
نماینده مردم جیرفت و عنبرآباد در مجلس: علیرغم بی آبی جنوبی دولت مردان اصرار دارند 
آب هلیل رود را به جایی دیگر منتقل کنند

مسوول اورژانس اجتماعی جیرفت:

کودک آزاری بیشترین علت تماس 
جیرفتی ها با اورژانس اجتماعی

توزیع نامناسب تسهیالت 
مسکن روستایی در قلعه گنج

 اصرار دولتمردان 
بر انتقال آب هلیل رود

بی آبی تنها مصیبت مردم جازموریان نیست
مصائب این بخش محروم از کشور تنها بی آبی و محرومیت از امکانات زندگی نیست، باید  

بیماری های کودکان و کم خونی دختران و زنان ناشی از  فقر اهالی را هم به آن اضافه کرد

مدیر کل راهداری و حمل و نقل جاده ای جنوب:

کمبود اعتبار مشکل اصلی ساخت  
پل های مواصالتی زهکلوت
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جوالن مگس مدیترانه ای 
در باغ های استان

هشدار مسووالن سازمان های کشاورزی شمال و جنوب استان 
به کشاورزان مناطق سردسیری در خصوص مگس مدیترانه ای
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ما را در تلگرام دنبال کنید
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آموزش وپرورش

نیازمند خانه تکانی
مهدی مطهرنیا
یادداشت مهمان

سـوی  بـه  پرشـتاب  دنیایـی  امـروز  دنیـای 
آینده هـا اسـت و آینـده مملـو از دگرگونی هـای 
بسـیار زیـاد اسـت. نظـام آمـوزش و پـرورش 
سـازمان مندی  شایسـته تر  عبـارت  بـه  و 
بـه  کـه  بشـری  دانش افـزون  اخالق گسـتر 
یکـی  می   گوینـد،  تربیـت  و  تعلیـم  نظـام  آن 
زندگـی  نهـادی  دسـتاوردهای  مهم تریـن  از 
اجتماعـی بشـر در همـه زمان هایـی اسـت کـه 

بـر مـا گذشـته اسـت.
اگـر بخواهیـم در تاریـخ بشـر یـک نهاد بسـیار 
موثـر و دارای عمـق و اثـر اسـتراتژیک بازیابـی 
کنیـم، بایـد در میـان تمـام نهادهـا بـه آموزش 
و  اخالق گسـتر  سـازمان مندی  و  پـرورش  و 
دانش افـزون آن توجـه داشـته باشـیم. چراکه 
تا این اخالق گسـتری نباشـد، سـالمت جامعه 
دانش افزایـی  ایـن  تـا  و  نمی شـود  حفـظ 
صـورت  هوشـیارانه  و  هوشـمندانه  هدفمنـد، 
نپذیـرد، بشـر پیشـرفت و توسـعه ای را تجربـه 
نمی کنـد؛ لـذا توسـعه پویـای همـه جوامـع در 
همـه ادوار تاریـخ و همـه زمان هایی که انسـان 
زیسـت داشـته اسـت، در گرو تعلیـم و تربیت 

ست. ا
نـه  ایـران  در  پـرورش  و  آمـوزش  متاسـفانه 
نظـام آمـوزش و پرورش بلکـه چندپارگی هایی 
بـه نـام آمـوزش و پـرورش اسـت کـه بـدون 
توجـه بـه تفکـر سیسـتمی، تفکـر انتقـادی و 
آینده اندیشـی و پیشـرفت مناسـب و متناسب 
بـه  تنهـا  بـا دگرگونی هـای پرشـتاب جامعـه، 
انباشـت اخبـار و ورودی هایـی می پـردازد کـه 
»اطالعـات«  و  بـودن  »داده«  بـاب  در  هنـوز 
بـودن آنهـا از منظـر معرفت سـنجی و صحـت 
و سـقم نهایـی آنهـا بـه عنـوان باورهـای موجه 
سـابق، تردیـد وجـود دارد و مغـز فرزنـدان این 
مـرز و بـوم را ماننـد انبارهـای می بیند کـه باید 
اخبـار موثـق و غیرموثـق و گزاره های درسـت و 
نادرسـت را در آن انباشـته کـرد و بـر آنهـا قفـل 
زد و ُمهـری بـه نـام »نمـره« را بـر آن نهـاد. از 
ایـن جهـت در ایـن نظـام آمـوزش و پـرورش، 
خالقیت و گمانه پروری و تصویرسـازی خالق از 
بین می رود و در مسـیر حیات نظام آموزشـی، 
در عمـل، شـاهد خروجی هایـی هسـتیم کـه 
تنهـا می توانـد در بهترین وجـه حافظه هایی پر 
از داده هـای متفـاوت را به جامعـه عرضه دارد. 
حافظه هایـی کـه خروجی هـای آن بـه مثابـه 
حافظـه ای کامپیوتـری ارزش دارد و حتی برای 
بهتریـن خروجی هـای آن هم نمی تـوان بیش 

از آن ارزشـی در نظـر داشـت.
آمـوزش و پـرورش ایـران بـه یک خانـه تکانی 
علمـی   و  ذهنـی  منظـر  از  و گسـترده  وسـیع 
نیازمنـد اسـت. یـک تحول راهگشـا کـه از یک 
سـو بتوانـد سـپهر تعلیـم و تربیبـت را در ایران 
تغییـر دهـد و از طـرف دیگـر نیـروی انسـانی 
بازآفرینـی  و  تحـول  بـا  متناسـب  و  مناسـب 
خـردورزی  بـر  منطبـق  آموزشـی  نظـام  در 
جامعـه  در  را  انتقـادی  فراواقع گرایـی  و 
پرورش دهنـده  جامعـه  چراکـه  تربیـت کنـد. 
آینده اندیشـانه  گمانه زنی هـای  و  خالقیت هـا 
بـرای پیشـرفت و توسـعه ملـی اسـت. لـذا از 
وزیـر آمـوزش و پـروزش جدید در ایـران توقع 
مـی رود کـه بـا توجه به آنچـه گفته شـد، گامی 
هـر چنـد کوچـک در این مسـیر بزرگ بـردارد. 
آن هـم در مـدت زمـان نه چندان زیـادی که تا 

پایـان عمـر دولـت دوازدهـم مانـده اسـت.
بـه هر حال ما االن در شـهریورماه سـال 1398 
هسـتیم و در سـال 1۴00 دولـت جدیـدی در 
ایـران شـکل خواهـد گرفـت. وزیـری کـه در 
روزهـای آینـده از مجلـس رای اعتمـاد خواهد 
گرفـت، بایـد بی مهابـا بعه سـوی تحـوالت گام 
بـردارد و کنش هـای معطـوف بـه ایـن مهـم 
را طـی فرصتـی کـه در اختیـار دارد، بـه انجـام 
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حواشی بازی مس کرمان و سرخپوشان پاکدشت

بازی تیم های مس کرمان و سرخپوشـان پاکدشـت در 
هفته چهارم مسـابقات لیگ دسـته یک کشـور با نتیجه 
۴ بـر ۲ به سـود سـرخ پوشـان بـه پایان رسـید ولی این 
شکسـت مس با حاشـیه هایی برای مسـئوالن این تیم 

شد. همراه 
بـه گـزارش روز سـه شـنبه ایرنا تیم هـای فوتبال صنعت 
مـس کرمـان و سرخپوشـان پاکدشـت در هفتـه چهارم 
مسـابقات لیگ دسته یک کشـور در ورزشـگاه امام علی 

)ع( کرمـان در مقابـل یکدیگر قـرار گرفتند.
هـواداران مس کرمان که تجربه تماشـای بـازی و حضور 
ایـن تیـم در لیـگ برتر کشـور و لیـگ قهرمانان باشـگاه 

هـای آسـیا را دارنـد از ابتـدای به ورزشـگاه آمدند.
بـازی در همـان دقایـق نخسـت بـا گل تیم مـس کرمان 
توفانـی آغاز شـد و باعث تشـویق پرشـور هـواداران مس 
شـد.اما در همـان نیمـه نخسـت بـازی هـواداران پس از 
دریافت دوگل مس کرمان از سـرخ پوشـان پاکدشـت از 

این روند بازی خشـمگین شـده و شعارهایی را علیه کادر 
فنـی وبازیکنان مس سـردادند.

نیمـه نخسـت بـازی بـا نتیجـه دو بر یـک به نفع سـرخ 
پوشـان پاکدشـت بـه اتمـام رسـید و هـواداران منتظـر 

شـروع بـازی در نیمـه دوم شـدند.
امـا بـا آغاز بـازی در نیمه دوم مس گل تسـاوی را به ثمر 
رسـاند و باعث شـد که تماشـاگران حمایت های خود از 

تیم را دوباره از سـربگیرند.
امـا ایـن تشـویق هـا زیـاد طولـی نکشـید، چـرا کـه بـا 
زدن گل سـوم تیم سـرخ پوشـان پاکدشـت کاسـه صبر 
هـواداران لبریز شـد و اعتراض های خود را نشـان دادند.

مـس کرمـان کـه بـه نظـر می رسـید بـا یک اسـترس و 
تحـت فشـار بـازی می کنـد نتوانسـت رضایت هـواداران 
خود را جلب کند و تماشـاگران شـعارهایی علیه این تیم 

سـر دادند.
تماشاگران شـعارهایی همچون دالل ها حیا کنید صنعت 

مـس را رهـا کنید، نـه غیرت نه بـازی فقط سـبز هزاری، 
بـا این همـه هوادار وهللا خجالت داره و شـعار هایی دیگر 
سـر دادنـد و اعتـراض خـود را بـه بازی مس و سـرمربی 

ایـن تیم نشـان دادند.
همچنیـن در پـی گل بـه خـودی مهـدی امیـری بازیکن 
مـس کرمـان و شـعارهای هـواداران علیه ایـن بازیکن و 
تیـم مس، وی بـا عصبانیت بازوبند کاپیتانـی را به زمین 

انداخت.
در پایـان بـازی نیـز درگیـری هـای لفظـی بیـن برخـی 
از بازیکنـان بـا تماشـاگران و لیـدر هـا صـورت گرفـت که 
بـا میانجیگـری کادر فنـی و حتـی خبرنـگاران حاضـر در 

جایـگاه خبرنـگاران مواجـه شـد.
پـس از پایـان بـازی نیـز که مربیـان دو تیم برای پاسـخ 
به سـوال خبرنـگاران بـه کنفرانس خبری مـی آیند ابتدا 
شـاهد حضـور علـی نیکبخـت مربـی تیـم سرخپوشـان 
پاکدشـت بودیـم امـا پـس از آن اعالم شـد کـه مجتبی 
حسـینی مربـی تیـم مـس کرمـان در کنفرانـس خبری 
و عصبانیـت  دلخـوری  باعـث  نمـی شـود کـه  حاضـر 

شـد. خبرنگاران 
در هنـگام خـروج بازیکنان از ورزشـگاه نیـز برخی لیدرها 
بـرای نشـان دادن اعتـراض بـه محـل خروجـی رختکن 
تیـم مـس کرمـان آمدنـد که بـا حضـور نیـروی انتظامی 
در محـل و اسـکورت اتوبـوس بازیکنان مـس این تیم از 

ورزشـگاه خارج شـد.
بعـد از پایان بـازی، در فضای مجازی نیز برخی از رسـانه 
هـا و کانـال هـای خبـری و ورزشـی اعتـراض خـود را به 
کادر فنـی و بـازی مس کرمان در این بازی نشـان دادند.

تیـم فوتبال مـس کرمان در ۴ بازی گذشـته خود به یک 
بـرد، یـک تسـاوی و دو شکسـت رسـیده اسـت و بـا ۴ 

امتیـاز در رده دوازدهـم جدول حضـور دارد.

گامی جدید برای تکمیل زنجیره تولید در گل گهر
خط دوم آهن اسفنجی  کوثر آماده افتتاح

ــر"  ــفنجی کوث ــن اس ــط دوم آه ــدول " خ ــه مگام کارخان
ــی  ــه گام ــن کارخان ــدازی ای ــت. راه ان ــاح اس ــاده افتت آم
جدیــد بــرای تکمیــل زنجیــره تولیــد در مجموعــه گل گهــر 

ــد. ــه شــمار مــی آی ب
ــل شــرکت  ــن المل ــور بی ــط عمومــی و ام ــزارش رواب ــه گ ب
معدنــی و صنعتــی گل گهــر، خــط دوم آهــن اســفنجی کوثر 
متعلــق بــه شــرکت شــرکت توســعه آهــن و فــوالد گل گهــر 
ــد  ــدول( تولی ــن )مگام ــون ت ــد ۲ میلی ــت تولی ــا ظرفی ب

آزمایشــی را آغــاز کــرده و آمــاده افتتــاح رســمی اســت.
ــون دالری  ــذاری  166 میلی ــرمایه گ ــا س ــه ب ــن کارخان ای
ســاخته شــده و میــزان ایجــاد اشــتغال مســتقیم آن 
بــه ۲۲0 نفــر مــی رســد. عــالوه بــر ایــن،880 شــغل غیــر 
مســتقیم نیــز بــا راه انــدازی ایــن کارخانــه ایجــاد خواهــد 

شــد.
شــرکت معدنــی و صنعتــی گل گهــر بــه عنــوان بــزرگ ترین 
ــه  ــات و برنام ــا اقدام ــران، ب ــن ای ــنگ آه ــده س تولیدکنن
هایــی کــه طــی ســال هــای گذشــته تاکنون داشــته اســت، 
توانســته زنجیــره تولیــد،از معــدن تــا شــمش را در کامــل 
کنــد بــه طــوری کــه اســتخراج مــاده معدنــی و فــراوری آن 
از کنســانتره تــا تولیــد گندلــه ســنگ آهــن، آهــن اســفنجی 
ــزوده در  ــوالد، ســبب رشــد ارزش اف و ســپس شــمش ف

ایــن مجموعــه شــده اســت.

شـهردار منطقه چهار کرمان از ایمن سـازی وسـایل بازی 
کودکان در بوسـتان های این منطقه شـهری خبر داد.

»محمدحسـین مؤمنـی« شـهردار منطقه چهـار کرمان با 
اشـاره بـه نیـاز وسـایل بازیکـودکان در فضا هـای سـبز و 
بوسـتان ها گفـت: »در این راسـتا، وسـایل بـازی کودکان 
در بلـوار ۲۲ بهمـن، بوسـتان امید واقـع در محله صنعتی 
و بوسـتان نیلوفـر واقـع در سرآسـیاب نصـب و بوسـتان 
شـهید چمران واقع در خیابان شـهید قدوسـی و بوستان 
پدر واقع در خیابان شـهدا بهسـازی و ایمن سـازی شـده 

است.«
بـه گـزارش باشـگاه خبرنـگاران جـوان مؤمنـی افـزود: 
»آسـودگی خاطـر خانواده هـا بـه هنـگام بـازی کـودکان 
در فضـای پارک هـا و حفـظ ایمنـی و تأمیـن سـالمتی 
خانواده هـا، خصوصـا فرزنـدان شـهروندان حائـز اهمیت 

است.«

او بیـان کـرد: »اجـرای عملیـات بهسـازی زمیـن بـازی 
کـودکان بـا اسـتفاده از کـف پوش هـای اسـتاندارد برای 
اسـتفاده بـدون حادثـه شـهروندان کـودک و خردسـال، 
از اهـم مـواردی بـه شـمار می آیـد کـه شـهرداری منطقه 
چهـار بـرای ایـن هـدف همـت مضاعفـی بـه کار بسـته 

اسـت.«
مومنـی از برنامه هـای ایـن منطقـه عنـوان کـرد و گفـت: 
»نصـب وسـایل و تجهیـزات تندرسـتی و وسـایل بـازی 
کـودکان در بوسـتان ها اقدامـی بـرای ارتقـای سـالمت 
شـهروندان و ایجـاد فضا های سـالم ورزشـی و تفریحی 

است.«
او گفـت: »در واقـع ایـن گونـه اقدامـات سـبب می شـود 
در  سـبز  فضا هـای  از  اسـتفاده  بـر  عـالوه  شـهروندان 
نیـز  جسـمی  فعالیت هـای  و  ورزش  بـه  بوسـتان ها، 

بپردازنـد.«

الهام پی پر

در غـم از دسـت دادن عزیـزان بـه سـوگ نشسـتن صبـری 
می خواهـد عظیم برای شـما و خانواده محترمتان صبر و شـکیبایی 
و برای آن عزیز در گذشـته غفران و رحمت واسـعه الهی را خواسـتارم.

سرکار خانم فریدا نخعی زاده 
دختردایی عزیزم

29 تا 2948 تا 46

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

آگهی استخدام

۰9۱۳۳9۵2۰۷۵

وسایل بازی کودکان در بوستان های 
کرمان ایمن سازی شدند
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رییـس حـوزه قضائـی سـاردوئیه در گفت وگـو با ایسـنا 
از احضـار عامـالن آتـش سـوزی گسـترده در منطقـه 
گردشگری ساردوئیه به دستگاه قضایی خبر داد و گفت: 
برخورد سیستم قضایی اسـتان با افرادی که عرصه های 
منابـع طبیعـی را تخریـب می کننـد، قاطع خواهـد بود.

"آیـت قیصـری" بـا اشـاره بـه بازدیـد خـود بـه همـراه 
نماینـده مدیـر کل منابع طبیعـی جنوب اسـتان کرمان 
از مناطقـی که طی چند روز گذشـته دچار  آتش سـوزی 
شـده بـود، گفـت: پـس از ایـن حادثـه گـزارش اولیـه 
از سـوی منابـع طبیعـی بـه دادگاه سـاردوئیه تقدیـم 
و بـا توجـه بـه اهمیـت موضـوع، بالفاصلـه دسـتورات 
قضایـی الزم جهـت رسـیدگی بـه موضـوع صـادر شـد.

وی از تشـکیل پرونـده قضایـی در این رابطه خبـر داد و 
گفـت: دسـتور تحقیقـات تکمیلی بـه فرماندهـی یگان 
حفاظت منابع طبیعی صادر شـده اسـت و در این رابطه 
تعدادی از عامالن آتش سوزی به دادگاه احضار شده اند.

پاسـخ  در  دادگاه عمومـی بخـش سـاردوئیه  رییـس 
بـه عمـدی و یـا غیـر عمـدی بـودن ایـن آتش سـوزی 
در  خصـوص  ایـن  در  الزم  تحقیقـات  گفـت: 
تکمیلـی  تحقیقـات  از  پـس  و  اسـت  انجـام  حـال 
رسـید. خواهـد  شـهروندان  اطـالع  بـه  نتیجـه 

وی بـا اشـاره بـه اینکـه متاسـفانه در این آتش سـوزی 
حجـم وسـیعی از پوشـش گیاهـی منطقـه متعلـق بـه 
منابـع طبیعـی  وتعـداد زیـادی درخـت گـردو متعلق به 
اشـخاص نیـز از بیـن رفتـه اسـت، افـزود: تحقیقـات 
اولیـه بیانگـر این مطلب اسـت که شـروع آتش سـوزی 
مـردم  بـه  متعلـق  کشـاورزی  زمین هـای  داخـل  از 
بـه  آتش سـوزی  نهایـت  در  بـوده کـه  منطقـه  بومـی 
اراضـی ملـی و منابـع طبیعـی سـرایت کـرده اسـت.

ایـن مقـام قضایـی عنـوان کـرد: چنانچـه اشـخاصی 
دالیلـی مبنـی بر عمـدی بودن آتـش سـوزی در اختیار 
دارنـد می تواننـد مراتـب را بـه مرجـع قضایـی اعـالم 
کننـد، کمـا اینکـه در ایـن رابطـه تعـدادی از مطلعیـن 
جهـت ادای توضیحـات بـه دادگاه دعـوت شـده انـد.

رییـس حـوزه قضایـی سـاردوئیه در پایـان اعـالم کـرد: 
انقالب)مدظلـه  معظـم  رهبـر  منویـات  بـه  توجـه  بـا 
العالـی( و تاکیـدات ریاسـت قـوه قضائیـه در خصوص 
و  منابـع طبیعـی، حفـظ  و  زیسـت  اهمیـت محیـط 
حراسـت از محیـط زیسـت، منابـع طبیعـی و اراضـی 
دارد. قـرار  قضایـی  دسـتگاه  کار  دسـتور  در  ملـی  

ــت:  ــس گف ــاد در مجل ــت و عنبرآب ــده جیرف نماین
ــان  ــتان کرم ــوب اس ــا در جن ــردم م ــا م ــن روزه ای
ــرم  ــه ن ــت و پنج ــده ای دس ــای عدی ــا گرفتاری ه ب
تــاب  پی درپــی،  خشکســالی های  و  می کننــد 
ــردم  ــال ها م ــت و س ــده اس ــردم را بری ــوان م و ت
فریادشــان  بــه  امــا کســی  می طلبنــد  کمــک 

نمی رســد.
نماینــده مــردم جیرفــت و عنبرآبــاد در مجلــس 
ــک  ــان کــرد: علیرغــم اینکــه ی شــورای اســالمی بی
ــکل  ــا مش ــان ب ــوب کرم ــت در جن ــون جمعی میلی
بــی آبــی روبــرو هســتند متأســفانه دولتمــردان مــا 
اصــرار دارنــد تــا آب نداشــته موجــود در هلیــل رود 
ــه نشــان داده  ــه جــای دیگــری بفرســتند تجرب را ب
اینگونــه اقدامــات راه حلــی بــرای مشــکالت کشــور 
نیســت، اینقــدر بــا اعصــاب مــردم بــازی نکنیــد. از 
رییــس قــوه قضائیــه می خواهــم بــه ایــن موضــوع 
ــا  ــت خرم ــل برداش ــزود: در فص ــد.وی اف ورود کنن
ــات  ــت صیفی ج ــک برداش ــده نزدی ــتیم و آین هس
ــاورزی  ــاد کش ــر جه ــذا از وزی ــرد ل ــورت می گی ص
محصــوالت  فکــر  بــه  االن  از  کــه  می خواهیــم 
بــا  بتوانیــم  انشــاهللا  و  باشــند  جنــوب کرمــان 
توســعه صــادرات دغدغــه مــردم را رفــع کنیــم.

ــد باعــث  ــت: آنچــه می توان ــان گف ــور در پای کمالی پ
ــن  ــا شــود ای ــی همــه م رســتگاری، توســعه و تعال
ــی،  ــای سیاس ــه جریان ه ــارغ از هم ــه ف ــت ک اس
هــم  دســت  در  دســت  مّلیت هــا  و  قومیت هــا 
توســعه  مســیر  رهبــری  سایه ســار  در  بگذاریــم 
ــه  ــدان دادن ب ــم و از می ــش بگیری ــی را پی و تعال

ــم. ــز کنی ــر پرهی ــه همدیگ ــت ب ــمن و تهم دش

مدیرعامــل شــرکت توزیــع نیــروی بــرق جنوب اســتان 
کرمــان بــا بیــان اینکــه هــم اکنــون ارائــه ۲۴ خدمــات 
ــق  ــی و از طری ــورت الکترونیک ــه ص ــرکت ب ــن ش ای
ــرد  ــی گی ــورت م ــرکت ص ــن ش ــا اپلیکیش ــل ی پرتاب
گفــت: از ابتــدای تیرمــاه تاکنــون و در راســتای اجــرای 
ایــن طــرح، هیــچ قبــض کاغــذی بــه جــزء در مناطقی 
کــه پوشــش تلفــن همــراه نداشــته باشــند، در اســتان 

کرمــان صــادر نمــی شــود.
ــاره  عبدالوحیــد مهــدوی نیــا در جمــع خبرنــگاران درب
اجــرای طــرح حــذف قبــوض کاغــذی بــرق در اســتان 
کرمــان و بــا اشــاره بــه مشــارکت 9۷ درصــدی 
مشــترکین شــرکت توزیــع نیــروی بــرق جنوب اســتان 
ــن  ــون اجــرای ای ــار کــرد: هــم اکن ــن طــرح اظه در ای
طــرح در شهرســتان هــای زیرمجموعــه ایــن شــرکت 

ــه صــورت صــد درصــدی انجــام مــی شــود. ب
وی بــا بیــان اینکــه در برنامــه هــای بلنــد مــدت ایــن 
ــوری  ــه حض ــه مراجع ــاز ب ــدم نی ــث ع ــرکت، بح ش
ــال  ــا س ــی ت ــات الکترونیک ــه خدم ــترکین و ارائ مش
اظهــار  اســت  گرفتــه  قــرار  کار  دســتور  در   1۴0۴
ــی و  ــات الکترونیک ــه خدم ــرح ارائ ــرای ط ــرد: اج ک
ــرق از ســال 9۲ در شــرکت  حــذف قبــوض کاغــذی ب
توزیــع بــرق جنــوب اســتان کرمــان برنامــه ریــزی و 
زیرســاخت های الزم بــرای اجــرای ایــن طــرح فراهــم 
شــد کــه در ایــن راســتا از ســال 95 برداشــت شــماره 
تلفــن همــراه هــا آغــاز و از ســال 96 ســامانه اعــالم 
خاموشــی هــا راه انــدازی شــد.مدیرعامل شــرکت 
توزیــع نیــروی بــرق جنــوب اســتان کرمــان بــا 
اشــاره بــه اینکــه در جنــوب کرمــان پراکندگــی زیــادی 
ــت  ــدن در اولوی ــی ش ــث الکترونیک ــود دارد و بح وج
ــرد: یکــی  ــار ک ــه اســت اظه ــرار گرفت ــن شــرکت ق ای
ــاره  ــرق درب ــوض ب ــذی قب ــدور کاغ ــکالت ص از مش
میــزان بــرق مصرفــی بــرای مســتاجران و عــدم اطالع 
مالکیــن از ایــن موضــوع بــود کــه در اجــرای ایــن طرح 
بــه ازای هر اشــتراک، شــماره مالــک و اســتفاده کننده 
ــرار  ــی ق ــرق مصرف ــان ب ــر در جری ــر دو نف ــت و ه ثب
ــروز در مشــترکین  ــرد: از ام ــد ک ــد.وی تاکی مــی گیرن
شــرکت توزیــع بــرق جنــوب اســتان کرمــان و در 
انتهــای پیامــک ارســالی لینــک درگاه هــای پرداخــت 
ــالم  ــز اع ــورت PDF نی ــه ص ــرف ب ــات مص و جزیی

خواهــد شــد.

عامالن آتش سوزی 
منابع طبیعی 

ساردوییه احضار شدند

اصرار دولتمردان 
بر انتقال آب هلیل رود

مشارکت باالی 
جنوبی ها در طرح 

قبض برق الکترونیکی

خبر

خبر

همکاری پارک علم 
و فناوری و برق جنوب

 مرکز بهداشت رمشک 
در حال تکمیل است

کودک آزاری بیشترین علت تماس 
جیرفتی ها با اورژانس اجتماعی

بـه گزارش پايـگاه خبـری توانير به 
نقل از روابط عمومي شـركت توزيع 
نيروي بـرق جنوب اسـتان كرمان، 
ايـن تفاهـم نامـه طی نشسـتی با 
حضـور معـاون برنامـه ريـزی و مهندسـی، مدير 
دفتر تحقيقـات، مدير دفتر روابـط عمومی، مدير 
مركز رشـد پارك علم و فناوری و سـاير مسووالن 
مبادلـه شـد.در ابتدای اين نشسـت بتول شـيخ 
شـعاعی معـاون مهندسـی و برنامـه ريـزی بـا 
اشـاره بـه نيـاز شـركت بـراي انجـام پژوهـش 
كاربـردی بيـان كـرد: نياز امروز شـركت اسـتفاده 
از امكانـات تلفـن هـای همراه بـراي توليد محتوا 
و نيـز آمـوزش مجازی اسـت و ايـن موضوع مي 
توانـد يكـي از زمينه های همكاري بين شـركت و 

پـارك علـم و فناوري باشـد.
وي در خصوص توسـعه ارتباط با مشـتركان بيان 
كـرد: ارتبـاط بين شـركت و مشـتركان بايسـتي 

يـك ارتبـاط دو سـويه باشـد و مـا در حـوزه هاي 
مختلـف خصوصـا حـذف قبـوض كاغذي كـه از 
اول تيرماه در شـركت برق جنـوب كرمان اجرايي 
شـده نيـاز بـه اسـتفاده از پتانسـيل هـای پـارك 
علـم و فنـاوري داريم.ابراهيـم جهانشـاهي مدير 
مركـز رشـد پـارك علـم و فنـاوري نيـز در ايـن 
نشسـت بيـان نمـود: خوشـبختانه پـارك علم و 
فنـاوري بـا اسـتفاده از توانايـي هـاي خـود قادر 
بـه حمايـت از شـركت بـرق جنـوب كرمـان در 
زمينـه هـاي علمـي اسـت.وی در ادامـه ضمـن 
اعـالم آمادگـی بـرای برگـزاري اسـتارت آپ هاي 
مرتبـط با حـوزه صنعت برق، تصريـح كرد: تفاهم 
نامـه مذكـور اوليـن تفاهـم نامه عملياتـي مبادله 
شـده در پـارك علـم و فنـاوری اسـت و در تالش 
هسـتيم پژوهش هاي كاربـردي و نيز حمايت از 
طـرح های سـاخت و تجاري سـازي محصوالت 

موردنيـاز صنعـت بـرق را پـی گيـری كنيم.

منطقـه  بهداشـتی درمانی  مرکـز 
جنـوب  در  رمشـک  محـروم 
درصـد   95 بـا  کرمـان  اسـتان 
حـال  در  فیزیکـی  پیشـرفت 
تکمیـل اسـت. مدیـر ملـی طـرح توسـعه و 
آبادانـی قلعـه گنـج در گفـت و گـو بـا خبرنگار 
ایرنا اظهار داشـت: ساختمان مرکز بستردرمان 
رمشـک بـا زیربنـای یکهـزار مترمربـع توسـط 
بنیـاد مسـتضعفان انقـالب اسـالمی در حـال 
تکمیـل اسـت. مسـعود حیدرونـد افـزود: این 
بخـش  دارای  تختخوابـی   1۲ درمانـی  مرکـز 
هـای اداری، اورژانـس، بسـتری، آزمایشـگاه و 

اسـت. خـون  نمونه گیـری 
وی بـا اشـاره بـه شـرایط اقلیمـی و گرمـای 
50 درجـه ای مناطـق جنوبـی اسـتان کرمـان 
تصریـح کرد: عملیـات اجرایی این سـاختمان 

سـال 96 بـا حضـور سـعیدی کیا رئیـس وقت 
بنیـاد مسـتضعفان انقـالب اسـالمی آغاز شـد 
و تاکنـون 95 درصـد پیشـرفت فیزیکـی دارد.

مدیـر ملـی طـرح توسـعه و آبادانـی قلعه گنج 
ایـن  مقاومتـی گفـت:  اقتصـاد  نمونـه  شـهر 
مرکـز درمانـی در محلـه علی آبـاد رمشـک و 
در زمینـی بـه مسـاحت پنـج هـزار مترمربـع 
در حـال سـاخت اسـت.وی ادامـه داد: خریـد 
تجهیزات پزشـکی و تامین نیروی انسانی این 
مرکـز درمانی به عهده دانشـگاه علوم پزشـکی 

جیرفـت و وزارت بهداشـت اسـت.
 حیدرونـد با بیـان اینکه اعتبار نخسـتین برای 
اجـرای ایـن طـرح سـه میلیـارد تومـان بـود، 
از پرداخـت 650 میلیـون تومـان اعتبـار بـرای 
احـداث طـرح مبلمـان شـهری و سـاماندهی 

بلـوار شـهر رمشـک خبـر داد.

ــی  ــس اجتماع ــوول اورژان مس
تمــاس  جیرفت،بیشــترین 
ــودک آزاری  ــه ک ــی در زمین تلفن
و اختالفــات حــاد خانوادگــی 
ثبــت شــده کــه نیازمنــد اطــالع رســانی 
بیشــتر خــط 1۲3 در بیــن احــاد مــردم 
ــان ایــن کــه رســانه هــا  ــا بی هســتیم.وی، ب
ــط  ــانی خ ــرای اطالع رس ــی ب ــت بزرگ ظرفی
داشــت:  اظهــار  اســت،  جامعــه  در   1۲3
خدمــات  و   1۲3 تلفــن  خــط  متاســفانه 
ــوز  ــردم هن ــن م ــی در بی ــس اجتماع اورژان
نهادینــه و اطــالع رســانی نشــده اســت.

معصومــه صفــوی بــا بيــان ايــن مطلــب كــه 
ــگان اســت،  ــس 1۲3 راي ــا اورژان ــاس ب تم
افــزود: مــردم مــی تواننــد در صــورت بــروز 
ــد كــودكان  ــه آســيب اجتماعــی مانن هرگون

از  فــرار  ديــده، خودكشــی،  آزار  زنــان  و 
منــزل، زوجيــن متقاضــی طــالق، كــودكان 
در  دختــران  و  زنــان  خيابانــی،  و  كار 
ــوالن  ــالمندان و معل ــيب و س ــرض آس مع
ــا شــماره تمــاس 1۲3 تمــاس  ــده ب آزار دي
ــود.  ــيدگی ش ــريع رس ــا س ــد ت ــرار كنن برق
ــز  ــن مرک ــای ای ــوزش ه ــه آم ــوی، ب صف
داشــت:  اظهــار  و  اشــاره  مــدارس  در 
در  اجتماعــی  اورژانــس  آموزش هــای 
و  دخترانــه  مــدارس  دبســتان  مقطــع 
زمینــه  در  جيرفــت  شهرســتان  پســرانه 
آمــوزش خودمراقبتــی، معرفــی خــط 1۲3 
ــگیری  ــوزش پیش ــی، آم ــس اجتماع اورژان
آســيب  تعريــف  و  آزاری  كــودك  از 
اورژانــس  كاركنــان  توســط  اجتماعــی 
شــد. ارائــه  دانش آمــوزان  بــه  اجتماعــی 

جازموریـان زمانـی یکـی از زیباتریـن دریاچه هـای 
ایـران بـود، امـا اکنـون خشـکی و فقـر نمـاد ایـن 
منطقـه از کشـور اسـت؛ اگـر کرمـان را از سـمت 
جنـوب شـرقی بـه سیسـتان و بلوچسـتان تـرک 
کنیـد در نقطـه مـرزی ایـن دو اسـتان روسـتا ها و 
محرومیـت،  می شـوند کـه  نمایـان  ده کوره هایـی 
نـداری و بـی آبـی ویژگـی شـاخص آن ها هسـتند.

زهکلـوت یکـی از شـهر های منطقـه جازموریـان و 
شهرسـتان کهنـوج اسـت؛ بـا 50 هزار نفـر جمعیت 
از شـهر بـودن تنهـا نامـش را یدک می کشـد؛ اینجا 
روسـتایی بزرگ اسـت، شـهری کـه حتـی از وجود 
برخـی ادارات ماننـد ثبـت احـوال محـروم اسـت، 
این شـهر خـود 1۷ مجموعـه روسـتا و آبـادی دارد، 
کـه مجموعه روسـتا های چهـار چاهـه از جمله این 
روسـتا ها هسـتند.   چهارچاهه ایی کـه کودکانش از 
فـرط بـی آبی یا بهتـر بگوییم از نبود آب آشـامیدنی 
سـالم در حـال دسـت و پنجـه نـرم کـردن بـا مرگ 
هسـتند، نوزادانی که در همان سـال اول زندگیشـان 
بـا ورم روده در اثـر نوشـیدن آب آلوده حیاتشـان به 
خطـر مـی افتد؛ همـه درگیر کم آبی و خشکسـالی 
هسـتند؛ آری ایرانـی عزیز! وضعیت ایـن گروهی از 
هموطنانمان اینگونه اسـت. شاید تصور آن در خاطر 

شـهری من و تـو نگنجد!
بیـکاری، نبـود راه ارتباطـی مناسـب، عـدم وجـود 
آب آشـامیدنی، خـط دهی نامناسـب تلفـن همراه، 
سـوء تغذیـه و باز هم فقـر ویژگی غالب مـردم این 
شـهر و روسـتاهایش را  رقـم زده اسـت.  فقـر کلید 

واژه زندگـی اهالـی ایـن  منطقه زیبای سـرزمینمان 
اسـت. مردمـی کـه در به دسـت آوردن قـوت روزانه 
با مشـکل مواجه هسـتند، قهر هامون و جازموریان 

زندگـی تیـره آنـان را سـیاه تر کرده اسـت.
مردمی که همچنان اسـتوار قناعت پیشـه می کنند، 
امـا مـرگ نیـز در کمیـن کـودکان آنـان اسـت؛ چرا 
کـه آب آشـامیدنی آن هـا ناسـالم و آلـوده اسـت، 
آبشـخور  ظرف شـویی،  حمـام،  کـه  روسـتا هایی 
حیوانات و دستشـویی آن ها یکی بـوده جز بیماری 

دلخوشـی دیگـری به سـاکنانش نمی بخشـد.
وقتـی کرمـان را به مقصد اسـتان جنوبـی اش ترک 
از آخریـن  می کنیـم، در شهرسـتان رودبـار پـس 
ایسـت و بازرسـی، یـک کیلومتـری مانده بـه پایان 
حـوزه اسـتحفاظی اسـتان دو راهـی وجـود دارد که 
یک راه آن، شـما را به سـوی روستای 360 خانواری 
پنـگ می رسـاند البته این تنها یک روسـتا نیسـت 
بلکـه یک شـعاع 15 کیلومتـری از آبادی هـای 50 تا 

۷0 خانـواری اسـت کـه آن را پنـگ می گویند. 
پنـگ 8 آبـادی اسـت در کنـار هـم، هر روسـتا یک 
چـاه آب دارد و یـک حمـام در کنـار آن که هم محل 
ظرفشـویی اسـت و هم آبشـخور حیوانات، در واقع 
حمامشـان قطعـه ای ِگلـی اسـت در کنـار چاه های 
نیمـه خشـک که بـا سـیمان آن را پوشـانده و از آن 

می کنند. اسـتفاده 
در هـر یـک از روسـتا ها هـر 50 نفـر یک سـرویس 
بهداشـتی دارند و آن هم با آبی غیربهداشـتی برای 
نظافـت، اخیـرا نهاد هایـی چندیـن بـاب سـرویس 

بهداشـتی برای این روسـتا ها سـاخته اند، اما تأمین 
آب آن هـا هنـور با مشـکل روبه رو اسـت.

ایـن روسـتا ها یـک موتـور  هـر سـه خانـواده در 
سـیکلت را بـرای رفـت و آمـد در جـاده ای خاکی و 
ناهمـوار بـرای رفت و آمد خود تهیه کـرده و چنانچه 
بیمـاری داشـته باشـند باید بـا این موتور سـیکلت 
آن را بـه مرکـز درمانی برسـانند که هر بـار بیمار رنج 
مصدومیت ناشـی از به زمین افتـادن بر روی موتور 
را هـم بـه جان می خـرد در واقـع دردی بـر درد های 

دیگـرش نیـز اضافه می شـود.
آب شـرب روسـتا های پنگ هم از چاه هایی تأمین 
می شـود کـه یک موتـور گازوئیلـی آن را بـاالی چاه 
پمـپ می کند، همـراه این آب مواد سـمی و روغنی 
موتـور گازوئیلی وجـود دارد که بدون تصفیه مصرف 
آن خطرنـاک اسـت؛ اما امکانی بـرای تصفیه وجود 

ندارد.
و  شـن  طوفـان  بایـد  مسـائل  ایـن  بـر  عـالوه 
آتش سـوزی درختان در اثر سـوانحی مانند تصادف 
ماشـین هایی بـه قاچاق سـوخت مبـادرت می کنند 
فراهـم  اهالـی  بـرای  را  تنفسـی  مشـکالتی  کـه 

می کننـد.
مصائـب ایـن بخـش محروم از کشـور تنهـا بی آبی 
و محرومیـت از امکانات زندگی نیسـت، باید سـوء 
تغذیـه کودکان و کم خونی دختران و زنان ناشـی از 
نبـود غـذای مقوی به دلیـل فقر اهالـی را هم به آن 
اضافـه کرد. قوت غالب این افراد نان، دوغ، ماسـت 
و خرماسـت؛ شـاید تنهـا سـالی یـک یا دو بـار این 

هموطنانمـان رنـگ مـواد پروتئینـی ماننـد گوشـت 
قرمـز، مـرغ یا ماهـی را به خـود ببینند.

گرچـه برخی نهاد هـا مانند کمیته امـداد و جمعیت 
هـالل احمـر در قالـب برنامه هایـی ماننـد نـذر آب 
بـرای حـل مشـکالت تأمین امکانـات بهداشـتی و 
آب آشـامیدنی بـه ایـن مناطـق ورود کرده انـد، امـا 
وسـعت مناطـق و حجم محرومیـت در این مناطق 
چنـان زیـاد اسـت کـه یـک یـا دو نهـاد حاکمیتـی 
نمی تواننـد بـه صـورت کامـل به ایـن مـورد بپردازند 
و تمامـی این مشـکالت را رفـع کنند به همین دلیل 
نیـاز اسـت تـا نهاد های خیریـه به این مناطـق ورود 

پیـدا کنند.
)ع(  رضـا  امـام  بـه  متوسـلین  مؤسسـه خیریـه 
یکـی از گروه هـای خیریـه ای اسـت کـه طی سـال 
گذشـته تاکنـون بـا برنامه ریـزی و اجـرای طرحی 
بـه نـام »هم نمـک« ضمـن مقابله بـا اسـراف، می 
کوشـد به اطعـام نیازمنـدان با حفـظ ادب و احترام 

ایـن عزیـزان همـت گمـارد. بـا توجـه بـه آغـاز مـاه 
محـرم و وجـود نـذورات مختلـف در ایـن مـاه این 
مؤسسـه خیریـه تصمیـم دارد طرح هم نمـک را در 
مناطـق محـروم جازموریـان اجـرا کنـد، بـرای ایـن 
کار نیـز هـدف پرمعنایـی دارد؛ در شـهر های بزرگ و 
تهـران نـذورات فراوانـی به ویـژه در دهـه اول محرم 
پخـت و توزیـع می شـود که به جـز نیازمنـدان افراد 
غیرنیازمنـد هم به این نذورات دسترسـی دارند، اما 
در بسـیاری از مناطـق محـروم با توجـه به جمعیت 
آن ها هم نذورات کمتر اسـت و هم دسترسـی افراد 
بـه غـذای کافی در سـایر ایام کمتر اسـت، به همین 
منظـور مؤسسـه خیریـه امام رضـا)ع( در دهـه اول 
محـرم امکانـات و تجهیـزات خـود را بـرای پخت و 
توزیـع 10 هزار پـرس غذای گرم، به اسـتان کرمان و 
شـهر زهکلوت منتقل کـرده تا روزانـه بتواند بیش از 
۲ هـزار غـذای گرم میـان مردم نیازمنـد این منطقه 

توزیـع کند.

بی آبی تنها مصیبت مردم 
جازموریان نیست

ــان  ــتان کرم ــای در اس ــر میوه ه ــت اکث ــل برداش فص
فــرا رســیده اســت و طبــق آمــار ۲۴ درصــد از باغ هــای 
میــوه کشــور نیــز در اســتان کرمــان قــرار گرفتــه اســت 
ابتــدای ســال جــاری بــود کــه هجــوم دســته های 
ــوب کرمــان آغــاز شــد  ــه جن ــی ب ــخ دریای ــی مل میلیون
کانون هــای  بزرگتریــن  از  یکــی  بــه  جازموریــان  و 
ســم پاشــی هوایــی و زمینــی کشــور تبدیــل شــد.

ــخ در  ــه کولنی هــای مل ــه رفت ــا آغــاز فصــل گرمــا رفت ب
کرمــان مهــار شــدند امــا حــاال وجــود یــک آفــت غیــر 
بومــی دیگــر کــه در مرکــز اســتان کرمــان پدیــدار شــده 
ــش  ــا را پی ــوم ملخ ه ــر از هج ــدی ت ــر ج ــت خط اس
روی کشــاورزان قــرار داده اســت و صــدای وز و وز بــال 
مگس هــا خــاک از ســر کشــاورزان ربــوده اســت.

مگس مدیترانــه ای میلیون ها تن میوه را 
در معرض تخریب قرار داده اســت

آفتــی بــه نــام مگــس میــوه خــوار مدیترانــه ای؛ ایــن 
ــران  ــمان نگ ــا چش ــن روزه ــان ای ــخت ج ــره س حش
کشــاورزان کرمــان را بــه ســمت باغ هــا معطــوف کــرده 
اســت. اگــر درختــان در شــهر کرمــان و مناطــق دیگــر 
اســتان شــاهد نصــب تله هــای زرد رنگــی هســتند 
ــد  ــان امیدوارن ــتان کرم ــاورزی اس ــئوالن کش ــه مس ک
ــا اســتفاده از آنهــا ایــن آفــت را مهــار کننــد. بتواننــد ب

ایــن آفــت در طــول ســال چهــار بــار دوره زندگــی 
ــد  ــپری می کنن ــی س ــی در پ ــل های پ ــود را در نس خ
و هــر بــار تخــم گــذاری نیــز 300 تخــم می گــذارد 

و در زمــان کوتاهــی موجــب از بیــن رفتــن میــوه 
ــاه  ــناس گی ــی زاده، کارش ــد تق ــحر محم ــود. س می ش
ــره  ــن حش ــد: ای ــر می گوی ــا مه ــو ب ــکی در گفتگ پزش
بومــی اســتان کرمــان نیســت و از ســال 9۷ در شــمال 
اســتان دیــده شــده امــا پیــش از آن در باغ هــای 
اســت. شــده  مشــاهده  کرمــان  اســتان  جنــوب 

وی تصریــح کــرد: هــم اکنــون اســتان هایی ماننــد 
ــت  ــن آف ــا ای ــدران ب ــان، مازن ــان، خراس ــزد، اصفه ی
بــرای  تحقیقاتــی  طرح هــای  و  هســتند  مواجــه 
اســت. انجــام  حــال  در  ایــن حشــره  بــا  مقابلــه 

وی بــا اشــاره بــه اینکــه فصــل برداشــت میــوه در اســتان 
ــر  ــض تغیی ــه مح ــره ب ــت: حش ــده گف ــاز ش ــان آغ کرم
ــر  ــت ب ــان برداش ــه زم ــدن ب ــک ش ــوه و نزدی ــگ می رن
و الرو مگــس  تخــم گــذاری می کننــد  میوه هــا  روی 
از میــوه تغذیــه می کنــد و ظــرف چنــد روز موجــب 

گندیدگــی کامــل میــوه بــر روی درختــان می شــود.
وی بیــان کــرد: آنچــه اهمیــت دارد همــکاری کشــاورزان 
بــا کارشناســان کشــاورزی و اســتفاده از روش هــای 
اســت. کنتــرل  بــرای  موجــود  تلفیقــی  و  علمــی 

حشــره در مقابل سم پاشی مقاوم است
مهم تریــن  از  یکــی  را  تله هــا  از  اســتفاده  وی 
مدیترانــه ای  مگــس  بــا  مقابلــه  راهکارهــای 
ــتفاده  ــا اس ــت ب ــا آف ــارزه ب ــرد: مب ــان ک ــت و بی دانس
بایــد  و  نیســت  امکان پذیــر  تنهایــی  بــه  ســم  از 
شــود. اســتفاده  موجــود  تلفیقــی  روش هــای  از 

ــن حشــره  ــب ای وی ادامــه داد: متأســفانه درصــد تخری
روز  در عــرض چنــد  و می توانــد  اســت  بــاال  بســیار 
ــد. ــرار ده ــود ق ــر خ ــت تأث ــر را تح ــاغ مثم ــا ب هکتاره

24 درصد باغ های میوه کشــور در کرمان 
وجود دارد

ــوه  ــای می ــد از باغ ه ــود ۲۴ درص ــه وج ــاره ب ــا اش وی ب
کشــور در کرمــان گفــت: در اســتان کرمــان ســاالنه 
3 میلیــون 500 تــن میــوه تولیــد می شــود کــه نیــاز 
می کنــد. تأمیــن  را  بــازار  از  توجهــی  قابــل  بخــش 

مکفیــل  تلــه  از  اســتفاده  بــر  تاکیــد  بــا  وی 
چســب  و  فرمــون  از  تله هــا  ایــن  در  کــرد:  بیــان 
ســراتراب  مایــع  از  اســتفاده  و  می شــود  اســتفاده 
اســت. توصیــه شــده  نیــز  و هیدرولیــزات مســموم 

کشــاورزان با کارشناسان جهاد کشاورزی 
کنند همکاری 

شــمال  جهادکشــاورزی  نباتــات  حفــظ  مدیــر 
اظهارداشــت:  مهــر  بــا  گفتگــو  در  کرمــان  اســتان 
باغ هــای  در  آفــت  ایــن  کنتــرل  و  ردیابــی  کار 
شــمال اســتان کرمــان بــه خوبــی پیــش مــی رود 
کارشناســان  بــا  می خواهیــم  هــم  کشــاورزان  از  و 
باشــند. داشــته  را  الزم  همــکاری  کشــاورزی 

اســتان کرمــان  شــمال  در  افــزود:  طاهــری  ناصــر 
و  گلبــاف  در  بــار  نخســتین  بــرای  آفــت  ایــن 
ماهــان دیــده شــد کــه در ســال جــاری گســترده 
اســت. یافتــه  افزایــش  آفــت  ایــن  مشــاهده 

وی بیــان کــرد: همــکاری کشــاورزان و گــزارش مشــاهده 
ــه جهــاد کشــاورزی و آغــاز فــوری  ــه حشــره ب ایــن گون

و  آفــت  کنتــرل  در  می توانــد  مبــارزه  روش هــای 
ــر  ــیار مؤث ــرما بس ــل س ــره در فص ــردن حش ــن ب از بی
ــن  ــارزه ای ــی و مب ــان کــرد: کار ردیاب باشــد. طاهــری بی
ــاد  ــی کارشناســان جه ــی از ســرفصل های اصل ــت یک آف
کشــاورزی اســتان کرمــان اســت و مهمتریــن روش 

مقابلــه هــم اســتفاده از تله هــای زرنــد رنــد تــری مدلــور 
و تعذیــه ســراتراپ و تله هــای زرد چســبنده اســت.

وی از اجــرای طرح هــای حمایتــی بــرای مقابلــه بــا 
ــزات  ــن هیدرولی ــرد: پروتئی ــان ک ــر داد و بی ــت خب آف
مهمتریــن عامــل از بیــن برنــده ایــن آفــت اســت و هــر 

هشــدار مسووالن سازمان های کشاورزی شــمال و جنوب استان به کشاورزان مناطق سردسیری در خصوص مگس مدیترانه ای

جوالن مگس مدیترانه ای در باغ های استان

فصـل برداشـت میـوه در مناطـق سردسـیری شـمال و جنوب اسـتان فرا رسـیده و ایـن در حالی اسـت که 
باغـات جنـوب کرمـان پـس از ریشـه کن شـدن ملخ هـا در جنـوب به تصـرف مگس هـای مدیترانـه ای در 
آمده اند.حشـره بـه محـض تغییـر رنگ میوه و نزدیک شـدن به زمان برداشـت بـر روی میوه ها تخـم گذاری 
می کننـد و الرو مگـس از میـوه تغذیـه می کنـد و ظـرف چنـد روز موجـب گندیدگـی کامـل میـوه بـر روی 
درختان می شـود.البته این مگس پس از جنوب خود را به باغات شـمالی اسـتان هم رسـانده و کشـاورزان 
منطقـه شـمالی اسـتان نیـز در حال مبـارزه با این افت هسـتند. سـازمان کشـاورزی جنـوب می گوید: این 

حشـره قـدرت تخریبـی باالیـی دارد و کشـاورزان باید مراقـب ان باشـند و کارهـای الزم را انجام دهند.

معـاون بهبود تولیـدات گیاهی سـازمان جهاد 
کشـاورزی جنوب کرمان اظهار داشـت: ردیابی 
آفـت مگس میـوه مدیترانـه ای از اردیبهشـت 
مـاه امسـال در باغ هـای سردسـیری منطقـه 
دلفـارد آغـاز و در حـال انجـام اسـت.مگس 
مدیترانه ای دشـمِن بیـش از ۳۵۰ گونه گیاهی 
از جملـه درختـان میـوه هسـته دار، دانـه دار، 
و  جالیـزی  محصـوالت  انـواع  و  گرمسـیری 
صیفـی بـا قـدرت تخریبـی بیـش از ۵۰ تـا 9۰ 
درصـد اسـت.عملیات مبـارزه علیـه مگـس 
میـوه مدیترانـه ای در ۱۰۵ هکتـار از باغ هـای 

آلـوده جنـوب کرمـان انجام شـد. 
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قلعه گنج در تولید لباس 
فرم مدرسه خودکفا شد

چهــار کارگاه دوخــت در قلعه گنــج شــهر نمونــه اقتصــاد 
مقاومتــی، لبــاس فــرم 1۷ هــزار دانش آمــوز ایــن 

ــد. ــد می کنن ــتان را تولی شهرس
ــال  ــه در س ــد از اینک ــج بع ــا، قلعه گن ــزارش ایرن ــه گ ب
93 بــه عنــوان شــهر نمونــه اقتصــاد مقاومتــی انتخــاب 
ــف  شــد، تحــوالت چشــمگیری را در حــوزه هــای مختل
تجربــه کــرد و رشــد 500 درصــدی ســرمایه گذاری، نشــانه 
دگرگــون شــدن اقتصــاد ایــن دیــار اســت و در ایــن بیــن 
خودکفایــی در تولیــد لبــاس فرم مــدارس، توفیقــی دیگر 
ــای  ــته خانواده ه ــه در گذش ــرا ک ــود چ ــوب می ش محس
ــه  ــرم فرزندانشــان ب ــاس ف ــه لب ــرای تهی قلعه گنجــی ب
ــه  ــتان مراجع ــز اس ــی مرک ــاور و حت ــتانهای مج شهرس
می کردنــد و بعضــا برخــی از لبــاس فروشــی ها، لبــاس 
ــر  ــاده از اســتانهای دیگ ــه صــورت آم ــدارس را ب ــرم م ف
وارد می کردنــد بــه گونــه ای کــه خیاط هــای بومــی 

ــد. ــوزه ورود کنن ــن ح ــه ای نمی توانســتند ب
امــا امــروز با تســهیالتی کــه دولــت و بنیاد مســتضعفان 
ــا بیــش از ۲0  ــار کارگاه تولیــدی ب ــد، چه فراهــم کرده ان
خیــاط ماهــر، لبــاس فــرِم دانــش آمــوزان قلعه گنــج را 
در تمامــی مقاطــع تحصیلــی تهیــه و عرضــه می کننــد، 
ــد  ــن شهرســتان هــم تاکی ــرورش ای ــوزش و پ اداره آم
کــرده کــه خانواده هــا بــرای تهیــه لبــاس فرزندانشــان 

بــه ایــن واحدهــای تولیــدی مراجعــه کننــد.
مدیــر اداره آمــوزش و پــرورش قلعه گنــج در ایــن بــاره 
گفــت: تعــداد 1۷ هــزار دانش آمــوز در تمامــی مقاطــع 
ــه کالس درس  ــال ب ــتان امس ــن شهرس ــی ای تحصیل
ــر  ــزار و 800 نف ــت ه ــداد هف ــن تع ــه از ای ــد ک می رون

ــر هســتند. ــر دخت پســر و 9 هــزار و ۲00 نف
ســعید احمــدی افــزود: مدیــران مــدارس هــم موظــف 
شــده اند بــا تولیدکننده هایــی قــرارداد ببندنــد کــه مــورد 

تائیــد آمــوزش و پــرورش هســتند.
ــد و اشــتغال  ــت از تولی ــزوم حمای ــه ل ــا اشــاره ب وی ب
ــی،  ــی، بهرام ــای صادق ــرد: تولیدی ه ــوان ک ــه عن منطق
فــرم  لبــاس  تولیــدی  و  ســورگ آباد  عزیــزی 
ــتند  ــد هس ــورد تایی ــاد م ــه علی آب ــودک در محل مهدک
ــاس فــرم  ــه لب ــرای تهی و انتظــار مــی رود خانواده هــا ب

ــد. ــه کنن ــز مراجع ــن مراک ــه ای ــان ب فرزندانش
احمــدی تصریــح کــرد: در تولیــد لبــاس فــرم مــدارس 
ــه  ــت ک ــه اس ــورد توج ــم، م ــاخصه  مه ــری ش ــک س ی
ــر  ــد نظ ــی را م ــداف تربیت ــالمی و اه ــای اس ارزش ه
ــودن  ــاه نب ــد، شــاخصه هایی همچــون کوت ــرار می ده ق
لبــاس و آســتین و همچنیــن اســتفاده نکــردن از 
محیــط  و  دانش آمــوزان  شــان  از  دور  طرح هــای 

ــت. ــت اس ــز اهمی ــز حائ ــی نی تربیت
وی ادامــه داد: نهادینــه کــردن لبــاس فــرم، باعــث 
و  دانش آمــوزان  میــان  در  شــکلی  اتحــاد  ایجــاد 
ــن  ــت و همچنی ــم و تربی ــط تعلی ــازی محی همسان س
ــی و  ــان غن ــی می ــه  طبقات برداشــتن شــکاف ها و فاصل

ــت. ــا اس ــاس ه ــن لب ــای ای ــه مزای ــر از جمل فقی
ــش  ــرم دان ــاس ف ــگ لب ــوع و رن ــوص ن وی در خص
ــگ  ــت: رن ــار داش ــز اظه ــتان نی ــن شهرس ــوزان ای آم
لبــاس دانش آمــوزان مقطــع ابتدایــی پســرانه، پیراهــن 
آبــی روشــن و شــلوار آبــی تیــره اعــالم شــده و دانــش 
آمــوزان دختــر ایــن مقطــع تحصیلــی می بایســت 

ــند. ــته باش ــفید داش ــه س ــش و مقنع ــوی بنف مانت
مدیــر آمــوزش و پــرورش قلعه گنــج اضافــه کــرد: 
دانــش آمــوزان پســر مقطــع متوســطه اول نیــز پیراهــن 
آبــی تیــره و شــلوار ســرمه  ای فاســتونی و دختــران این 
ــه  ــاده و مقنع ــکی س ــوی زرش ــد مانت ــم بای ــع ه مقط

ســماقی زریــن بپوشــند.
ــع  ــوزان پســر در مقط ــش آم ــرای دان ــه داد: ب وی ادام
متوســطه دوم پیراهــن کــرم و شــلوار قهــوه ای ســوخته 
مقطــع  ایــن  دختــران  و  شــده  اعــالم  فاســتونی 
ــره یشــمی و مقنعــه  ــوی ســبز تی ــد مانت ــی بای تحصیل

ــند. ــته باش ــکی داش مش
احمــدی تصریــح کــرد: درواقــع انحصــار و محدودیتــی 
نســبت بــه دوخــت لبــاس فــرم مــدارس در قلعــه گنــج 
وجــود نــدارد منتهــی کارگاه هــای خیاطــی مــورد تائیــد 

ــده  ــر ش ــار کارگاه ذک ــن چه ــرورش، همی ــوزش و پ آم
هســتند.

مدیــر آمــوزش و پــرورش قلعه گنــج همچنیــن عنــوان 
کــرد: البتــه پوشــیدن لبــاس فــرم مــدارس در برخــی از 
روســتاها چنــدان مرســوم نیســت چــون اجــرای ایــن 
طــرح در مناطــق کــم برخــوردار و محــروم، مشــکالتی 
ــرده  ــم ک ــا فراه ــای آنه ــوزان و اولی ــش آم ــرای دان ب

اســت.
وی بــا اشــاره بــه چنــد فرزنــدی بــودن برخــی از 
ــی  ــوان مال ــزود: نداشــتن ت خانواده هــای روســتایی اف
ــرم باعــث فشــارهای اقتصــادی  ــاس ف ــه لب ــرای تهی ب
بــرای برخــی از خانواده هــا شــده و درواقــع ایــن 
خانوارهــا نمــی تواننــد لبــاس فــرم چنــد فرزنــد خــود را 

ــد. ــداری کنن ــا خری ــه و ی ــان تهی همزم
مدیــر آمــوزش و پــرورش قلعــه گنــج گریــزی بــه بحث 
ــی  ــع ابتدای ــرم مقط ــاس ف ــت: لب ــا زد و گف ــت ه قیم
کالس هــای اول و دوم 80 هــزار تومــان، ســوم 90، 
ــان قیمــت  ــارم و پنچــم و ششــم هــم 110 هزارتوم چه

ــذاری شــده اســت. گ
ــوزان  ــش آم ــرم دان ــاس ف ــت لب ــه داد: قیم وی ادام
مقاطــع راهنمایــی و دبیرســتان نیــز از 135 تــا 150 هــزار 
تومــان براســاس ســایز دانــش آمــوزان، متغییــر اســت.

ــعه و  ــرح توس ــتانی ط ــر شهرس ــدادی مدی ــدی امان مه
آبادانــی قلعــه گنــج نیــز بــه خبرنــگار ایرنــا گفــت: بنیــاد 
مســتضعفان امســال هیچگونــه طــرح و برنامــه ای برای 
ــه  ــا در تهی ــدارد ام ــوزان ن ــرم دانش آم ــاس ف ــن لب تامی

ــی صــورت خواهــد گرفــت. ــر کمــک های لوازم التحری
در  هــم  دادخــدا  چــاه  بخشــدار  احمــدی  مجیــد 
خصــوص تهیــه لبــاس فــرم دانــش آمــوزان دختــر ایــن 
ــران  ــا مســاعدت یکــی از خی ــار داشــت: ب مناطــق اظه
ــدازی کارگاه  ــرای راه ان ــداری، ب ــه بخش ــده ک ــرر ش مق
لبــاس فــرم دانــش آمــوزان دختــر، یــک مکانــی را بــا 
تامیــن چــرخ خیاطــی در اختیــار ایــن خیــر قــرار دهــد 
ــدازی  ــر را راه ان ــورد نظ ــکان و کارگاه م ــروز م ــا ام و م

کرده ایــم.
مختــار تقی پــور مدیــر اداره آمــوزش و پــرورش بخــش 
ــدارس  ــرم در م ــاس ف ــت: لب ــم گف ــدا ه ــاه دادخ چ
ــدان مــورد توجــه خانواده هــا  ــن بخــش چن پســرانه ای
نیســت و بیشــتر دانش آمــوزان بــا لبــاس بلوچــی 
و لبــاس فارســی معمولــی در کالس درس حاضــر 
ــرای  ــه الزامــی ب می شــوند و درواقــع مــا هــم هیچگون
پوشــیدن لبــاس فــرم نداریــم امــا دانش آمــوزان 

ــند. ــرم می پوش ــاس ف ــر، لب دخت
خیــاط و تولیــد کننــده لبــاس فــرم مــدارس نیــز اظهــار 
ــاس  ــج، لب ــی قلعه گن ــروز اهال ــبختانه ام ــت: خوش داش
ــه  ــتان تهی ــل شهرس ــط از داخ ــان را فق ــرم فرزندانش ف
می کننــد و همیــن امــر باعــث شــده کــه حجــم کارمــان 

ــد. افزایــش یاب
مجیــد صادقــی افــزود: بــا کمبــود چرخ خیاطــی مواجــه 
هســتیم و بــرای دریافــت تســهیالت توســعه کارگاه بــه 
ــم  ــه کردی ــر مراجع ــای دیگ ــتضعفان و جاه ــاد مس بنی
ــتیم  ــد نتوانس ــن کارمن ــتن ضام ــل نداش ــه دلی ــا ب ام
تســهیالتی دریافــت کنیــم حتــی بانــک جوازهــای 

ــد. ــول نمی کن ــبمان را قب کس
ــش از  ــای بی ــک ُبرش ه ــم این ــا ه ــرد: م ــان ک او بی
ــام  ــتی انج ــی دس ــا قیچ ــاس را ب ــت لب ــد دس یکص
می دهیــم و ایــن امــر باعــث شــده انگشــتان دســتمان 
ــان  ــای کارگاهم ــی فض ــود و از طرف ــته ش ــته پوس پوس

ــم کوچــک اســت. ه
ــوزان  ــری دانش آم ــت 1۷ هــزار نف ــه جمعی ــا توجــه ب ب
در قلعه گنــج، توســعه کارگاه هــای تولیــدی مــی توانــد 
ــی  ــا را شــتاب دهــد و از طرف ــاس ه ــد دوخــت لب رون
ــی  ــادی اهال ــه اقتص ــودن بنی ــف ب ــت و ضعی محرومی
ــد  ــن شهرســتان ایجــاب مــی کن مناطــق روســتایی ای
خیــران بیشــتری بــه بحــث تولیــد لبــاس فــرم و تهیــه 
ــزه  ــش انگی ــث افزای ــرده و باع ــر ورود ک ــوازم تحری ل
ــم و  ــل عل ــه تحصی ــوزان ب ــویق دانش آم ــتر و تش بیش

ــوند. ــش ش دان

ان
نگی

فره

صاد
اقت

کودک آزاری بیشترین علت تماس 
جیرفتی ها با اورژانس اجتماعی

وعده حاجی میرزایی 
برای مطالبات فرهنگیان 

مردم از خرید طالی دسته دوم 
خودداری کنند

از  فــرار  ديــده، خودكشــی،  آزار  زنــان  و 
منــزل، زوجيــن متقاضــی طــالق، كــودكان 
در  دختــران  و  زنــان  خيابانــی،  و  كار 
ــوالن  ــالمندان و معل ــيب و س ــرض آس مع
ــا شــماره تمــاس 1۲3 تمــاس  ــده ب آزار دي
ــود.  ــيدگی ش ــريع رس ــا س ــد ت ــرار كنن برق
ــز  ــن مرک ــای ای ــوزش ه ــه آم ــوی، ب صف
داشــت:  اظهــار  و  اشــاره  مــدارس  در 
در  اجتماعــی  اورژانــس  آموزش هــای 
و  دخترانــه  مــدارس  دبســتان  مقطــع 
زمینــه  در  جيرفــت  شهرســتان  پســرانه 
آمــوزش خودمراقبتــی، معرفــی خــط 1۲3 
ــگیری  ــوزش پیش ــی، آم ــس اجتماع اورژان
آســيب  تعريــف  و  آزاری  كــودك  از 
اورژانــس  كاركنــان  توســط  اجتماعــی 
شــد. ارائــه  دانش آمــوزان  بــه  اجتماعــی 

و  آمـوزش  پیشـنهادی  وزیـر 
پـرورش وعده داد کـه مطالبات 
معلمـان حق التدریسـی و خرید 
و  می کنـد  محقـق  را  خدمتـی 
بـرای  مجلـس  مصوبـه  قانـون  نامـه  آییـن 
اسـتخدام در آمـوزش و پـرورش را نیـز تـا 
و  تصویـب  دولـت  در  مهـر  پایـان  از  پیـش 
ابـالغ خواهـد کرد.محسـن حاجـی میرزایـی 
و  مجلـس  دیـروز  صبـح  علنـی  جلسـه  در 
در جریـان دفـاع از برنامه هـای خـود بـرای 
پـرورش گفـت:  و  آمـوزش  وزارت  تصـدی 
خیـل عظیمـی از نمایندگان پشـتوانه آموزش 
و پـرورش هسـتند کـه سـعی می کنیـم بـا 
اسـتفاده از ایـن ظرفیـت وضعیـت آمـوزش 
همچنیـن  ببخشـیم.  بهبـود  را  پـرورش  و 
مطالبـات معلمـان حـق التدریسـی و خریـد 

نامـه  آییـن  و  کـرده  محقـق  را  خدمتـی 
اسـتخدام  بـرای  مجلـس  مصـوب  قانـون 
را نیـز تـا پیـش از مهـر بـه تصویـب دولـت 
خواهیـم رسـاند. توسـعه مـدارس دولتـی و 
افزایـش کیفیـت آن جـزء برنامه هـای مـن 
مـدارس  بـا  مخالفتـی  مـن  اگرچـه  اسـت 
غیـر دولتـی نـدارم، امـا وظیفـه دارم کیفیت 
مـردم  تـا  دهـم  ارتقـاء  را  دولتـی  مـدارس 
قـدرت انتخـاب داشـته باشـند. مـا بایـد بـا 
جـو جغرافیایـی در آموزش و پـرورش مقابله 
از  آمـوز  دانـش  یـک  درحال حاضـر  کنیـم. 
بـه مدرسـه  نمی توانـد  یـک طـرف خیابـان 
آن طـرف خیابـان بـرود زیـرا ضوابـط منطقه 
بنـدی ایـن اجـازه را نمی دهـد. در حالـی کـه 
مـن معتقـدم والدیـن بایـد امـکان انتخـاب 

باشـند. داشـته  را  فرزندانشـان  مدرسـه 

نایب رئیـس  یزدانـی  مسـعود 
اتحادیـه طـال و جواهر تهـران به 
مـردم توصیـه کـرد کـه از خریـد 
اجتنـاب  دسـت دوم«  »طـالی 
کننـد زیرا ایـن موضـوع تبعـات و پیامدهای 
منفـی را بـرای خریداران ایجاد کـرده و باعث 

متضـرر شـدن آنـان می شـود.
مسـعود یزدانـی معامـالت طالی دسـت دوم 
را دارای مشـکالت زیـادی دانسـت و گفـت: 
اکثر طالهای دسـت دوم عرضه شـده در بازار 
بـا مشـکالت عیـاری و فنـی همـراه اسـت و 
غالـب مـردم در موقـع فـروش بـا معضالتی 
مواجـه می شـوند. وی با اشـاره به مشـکالت 
بهداشـتی و سـالمتی در طـالی دسـت دوم 
ایـن  مصرف کننـدگان  معمـواًل  داد:  ادامـه 
مصنوعـات بـا بیماری هـای پوسـتی مواجـه 

می شـوند و ایـن معامـالت از نظـر اتحادیـه 
غیرمجـاز بوده و خریـداران در صورت هرگونه 
مشـکلی در ایـن طالهـا امـکان پیگیـری از 
طریـق اتحادیه را نخواند داشـت. نایب رئیس 
اتحادیـه طـال و جواهـر تهـران افـزود: در این 
انجـام  پیگیری هایـی  اتحادیـه  ایـن  راسـتا 
داده تـا ممنوعیـت فروش طالی دسـت دوم 
در قانـون نظـام صنفـی نیـز قیـد شـود و بـا 
متخلفـان ایـن حـوزه برخـورد قضایی صورت 
گیـرد. یزدانـی از همه خریـداران طال، جواهر، 
نقـره و سـکه خواسـت بـا دقـت و رعایـت 
مـوارد قانونـی اقـدام بـه خریـد کننـد و در 
معامـالت خـود از موضوعاتی کـه از آن اطالع 
ندارنـد بـا مشـورت از اتحادیـه یا افـراد مورد 
وثـوق و مـورد اعتمـاد صنفـی خریـد خـود را 

دهند. انجـام 

ــان  ــتان کرم ــی اس ــروی انتظام ــده نی فرمان
بــا بیــان اینکــه از شــمال تــا جنــوب اســتان 
کرمــان درگیــر ترانزیــت مــواد مخــدر اســت 
گفــت: راه انــدازی بیــش از 3 هــزار و 600 
کارگاه تولیــد شیشــه در کشــورهای همســایه 
زنــگ خطــری بــرای کرمــان اســت. بــه 
کرمــان،  از  تســنیم  خبرگــزاری  گــزارش 
امــروز  ناظــری عصــر  عبدالرضــا  ســردار 
در جلســه شــورای هماهنگــی مبــارزه بــا 
ــا حضــور  مــواد مخــدر اســتان کرمــان کــه ب
ــا  ــارزه ب ــتاد مب ــرکل س ــی دبی ــردار مومن س
ــاره  ــا اش ــد ب ــزار ش ــور برگ ــدر کش ــواد مخ م
ــا مــواد  ــارزه ب ــه اینکــه اولویــت در امــر مب ب
ــار داشــت: در  مخــدر پیشــگیری اســت اظه
ــادان  ــان معت ــع آوری و درم ــدت جم کوتاه م
در  معتــادان  بــا  مقابلــه  بــرای  متجاهــر 

ــت. ــه اس برنام

ــور  ــهید در کش ــزار ش ــاره  13 ه ــا اش وی ب
ــود  ــان خ ــدر ج ــواد مخ ــا م ــارزه ب ــرای مب ب
ــد  گفــت: در اســتان کرمــان در  ــار کردن را نث
حــال حاضــر چهــار ایســت بازرســی مصــوب 
داریــم کــه ایســت بازرســی مرصــاد فعالیــت 
ــده  ــه دارد. فرمان ــه بقی ــبت ب ــتری نس بیش
ــان  ــا بی ــان ب ــتان کرم ــی اس ــروی انتظام نی
ــان  ــوب اســتان کرم ــا جن ــه از شــمال ت اینک
مــواد  قاچــاق  تــردد کاروان هــای  درگیــر 
بیــش  راه انــدازی  افــزود:  اســت  مخــدر 
از 3 هــزار و 600 کارگاه تولیــد شیشــه در 
ــرای  ــری ب ــگ خط ــایه زن ــورهای همس کش

ــت. ماس
وی افــزود: نیازمنــد بســیج همــه مســئوالن 
ــد  ــم رش ــازه ندهی ــا اج ــتیم ت ــا هس و نهاده
اســتان  در  ترانزیــت  رشــد  و  کشــفیات 
ــه مــواد  ــادان ب ــا رشــد تعــداد معت کرمــان ب

ــر  ــه در غی ــراه نباشــد ک ــی هم مخــدر صنعت
ایــن صــورت بــا آســیب های زیــادی مواجــه 

می شــویم.
ــداد  ــد تع ــر چن ــه ه ــان اینک ــا بی ــری ب ناظ
در  مســلحانه  درگیــری  و  ســالح  کشــف 
اســتان کرمــان کــم شــده اســت گفــت: امــا 
اســتان کرمــان رتبــه دوم کشــف مــواد مخدر 
ــال  ــد فع ــال 33 بان ــور را دارد و امس در کش
ــر از  ــواد مخــدر و حــدف دو نف در قاچــاق م

ــتیم. ــرار را داش اش
ــن  ــتگی بی ــه وابس ــه اینک ــاره ب ــا اش وی ب
ــتان  ــتان سیس ــا اس ــا ب ــتان م ــف اس طوای
و بلوچســتان امــر مقابلــه را بــا مشــکل 
ــش  ــور بی ــرد: حض ــوان ک ــرده عن ــرو ک روب
ــکونت  ــه، س ــاع بیگان ــر اتب ــزار نف از 350 ه
خرده فروشــان در حاشــیه شــهرها، گرایــش 
بانــوان بــه مصــرف مــواد مخــدر و افزایــش 
مــواد  قاچــاق  از  متاثــر  امنیتــی  جرائــم 
ــان  ــتان کرم ــه اس ــت ک ــائلی اس ــدر مس مخ

می کنــد. تهدیــد  را 
ــان  ــتان کرم ــی اس ــروی انتظام ــده نی فرمان
بــا بیــان اینکــه تجدیــد نظــر در قوانیــن 
ــگاه  ــکیل پای ــدر و تش ــواد مخ ــا م ــارزه ب مب
عملیاتــی مشــترک بیــن کرمــان سیســتان و 
ــود  ــنهاد می ش ــزگان پیش ــتان و هرم بلوچس
و  اطالعاتــی  پایــگاه  تشــکیل  افــزود: 
ــان  ــان، خراس ــن کرم ــترک بی ــی مش عملیات

جنوبــی و یــزد و امــکان بهره بــرداری از تیــم 
آتــش هوانیــروز در ایــن حــوزه اهمیــت دارد.

شناســایی  پهبــاد  ســایت  راه انــدزی  وی 
مهاجــم و واگــذاری تجهیــزات فنــی بــه 
گفــت:  و  دانســت  ضــروری  را  اســتان 
ــد جهــت  واگــذاری خودروهــای شاســی بلن
بکارگیــری در کویــر و واگــذاری خودروهــای 
مقابلــه  امــر  در  اســتفاده  جهــت  تیــزرو 
ــوزه  ــن ح ــادی در ای ــک زی ــتان کم ــه اس ب

. می کنــد
بیشــتر بــار درمــان معتــادان اســتان کرمــان 

بــه عهــده بخــش خصوصــی اســت
ــه  ــس کمیت ــماعیلی رئی ــه اس ــن جلس در ای
بــا مــواد مخــدر  مبــارزه  درمــان ســتاد 
ــه ۴53  ــه اینک ــاره ب ــا اش ــان ب ــتان کرم اس
مرکــز درمــان اعتیــاد در اســتان کرمــان 
ــداد  ــن تع ــت: از ای ــار داش ــود دارد اظه وج
5۲ مرکــز دولتــی و ۴01 مرکــز خصوصــی 

هســتند.
وی بــا بیــان اینکــه بیشــتر بــار درمــان 
ــی  ــش خصوص ــده بخ ــه عه ــا ب ــادان م معت
اســت گفــت: ۷3 هــزار نفــر از معتــادان 
ــت  ــاد تح ــرک اعتی ــای ت ــتان در کمپ ه اس
ــی  ــد مانای ــه 9۷.5 درص ــتند ک ــان هس درم
ــرای  ــتفاده از دارو ب ــا اس ــاد ب ــان اعتی درم
معتــادان اســتان کرمــان کــه اعتیــاد خــود را 

ــود دارد. ــد وج ــرک کردن ت

ایـن عزیـزان همـت گمـارد. بـا توجـه بـه آغـاز مـاه 
محـرم و وجـود نـذورات مختلـف در ایـن مـاه این 
مؤسسـه خیریـه تصمیـم دارد طرح هم نمـک را در 
مناطـق محـروم جازموریـان اجـرا کنـد، بـرای ایـن 
کار نیـز هـدف پرمعنایـی دارد؛ در شـهر های بزرگ و 
تهـران نـذورات فراوانـی به ویـژه در دهـه اول محرم 
پخـت و توزیـع می شـود که به جـز نیازمنـدان افراد 
غیرنیازمنـد هم به این نذورات دسترسـی دارند، اما 
در بسـیاری از مناطـق محـروم با توجـه به جمعیت 
آن ها هم نذورات کمتر اسـت و هم دسترسـی افراد 
بـه غـذای کافی در سـایر ایام کمتر اسـت، به همین 
منظـور مؤسسـه خیریـه امام رضـا)ع( در دهـه اول 
محـرم امکانـات و تجهیـزات خـود را بـرای پخت و 
توزیـع 10 هزار پـرس غذای گرم، به اسـتان کرمان و 
شـهر زهکلوت منتقل کـرده تا روزانـه بتواند بیش از 
۲ هـزار غـذای گرم میـان مردم نیازمنـد این منطقه 

توزیـع کند.

بیشتر بار درمان معتادان استان 

به عهده بخش خصوصی است
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مقابلــه هــم اســتفاده از تله هــای زرنــد رنــد تــری مدلــور 
و تعذیــه ســراتراپ و تله هــای زرد چســبنده اســت.

وی از اجــرای طرح هــای حمایتــی بــرای مقابلــه بــا 
ــزات  ــن هیدرولی ــرد: پروتئی ــان ک ــر داد و بی ــت خب آف
مهمتریــن عامــل از بیــن برنــده ایــن آفــت اســت و هــر 

کشــاورز در صــورت خریــداری ایــن نــوع آفــت کش هــا 
نمی کننــد. پرداخــت  را  خریــد  هزینــه  ســوم  یــک 

اکثر باغ های مناطق سردســیر استان 
پتانســیل آلودگی را دارند

بیــن  از  توانمنــدی  آفــت  ایــن  کــرد  تاکیــد  وی 

را  آلــوده  مناطــق  محصــول  درصــدی   100 بــردن 
اشــاره  نکتــه  ایــن  بــه  بایــد  دیگــر  ســوی  از  دارد 
اکثــر  اســت  قــادر  ای  مدیترانــه  مگــس  کــرد کــه 
کنــد. درگیــر  کرمــان  اســتان  باغ هــای  محصــوالت 

نهال هــای  ورود  از  خواســت  کشــاورزان  از  وی 

میوه هــای  کننــد،  خــودداری  باغ هــا  بــه  آلــوده 
در  و  آوری  جمــع  ســریعًا  را  شــده  خشــک 
آلــوده  میوه هــای  باغ هــا  شــدن  آلــوده  صــورت 
بســوزانند. و  آوری  جمــع  بــاغ  از  را  آفــت  بــه 

در  آفــت  ایــن  آلودگــی  خطــر  داد:  ادامــه  وی 
بســیار  موقــع  بــه  اقــدام  و  عــدم گــزارش  صــورت 
ظــرف  را  بــاغ  هکتارهــا  می توانــد  و  اســت  بــاال 
ببــرد. بیــن  از  را  محصــول  و  آلــوده  مــد کوتاهــی 

زمســتان  در  خواســت  کشــاورزان  از  همچنیــن  وی 
کننــد  باغ هــا  در  زمیــن  زدن  شــخم  بــه  اقــدام 
ببرنــد. بیــن  از  را  حشــره  شــفیره  کار  ایــن  بــا  و 

هجــوم مگــس مدیترانــه ای بــه کرمــان کــه گفتــه 
ــد  ــتان بوده ان ــی اس ــای جنوب ــأ آن باغ ه ــوند منش می ش
چالــش جدیــدی اســت کــه بعــد از خســارت شــدید بــه 
باغ هــای پســته در ســال گذشــته و خســارت ناشــی 
ــتان های  ــه نخلس ــا ب ــد دم ــش از ح ــدن بی ــرم ش از گ
اســت. شــده  وارد  جــاری  ســال  در  اســتان 

ضمــن اینکــه در ابتــدای ســال جــاری نیــز هجــوم 
بخــش  دریایــی،  ملخ هــای  میلیونــی  کلونی هــای 
حــوزه  ســرمایه های  و  نیــرو  از  توجیــه  قابــل 
. کــرد  خــود  بــه  معطــوف  را  اســتان  کشــاورزی 

مبارزه بــا مگس مدیترانه ای در باغات 
جنوب کرمان

عملیــات مبــارزه علیــه مگــس میــوه مدیترانــه ای در 105 
ــد.  ــام ش ــان انج ــوب کرم ــوده جن ــای آل ــار از باغ ه هکت
جهــاد  ســازمان  گیاهــی  تولیــدات  بهبــود  معــاون   
کشــاورزی جنــوب کرمــان اظهــار داشــت: ردیابــی آفــت 
مگــس میــوه مدیترانــه ای از اردیبهشــت مــاه امســال در 
باغ هــای سردســیری منطقــه دلفــارد آغــاز شــده اســت.

مدیترانــه ای  مگــس  افــزود:  ســاردویی  محمدرضــا 
جملــه  از  گیاهــی  گونــه   350 از  بیــش  دشــمِن 
و  گرمســیری  دانــه دار،  هســته دار،  میــوه  درختــان 
قــدرت  بــا  صیفــی  و  جالیــزی  محصــوالت  انــواع 
اســت. درصــد   90 تــا   50 از  بیــش  تخریبــی 

کرمــان  جنــوب  باغــداران  داشــت:  اظهــار  وی 
مراکــز  کارشناســان  بــا  الزم  همــکاری  ضمــن 
مبــارزه  بــه  نســبت  کشــاورزی،  جهــاد  خدمــات 
کننــد. اقــدام  آفــت  کنتــرل  و  موقــع  بــه 

مدیر حفظ نباتات جهادکشاورزی شمال 
استان کرمان در گفتگو با مهر اظهارداشت: 

کار ردیابی و کنترل این آفت در باغ های 
شمال استان کرمان به خوبی پیش 

می رود و از کشاورزان هم می خواهیم 
با کارشناسان کشاورزی همکاری الزم را 

داشته باشند.
ناصر طاهری افزود: در شمال استان کرمان 

این آفت برای نخستین بار در گلباف و 
ماهان دیده شد که در سال جاری گسترده 

مشاهده این آفت افزایش یافته است.
وی بیان کرد: همکاری کشاورزان و گزارش 
مشاهده این گونه حشره به جهاد کشاورزی 

و آغاز فوری روش های مبارزه می تواند 
در کنترل آفت و از بین بردن حشره در 

فصل سرما بسیار مؤثر باشد. طاهری بیان 
کرد: کار ردیابی و مبارزه این آفت یکی 
از سرفصل های اصلی کارشناسان جهاد 

کشاورزی استان کرمان است و مهمترین 
روش مقابله هم استفاده از تله های زرند 

رند تری مدلور و تعذیه سراتراپ و تله های 
زرد چسبنده است.

هشــدار مسووالن سازمان های کشاورزی شــمال و جنوب استان به کشاورزان مناطق سردسیری در خصوص مگس مدیترانه ای

جوالن مگس مدیترانه ای در باغ های استان

آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آیین نامه قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمي

برابـر آرا صـادره هیـات حـل اختـالف موضـوع قانـون تعیین تکلیـف وضعیت 
ثبتـی اراضـي و سـاختمانهاي فاقـد سـند رسـمي مسـتقر در واحـد ثبتـي 
شهرسـتان زرنـد تصرفات مالکانـه و بالمعارض متقاضيان محرزگردیده اسـت 
لـذا مشـخصات متقاضيـان و امـالک مـورد تقاضـا بشـرح زیـر بـه منظـور اطـالع عمـوم در دو 
نوبـت بـه فاصلـه 15 روز آگهی می شـود در صورتیکه اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیت 
متقاضیـان اعتراضـی داشـته باشـند مـي تواننـد از تاریـخ انتشـار اولیـن آگهـي بمـدت دو ماه 

اعتـراض دادخواسـت خـود را بـه مرجـع قضائـي تقديـم نمایند
امالک واقع در بخش 13 کرمان شهرستان زرند

-پالك 1۲ فرعي از ۲۴۲9 اصلی خانم فاطمه پورحبیبي زرندي فرزند احمد بشـماره شناسـنامه 
۴۲90 صـادره از زرنـد در يـك بـاب خانـه به مسـاحت 5۲8/55 مترمربـع واقـع در زرند خیابان 

مصلی شـرقی کوچـه ۴ خريداري از مالك رسـمي آقاي جـواد دباغي
-پـالك۲518 فرعـي مفـروز و مجـزي شـده از پالك ۲30 فرعـي از ۲368 اصلي آقاي محسـن 
اسـالمی علـی آبـادي فرزنـد مختار بشـماره شناسـنامه ۴0 صـادره از زرنـد در یک بـاب خانه به 
مسـاحت ۲۲۲۲/1۴ مترمربـع واقـع در زرنـد اکبـر آبـاد خیابـان جهـان آراء خريـداري از مالـك 

رسـمي آقاي ماشاهللا سـلطانزاده
تاريخ انتشار نوبت اول : 98/5/30-تاریخ انتشار نوبت دوم :98/6/13

حسین توحیدی نیا – رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان زرند/ م الف ۱۱4

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان
اداره ثبت اسنادوامالك حوزه ثبت ملك زرند 

هيـات موضـوع قانـون تعيين تكليـف وضعيت ثبتـي اراضي وسـاختمانهاي 
فاقـد سـند رسـمي- آگهـي موضـوع ماده3قانـون وماده13آئين نامـه قانون 

تعييـن تكليـف وضعيت ثبتـي واراضي وسـاختمانهاي فاقد سـند رسـمي
برابـررأي شـماره139860319008001059هيات دوم موضـوع قانـون تعييـن تكليـف وضعيـت 
ثبتـي اراضـي وسـاختمانهاي فاقد سـند رسـمي مسـتقر در واحد ثبتـي حوزه ثبت ملـك زرند 
تصرفـات مالكانـه بال معـارض متقاضي آقـای علی عربزاده چاکینی فرزند حسـین به شـماره 
شناسـنامه 9 صـادره از زرنـد در یـک باب خانه به مسـاحت 350 متر مربع پـالك ۲۴98 فرعي 
مفـروز و مجـزی شـده از پـالک ۲ فرعـی از ۷566 اصلي واقـع در بلوار دفاع مقـدس کوچه 1۲ 
خریـداری از مالـک رسـمی آقـای محمدباقـر ضیاابراهیمی محـرز گرديده اسـت.لذا به منظور 
اطالع عموم مراتب در دونوبت به فاصله 15روزآگهي مي شـود در صورتي كه اشـخاص نسـبت 
به صدورسـند مالكيت متقاضي اعتراضي داشـته باشـند مي توانند از تاريخ انتشـار اولين اگهي 
بـه مـدت دو مـاه اعتـراض خـود را به اين اداره تسـليم وپس از اخذ رسـيد، ظـرف مدت يكماه 
از تاريخ تسـليم اعتراض، دادخواسـت خود را به مراجع قضايي تقديم نمايند. بديهي اسـت در 
صـورت انقضـاي مـدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سـند مالكيـت صادر خواهد 

شـد. م/الف1۲3= تاريخ انتشـار نوبت اول:چهارشـنبه 98/6/13
تاريخ انتشار نوبت دوم:چهارشنبه 98/6/۲۷

حسين توحيدي نيا- رئيس اداره ثبت اسناد وامالك شهرستان زرند

بحران کم آبی را جدی بگیریم

آگهی مناقصه
به اسـتناد مجوز شـورای اسـالمی شهر به شـماره صورتجلسـه ۱2 مورخ 98/۰۵/۰۷ شـهرداری ماهان در نظر 

دارد عملیـات آسـفالت معابـر سـطح شـهر ماهـان را از طریـق مناقصـه عمومـی انجام دهد، لـذا از کلیه اشـخاص 
حقوقـی دارای تاییـد صالحیـت و و رتبـه بنـدی معتبر با رعایـت ظرفیت خالی)مجـاز( از مراجع ذیصـالح با در نظر 

گرفتـن شـرایط ذیل جهـت شـرکت در مناقصه دعوت مـی گردد.
-مبلـغ بـرآورد اعتبـار 30/000/000/000 ریـال ) کـه از محـل 

فـروش زمیـن تامیـن مـی گـردد(
-مبلغ سپرده شرکت در مناقصه 1/500/000/000 ریال

مـورخ  دوشـنبه  روز  از  مناقصـه  اسـناد  دریافـت  -تاریـخ 
98/06/11 لغایـت چهارشـنبه 98/06/۲0 در سـاعت اداری بـا 

ارائـه درخواسـت کتبـی
-تاریـخ تحویـل پیشـنهادات: روز شـنبه 98/06/۲3 تـا پایان 

وقـت اداری
-محل دریافت اسـناد و تحویل پیشـنهادات واحد امور مالی 

ماهان شهرداری 
محـل  در  پیشـنهادات  بازگشـایی  کمیسـیون  -تشـکیل 
شـهرداری ماهان سـاعت 1۴ روز یکشـنبه مـورخ 98/06/۲۴

-برنـدگان اول و دوم مناقصـه چنانچـه حاضـر بـه انعقـاد 
قـرارداد نشـوند سـپرده آنـان بـه ترتیـب ضبـط مـی گـردد.

-شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات مختار است.
-هزینه درج آگهی بعهده برنده مناقصه می باشد.

عبدالمهدی رنجبر-شهردار ماهان

نوبت دوم
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آوای محلی           

َاُزون ُروزی که ناغاِفل   ُشپیدی
ِدالالُتم همه باال کَشیدی

کُپیَدم تا بگیَرم حکِم قاضی
نفهمیَدم کُدوم گُوری َپتیدی

شاعر :  عبدالرضاسلطانی نژاد

َسرِ شو طرج و آخر شو ُبلوکُم
َب وایٔه ُبشِک نوراِک ُملوکُم

دُلم نی که َبَهم دور ای نگاروم
دعاشون کرده بی مو ناسلوکُم

شاعر :  مهدی جاللی

نگو گوُلم نزن خی َسر زُبنت؟
مو ناَویُتم َبَهمـی دوَلکُنت

خدا لعنت کَنه َبی آ کسی که
ُمنی ِگسته دالله، ای ِچُشنت

شاعر :  منصور رییسی

کَُمو ُورِگن ِبگیچوُنم  دالله
به شیرِ دل ِبمیچوُنم دالله

نکَن ِامرو-صبا َندرِت گناُهم
تو را کُرآن َمپیچوُنم دالله !

شاعر :  پرویزخسروی )پنجلوک(

کُُروچی ک،ِ عجب بنِد خیاُلم
ُپُروشکٸ ِکرِدُهم مثِل زِغاُلم

ُدچاُرم ِک َدِم  میدوِن  شوباد
که ِچیکُونتی نگاهی توِی حاُلم

شاعر :  پرویزخسروی )پنجلوک(

رنا
 ای

س:
عک

بورس کاال بهترین بازار 
برای عرضه زعفران است

بـه گـزارش خبرنگار گروه اسـتان های باشـگاه خبرنگاران جـوان از کرمـان، رضا ایرانمنش 
مدیـرکل امور روسـتایی و شـورا های اسـتانداری کرمان امـروز  با علی صـادق زاده فرماندار 
زرنـد دیـدار و گفتگـو کـرد. در ایـن دیـدار  مسـائل و مشـکالت کشـت، تولیـد و همچنیـن 
موضـوع ایجـاد بسـترعرضه زعفـران زرنـد در بـورس کاالی ایـران مـورد بحث و تبـادل نظر 

قـرار گرفت.
مدیـرکل امور روسـتایی و شـورا های اسـتانداری کرمان گفـت: وجود دالل ها و واسـطه های 
فـراوان بـازار زعفـران یکـی از مهمتریـن مشـکالت فـروش ایـن محصـول اسـت کـه مـا 
معتقدیم بورس کاال بهترین بازار برای عرضه زعفران اسـت.مدیرکل امور روسـتایی اسـتان 
کرمـان  بـه سـطح زیـر کشـت قریـب هـزار و 350 هکتـاری زعفـران در اسـتان، رتبـه اول 
سـطح زیـر کشـت این محصـول را در بیـن دیگر شهرسـتان های کرمـان، شهرسـتان زرند 

معرفـی کرد.
رضـا ایرانمنـش با برشـمردن زعفـران به عنوان محصول اسـتراتژیک و یکـی از مهم ترین و 
پرارزش تریـن محصـوالت صادراتـی غیرنفتـی کشـور، افزود: آمـار و ارقام نشـان دهنده آن 
اسـت که تاکنون به طور متوسـط سـاالنه با افزایش سـطح زیر کشـت با روند رو به رشـد 
تولید و برداشـت زعفران در سـطح شهرسـتان زرند مواجه بوده ایم و پیش بینی می شـود 

امسـال نیز شـاهد همین روند باشیم.
او در خصـوص مشـکالت زعفـران کاران تصریـح کـرد: وجود دالل هـا و واسـطه های فراوان 
بـازار زعفـران یکـی از مهمترین مشـکالت فـروش این محصـول می باشـد و ما معتقدیم 

بـورس کاال بهتریـن بازار بـرای عرضه زعفران اسـت.
مدیـر کل امـور روسـتایی و شـورا های اسـتانداری کرمـان، ضمن ابـراز خرسـندی از فراهم 
شـدن بسـتر فروش محصول پسـته زرندی در بـورس کاال، کاهش هزینه هـای معامالتی، 
کشـف قیمـت عادالنه، شـفاف سـازی و از بین رفتن معایـب روش های فروش سـنتی و 
ایجـاد بسـتری مطمئن بـرای انجام معامله محصوالت را از مزایای عرضـه زعفران در بورس 
کاال عنـوان کـرد و بـر لـزوم ایجاد زمینه فروش زعفـران زرندی نیز در بـورس کاال و فرهنگ 

سـازی و تشـویق کشـاورزان به فـروش محصول خـود از طریق بـورس کاال تاکید کرد.
فرمانـدار زرنـد نیـز با اشـاره بـه مرغوبیـت و کیفیت بـاالی زعفران زرنـد، از برداشـت بیش 
از هـزار و 500 کیلوگـرم زعفـران طـی سـال زراعـی جـاری از مـزارع این شهرسـتان خبرداد.

کمبود اعتبار مشکل اصلی ساخت  پل های 
مواصالتی زهکلوت 

راهداری

مدیـر کل برنامـه ریزی و تحقیقات مسـکن شـهری بنیاد 
مسـکن با اشـاره به تمدید بـه ۲ روزه ثبت نـام متقاضیان 
گفت: سـه شـرط از جمله فاقد مسـکن باشـند، متاهل و 
یا سرپرسـت خانوار باشـند و سابقه سـکونت در محل و یا 

اسـتان را داشته باشند.
بـه گـزارش ایسـنا ابـاذر جابـری در خصـوص سـهم بنیاد 
مسـکن در طـرح اقـدام ملـی تولیـد مسـکن بیـان کـرد: 
سـهمیه بنیاد مسـکن از سـاخت ۴00 هزار واحد مسکونی 
طـرح اقـدام ملـی تولیـد مسـکن 10 هـزار واحـد بـوده که 
اسـتان کرمـان بـه عنـوان پایلـوت ثبـت نـام از متقاضیان 
خـود را آغـاز کـرده کـه سـهمیه اسـتان کرمـان از 100 هـزار 
سـهمیه ۲ هـزار واحـد بـوده و بعـد از پایـش تمامـی ثبت 
نـام کننـدگان، ۲ هـزار نفـر می تواننـد در این طـرح حضور 

باشند. داشـته 

وی در خصـوص تعـداد متقاضیان ثبت نام شـده در طرح 
اقـدام ملـی تولید مسـکن در اسـتان کرمـان افـزود: ثبت 
نـام متقاضیـان طرح اقدام ملی تولید مسـکن در اسـتان 
کرمـان از 6 شـهریور امسـال سـاعت 8 صبـح در سـامانه 
آباد )Abad.bonyadmaskan.ir( آغاز شـد و متقاضیان 
در روز اول می توانسـتند در ایـن سـامانه جهـت سـاخت و 
تولیـد مسـکن ثبت نام کننـد، ولی به دلیل اسـتقبال زیاد 
متقاضیان، درخواسـت تمدیـد ۲ روزه ثبت نـام آن ارائه که 

خوشـبختانه امـروز با آن موافقت شـد.
مدیـرکل برنامـه ریزی و تحقیقات مسـکن شـهری بنیاد 
مسـکن با اشـاره به اینکه طرح ملی تولید مسـکن در ۷0 
شـهر زیـر 100 هـزار نفر اسـتان کرمـان، به جز شـهر کرمان 
صـورت گرفته، گفت: متقاضیان اسـتقبال بسـیار خوبی از 
ایـن طـرح کردند به طوری که تا اواسـط روز دهم شـهریور 

حـدود ۴ هـزار و 305 نفـر ثبـت نام کـرده اند.
جابـری بـا بیـان اینکـه بعـد از ثبـت نـام متقاضیـان در ۲ 
دو دسـته  ایـن  از  تاکیـد کـرد:  قـرار می گیرنـد،  دسـته 
متقاضـی طـرح ملـی مسـکن، ۲0 درصـد از آن هـا جـز 
متقاضیـان دارای زمیـن و 80 درصد از آن ها جز متقاضیان 

فاقـد زمیـن محسـوب می شـوند.
وی در خصـوص شـروط ثبـت نـام در طرح ملی مسـکن 
اظهار کرد: سـه شـرط از جمله فاقد مسـکن باشند، متاهل 
و یا سرپرسـت خانوار باشـند و سـابقه سـکونت در محل و 

یا اسـتان را داشـته باشند.
مدیـر کل برنامـه ریزی و تحقیقات مسـکن شـهری بنیاد 
مسـکن خاطر نشـان کرد: بعد از اسـتان کرمان 10 اسـتان 
دیگـر در فـاز بعـدی برای ثبـت نام اعالم می شـود و بعد از 

آن ثبـت نـام اسـتان های باقیمانده آغاز می شـود.

هفتـه ایـی  که گذشـت 
موقـت  جمعـه  مـام  ا 
در  زهکلـوت    بخـش 
خطبـه های نمـاز جمعه 
از خرابـی پل هـای مواصالتی و کمبـود میزان این 
پـل هـا در محـور هـای مواصالتـی ایـن بخـش 

گالیـه کـرد.
حجـت االسـالم مرادی پـور  در خطبه هـای نماز 
جمعـه  گفـت ،:متاسـفانه هـر هفتـه بـه علـت 
خرابـی جـاده و پل هـای مواصالتـی در زهکلـوت 
دلـگان شـاهد تصادفـات ناگـواری هسـتیم و در 
زمـان بارندگـی عبـور و مـرور قطـع می شـود پـل 

سـاختن چقـدر زمـان می بـرد؟!
در همیـن رابطـه بـا مدیـر کل راهـداری و حمل و 

نقـل جـاده ای جنـوب کرمان گفتگـو کردیم .
مسـعود جمیلـی بـه کاغـذ وطن گفت:محور سـه 
راهی پـل بهـادر آباد -رودبار-ایرانشـهر شـریانی 
اداره  ایـن  حـوزه  در  طـول 1۴5 کیلومتـر  بـه  و 
کل مـی باشـد بـا مشـخصات راه فرعـی کـه کـه 
تاکنـون 60 کیلومتـر از محور با اعتبـار ۲5 میلیارد 
تومـان تعریض و بهسـازی و تبدیل بـه راه اصلی 
گردیـده و 1۲ کیلومتـر دیگـر آن بـا 10 میلیـارد 

تومـان در حـال بهسـازی مـی باشـد الزم به ذکر 
اسـت کـه در انتهـای مسـیر محـدوده روسـتای 
پنـگ و میانـدران بـه طـول ۲1کیلومتر تعـداد۲3 
عـدد آبنمـا وجـود دارد که تاکنـون 5 دسـتگاه از 
آنهـا به پل تبدیـل گردیده و جهـت تکمیل مابقی 
بـه۷ 1 میلیـارد تومـان اعتبـار نیاز اسـت بـا توجه 
بـه اعتبـار 5/1 میلیارد تومانی مصوب ملی سـال 
جـاری بـرای کل محـور و مطالبـات 8 میلیـارد 
تومانـی پیمانـکاران نیازمنـد تخصیـص اعتبارات 

ویـژه  می باشـد.
بنابرایـن ضمـن احتـرام بـه مطالبه به حـق امام 
جمعـه محتـرم و مـردم شـریف و نجیبـی کـه از 
ایـن محـور تـردد میکننـد، مشـکل اصلـی کمبود 
اعتبـار اسـت و نـه زمـان ناکافی.جمیلـی گفت : 
باتوجه به شـرایط سـخت کشـور در جنـگ نابرابر 
اقتصـادی و کمبـود اعتبـارات عمرانـی اداره کل 
راهـداری و حمـل و نقـل جـاده ای تمـام تـالش 
خـود را در جهـت بهسـازی مناسـب ایـن محـور 

انجـام خواهـد داد.
امـا تـا زمـان حصـول نتیجـه مطلـوب از مـردم 
منطقـه اسـتدعا میشـود کـه بـا رعایـت نـکات 

ناگـوار پیشـگیری کننـد اتفاقـات  از  ایمنـی 

مدیرکل برنامه ریزی و تحقیقات مسکن شهری بنیاد مسکن خبر داد:

ثبت نام 4305 کرمانی در طرح ملی تولید مسکن

فراخوان مناقصه های عمومی یک مرحله ای     
به شماره 45/د/6-98م

شـرکت آب و فاضـالب شـهری اسـتان کرمـان در نظر دارد مناقصـه عمومی اجرای خط برق چاههای کهنوج و ایسـتگاه پمپـاژ قلعه گنج را با 
بـرآورد ۷.۳۳9.۳۳4.۷89 ریـال بـا مبلغ تضمین شـرکت در مناقصـه ۳6۷.۰۰۰.۰۰۰ ریال و با حداقل تعداد شـرکت کنندگان یک نفر به شـماره 
2۰98۰۰۵96۳۰۰۰۰4۳ از طریـق سـامانه تـدارکات الکترونیکـی دولـت برگـزار نماید. کلیه مراحل برگـزاری مناقصه از دریافت اسـناد مناقصه تا ارائه 
پیشـنهاد مناقصه گران و بازگشـایی پاکت ها از طریق سـامانه تدارکات الکترونیکی دولت )سـتاد( به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد 
شـد و الزم اسـت مناقصـه گـران در صـورت عدم عضویت قبلـی ، مراحل ثبت نام در سـایت مذکـور و دریافت گواهی امضـای الکترونیکی را جهت 

شـرکت در مناقصه محقق سازند.

تاریخ انتشار مناقصه در سامانه :مورخ 98.۰6.۱۳ 
مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: ساعت ۱9 مورخ 98.۰6.2۱

مهلت زمانی ارائه پیشنهاد: ساعت ۱9 مورخ 98.۰۷.۰۱
تاریخ تحویل ضمانتنامه به دبیرخانه شرکت: ساعت ۱۵ مورخ 98.۰۷.۰۱

زمان بازگشایی: ساعت 9:۳۰ روز سه شنبه تاریخ 98.۰۷.۰2
اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت های الف:
آدرس: کرمان-بلوار 22 بهمن-شرکت آب و فاضالب شهری استان کرمان-دفتر قراردادها و تلفن: ۰۳4۳۳222282

اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه: مرکز تماس: ۰2۱-4۱9۳4
دفتر ثبت نام : 88969۷۳8 و 8۵۱9۳۷68

روابط عمومی و آموزش همگانی شرکت آب و فاضالب استان کرمان

نوبت اول 

توزیع نامناسب تسهیالت 
مسکن روستایی در قلعه گنج

رییس بنیاد مسکن قلعه گنج: تسهیالت جدیدتری در راه است

ــون ۷0  ــا کن ــکن ت ــاد مس ــئوالن بنی ــه مس ــه گفت ــا ب بن
درصــد تســهیالِت نوســازی منــازل روســتایی قلعــه گنــج 
بــا حمایــت دولــت جــذب شــده و تــا پایــان ســال آینــده 
همــه خانــه هــای روســتایی فرســوده ایــن شهرســتان، از 

نــو ســاخته مــی شــوند.
بــه گــزارش ایرنــا، بنــا بــه گفتــه مســئوالن فقــط 30 درصد 
ــان،  ــوب کرم ــج در جن ــه گن ــتان قلع ــتاییان شهرس روس
ــا  ــد ام ــرده ان ــت نک ــکن دریاف ــازی مس ــهیالت نوس تس
ــی  ــد ترتیب ــی کن ــاب م ــار ایج ــن دی ــی ای ــرایط اقلیم ش
ــا ایــن تعــداد هــم بتواننــد هرچــه زودتــر  اتخــاذ شــود ت
ــای  ــه ه ــرده و خان ــدا ک ــی پی ــازی دسترس ــه وام نوس ب
خشــت و گلــی و فرســوده خــود را از نــو بســازند چــرا کــه 
هســتند بســیاری از خانــواده هــا کــه بــه واســطه نداشــتن 
بضاعــت مالــی هنــوز بــا فرزنــدان متاهــل خــود زیــر یــک 
ســقِف اتــاق 1۲ مترمربعــی زندگــی مــی کننــد، زیر ســقف 
اتــاق هایــی کــه هــر لحظــه ممکن اســت بــر سرشــان آوار 
شــود، بــه گفتــه اهالــی ایــن خانــه هــای خشــتی، عقــرب 
گزیدگــی دیگــر برایمــان عــادی شــده و شــب هــا از تــرس 

مــار و عقــرب، خــواب بــه چشــمانمان نمــی آیــد.
بــرای تهیــه گــزارش، یــک شــب را در کنــار مــردم ســختی 
ــه،  ــارت بچ ــتای زی ــردم، روس ــذران ک ــتا گ ــیده روس کش
بیــش از 30 خانــوار در نزدیکــی یکدیگــر در قســمت بــاال 
دســت جــاده و در بخــش کوهپایــه ای روســتای زیــارت 
ــه  ــا در خان ــتر آنه ــد، بیش ــاکن بودن ــج س ــه گن ــه قلع بچ
هــای ِگلــی بــا ســقف هــای چوبــی زندگــی مــی کردنــد، 
ســقف آلونــک هایشــان از چــوِب درختــان جنگلــی بــود و 
گذشــت زمــان باعــث پوســیده و شکســته شــدن ســقف 
خانــه هایشــان شــده بــود، خودشــان گفتنــد کــه در زمــان 
بارندگــی، آب و ِگل تمــام وسایلشــان را کثیــف مــی کنــد و 
هنگامــی کــه بــاد شــدید مــی وزد غذایمــان طعــم خــاک 

مــی دهــد.
پدرانشــان ایــن خانــه هــا را اوایــل انقــالب ســاخته انــد، 
برخــی از ایــن خانوارهــا پــول خرید کولــر گازی نداشــتند و 
از کولرهــای آبــی اســتفاده مــی کردنــد، مــن هــم میهمــان 
یکــی از آنهــا شــدم، درواقــع یکــی از ســاکنان ایــن روســتا 
دســتم را گرفــت و بــه خانــه خــود بــرد، در همــان مســیر 
کوتــاه درِ هــر یــک از اتــاق هــای همســایه هــا را مــی زد 
کــه نشــان دهــد چنــد نفــر در یــک اتــاق کوچــک زندگــی 

مــی کننــد.
ــود،  ــروف ب ــده دار مع ــاس دی ــه الی ــه ب ــوان ک ــن ج ای
گفــت: تــازه تشــکیل خانــواده داده ام و توانایــی دریافــت 
ــرم در  ــا همس ــورم ب ــدارم و مجب ــم ن ــتایی را ه وام روس

ــی و  ــقِف واداده چوب ــن س ــر همی ــادرم زی ــدر و م ــار پ کن
ــم. ــی کنی ــی زندگ ــت و ِگل ــای ِخش دیواره

ــرم  ــم و خواه ــی از برادران ــن و یک ــت: م ــار داش وی اظه
هــر ســه متاهــل هســتیم یعنــی ســه خانــوار زیــر همیــن 
ســقِف فرســوده و قدیمــی بــه صــورت مشــترک زندگــی 

مــی کنیــم.
دیــده دار گفــت: بیشــترِ جوانــان روســتا هــم کــه متاهــل 
ــا، در  ــون م ــد همچ ــد و مجبورن ــه ای ندارن ــتند، خان هس

کنــار خانــواده هایشــان زندگــی کننــد.
ــراف  ــاده و در اط ــرف ج ــتا، آن ط ــن روس ــا در همی ام
خانــه ای کــه مــی گفتنــد متعلــق بــه شــخص بــا 
نفــوذی اســت شــرایط منــازل بــه گونــه ای دیگــر بــود، 
بــه گونــه ای کــه یــک نفــر از اهالــی، ســه واحــد مســکن 
ــل  ــوز متاه ــه هن ــدی ک ــود و فرزن ــرای خ ــتایی ب روس

ــت. ــاخته اس ــده س نش
ــه  ــت ک ــدت هاس ــا م ــه داد: م ــتایی ادام ــوان روس آن ج
بــرای دریافــت وام نوســازِی مســکن ثبــت نــام کــرده ایــم 

امــا هنــوز نتوانســتیم ایــن وام را دریافــت کنیــم.
ــاد  ــان بنی ــوی کارشناس ــفانه از س ــت: متاس ــده دار گف دی
مســکن هــم چنــدان نظارتــی بــر پرداخــت وام هــا 
صــورت نمــی گیــرد و همیــن امــر باعــث توزیــع نامناســب 

ــت. ــده اس ــتا ش ــن روس ــکن در ای ــهیالت مس تس

وی تصریــح کــرد: برخــی خانوارهــا در حــال ســاخت خانه 
ــه  ــارم خــود هســتند امــا بعضــی هــا هــم ب ســوم و چه
ــد و هــر وقــت کــه  طــور کامــل از حــق مســکن محرومن
بــه بنیــاد مســکن مراجعــه مــی کننــد مــی گوینــد ســهمیه 

روســتای شــما تمــام شــده اســت.
نیکبخــت آزادی عضــو شــورای ایــن روســتای کوچــک نیز 
اظهــار داشــت: تعــداد خانوارهایــی کــه مســکن مناســب 

ــا  ــی از آنه ــه برخ ــت ک ــوار اس ــه 30 خان ــب ب ــد قری ندارن
هیــچ خانــه ای ندارنــد یا مســکن شــان مناســب نبــوده و 

نیــاز بــه تســهیالت مســکن روســتایی دارنــد.
رئیــس بنیــاد مســکن قلعه گنــج نیز عنــوان کــرد: تعدادی 
از خانــه هــای خشــت و گلــی آنهــا خالی از ســکنه اســت و 
شــاید بتــوان گفــت بیشــترین حجــم تســهیالت پرداختی 
مــا در ایــن روســتا انجــام گرفتــه اســت و بســیاری از آنهــا 

در نوبــت پرداخــت تســهیالت قــرار دارنــد.
محمــد جمشــیدی ادامــه داد: از ابتــدای ســال جــاری تــا 
کنــون در قالــب طــرح مســکن محرومیــن، تعــداد 365 
نفــر در روســتاهای قلعــه گنــج تشــکیل پرونــده داده برای 
دریافــت وام ۴0 میلیــون تومانــی بــه بانــک هــای عامــل 

معرفــی شــده انــد.
ــرح  ــهیالت ط ــد تس ــع ۷0 درص ــرد: درواق ــه ک وی اضاف
مســکن محرومیــن جــذب شــده امــا ایــن بدیــن معنــی 
نیســت کــه اعتبــارات بنیــاد مســکن قلعــه گنــج در ســال 
ــارات  ــوز اعتب ــوده بلکــه هن جــاری فقــط همیــن مقــدار ب

ــری راه اســت. دیگ
امــا اهالــی ایــن روســتا عنــوان مــی کننــد، یکســال اســت 
ــت  ــما در نوب ــای ش ــده ه ــد پرون ــی گوین ــا م ــه م ــه ب ک
پرداخــت وام اســت و تــا االن هیــچ خبــری نشــده اســت، 
فاصلــه روســتای مــا تــا مرکــز شــهر 35 کیلومتــر اســت 
و آنقــدر پــول بابــت کرایــه و رفــت و آمــد بــرای دریافــت 
ــول  تســهیالت مســکن پرداخــت کــرده ایــم کــه دیگــر پ

نــان شــب مــان را هــم نداریــم.
مرکــزی  بخــش  توابــع  از  روســتایی  بچــه،  زیــارت 
ــت،  ــان اس ــتان کرم ــوب اس ــج در جن ــتان قلعه گن شهرس
ــده و  ــع ش ــه واق ــرخ قلع ــتان س ــتا در دهس ــن روس ای

حــدود 600 نفــر جمعیــت دارد.
قلعــه گنــج 85 هــزار نفــر جمعیــت دارد کــه از ایــن تعــداد 

65 هــزار نفــر در روســتا زندگــی مــی کننــد.
مرکــز ایــن شهرســتان در فاصلــه ۴۲0 کیلومتــری جنــوب 

کرمــان واقــع شــده اســت.
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رئیــس بنیــاد مســکن قلعــه گنــج نیــز عنــوان 
ــی  ــت و گل ــای خش ــه ه ــدادی از خان ــرد: تع ک
آنهــا خالــی از ســکنه اســت و شــاید بتــوان گفت 
ــا در  ــی م ــهیالت پرداخت ــم تس ــترین حج بیش
ایــن روســتا انجــام گرفتــه اســت و بســیاری از 
ــد. ــرار دارن ــهیالت ق ــت تس ــت پرداخ ــا در نوب آنه
محمــد جمشــیدی ادامــه داد: از ابتــدای ســال 
جــاری تــا کنــون در قالــب طــرح مســکن 
ــتاهای  ــر در روس ــداد ۳6۵ نف ــن، تع محرومی
بــرای  داده  پرونــده  تشــکیل  گنــج  قلعــه 
ــک  ــه بان ــی ب ــون تومان ــت وام 4۰ میلی دریاف

ــد. ــده ان ــی ش ــل معرف ــای عام ه


