب نرخنام نص
ــزارش  ــد.به گ ــی داده ش ــتی تذکرات بهداش
ــاق  ــس ات ــق، ریی ــت توفی ــان؛ عنای راه آرم
و  معــدن  صنعــت  بازرســان  و  اصنــاف 
صنفــی  واحدهــای  از  عنبرآبــاد  تجــارت 
شهردوســاری بازدیــد کــرده و واحدهــای 
ــی  ــرات حکومت ــه تعزی ــف ب ــی متخل صنف

ارجــاع داده شــدند.
عنایــت توفیــق رییــس اتــاق اصنــاف در 
ایــن خصــوص گفــت : در اجــرای طــرح 

کنتــرل و نظــارت بــر واحدهــای صنفــی 
امــروز باحضــور بازرســان صنعــت معــدن از 
ــد  ــاری بازدی ــهر دوس ــی ش ــای صنف واحده

ــد. ــل آم بعم
ــی  ــک نانوای ــد ی ــن بازدی ــزود : در ای وی اف
ــه  ــه ب ــود وزن چان ــم ب ــل ک ــف بدلی متخل
تعزیــرات معرفــی شــد و همچنیــن تعــدادی 
ــدم درج  ــل ع ــه دلی ــر ب ــی دیگ ــد صنف واح
صــدور  و  نرخ نامــه  نصــب  قیمت،عــدم 
فاکتــور و مــوارد بهداشــتی تذکراتــی داده 
شد.شــهروندان در صــورت مشــاهدهدهرگونه 
ــه گران فروشــی،کم فروشــی  ــف از جمل تخل
و … مراتــب را بــه شــماره 12۴ســتاد خبــری 
اداره صنعــت معــدن اطــاع بدهنــد ودر 
اســرع وقــت موضــوع بررســی و نتیجــه بــه 

ــد. ــد ش ــام خواه ــاکیان اع ش

مدیـر امـور بـرق جنـوب غـرب 
بـرق  توزیـع  آمادگـی کامـل  از 
کرمـان نسـبت بـه تأمیـن بـرق 
پایـدار مشـترکان بـرای مقابلـه 
بـا بحـران خبر داد.بـه گزارش روابـط عمومی 
شـرکت توزیـع نیـروی بـرق شـمال اسـتان 
کرمـان، رضـا مسـعودی در نشسـت سـتاد 
کـه  کرمـان  شهرسـتان  بحـران  مدیریـت 
بـه ریاسـت فرمانـدار کرمـان برگـزار شـد از 
آمادگـی کامـل نیروهای مدیریـت توزیع برق 
کرمـان بـرای مقابلـه بـا حـوادث احتمالی و 
بحـران خبـرداد. بـا توجـه به وضعیـت جوی 
حاکـم بـر کشـور و احتمـال بارش و سـیاب 
ناخواسـته، مدیریـت توزیـع بـرق کرمـان بـا 
تشـکیل سـتاد بحران و راه بری شـبکه توزیع 
بـرق در شهرسـتان کرمـان و توابـع بـا تمـام 

تأمیـن  بـه  نسـبت  آمادگـی کامـل  و  تـوان 
بـرق پایـدار مشـترکان اقـدام کـرده اسـت.

مدیراموربـرق جنـوب غـرب کرمـان  بـا اعام 
آمادگـی کامـل نیروهـای توزیـع بـر ق کرمان 
بـرای مقابلـه با بحران  گفـت: در حال حاضر 
مشـکل خاصـی در شـبکه توزیـع بـرق وجود 
نـدارد ودرصورت نیاز شـرکت توزیـع، آمادگی 
کاملـی بـرای مقابله با هرگونـه بحران خواهد 
داشـت.وی با بیان اینکه شـبکه برق رسـانی 
مناسـبی  زیرسـاخت  از  کرمـان  شهرسـتان 
خواسـت  شـهروندان  از  اسـت  برخـوردار 
درصـورت پدیـد آمـدن هـر مشـکلی در حوزه 
برق رسـانی، مـوارد و مشـکات شـبکه برق را 
بـه سـامانه فوریت هـای بـرق 121 منعکـس 
و بـا بردبـاری ایـن شـرکت را در تأمیـن برق 

مطمئـن و پایـدار یـاری رسـانند.

یـک و نیم ُتن مـواد غذایی تاریخ 
در شهرسـتان  فاسـد  و  گذشـته 
فاریـاب جنـوب کرمـان کشـف و 
معدوم شـد.مدیر شبکه بهداشت 
شهرسـتان فاریـاب در گفـت و گـو بـا خبرنگار 
ایرنـا اظهـار داشـت: ایـن میـزان مـواد غذایـی 
بهداشـت  بازرسـان  بازدیدهـای  طـی  فاسـد 
محیـط شهرسـتان فاریـاب از مراکـز تهیـه و 
توزیـع مـواد مـواد غذایی کشـف شـده اسـت.

نـادر نجفـی ادامه داد: از ابتدای امسـال تا کنون 
تعـداد 10 واحد صنفی متخلف بـه دلیل رعایت 
نکـردن مسـائل بهداشـتی پلمپ شـده اند.وی 
به بازدیدهای شـبانه خود و بازرسـان بهداشـت 
محیـط اشـاره کـرد و گفـت: در ایـن بازدیدهـا، 
مراکـز تهیه و توزیع مواد غذایی این شهرسـتان 
مورد بازرسـی قرار گرفتند.مدیر شبکه بهداشت 

فاریاب افزود: هدف از این بازرسـی ها هشـدار 
و حسـاس سـازی متصدیـان مراکـز تهیـه و 

توزیـع مـواد غذایـی و اماکـن عمومی اسـت.
وی اظهار داشـت: با کمک و همراهی دادسـتان 
شهرسـتان توانسـته ایـم در راسـتای ارتقـای 
وضعیـت بهداشـتی مراکـز تهیـه و توزیـع مواد 
غذایـی گام هـای خوبـی برداریم.نجفی تصریح 
کرد: در بازدیدهای شـبانه از رسـتوران ها، اغذیه 
فروشـی ها، کارگاه های قنادی و آرایشـگاه های 
مردانـه مـوارد مربوط به بهداشـت فـردی، لوازم 
و ابـزار کار، سـاختمان و بهداشـت مـواد غذایی 
بررسـی شـد.مدیر شـبکه بهداشـت فاریـاب از 
نامطلوب بودن وضعیـت 2 واحد صنفی در این 
بازدیدهـا خبـر داد و گفت: بـا توجه به تخلفات 
موجـود، بـه متصدیـان ایـن مراکز ۷2 سـاعت 
مهلـت بـرای رفع نواقص بهداشـتی داده شـد.

اطاعــات  فنــاوری  و  ارتباطــات  مدیــرکل 
اســتان کرمــان بــا اشــاره بــه شناســایی 
در  کپــری  مدرســه  دارای  روســتای   2۴
قلعــه گنــج،  ارزوئیــه،  هــای  شهرســتان 
فاریــاب و رودبــار جنــوب تصریــح کــرد: 
 13 تاکنــون  آخریــن گــزارش،  براســاس 
مــورد از ایــن مــدارس کپــری بــه شــبکه 
ــه  ــه هم ــده اند ک ــل ش ــات متص ــی اطاع مل
ــات از  ــی اطاع ــبکه مل ــای ش ــرویس ه س
ــه  ــی ب ــرعت، دسترس ــت پرس ــه اینترن جمل
کتابخانه هــای الکترونیکــی کشــور، شــبکه 
داشــت. خواهنــد  را   ... و  علمــی کشــور 

مســعود الهامــی در گفــت و گــو بــا خبرنــگار 
مــدارس  هوشمندســازی  دربــاره  ایســنا، 
بــر  کپــری اســتان کرمــان اظهــار کــرد: 
ارتباطــات  وزیــر  ماموریتــی کــه  اســاس 
داده، مــا از حــدود ســه هفتــه قبــل کار 
شناســایی مــدارس کپــری را آغــاز و محــروم 
کرده ایــم. شناســایی  را  روســتاها  تریــن 

وی افــزود: ســعی مــی کنیــم براســاس 
ــم  ــش بدهی ــی را پوش ــا، مناطق ــاخص ه ش
گــذاری،  ســرمایه  بــه  توجــه  بــا  کــه 
ــد. ــش بده ــی را پوش ــل توجه ــت قاب جمعی

 2۴ شناســایی  بــه  اشــاره  بــا  الهامــی 
در  کپــری  مدرســه  دارای  روســتای 
قلعــه گنــج،  ارزوئیــه،  هــای  شهرســتان 
فاریــاب و رودبــار جنــوب تصریــح کــرد: 

 13 تاکنــون  آخریــن گــزارش،  براســاس 
از ایــن مــدارس کپــری بــه شــبکه ملــی 
همــه  انــد کــه  شــده  متصــل  اطاعــات 
ــات از  ــی اطاع ــبکه مل ــای ش ــرویس ه س
ــه  ــی ب ــرعت، دسترس ــت پرس ــه اینترن جمل
کتابخانه هــای الکترونیکــی کشــور، شــبکه 
داشــت. خواهنــد  را   ... و  علمــی کشــور 

اطاعــات  فنــاوری  و  ارتباطــات  مدیــرکل 
اســتان کرمــان بیــان کــرد: تــا مهرمــاه و آغــاز 
ــری 11  ــدارس کپ ــد م ــی جدی ــال تحصیل س
روســتای دیگــر نیــز بــه شــبکه ملــی اطاعات 
متصــل مــی شــوند ضمــن اینکــه مــا در رونــد 
ــه  ــبت ب ــود، نس ــل ش ــات کام ــه اطاع کار ک
اتصــال مــدارس کپــری اقــدام می کنیــم.

زیرســاختی  ســرمایه گداری  افــزود:  وی 
بزرگــی در کشــور در دو ســال گذشــته صــورت 
گرفتــه و شــبکه را داریــم و در دسترســی باید 
ــود. ــرا ش ــی و اج ــک طراح ــای کوچ پروژه ه

حاضــر  حــال  در  تصریــح کــرد:  الهامــی 
شهرســتان های  در  کپــری  مــدارس 
دســت  در  نیــز  کرمــان  اســتان  شــرق 
هــای  اولویــت  جــزو  و  اســت  بررســی 
هســتند. هوشمندســازی  بــرای  مــا 

ــت:  وی در بخــش دیگــری از ســخنانش گف
در راســتای پــروژه "ایــران هوشــمند" کــه 
توســط وزیــر ارتباطــات و فنــاوری اطاعــات 
تعریــف شــده، پــروژه هــای مختلفــی در 

ــی  ــال م ــان دنب ســطح کشــور و اســتان کرم
ــرداری  ــره ب ــه به ــر ب ــه فج ــا در ده ــود ت ش
ــا پیگیــری در شهرســتان هــا  برســند و مــا ب
ــم. ــی کنی ــال م ــی را دنب ــای مختلف پروژه ه

اطاعــات  فنــاوری  و  ارتباطــات  مدیــرکل 
ــتان های  ــرد: در اس ــان ک ــان بی ــتان کرم اس
ــادی  ــکاف زی ــان ش ــه کرم ــروم از جمل مح
وجــود  الکترونیــک  پروژه هــای  در 
بــا  ارتباطــات  وزیــر  اولویــت  کــه  دارد 
اســتان  در  مــا  و  استان هاســت  ایــن 
ســمت  بــه  را  هــا  پــروژه  کرمــان 
می بریــم. پیــش  هوشــمند  ایــران 

الهامــی در پایــان تاکیــد کــرد: براســاس 
ــون برنامــه ششــم توســعه دســتگاه های  قان
اجرایــی مکلــف هســتند در اســرع وقــت 
ــم  ــا بتوانی ــکاری الزم را داشــته باشــند ت هم
دولــت الکترونیــک و اســتان هوشــمند را 
ــی  ــمند اجرای ــران هوش ــرح ای ــب ط در قال
ــل  ــت تحصی ــه وضعی ــرایطی ک ــم. در ش کنی
مطلــوب  کشــور  مناطــق  از  بســیاری  در 
در  هم چنــان  امــا  می شــود،  دنبــال 
هســتند  محــروم کشــور  مناطــق  برخــی 
کپــری،  مــدارس  در  کــه  دانش آموزانــی 
می کننــد.  تحصیــل  درختــی  و  تخریبــی 
ــدارس  ــت م ــر وضعی ــای اخی ــال ه   در س
را طــی  بــه رشــدی  رو  کشــورمان رونــد 
کــرده اســت بــه طــوری کــه اکنــون دو 

هســتند. ایمــن  کشــور  مــدارس  ســوم 
در حــال حاضــر یــک ســوم مجمــوع مدارس 
ــه  ــده اند ک ــی ش ــن معرف ــا ایم ــوان ن ــه عن ب
ــد  ــا بای ــوند، ی ــازی ش ــاوم س ــد مق ــا بای ی
تخریــب و بازســازی شــوند و یــا در وضعیــت 
مناســبی قــرار ندارنــد و بایــد مــدارس جدید 
نوســاز در برخــی مناطــق احــداث شــود.

امــا شــرایط مــدارس کشــور و گســترش 
بــه  نســبت  روز  هــر  آموزشــی  عدالــت 
در  و  اســت  افزایــش  در حــال  قبــل  روز 
ســالهای آینــده بــا تخصیــص اعتبــارات 
را  شــرایط  ایــن  می توانیــم  مناســب 
کنیــم. نزدیــک  مطلــوب  خیلــی  بــه 
مــدارس کپــری کابــوس آمــوزش و پــرورش

»کپــر  پدیــده  اخیــر  هــای  ســال  در 
کاهــش  بــه  رو  کشــور  در  نشــینی« 
مناطقــی  در  هســتند  هنــوز  امــا  اســت، 

می کننــد  زندگــی  کپــر  در  مــردم  کــه 
نظــر  از  مناســبی  شــرایط  و  وضعیــت  و 
بهداشــتی و درمانــی و دیگــر مــوارد ندارنــد.

ــاید  ــری ش ــدارس کپ ــن م ــن بی ــا در ای ام
شــده  پــرورش  و  آمــوزش  کابــوس 
حصیــری  مــدارس  ایــن  وجــود  اســت، 
هرگونــه  فاقــد  کــه  تاریــک  و  کوچــک 
المللــی  بیــن  و  داخلــی  اســتانداردهای 
اســت وضعیــت نامناســبی را بــه وجــود 
دلیــل  بیشــترین  کــه  اســت  آورده 
هســت. هــم  کپرنشــینی  زندگــی  آن 

بــا  پــرورش  و  آمــوزش  چنــد کــه  هــر 
تاش هــای فــراوان موفــق شــد تــا قســمتی 
از ایــن مــدارس کپــری را جمــع آوری کنــد و 
خبــر از عــدم وجــود هیــچ مدرســه کپــری در 
کشــور بدهــد، امــا هنــوز در مناطــق محــروم 
دارد. وجــود  مدارســی  چنیــن  کشــور 

در  کرمـان  جنـوب  جهادگـر  دانشـجویان 
حمیدیـه  شهرسـتان  در  خـود  10روزه  اردوی 
روسـتای”عاونه فای”حضوریافتنـد و تیم هـای 
تخصصـی عمرانـی بـا توجـه بـه ضرورت هایـی 
کـه در مناطـق شناسـایی کردنـد اعم از کاشـی 
انجـام  را  کاری  کشـی،برق  کاری،بنایی،لولـه 

دادنـد.
جوانـان  آرمان؛سالهاسـت کـه  راه  بـه گـزارش 
انقابـی کشـورمان در ایـام مختلـف خصوصـا 
در تابسـتان بـرای زدودن محرومیـت کمرهمت 
مـی بندنـد و راهـی روسـتاها و مناطقـی مـی 
شـوند کـه از نبـود امکانات اولیه رنـج می برند.

ظهـر تابسـتان اسـت و خورشـید آنچنـان بـی 
رحمانـه بـر زمین می تابـد که بوی آسـفالت به 
مشـام مـی خـورد و همیـن گرما باعث شـده تا 
در تابسـتان داغ خوزسـتان مردم از هر فرصتی 
بـرای تنفـس هوایـی تازه تـر بـه مناطق خوش 
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ــان  ــتان کرمـ ــته اسـ ــه گذشـ ــنبه هفتـ ــه شـ از روز سـ
شـــاهد مـــوج جدیـــد ریزگردهـــا ناشـــی از وزش 
بلوچســـتان  و  سیســـتان  روزه   120 بادهـــای 
مشـــکات  و  هـــا  خســـارت  بیشـــترین  و  بـــوده 
شهرســـتانهای  در  بادهـــا  ایـــن  وزش  از  ناشـــی 
اســـت. کـــرده  بـــروز  کرمـــان  اســـتان  شـــرقی 

ــم  ــیر و بـ ــرج، نرماشـ ــگان، فهـ ــای ریـ ــتان هـ شهرسـ
بـــه شـــدت از وزش ایـــن بادهـــای متاثـــر شـــده انـــد 
ــاورزی  ــوالت کشـ ــی از محصـ ــل توجهـ ــش قابـ و بخـ
بـــه خصـــوص خرمـــا نیـــز بـــه دلیـــل وزش بادهـــای 
اســـت. شـــده  ریـــزش  دچـــار  ســـوزان  و  گـــرم 
آلودگـــی هـــوا در شـــرق کرمـــان تشـــدید مـــی شـــود

ــتان  ــرق اسـ ــته در شـ ــای گذشـ ــی روزهـ ــردم طـ مـ
مجبـــور بـــه اســـتفاده از ماســـک شـــدند و هـــر 
ـــی  ـــا ط ـــی ه ـــدت آلودگ ـــد از ش ـــی ش ـــور م ـــد تص چن
روزهـــای آتـــی کاســـته مـــی شـــود امـــا هشـــدارهای 
کرمـــان  اســـتان  هواشناســـی  ســـازمان  جدیـــد 
نشـــان مـــی دهـــد آلودگـــی هـــوای شـــرق و شـــمال 
اســـتان کرمـــان از روز دوشـــنبه تشـــدید مـــی شـــود.

عـــدم اجـــرای طـــرح هـــای جامـــع بـــرای جلوگیـــری 
ـــده  ـــب ش ـــور موج ـــرق کش ـــا در ش ـــزش ریزگرده از خی
بادهـــای 120 روزه سیســـتان و  از  تبعـــات ناشـــی 
ـــرد. ـــز بگی ـــان را نی ـــهر کرم ـــردم ش ـــن م ـــتان دام بلوچس

جنـــوب  شـــهر  بزرگتریـــن  آســـمان 
اســـت رنـــگ  خاکســـتری  کشـــور  شـــرق 

ـــرق  ـــوب ش ـــهر جن ـــن ش ـــمان بزرگتری ـــا آس ـــن روزه ای
کشـــور خاکســـتری رنـــگ اســـت و بـــه ویـــژه عصـــر 
ـــار  ـــرد و غب ـــوا گ ـــدن ه ـــک ش ـــدای تاری ـــاعات ابت و س
ـــدی  ـــه ح ـــی ب ـــرد و آلودگ ـــی گی ـــرا م ـــهر را ف ـــدید ش ش
ــرای  ــی بـ ــاران تنفسـ ــه بیمـ ــد کـ ــی یابـ ــش مـ افزایـ
حضـــور در فضـــای بـــاز دچـــار مشـــکل مـــی شـــوند.

ـــط  ـــوی اداره کل محی ـــه از س ـــت ک ـــی اس ـــن در حال ای

زیســـت، دانشـــگاه علـــوم پزشـــکی و هواشناســـی 
اســـتان میـــزان آلودگـــی هـــوای شـــهر یـــک میلیـــون 
ـــر اعـــام نشـــده اســـت. نفـــر کرمـــان طـــی روزهـــای اخی

یابـــد  مـــی  افزایـــش  حـــدی  بـــه  آلودگـــی 
در  حضـــور  بـــرای  تنفســـی  بیمـــاران  کـــه 

شـــوند مـــی  مشـــکل  دچـــار  بـــاز  فضـــای 
محیـــط  فعـــاالن  از  یکـــی  قاســـمی،  محمدرضـــا 
تغییـــرات  اســـت کـــه  اســـتان کرمـــان  زیســـت 
ــه ای را  ــای گلخانـ ــش گازهـ ــی از افزایـ ــی ناشـ اقلیمـ
دلیـــل تغییـــرات اقلیمـــی شـــدید مـــی دانـــد و مـــی 
ـــتر از  ـــده بیش ـــالهای آین ـــی س ـــان ط ـــهر کرم ـــد: ش گوی
قبـــل تحـــت تاثیـــر گـــرد وغبـــار قـــرار مـــی گیـــرد، در 
گذشـــته وزش بادهـــای شـــدید در کرمـــان موجـــب مـــی 
ـــان و  ـــار و ماه ـــاده جوپ ـــی در ج ـــای بحران ـــد کانونه ش
ـــن  ـــان ش ـــاج طوف ـــان را آم ـــهر کرم ـــن، ش ـــراف باغی اط
کنـــد کـــه بـــرای جلوگیـــری از ایـــن مســـاله حـــدود 
۴ دهـــه قبـــل اقـــدام بـــه کشـــت درختـــان تـــاغ در 
ـــود. ـــکاری مناســـب ب ـــه راه ـــه البت ـــراف شـــهر شـــد ک اط

وی افـــزود: در 5 ســـال اخیـــر امـــا کرمـــان بـــه 
نـــوع دیگـــری درگیـــر بـــا گـــرد و غبـــار شـــده 
اســـت، بـــا وجـــود بادهـــای محلـــی و فعـــال شـــدن 
ــار در اطـــراف کرمـــان  کانونهـــای بحرانـــی گـــرد و غبـ
و یـــا بـــروز بادهـــای 120 روزه سیســـتان و بـــروز 
ــار  ــرد و غبـ ــن گـ ــتان ایـ ــرق اسـ ــار در شـ ــرد و غبـ گـ
در قالـــب ریزگردهـــا، آســـمان شـــهرهای شـــمالی 
مـــی گیـــرد. فـــرا  را  جملـــه کرمـــان  از  اســـتان 
شـــود مدیریـــت  بایـــد  بحـــران  کانـــون 

قاســـمی بیـــان کـــرد: ایـــن ریزگردهـــا در ارتفـــاع 
بســـیار بـــاال شـــکل مـــی گیرنـــد و راهـــی بـــرای 
جلوگیـــری از ورود آنهـــا بـــه آســـمان کرمـــان نیســـت 
ــی  ــران یعنـ ــون بحـ ــد در کانـ ــل بایـ ــن دلیـ ــه همیـ بـ
ـــود. ـــام ش ـــی انج ـــاره اندیش ـــان چ ـــتان کرم ـــرق اس ش

وی گفـــت: طوفانهـــای شـــن در ریـــگان و فهـــرج و کویـــر 
شـــرقی و مرکـــزی اســـتان بعـــد از فروکـــش کـــردن 
ـــه  ـــاال مـــی شـــوند و ب ـــروز ریزگـــرد در ارتفـــاع ب موجـــب ب
ـــا  ـــن ریزگرده ـــرب ای ـــه غ ـــرق ب ـــاد از ش ـــت ب ـــل جه دلی
بـــه ســـایر شـــهرهای اســـتان وارد مـــی شـــود.

بـــاال شـــکل مـــی  ارتفـــاع بســـیار  ریزگردهـــا در 
آن  ورود  از  جلوگیـــری  بـــرای  راهـــی  و  گیرنـــد 
هـــا بـــه آســـمان کرمـــان نیســـت بـــه همیـــن 
شـــرق  یعنـــی  بحـــران  کانـــون  در  بایـــد  دلیـــل 
انجـــام شـــود اندیشـــی  اســـتان کرمـــان چـــاره 

و  سیســـتان  روزه   120 بادهـــای  داد:  ادامـــه  وی 

بلوچســـتان در واقـــع گســـتره جغرافیایـــی بیشـــتری 
پیـــدا نکـــرده انـــد امـــا بـــه دلیـــل گســـترده شـــدن 
کانونهـــای گـــرد و غبـــار در اســـتان کرمـــان بـــه دلیـــل 
ـــمان  ـــاد آس ـــا وزش ب ـــت ب ـــش رطوب ـــالی و کاه خشکس
اســـتان مملـــو از گـــرد و غبـــار و ریزگـــرد مـــی شـــود.

قاســـمی افـــزود: تغییـــرات اقلیمـــی، عـــدم مدیریـــت 
منابـــع آبـــی و تخریـــب شـــدید محیـــط زیســـت بـــه 
دلیـــل ســـد ســـازی و خشـــک شـــدن دریاچـــه هـــا 
ــون  ــه کانـ ــق بـ ــن مناطـ ــتر ایـ ــا بسـ ــه هـ و رودخانـ
گـــرد و غبـــار تبدیـــل شـــده اســـت، بـــه عنـــوان 

افزایش گازهای گلخانه ای دلیل تغییرات اقلیمی منطقه
ریزگردها در ارتفاع باال شکل می گیرند و راهی برای جلوگیری از ورود آنها به آسمان کرمان نیست، باید در کانون بحران چاره اندیشی شود

طـی چنـد روز گذشـته مردم شـهر کرمان شـاهد بروز پدیـده ریزگردهـا به خصوص 
در طـول شـب هسـتند امـا هیـچ یـک از دسـتگاه هـای متولـی تاکنـون میـزان 
آلودگـی هـوای شـهر را اعـالم نکـرده انـد.از سـویی دیگر مناطق اسـتان نیـز اغلب 
شـاهد غبـار در هـوا هسـتند کارشناسـان افزایـش گازهـای گلخانـه ای را دلیلی بر 

تغییـرات اقلیمـی در منطقـه عنـوان مـی کنند.

قاســـمی بیـــان کـــرد: ایـــن ریزگردهـــا در 

ــد و  ــی گیرنـ ــکل مـ ــاال شـ ــیار بـ ــاع بسـ ارتفـ

ــه  ــا بـ ــری از ورود آنهـ ــرای جلوگیـ ــی بـ راهـ

آســـمان کرمـــان نیســـت بـــه همیـــن دلیـــل 

ـــتان  ـــرق اس ـــی ش ـــران یعن ـــون بح ـــد در کان بای

کرمـــان چـــاره اندیشـــی انجـــام شـــود.

وی گفـــت: طوفانهـــای شـــن در ریـــگان و 

فهـــرج و کویـــر شـــرقی و مرکـــزی اســـتان بعـــد 

ـــرد در  ـــروز ریزگ ـــب ب ـــردن موج ـــش ک از فروک

ـــت  ـــل جه ـــه دلی ـــوند و ب ـــی ش ـــاال م ـــاع ب ارتف

ـــه  ـــا ب ـــن ریزگرده ـــرب ای ـــه غ ـــرق ب ـــاد از ش ب

ــود. ــی شـ ــتان وارد مـ ــهرهای اسـ ــایر شـ سـ

گزارش
مهر

جم
م 

جا
س: 

عک
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شنبه  26 مرداد 1398 کاغذ جنوب

روزنامه های دیروز

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی 
شرکت تعاونی روستائی زنان جبالبارز

بدینوسـیله بـه اطـالع  صاحبان سـهام شـرکت تعاونـی روسـتائی زنـان جبالبارز 
میرسـاند که جلسه مجمع عمومی عادی آن شرکت روز چهارشـنبه مورخ 9۸/06/06راس 
سـاعت ۱0صبح در محل دفتر شـرکت تعاونی تشکیل میگردد، خواهشمند است درتاریخ 
و سـاعت تعییـن شـده در محل مذكـور حضور به هم رسـانید .کلیه سـهامداران موظفند 

کپـی کارت ملی یا شناسـنامه بـه انضمام دفترچه عضویت را همراه داشـته باشـند
اشخاصی که به عنوان وکیل سهامدار در جلسه شرکت می کنند ، باید وکالتنامه

کتبی مورد تائید هیئت مدیره همراه داشته باشند.
دستور جلسه:

۱-ارائه گزارش وضعیت مالی شرکت و تصویب گزارش حسابرسی
2-انتخاب هیئت مدیره به مدت سه سال
۳-انتخاب بازرسان برای مدت یک سال 

۴-انتخاب مدیر عامل 
هیات مدیره شرکت تعاونی 

نوبت دوم 

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

هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای 
فاقـد سـند رسـمی- آگهـی موضـوع مـاده 3 قانـون و مـاده 13 آئیـن نامـه 
قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی و اراضـی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی-  برابـر رای 
شـماره 139860319012000923 هیـات اول موضـوع قانـون تعییـن تکلیف وضعیـت ثبتی اراضی 
و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتـی حوزه ثبـت ملک سـیرجان تصرفات 
مالکانـه بامعـارض متقاضـی خانم فـردوس سـتوده نیا کرانی فرزند محمد بشـماره شناسـنامه 
5 صـادره از سـیرجان در یـک قطعـه باغ به مسـاحت 80۷6۴ مترمربع پـاک 3663 اصلی واقع 
در علـی آبـاد خشـک بخـش 36 کرمـان کـه متقاضی مالک مشـاع محـرز گردیده اسـت. لذا به 
منظـور اطـاع عمـوم مراتـب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شـود در صورتی که اشـخاص 
نسـبت به صدور سـند مالکیت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند می توانند از تاریخ انتشـار اولین 
آگهـی بـه مـدت دو مـاه اعتـراض خـود را به ایـن اداره تسـلیم و پس از اخذ رسـید، ظـرف مدت 
یـک مـاه از تاریخ تسـلیم اعتـراض، دادخواسـت خود را بـه مراجع قضایی تقدیـم نمایند. بدیهی 
اسـت در صـورت انقضـای مدت مذکـور و عدم وصـول اعتراض طبق مقررات سـند مالکیت صادر 
خواهـد شـد.  تاریـخ انتشـار نوبـت اول : 1398/05/26- تاریـخ انتشـار نوبـت دوم : 1398/06/10
محمد آرمان پور – رئیس ثبت اسناد و امالک/ م الف:۳70

آگهی حصر وراثت   
احترامـا در خصـوص دادخواسـت خواهـان روح انگیـز سـیدی نـژاد مرغکـی بـه خواسـته 
انحصاروراثـت توضیـح داده شـادروان مقـداد دهدشـتی مرغکـی فرزند محمد  به شـماره  
ملـی 3100183۷9۷در تاریـخ 98/0۴/15درشـریک آبـاد فـوت نمـوده ووارث حیـن فـوق 

عبارتنـد از :
1-محمـد طاهـا دهدشـتی مرغکی فرزنـد مقـداد بـه ش ملـی 302113205۷وت ت 1393/08/30)فرزند 

پسـر متوفی (                   
2-روح انگیـز سـیدی مرغکـی فرزنـد احمـد بـه ش ملـی 3020353955و ت ت 13۷3/11/18)همسـر 

دائمـی متوفی (
3-کبری سیدی نژاد مرغکی فرزند محمد به ش ملی 3111381۴20و ت ت 13۴3/01/01)مادر متوفی (               
۴-لـذا مراتـب یـک نوبـت در روزنامـه کثیـر االنتشـار محلـی آگهـی میشـود چنانچه کسـی اعتـراض دارد 
یـا وصیـت نامـه ازمتوفـی نـزد اشـخاص باشـد یـک مـاه از نشـر آگهـی بـه دادگاه تقدیـم دارد واال گواهی 

صـادر خواهد شـد 
 رئیس شوراحل اختالف شماره دو – بهروز عربی– م الف :6۸0

آگهی مزایده مال منقول نوبت اول   
دایـره مزایـده اجـرای احکام حقوقی دادگسـتری کرمـان در نظـر دارد در خصوص 
پرونـده کاسـه 96121۴ شـعبه چهـارم اجـرای احـکام حقوقی کرمان یکدسـتگاه 
سـواری پراید جی.تی.ایکس به شـماره انتظامی 129 ب 62 ایران ۴5 مدل 138۴ 
برنـگ زرشـکی- متالیـک با وضعیت در اثر تصادف قسـمتهای: 1- گلگیر جلو چـپ 2- درب جلو 
چـپ 3- درب عقـب چـپ ۴- درب عقب راسـت )خراشـیدگی( 5- گلگیر عقب راسـت 6- چراغ 
خطـر عقـب چـپ ۷- شیشـه جلـو 8- نبش گلگیر عقـب چپ ) بنحـو نامطلوب بازسـازی و لکه 
گیـری شـده اسـت( متحمـل خسـارت گردیـده کـه نیاز بـه صافـکاری و رنـگ آمیـزی دارد. درب 
موتـور ) کاپـوت(، سـقف و درب صنـدوق عقـب نیـز در اثـر قـرار داشـتن در معـرض مـداوم نـور 
خورشـید دچـار سـوختگی رنـگ گردیـده کـه نیـاز بـه رنـگ آمیـزی مجـدد داردو السـتیک چرخ 
هـای جلـوی آن حـدود ۷0% و عقـب آن حـدود 30% کارآیی دارند. خـودروی مذکور دارای ده سـال 

تخفیف بیمه ای میباشـد.
متعلـق بـه آقـای عباس انجم شـعاع بـا وضعیت معلـوم که بـه مبلـغ 100/000/000 ریـال )یکصد 

میلیـون ریـال( توسـط کارشـناس رسـمی دادگسـتری ارزیابـی شـده اسـت را از طریـق مزایـده 
بفـروش برسـاند جلسـه مزایده برای روز دوشـنبه مـورخ 1398/06/11سـاعت 12صبـح با حضور 
نماینـده دادسـرا در محـل اتـاق مزایـده هـای اجـرای احـکام حقوقی دادگسـتری کرمـان برگزار 
مـی گردد.لـذا کسـانیکه تمایـل بـه شـرکت در جلسـه مزایـده دارند مـی تواننـد تـا 5 روز قبل از 
تاریـخ برگـزاری مزایـده از خـودروی مذکـور در کرمـان – پارکینـگ امیرکبیر واقع در بلوار پزشـک 
بازدیـد نماینـد و پیشـنهاد خـود را بانضمام %10مبلغ کارشناسـی بمبلـغ 10/000/000ریال با شناسـه 
واریز 9۴38۷010016201258 به حسـاب شـماره 21۷1293951000 سـپرده دادگسـتری کرمان نزد 
بانـک ملـی واریـز و در پاکـت درب بسـته تـا قبـل از برگـزاری جلسـه مزایـده بـه اجـرای احکام 
حقوقـی دادگسـتری کرمـان تحویل نماینـد و برنده مزایده کسـی خواهد بود کـه باالترین قیمت 
را پیشـنهاد داده باشـد و در صـورت انصـراف برنـده مزایـده %10مبلـغ واریزی به نفـع دولت ضبط 
خواهـد شـد. برنـده مزایـده بایسـتی نسـبت بـه واریـز مابـه التفـاوت مبلغ کارشناسـی تـا مبلغ 

پیشـنهادی در روز مزایـده اقـدام نمایند.
دادورز مزایده های اجرای احکام حقوقی دادگستری کرمان- شیروانی/ م.الف: ۳۳7

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

هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای 
فاقـد سـند رسـمی-.آگهی موضـوع مـاده 3 قانـون و مـاده 13 آئیـن نامـه قانـون 
تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی و اراضـی و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی- برابـر رای شـماره 
و  اراضـی  ثبتـی  تکلیـف وضعیـت  تعییـن  قانـون  اول موضـوع  13986031901200092۴ هیـات 
سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی مسـتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک سـیرجان تصرفات مالکانه 
بامعـارض متقاضـی خانـم بـی بی عفت سـتوده نیا کرانـی فرزند محمد بشـماره شناسـنامه 1103 
صـادره از کرمـان در یـک قطعـه باغ به مسـاحت 80۷6۴ مترمربع پاک 3663 اصلـی واقع در علی 
آبـاد خشـک بخـش 36 کرمان که خود مالک مشـاع می باشـد محرز گردیده اسـت. لـذا به منظور 
اطـاع عمـوم مراتـب در دو نوبـت بـه فاصله 15 روز آگهی می شـود در صورتی که اشـخاص نسـبت 
بـه صـدور سـند مالکیت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند مـی تواننـد از تاریخ انتشـار اولین آگهی 
بـه مـدت دو مـاه اعتـراض خـود را به این اداره تسـلیم و پس از اخذ رسـید، ظرف مـدت یک ماه از 
تاریخ تسـلیم اعتراض، دادخواسـت خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی اسـت در صورت 
انقضـای مـدت مذکـور و عدم وصـول اعتراض طبق مقررات سـند مالکیت صادر خواهد شـد. تاریخ 

انتشـار نوبـت اول : 1398/05/26-تاریـخ انتشـار نوبـت دوم : 1398/06/10
محمد آرمان پور – رئیس ثبت اسناد و امالک/ م الف:۳7۱

آگهی فقدان سند مالکیت  
نظـر بـه اینکـه آقای محمـود خرم نیا فرزند علی به شـماره شناسـنایه ۷۷۷ 
صـادره از رودبارجنـوب مالـک ششـدانگ یـک باب خانـه دارای پـاک 38 
فرعـی از 186 اصلـی  واقـع در رودبـار جنـوب - روسـتای سـولوئیه بخـش 
۴6 کرمـان کـه سـند مالکیـت آن ذیـل ثبـت ۷888 صفحـه 305 دفتر۴5 به شـماره چاپی 
689۷82 سـری الف 80 صادر و تسـلیم گردیده ضمن تسـلیم  دو برگ استشـهادیه محلی 
تصدیـق امضاء شـده اعام نموده که سـند مالکیت پـاک فوق مفقود  گردیده و درخواسـت 
سـند المثنـی را نمـوده اسـت. لذا باسـتناد تبصره یـک اصاحی مـاده 120 آییـن نامه قانون 
ثبـت مراتـب یـک  نوبـت آگهی میشـود تـا چنانچه کسـی مدعی انجـام معامله نسـبت به 
ملـک فـوق الذکـر بـا وجود سـند مالکیـت نزد خـود می باشـد ظـرف مـدت ده روز از تاریخ 
انتشـار آگهـی بـه اداره ثبت شهرسـتان رودبار جنـوب مراجعه و اعتـراض خود را ضمـن ارائه 
اصل سـند مالکیت یا سـند معامله تسـلیم نماید و اال پس از مدت مذکور نسـبت به صدور 

سـند مالکیت المثنـی اقدام خواهـد گردید.
علی رحمانی –رئیس اداره ثبت اسناد وامالک شهرستان رودبار جنوب –م الف :679
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یک و نیم ُتن مواد غذایی تاریخ 
گذشته در فاریاب معدوم شد 

برگزاری روز مزرعه نخیالت 
در شهرستان عنبرآباد

مقاوم سازی مانع بروز خسارت زلزله 
در فاریاب شد

فاریاب افزود: هدف از این بازرسـی ها هشـدار 
و حسـاس سـازی متصدیـان مراکـز تهیـه و 

توزیـع مـواد غذایـی و اماکـن عمومی اسـت.
وی اظهار داشـت: با کمک و همراهی دادسـتان 
شهرسـتان توانسـته ایـم در راسـتای ارتقـای 
وضعیـت بهداشـتی مراکـز تهیـه و توزیـع مواد 
غذایـی گام هـای خوبـی برداریم.نجفی تصریح 
کرد: در بازدیدهای شـبانه از رسـتوران ها، اغذیه 
فروشـی ها، کارگاه های قنادی و آرایشـگاه های 
مردانـه مـوارد مربوط به بهداشـت فـردی، لوازم 
و ابـزار کار، سـاختمان و بهداشـت مـواد غذایی 
بررسـی شـد.مدیر شـبکه بهداشـت فاریـاب از 
نامطلوب بودن وضعیـت 2 واحد صنفی در این 
بازدیدهـا خبـر داد و گفت: بـا توجه به تخلفات 
موجـود، بـه متصدیـان ایـن مراکز ۷2 سـاعت 
مهلـت بـرای رفع نواقص بهداشـتی داده شـد.

پونـه نامـور، گفـت: روز مزرعـه 
نخیـات در شهرسـتان عنبرآباد 
در حـوزه مرکـز جهاد کشـاورزی 
شـد.»پونه  برگـزار  جهادآبـاد 
نامـور « در گفـت و گـو با خبرنـگار خبرگزاری 
شبسـتان از کرمـان جنوب، گفـت: با توجه به 
شـروع فصل برداشـت خرمـا و اهمیت تولید 
ایـن محصـول در اقتصـاد کشـاورزی منطقـه 
و نیـز لـزوم آشـنایی باغـداران بـا موضوعات 
مرتبـط با این محصول، برنامـه روز مزرعه در 
مجتمـع اقتصـادی بـاغ امام رضـا )ع ( واقع 
در حـوزه مرکـز جهـاد کشـاورزی جهـاد آبـاد 

شهرسـتان عنبرآبـاد برگزار شـد. 
جهـاد  سـازمان  ترویـج  هماهنگـی  مدیـر 
کشـاورزی جنـوب کرمـان، افـزود: در برنامه 
روز مزرعـه کـه بـا حضـور باغـداران عاقمند، 

پهنـه  مسـئول  مروجیـن  و  کارشناسـان 
هـای تولیـدی و بـا تدریـس اسـاتید مرکـز 
جنـوب  کشـاورزی  آمـوزش  و  تحقیقـات 
در  داشـت:  بیـان  شـد.وی  اجـرا  کرمـان 
خصـوص  در  نخیـات  مزرعـه  روز  برنامـه 
غـرس نهال، تغذیه صحیح و مناسـب، زمان 
مناسـب کـود دهـی و کنتـرل تلفیقـی آفات 
و بیمـاری هـای مهـم نخیـات در منطقـه، 
خرمـا  درخـت  بقایـای گیاهـی  از  اسـتفاده 
بـه عنـوان کمپوسـت، معرفـی ارقـام جدیـد 
و مناسـب درخـت خرمـا مطـرح شـد.نامور، 
بـه  توجـه  بـا  برنامـه  ایـن  اضافـه کـرد: در 
اهمیـت موضـوع زکات در بیـن کشـاورزان و 
تولیدکننـدگان از نمایندگـی ولـی فقیه جهت 
نیـز  تولیدکننـدگان  بیـن  در  زکات  ترویـج  

دعـوت بـه عمـل آمـد.

در  خانه هـا  مقاوم سـازی   
شهرسـتان فاریـاب جنـوب کرمان 
مانع بروز خسـارت ناشـی از زمین 

لـرزه شـد. 
فرمانـدار فاریـاب در گفـت و گو با خبرنـگار ایرنا 
بـا اشـاره بـه اینکه این شهرسـتان یکـی از نقاط 
زلزلـه خیـز اسـتان کرمـان بـه شـمار مـی رود 
اظهـار داشـت: بـا توجـه بـه اینکه بیشـتر منازل 
مسـکونی این شهرستان مقاوم سـازی شده، تا 
کنون زمین لرزه های زیر پنج ریشـتر خسـارتی 

به دنبال نداشـته اسـت. 
علـی نیـک نفس بـا اشـاره بـه زمیـن لرزه های 
۴.5 و ۴.3 ریشـتری شبانگاه گذشته در فاریاب 
عنـوان کـرد: همزمـان بـا وقـوع ایـن زلزلـه هـا، 
اعضـای سـتاد بحـران شهرسـتان بـه حالـت 
آماده بـاش درآمدنـد و بخشـداران و دهیـاران، 

مناطـق تحـت مدیریـت خـود را بررسـی کردنـد.
وی ادامه داد: زمین لرزه ۴.5 ریشـتری در عمق 
9 کیلومتـری و زلزله ۴.3 ریشـتری هم در عمق 

1۴ کیلومتری زمین به وقوع پیوسـته اسـت.
فرمانـدار فاریـاب اظهار داشـت: تاکنون گزارشـی 
مبنـی بر خسـارت هـای جانی و مالی ناشـی از 

زلزله دریافت نشـده اسـت.
فاریـاب شـهری زلزلـه خیـز در اسـتان کرمـان و 
مرکـز شهرسـتان فاریـاب در جنوب شـرقی این 
اسـتان قـرار دارد.ایـن شهرسـتان تـا 18 زمیـن 
لـرزه در روز را تجربـه کـرده و در فاصلـه 330 

کیلومتـری جنـوب کرمـان واقـع شـده اسـت.
از ابتـدای دولـت تدبیـر و امید تا کنـون بیش از 
50 درصـد خانـه هـای روسـتایی اسـتان کرمان 
بـا کمـک بنیاد مسـکن انقـاب اسـامی مقاوم 

سـازی شـده است.

روزنامه پیام ما
با تیتر مرگ ساعتی خبر داد: ساعتی دو نفر در سوانح رانندگی کشور جان خود 

را از دست می دهند.

روزنامه ایران
از تصویب 850 میلیارد ریال اعتبار برای احیای تاالب هامون خبر داد.

در  کرمـان  جنـوب  جهادگـر  دانشـجویان 
حمیدیـه  شهرسـتان  در  خـود  10روزه  اردوی 
روسـتای”عاونه فای”حضوریافتنـد و تیم هـای 
تخصصـی عمرانـی بـا توجـه بـه ضرورت هایـی 
کـه در مناطـق شناسـایی کردنـد اعم از کاشـی 
انجـام  را  کاری  کشـی،برق  کاری،بنایی،لولـه 

دادنـد.
جوانـان  آرمان؛سالهاسـت کـه  راه  بـه گـزارش 
انقابـی کشـورمان در ایـام مختلـف خصوصـا 
در تابسـتان بـرای زدودن محرومیـت کمرهمت 
مـی بندنـد و راهـی روسـتاها و مناطقـی مـی 
شـوند کـه از نبـود امکانات اولیه رنـج می برند.

ظهـر تابسـتان اسـت و خورشـید آنچنـان بـی 
رحمانـه بـر زمین می تابـد که بوی آسـفالت به 
مشـام مـی خـورد و همیـن گرما باعث شـده تا 
در تابسـتان داغ خوزسـتان مردم از هر فرصتی 
بـرای تنفـس هوایـی تازه تـر بـه مناطق خوش 

آب و هـوا برونـد اما امسـال جهادگران سراسـر 
کشـور بـرای زدودن غبار سـیل و محرومیت در 

این شـهر سـاکن شدند.
هـای  دغدغـه  و  هـا  هیاهـو  تمـام  میـان  در 
روزمـره زندگـی، مردمانـی پیـدا مـی شـوند که 
دنیـا را از دیـدی دیگـر نگریسـته و تعطیـات 
تابسـتان خـود را بـه صـورت متفاوتـی سـپری 
بـرای  اردوهـای جهـادی فرصتـی  مـی کننـد. 
سـاختن اسـت، سـازه ای نه تنها از جنس آجر 
و سـیمان بلکه فرصتی اسـت برای خودسـازی 

و خودبـاوری.
در  کرمـان  جنـوب  جهادگـر  دانشـجویان   
حمیدیـه  شهرسـتان  خـوددر  10روزه  اردوی 
تیم هـای  و  فای”حضوریافتنـد  روسـتای”عاونه 
تخصصـی عمرانـی بـا توجـه بـه ضرورت هایـی 
کـه در مناطـق شناسـایی کردنـد اعـم از کاشـی 
کاری،بنایی،لوله کشـی،برق کاری را انجام دادند.

دانشـجویانی کـه در قالـب اردوهـای جهادی با 
هدف سـازندگی در روسـتاهای محـروم حاضر 
مـی شـوند و چنـد روزی با تاش فـروان برای 
آبادانـی ایـن روسـتا و کمـک به مـردم و اهالی 

ایـن مناطـق خدمت مـی کنند.
نمـی کنـد  فرقـی  جهادگـر  جوانـان  میـان  در 
پزشـک باشـی یـا مهنـدس، طلبـه باشـی یـا 
بسـیجی همـه بـا هم دسـت به دسـت هم می 
دهنـد و چنـد روزی مسـافر روسـتاهایی مـی 
شـوند کـه مـردم را بـا خدمـت خود خوشـحال 

کنند
در  زیـادی  تابسـتان جوانـان  ایـن گرمـای  در 
بـه  بخـش هـا و روسـتاها مشـغول خدمـت 
مـردم محـروم هسـتند و نشـان می دهـد این 
جوانان در مسـیر همان شـهدایی قدم گذاشـته 
انـد کـه در راه خدمـت بـه وطـن جـان خـود را 
تقدیـم کردنـد و راهشـان را ادامـه مـی دهنـد.

جهادگرانـی کـه بـا اخـاص و ایمـان کمـک بـه 
همنـوع خـود را بهتریـن برنامـه اوقـات فراغت 
در تابسـتان مـی دانند و از دل و جان مشـغول 

خدمت رسـانی هسـتند.
شـاید ایـن بخـش از زندگـی جوانـان جهادگـر 
هـم قسـمتی از دانشـگاه باشـد، بخشـی کـه 
خـدا  بـه  نزدیکـی  سـمت  بـه  را  دانشـجویان 
دعـوت مـی کنـد و دانشـجویان در ایـن فرصت 
چنـد روزه بیشـتر مـی توانند خود را بشناسـند. 
در  کنـون  تـا  دیربـاز  از  جهـادی  اردوهـای 

دانشـگاه های مختلـف برگـزار شـده اسـت. در 
دوره مدیریـت جدیـد دانشـگاه آزاد اسـامی، 
برگـزاری اردوهای جهادی مورد توجه بیشـتری 
آزاد  دانشـگاه  سـابق  رئیـس  گرفـت.  قـرار 
اسـامی نیـز ضمـن حضـور در اردوی جهـادی 
واحـد ارومیـه در مناطـق محـروم، اعـام کـرد: 
اردوهـای جهادی حرکت بسـیار عظیمی اسـت 
که در دانشـگاه آزاد اسـامی شـکل گرفته و در 
سراسـر کشـور جریـان دارد. اردوهـای جهـادی 
یـک بسـیج عمومی اسـت کـه در آن اسـتادان 
و دانشـجویان دانشـگاه آزاد اسـامی در رشـته 
هـای مختلـف و در مناطـق محـروم خدمـات 
رسـانی می کنند. بـه گفته وی، آشـنایی جوانان 
سـرمایه  بزرگتریـن  عنـوان  بـه  مـردم  درد  بـا 
دانشـگاه آزاد اسـامی محسوب می شـود؛ چرا 
کـه تـا درد مـردم را نفهمیم، راه حل بـرای آنان 
پیـدا نخواهیـم کرد. دکتـر رهبر افـزود: خدمت 
بـه ایـن محرومان که جزیی از جامعه هسـتند، 
نوعـی وظیفـه اسـت. در اردوهـای جهـادی، در 
کنـار خدمت به محرومان، مشـکات روسـتاها 

لمـس می شـود.
اردوهـای جهادی یکـی از مواردیسـت که مورد 
تاکیـد مقـام معظـم رهبـری بـوده اسـت،  26 
دانشـجویان کـه  از  یکـی   95 سـال  رمضـان 
بـه دیـدار مقـام معظـم رهبـری رفتـه بـود، از 
آن  برگـزاری  جزئیـات  و  جهـادی  اردوهـای 
 هـا گفـت. مقـام معظـم رهبـری در ایـن بـاره 

توسـعه  را  جهـادی  »اردوهـای  فرمودنـد: 
بدهیـد، تـداوم بدهیـد. مـن خوشـحال شـدم 
کـه ایـن جـوان آمـد اینجـا و از اردوی جهادی 
همیـن  بلـه،  داد.  شـرح  و  کـرد  صحبـت 
حرفهایـی کـه ایشـان گفـت، همـه مـورد تأیید 
من اسـت؛ ایـن اردوهای جهادی، هـم تمرین 
اسـت، هـم خدمـت اسـت، هـم خودسـازی 
اسـت، هـم آشـنایی بـا فضـای جامعه اسـت؛ 
خیلـی چیـز بـا ارزشـی اسـت. روزبـه روز اینها 
را بتوانیـد توسـعه بدهیـد؛ جهـاد هـم هسـت، 
واقعـًا جهـاد اسـت؛ کار اسـت، جهـاد اسـت، 
تـاش اسـت، خدمـت بـه محرومین اسـت.« 
جهادگـران  دیـدار  در  رهبـری  معظـم  مقـام 
بسـیج سـازندگی )31 شـهریور 89( فرمودند:  
»یـک جملـه عرض کنیـم در مـورد این حرکت 
عظیـم بسـیج سـازندگی و اردوهـای هجـرت 
آغـاز  اسـت  سـال  ده  رسـمی،  طـور  بـه  کـه 
شـده. البتـه ایـن را مـن بایـد اقـرار کنـم کـه 
ایـن کار، اول از خـود جوان هـا شـروع شـد؛ 
در  دانش آمـوز  و  دانشـجو  جوان هـای  خـود 
بخش هـای مختلـف، ایـن حرکـت را شـروع 
کردنـد؛ در سـال ۷9 گـزارش ایـن حرکـت زیبا 
و پرشـکوه بـه مـا رسـید و منجر شـد بـه اینکه 
پیـام بسـیج سـازندگی بـه قاطبـه ی جوانـان 
حرکـت  یـک  ایـن  یعنـی  شـود.  داده  کشـور 
خودجـوش مردمی اسـت؛ درسـت مثـل جهاد 
انقـاب. جهـاد سـازندگی  آغـاز  سـازندگی در 
هـم همیـن جـور بـود؛ اول، خـود جـوان هـا 
شـروع کردنـد، خودشـان رفتند توی روسـتاها 
اوضـاع  آن  در  شـدند  خدمتگـزاری  مشـغول 
بسـیار دشـوار و پیچیـده. ایـن حرکـت، امـام 
بزرگـوار را بـه فرمـان جهاد سـازندگی تشـویق 
کـرد. کار مـردم، الهام بخـِش اقـدام مدیـران و 

اسـت.« مسـووالن 

اردوهای جهادی مکانی

 برای ساختن مردانی مقاوم

سراسری

سراسری

قاســـمی افـــزود: تغییـــرات اقلیمـــی، عـــدم مدیریـــت 
منابـــع آبـــی و تخریـــب شـــدید محیـــط زیســـت بـــه 
دلیـــل ســـد ســـازی و خشـــک شـــدن دریاچـــه هـــا 
ــون  ــه کانـ ــق بـ ــن مناطـ ــتر ایـ ــا بسـ ــه هـ و رودخانـ
گـــرد و غبـــار تبدیـــل شـــده اســـت، بـــه عنـــوان 

مثـــال دریاچـــه ریـــگان، رودخانـــه ریـــگان و فهـــرج 
مدتهاســـت خشـــک شـــده انـــد و بـــاال دســـت ایـــن 
رودخانـــه هـــا ســـد نســـاء قـــرار گرفتـــه اســـت.
طوفـــان شـــن در شـــرق کرمـــان شـــدت مـــی گیـــرد

هواشناســـی  اداره کل  پیش بینـــی  مرکـــز  رییـــس 

ـــق  ـــت: طب ـــر اظهارداش ـــا مه ـــو ب ـــان در گفتگ ـــتان کرم اس
ـــه  ـــق نقش ـــه و مطاب ـــورت گرفت ـــای ص ـــی ه ـــش بین پی
هـــای هواشناســـی شـــدت بـــاد از امـــروز در اســـتان 
کرمـــان بیشـــتر مـــی شـــود و شـــرق اســـتان کرمـــان 
ــود. ــد بـ ــن خواهـ ــان شـ ــاره طوفـ ــاز دوبـ ــاهد آغـ شـ

ـــی  ـــای جمعیت ـــروه ه ـــه داد: از گ ـــی ادام ـــده حبیب حمی
ـــه بیمـــاران ســـالمندان و کـــودکان مـــی  حســـاس از جمل
ـــرد از  ـــن و ریزگ ـــان ش ـــروز طوف ـــورت ب ـــم در ص خواهی
خانـــه هـــا خـــارج نشـــوند و تدابیـــر الزم را رعایـــت کننـــد.

وی تصریـــح کـــرد: گـــرد و غبـــاری کـــه آســـمان 
ــی  ــرا مـ ــتان را فـ ــرقی اسـ ــمالی و شـ ــهرهای شـ شـ
اســـت کـــه  روزه   120 بادهـــای  از  ناشـــی  گیـــرد 
ــت. ــد یافـ ــه خواهـ ــاری ادامـ ــه جـ ــان هفتـ ــا پایـ تـ

ــول  ــده در طـ ــن پدیـ ــت: ایـ ــن گفـ ــی همچنیـ حبیبـ
ـــاهد  ـــود و ش ـــی ش ـــدید م ـــان تش ـــهر کرم ـــب در ش ش
ادامـــه تنـــد بـــاد در ایـــن شـــهر خواهیـــم بـــود.

وی ادامـــه داد: پیـــش بینـــی مـــی کنیم از نظـــر جغرافیایی 
مناطـــق گســـترده تـــری نســـبت بـــه هفتـــه گذشـــته 
ـــون  ـــه کان ـــد ک ـــد ش ـــدید خواهن ـــای ش ـــد باده ـــر تن درگی
ـــود. ـــد ب ـــان خواه ـــتان کرم ـــرق اس ـــده در ش ـــن پدی ای

هواشناســـی  اداره کل  پیش بینـــی  مرکـــز  رییـــس 
اســـتان کرمـــان همچنیـــن از کاهـــش محســـوس 
دمـــا در اســـتان کرمـــان طـــی روزهـــای آینـــده 
اوایـــل  تـــا  شـــرایط  ایـــن  گفـــت:  و  داد  خبـــر 
هفتـــه آینـــده در اســـتان پایـــدار خواهـــد بـــود.

۴5 ســـال قبـــل بـــود کـــه کشـــت تـــاغ زار در اســـتان 
ـــتور  ـــان در دس ـــعه بیاب ـــا توس ـــه ب ـــرای مقابل ـــان ب کرم
ــی  ــای متوالـ ــالی هـ ــا خشکسـ ــت امـ ــرار گرفـ کار قـ
ــه  ــرای ادامـ ــه کمتریـــن آب بـ ــه بـ ــان کـ ایـــن درختـ
ــده اســـت. ــز خشـــک شـ ــد را نیـ ــاز دارنـ ــات نیـ حیـ

ــهر  ــراف شـ ــط در اطـ ــاغ زار فقـ ــار تـ ــزار هکتـ 3۷ هـ
کرمـــان کاشـــته شـــده و منابـــع طبیعـــی کرمـــان 
ــون  ــا کانـ ــاغ زارهـ ــن تـ ــعه ایـ ــا توسـ ــعی دارد بـ سـ
هـــای گـــرد و غبـــار در اســـتان را کنتـــرل کنـــد.

ــی  ــز یمـ ــان نیـ ــوب کرمـ ــان در جنـ ــاالب جازموریـ تـ
ــور  ــا در کشـ ــروز ریزگردهـ ــل بـ ــن دالیـ ــم تریـ از مهـ
اســـت کـــه در جنـــوب اســـتان واقـــع شـــده اســـت، 
ــا ایـــن  احـــداث ســـد در باالدســـت ســـبب شـــده تـ
ــث  ــبیه مثلـ ــی شـ ــه بیابانـ ــی بـ ــن المللـ ــاالب بیـ تـ
ــم در  ــان هـ ــی بومیـ ــه حتـ ــود کـ ــل شـ ــودا تبدیـ برمـ
ــی  ــان مـ ــد، کارشناسـ ــی کننـ ــم مـ ــود را گـ آن راه خـ
ــامت و  ــر سـ ــی بـ ــرات اقلیمـ ــزودی تغییـ ــد بـ گوینـ
ــذارد. ــی گـ ــی مـ ــر منفـ ــه اثـ ــردم منطقـ ــک مـ ژنتیـ

رییـس مرکز پیش بینی اداره کل 
هواشناسی اسـتان کرمان در گفتگو 
با مهر اظهارداشـت: طبق پیش بینی 

های صورت گرفته و مطابق نقشـه 
های هواشناسـی شدت باد از امروز 

در اسـتان کرمان بیشتر می شود 
و شـرق استان کرمان شاهد آغاز 

دوباره طوفان شـن خواهد بود.
حمیـده حبیبی ادامه داد: از گروه 

های جمعیتی حسـاس از جمله 
بیماران سـالمندان و کودکان می 

خواهیم در صورت بروز طوفان شـن 
و ریزگرد از خانه ها خارج نشـوند و 

تدابیـر الزم را رعایت کنند.
وی تصریـح کرد: گرد و غباری که 
آسمان شـهرهای شمالی و شرقی 

اسـتان را فرا می گیرد ناشی از 
بادهای ۱20 روزه اسـت که تا پایان 

هفتـه جاری ادامه خواهد یافت.

افزایش گازهای گلخانه ای دلیل تغییرات اقلیمی منطقه
ریزگردها در ارتفاع باال شکل می گیرند و راهی برای جلوگیری از ورود آنها به آسمان کرمان نیست، باید در کانون بحران چاره اندیشی شود
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رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان کرمان؛

مردم به دستگاه های اجرایی 
استان نمره دادند

ــزان  ــرد: می ــان ک ــان بی ــتان کرم ــزی اس ــت و برنامه ری ــازمان مدیری ــس س ریی
ــتان  ــود و اس ــد می ش ــاله رص ــر س ــتان ه ــی اس ــای اجرای ــتگاه ه ــرد دس عملک
کرمــان در زمینــه رضایــت ســنجی مــردم از دســتگاه های اجرایــی و تحقــق حقــوق 
شــهروندی در ســال گذشــته بــا نمــره 68.18 رتبــه بیســت و دوم کشــور را کســب 
کــرده اســت، شــایان ذکــر اســت کــه باالتریــن نمــره کســب شــده در ســطح کشــور 

۷8.۷5 و پایین تریــن 62.29 بــوده اســت.
 بــه گــزارش ایســنا جعفــر رودری 2۴ مردادمــاه در شــورای راهبــری توســعه 
مدیریــت اســتان کرمــان بــا اشــاره بــه حقــوق شــهروندی، گفــت: مقــرر شــد ایــن 
ــوان یــک شــاخص کمــی از میــزان رضایت منــدی از ســازمان های  ــه عن موضــوع ب

اداری مــورد توجــه قــرار گیــرد.
وی بیــان کــرد: میــزان عملکــرد دســتگاه هــای اجرایــی اســتان هــر ســاله رصــد 
می شــود و اســتان کرمــان در زمینــه رضایــت ســنجی مــردم از دســتگاه های 
اجرایــی و تحقــق حقــوق شــهروندی در ســال گذشــته بــا نمــره 68.18 رتبــه بیســت 
و دوم کشــور را کســب کــرده اســت، شــایان ذکــر اســت کــه باالتریــن نمــره کســب 

ــت. ــوده اس ــن 62.29 ب ــور ۷8.۷5 و پایین تری ــطح کش ــده در س ش
رییــس ســازمان مدیریــت و برنامه ریــزی اســتان کرمــان بــا بیــان ایــن مطلــب کــه 
ــه جــزء دادگســتری  ــن شــاخص از 23 دســتگاهی کــه بیشــترین مراجعیــن ب ای
داشــته اند، دیــده شــده اســت، ادامــه داد: متاســفانه مــا در ایــن مــورد در رتبه هــای 
پاییــن جــدول در ســطح کشــور قــرار داریــم و بایــد طــی مــدت ســه ســال 60 درصــد 

ارتقــاء ایــن شــاخص را داشــته باشــیم.
ــی  ــن ارزیاب ــف ای ــای مختل ــان در حوزه ه ــتان کرم ــای اس ــن رتبه ه ــه تبیی وی ب
پرداخــت و تصریــح کــرد: اســتان کرمــان در زمینــه اعتمــاد مراجعــان رتبــه 
چهاردهــم، نحــوه رفتــار بــا مراجعــان رتبــه هجــدم، امکانــات ســخت افــزاری رتبــه 
ــه هفدهــم  ــن رتل ــا مراجعی ــار ب ــه بیســت و دوم، رفت ــن رتب ــم، آگاهــی مراجعی نه
ــه  ــا توج ــه ب ــاص داده ک ــود اختص ــه خ ــتم را ب ــت و هش ــه بیس ــایرموارد رتب و س
ــه ظرفیت هــای اســتان کرمــان امیدواریــم در ســال هــای آینــده شــاهد ارتقــای  ب

ــان باشــیم. ــگاه اســتان کرم جای

بهره برداری از 3 حلقه چاه 
در شهرستان رفسنجان

آب،  جبــران کمبــود  منظــور  بــه 
و  رفســنجان  در  چــاه  حلقــه  دو 
ــه  ــه ب ــاه در صفائی ــه چ ــک حلق ی

رســید. بهره بــرداری 
مدیرعامــل شــرکت آب و فاضــاب شهرســتان رفســنجان 
ــل  ــرف آب در فص ــش مص ــه افزای ــه ب ــا توج ــت : ب گف
تابســتان جــاری، بــه منظــور جبــران کمبــود آب دو حلقــه 
چــاه در رفســنجان کــه عمــق هــر کــدام از آنهــا 250 متــر 
مــی باشــد پــس از تجهیــز واردمــدار بهــره بــرداری شــد.

وی افــزود: بــا بهــره بــرداری از ایــن دو حلقــه چــاه، 60 
ــنجان  ــهر رفس ــن آب ش ــع تامی ــه مناب ــه ب ــر ثانی ــر ب لیت

افــزوده شــد.
چــرخ انــداز در ادامــه بیــان داشــت: همچنیــن بــه منظــور 
کمــک بــه منابــع تامیــن آب شــهر صافئیــه یــک حلقــه 
چــاه بــه عمــق 300 متــر و دبــی 20 لیتــر بــر  ثانیــه وارد 

مــدار بهــره بــرداری گردیــد.

آبفا

منتقـدان،  انجمـن  سـالیانه  جشـن  هجدهمیـن 
نویسـندگان، پژوهشـگران خانـه تئاتر عصر پنجشـنبه 
2۴ مرداد در سـالن زنده یاد عباس کیارسـتمی برگزار 

شـد. وهئیـت داوران مسـابقه مطبوعاتـی متشـکل از 
خانـم هـا، دکتر مـه نـاز رونقی، دکتـر رها خـرازی آذر، 
لیلـی فرهادپـور و یلـدا معیری جایزه نخسـت بخش 
گفتگـو را بـه هنرمنـد جیرفتـی آقای»نظـر احمدی « 
سـردبیر فصلنامه نمایش شـناخت اهدا کردند در این 
مراسـم نیزکمیسـیون ملـی یونسـکو-ایران بـا حضور 
اسـتاد یـدهللا کابلی از اسـاتید خوشنویسـی و اعضای 
شـورای عالی کمیسیون ملی یونسـکو-ایران، از استاد 

بهـرام بیضایـی تقدیـر کرد. 
حمیـد امجـد بـه نیابـت از اسـتاد بیضایـی ایـن لوح 
را دریافـت کـرد. وی اظهار داشـت: خوشـحالم حمید 
اسـتاد  ثابـت  بازیگـران  و  دوسـتان  از  یکـی  احیـا 
بهـرام بیضایـی اینجـا حاضرنـد و ایـن لـوح را بـرای 
ایشـان مـی برنـد همچنیـن در ادامـه این مراسـم با 
پخـش کلیپـی از سـخنان اهالـی سـینما و تئاتـر، از 
سـعید پـور صمیمـی تقدیـر شـد و ایـرج راد و گوهـر 

نکوداشـت  بخـش  ایـن  انجـام  بـرای  خیراندیـش 
هایـی  چهـره  ایـن جشـن  در  آمدنـد.  روی صحنـه 
چـون: فاطمـه معتمـد آریا، باقـر سـاروخانی، یونس 
سـعید  رفیعـی،  علـی  تابـش،  علیرضـا  شـکرخواه، 
پورصمیمـی، مسـعود رایـگان، لوریـس چاکناواریان، 
یارتـا یـاران، سـید وحیـد عقیلـی، همایـون ارشـادی، 
سـتاره اسـکندری، حبیـب رضایـی، اشـکان خطیبی، 
مسـعود فروتـن، گوهـر خیراندیـش، سـید غامرضـا 
قجابگلـو،  فـروغ  برومنـد،  احتـرام  دینـان،  کاظمـی 
کابلـی،  یـدهللا  پناهی هـا،  آ  پانتـه  رشـیدی،  لیلـی 
ایـرج راد، شـهرام گیل آبـادی، مریم کاظمی، حسـین 
پاینـده، خسـرو احمـدی، رضـا حامـدی خـواه، بیژن 
براهینـی، مه نـاز  صمصامـی، مهـدی قلعـه، منصـور 
یلـدا  فرهادپـور،  لیلـی  آذر،  خـرازی  رهـا  رونقـی، 
معیـری، مهـرداد ضیایـی، حمیـد امجـد و جمعـی از 

اهالـی تئاتـر و رسـانه حضـور داشـتند.

نظر احمدی جایزه نخست جشن سالیانه خانه تیاتر را دریافت کرد

خسارت در نخلستان  های شرق استان کرمان
نماینده شرق: امسال 20 تا 70 درصد خرمای شرق خسارت دیده است

ــتان در  ــرق اسـ ــردم شـ ــده مـ ــه نماینـ ــه گفتـ بـ
مجلـــس، ۷0درصـــد خرمـــای بعضـــی باغـــات 
همچنیـــن  و  نابـــاروری  دلیـــل  بـــه  شـــرق، 
ــارت دیده انـــد. ــا خسـ خشـــکیدگی خوشـــه خرمـ

ــر نابـــودی  پـــس از ایـــن کـــه خبـــری مبنـــی بـ
۷0 درصـــدی خرمـــای باغـــات شـــرق اســـتان از 
ــه  ــد بـ ــر شـ ــل منتشـ ــار نخـ ــری دیـ ــگاه خبـ پایـ
ســـراغ نماینـــده مـــردم شـــرق رفتیـــم. نیکـــزادی 
بـــه مـــا اعـــام کـــرد خرمـــای ســـال جـــاری در 
ــی  ــد، یکـ ــده انـ ــارت شـ ــار خسـ ــه دچـ دو مرحلـ
ــکیدگی  ــن خشـ ــاروری و همچنیـ ــل نابـ ــه دلیـ بـ
ـــرق از 20  ـــات ش ـــیاری از باغ ـــای بس ـــه، خرم خوش

تـــا ۷0 درصـــد خســـارت دیـــده انـــد.
ــیاری از  ــفانه بسـ ــد: متاسـ ــادآور شـ ــزادی یـ نیکـ
باغـــداران شـــرق بـــه دلیـــل عملکـــرد نامناســـب 
بیمـــه در ســـال های گذشـــته، محصـــول خـــود 
را بیمـــه نکرده انـــد بـــه همیـــن دلیـــل ســـتاد 
ــه  ــم بیمـ ــاورزی و هـ ــاد کشـ ــران، وزارت جهـ بحـ
ـــارات  ـــا خس ـــد ت ـــوع ورود کنن ـــن موض ـــه ای ـــد ب بای
کشـــاورزان جبـــران شـــود. در مجمـــوع امســـال، 
ــاورزان شـــرق مناســـب نیســـت و  وضعیـــت کشـ

نیـــاز دارد دولـــت بـــه آن هـــا کمـــک کنـــد.
ـــول  ـــال محص ـــون امس ـــده: چ ـــن نماین ـــه ای ـــه گفت ب
خرمـــا کـــم اســـت، انتظـــار بـــر ایـــن اســـت کـــه 

قیمـــت هـــم بـــاال باشـــد، در هرصـــورت قیمـــت 
محصـــول تابـــع عرضـــه و تقاضـــا اســـت.

نیکـــزادی در خصـــوص صـــادرات خرمـــا هـــم 
روی  قطعـــا  خســـارت  میـــزان  ایـــن  گفـــت 
صـــادرات تاثیـــر دارد،صـــادرات خرمـــا  در ســـال 
ــته حـــدود 100هـــزار تـــن بـــود و عمـــده  گذشـ
ـــود  ـــر ب ـــور کمت ـــرف آن در کش ـــه مص ـــی ک محصوالت

صـــادر شـــد.
ـــه  ـــوع ک ـــن موض ـــام ای ـــن اع ـــرق ضم ـــده ش نماین
هنـــوز بـــرای عارضـــه خشـــکیدگی خرمـــا دلیـــل 
مشـــخصی ارائـــه نشـــده اســـت ادامـــه داد: بـــه 
ـــاله  ـــن مس ـــد در ای ـــی توان ـــل م ـــن دو عام ـــر م نظ
تاثیرگـــذار باشـــد یکـــی، مدیریـــت، و دیگـــر 

ـــت  ـــد و رطوب ـــش از ح ـــای بی ـــی. گرم ـــل طبیع عوام
ـــده  ـــول ش ـــه محص ـــارت ب ـــث خس ـــد باع ـــی توان م
باشـــد. از لحـــاظ مدیریتـــی هـــم مدیریـــت آب، 
ـــت. در  ـــرح اس ـــه و … مط ـــذای خوش ـــی، غ کودده
ـــاورزی  ـــاد کش ـــات جه ـــز تحقیق ـــوز مرک ـــن هن ضم
پیـــدا کنـــد.  را  آن  اصلـــی  دلیـــل  نتوانســـته 
ــاورزی خـــاص  ــات کشـ ــز تحقیقـ ــفانه مرکـ متاسـ

بـــرای خرمـــا در بـــم وجـــود نـــدارد. نیـــاز اســـت 
ــز  ــواص و … مرکـ ــا، خـ ــات، بیماری هـ ــرای آفـ بـ
تحقیقات هـــای خرمـــا ایجـــاد شـــود، هرچنـــد 
ــه  ــه نتیجـ ــا بـ ــده امـ ــام شـ ــی انجـ پیگیری هایـ

نرســـیده اســـت.

نتیجـــه تماس های مکرر کرمان نو به 
جهاد کشاورزی

ـــرر  ـــای مک ـــاس ه ـــس از تم ـــر اســـت پ ـــه ذک الزم ب
مـــا بـــا جهـــاد کشـــاورزی بـــم، باالخـــره روابـــط 
عمومـــی ایـــن نهـــاد در اســـتان، از زبـــان خـــاک 
پـــور نماینـــده جهـــاد کشـــاورزی بـــه مـــا اعـــام 
ـــل  ـــه دلی ـــم ب ـــای ب ـــی از خرم ـــش از نیم ـــرد: بی ک

خشـــکیدگی خوشـــه خســـارت دیـــده اســـت.

سنا
 ای

س:
عک

نیکزادی یادآور شـد: متاسفانه بسیاری از 
باغداران شـرق به دلیل عملکرد نامناسب 
محصـول  سـال های گذشـته،  در  بیمـه 
خـود را بیمـه نکرده انـد بـه همیـن دلیل 
سـتاد بحـران، وزارت جهـاد کشـاورزی و 
هـم بیمـه بایـد بـه ایـن موضـوع ورود 
کنند تا خسـارات کشـاورزان جبران شود. 
در مجمـوع امسـال، وضعیت کشـاورزان 
شـرق مناسـب نیسـت و نیاز دارد دولت 

بـه آن ها کمـک کند.

ــت و بخــش  در جلســه شــورای گفتگــو اســتانی دول
خصوصــی، در خصــوص نحــوده پرداخــت ۴درصــدی 
ــوزه  ــران ح ــان آور کارگ ــخت و زی ــاغل س ــوق مش حق
ــن،  ــنگ از ذوب آه ــات زغال س ــنگ، مطالب ــال س زغ
ــورد  ــنگ م ــی زغال س ــی و تامین اجتماع بدهی مالیات

بررســی قــرار گرفــت.
ــت و بخــش  در جلســه شــورای گفتگــو اســتانی دول
ــوق  ــد حق ــت ۴درص ــوص پرداخ ــی در خص خصوص
حــوزه  کارگــران  آور  زیــان  و  ســخت  مشــاغل 

شــد. صحبــت  زغال ســنگ 
در ایــن جلســه ســعید صمــدی رییــس انجمــن 
رغال ســنگ کشــور   اعــام کــرد: حــدود 6هــزار نفــر 

در حــوزه زغــال ســنگ اســتان در حــال کار بــوده کــه 
ــتند.  ــتگی هس ــتانه بازنشس ــا در آس ــر آن ه 3200نف
نزدیک20ســال پیــش بــرای مشــاغل ســخت و زیــان 
آور ۴درصــد افزایــش حقــوق لحــاظ شــد کــه در 
حــال حاضــر بایــد نزدیــک 128میلیــارد تومان)نفــری 
بازنشســتگی  در حــال  بــه کارگــران  ۴0میلیــون( 
ــه  ــت ک ــن اس ــی ای ــاله اصل ــود،اما مس ــت ش پرداخ
ــت  ــوان پرداخ ــنگ ت ــال س ــادی زغ ــای اقتص بنگاه ه

ــد. ندارن
و  انجمــن  اعضــا  پیشــنهادات  طــرح  از  پــس 
بنگاه هــای اقتصــادی، اســتاندار کرمــان گفــت: چنــد 
راه بــرای تامیــن ایــن 128میلیــارد بایــد مورد بررســی 
قــرار گیــرد، یــا از حقــوق دولتــی اســتان تامیــن مــی 
شــود و یــا ایــن کــه بــه صــورت اقســاط بلنــد مــدت 

ــی پرداخــت شــود. ــن اجتماع ــه تامی ده ســاله ب
ــام  ــان اع ــتاندار کرم ــه اس ــن جلس ــن در ای همچنی

ــط  ــد توس ــن ۴درص ــد ای ــه بع ــن ب ــد از ای ــرد بای ک
معــادن زغــال ســنگ بــه تامیــن اجتماعــی پرداخــت 

شــود.

مطالبات زغال سنگ از ذوب آهن
در ایــن جلســه بــه دو موضــوع دیگــر هــم پرداختــه 
شــد،یکی از آن هــا مطالباتــی بــود کــه شــرکت زغــال 
ســنگ کرمــان از ذوب آهــن دارد، ایــن طــور کــه 
ــه هیــات دولــت ذوب  مشــخص اســت، طبــق مصوب
آهــن بایــد بخشــی از ایــن مصوبــه را اجــرا کنــد حتــی 
ــار هــم شــده اســت،  ــن اعتب ــن خصــوص تامی در ای
امــا هنــوز مطالبــات شــرکت زغــال ســنگ پرداخــت 
ــرار شــد  ــن جلســه ق ــن رو در ای نشــده اســت. از ای
ایــن موضــوع از طریــق زاهــدی نماینــده مــردم  راور و 
کرمــان در مجلــس شــورای اســامی پیگیــری شــود.

بدهی مالیاتی شرکت زغال سنگ
دو موضــوع آخــر ایــن شــورا هــم معافیت هــای 

ــه  ــه گفت ــود، ب ــی و بدهــی تامیــن اجتماعــی ب مالیات
ــدن  ــب مع ــردار و صاح ــره ب ــه به ــی ک ــی زمان فدای
ــی نیســتند،  ــاوت باشــند مشــمول معافیــت مال متف
ــاق  ــکل ات ــن مش ــل ای ــرای ح ــل ب ــن دلی ــه همی ب
بازرگانــی بایــد ورود کنــد و نســبت بــه ایــن موضــوع 
خصــوص  در  دهــد.  انجــام  را  الزم  پیگیری هــای 
بدهــی زغــال ســنگ بــه تامیــن اجتماعــی هــم قــرار 
شــد ایــن بدهــی بــه صــورت 60 ماهــه بــدون جریمــه 

قســط بندی و پرداخــت شــود.

مالیات ۴۸درصدی کمر می شکند 
ــات  ــش مالی ــاره افزای ــه درب ــن جلس ــدی در ای زاه
گفــت: امســال ۴8 درصــد بــه مالیــات اســتان کرمــان 
اضافــه شــده کــه بــا ایــن کار کمــر اســتان مــی شــکند 
ــا بیچــاره مــی شــوند. ــان خــرد م و تاجــران و بازاری

زاهــدی بــا اشــاره بــه اینکــه افزایــش مالیــات اســتان 
کرمــان پالــس منفــی را بــه همــراه خواهــد داشــت، 
تصریــح کــرد: مــا اعتــراض کــرده و در ایــن زمینــه بــه 
وزیــر و رییــس جمهــور نامــه داده ایــم و اســتان بایــد 

ایــن مســئله را پیگیــری کنــد.

دردسر پرداخت 4درصدی حقوق مشاغل سخت کارگران زغال سنگ 

راضیه زنگی آبادی
خبرنگار/کاغذ  وطن

راضیه زنگی آبادی
خبرنگار/کاغذ  وطن

مدیرکل راهداری شمال استان:

اعتبارات کفاف هزینه های جاده های استان را نمی  دهد

کاهـش منابـع مالـی در شـرایط تحریـم راهداری
هـا نتوانسـته بـه مانعـی بـرای فعالیـت 
نیروهـای اداره کل راهداری و حمل و نقل 
جاده ای در جهت ایمن سـازی راههای این اسـتان تبدیل شـود. 
سـیدعلی حـاج سـیدعلیخانی در جریـان بازدیـد از خبرگـزاری 
جمهـوری اسـامی مركـز كرمان به مناسـبت روز خبرنـگار افزود: 
اگرچـه اعتبـارات اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای امسـال 
نسـبت به سـال  هـای گذشـته کاهش یافتـه اما بـا فعالیت های 
از  جـاده ای  تلفـات  میـزان کاهـش  لحـاظ  بـه  شـبانه روزی  
اسـتان های نخسـت کشـور هسـتیم و در ایـن زمینه آمـار تلفات 
جـاده ای در کشـور 2.2 درصـد افزایـش داشـته و ایـن آمـار در 
اسـتان کرمـان 11 درصـد کمتـر شـده  اسـت.مهندس حاج سـید 
علیخانـی با بیـان اینکه نیروهای راهداری به صورت شـبانه روزی 
مشـغول خدمات رسـانی بـه هموطنان و هم اسـتانی هـا گرامی 
هسـتند اظهـار داشـت: 13 هـزار کیلومتر طـول راه های آسـفالته 
اسـتان کرمـان اسـت کـه اعتبـارات تخصیص یافتـه به ایـن اداره 
کل، کفـاف هزینـه هـای جاده هـای اسـتان کرمان را نمـی دهد.

مدیـرکل راهـداری و حمـل و نقـل جاده ای اسـتان کرمـان گفت: 
فعالیـت مضاعف نیروهـای اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده 

ای جبـران کمبـود اعتبارات امسـال می شـود.
وی بـا بیـان اینکه اسـتان کرمـان در سـامانه های جـاده ای رتبه 
دوم کشـور را دارد بیان کرد: در آسـفالت و بهسـازی جاده ها رتبه 
دوم کشـور را داشـتیم کـه ایرنـا بـه خوبـی اقدامـات انجام شـده 
را منعکـس کـرده اسـت.حاج سـیدعلیخانی بـا اشـاره بـه اوضاع 
اقتصـادی کنونـی و مشـکات تحریـم ها ادامـه داد: بسـیاری از 
تجهیـزات، قطعـات و امکانات مورد نیـاز اداره کل راهداری و حمل 
و نقـل جـاده ای وارداتی اسـت و تحریم ها تاثیر بسـیاری بر این 
حـوزه گذاشـته و در این شـرایط سـعی کردیم از امکانـات داخلی 

اسـتفاده و راه هـای ایمنـی در اختیـار مردم قـرار دهیم
وی افـزود: ۷0 درصـد عامل اصلـی در تصادفات و تلفات جاده ای 
عوامـل انسـانی اسـت که آمـوزش ها نقـش خوبی مـی تواند در 
ایـن حـوزه بگـذارد  و با ارائه آمـوزش ها به موتورسـواران، رانندگان 
و وانـت بارهـا رتبـه نخسـت کشـور را در کاهش آمـار تصادفات و 

تلفـات جاده ای کسـب کردیم.

آوای محلی           

َپدوه َلو ُغرَصه روزِ َسخِت ماِیه
دو گَز آَجهِک ُسهَته َرخِت ماِیه

َبِرن خُوِش َسلونِک   ناُمرادی 
ِکه ُخلِک گَُوردیاِل  َبخِت ماِیه

شاعر :  مهدی جاللی

همیشه وی خودم گیرم فالنی
ِمث  ِاشراری  در گیرم  فالنی
ِبسی ُپر بوده گَپ توی گلومه
خشابی کامل ای  تیرم فالنی

شاعر :  رضاشکری زاده

مو  تو  َزجرم  ولی  آ  شاده ُهمرو
دل و  ُبغضم ُپر ای  فریاده  ُهمرو
خبرشون دا گنوگ ِتر بودمی دوش
َاگفشون جات  یکی ُدماده  ُهمرو

شاعر :  رضاشکری زاده

ِچش کُوگی ُو گَرِدنی ُبَلندن بادوه
شیرین َاکَزِه   ِدریِپ   کَنِدن بادوه 
َسر  تا کََدمی َندارِه  وهللا   عیبی 

َصد ِحیف گَنوُگ َحَله َخنِدن بادوه 

شاعر :   مهدی جاللی

َدَرهِته  ماِه ُنو  باِب ِدِل مو
اریزِه  َغمَزه َور  داِب دل مو
ِاُتو میزوِن َسر تا  ِپنِج پایی
که بوِده  کالِِب کاِب دل مو

شاعر :  مهدی جاللی


