
نماینده مردم جیرفت و عنبرآباد در مجلس شورای اسالمی: روحانی اگر امروز به 
سیرجان می رود برای افتتاح طرح چند میلیاردی است که ما چنین طرحی نداریم

مهندس رخ ، رئیس سازمان نظام مهندسی معدن کرمان خبر داد :

آغاز ثبت نام آزمون صدور پروانه اشتغال 
حرفه های مهندسی معدن

یک محموله کود دپو شده 
در جیرفت کشف شد

جنوب کرمان از سفر 
رییس جمهور سهم دارد؟

طالی کثیف؛ زخمی بر صورت ماران قلعه
رییس محیط زیست جیرفت: شهرداری برخالف قوانین مدیریت پسماند عمل کرده است

سخنگوی شورای شهر جیرفت: خودمان هم این مشکل را قبول داریم غیر از دفن آهک زدایی 
هم انجام نشده است

رییس سازمان جهاد کشاورزی جنوب:

هشتمین نمایشگاه تخصصی کشاورزی 
در جیرفت برگزار می شود
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پتروشیمی فجر کرمان 
بدون مجوز محیط زیست

مشکل اصلی پروژه های پتروشیمی کرمان و بافت، تأمین منابع مالی است که در مرحله فاینانس 
در حال پیگیری هستند،  این پروژه ها خصوصی بوده و مجوزهای اولیه را دریافت کرده اند
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ما را در تلگرام دنبال کنید

تومــان  500 قیمــت              1398 آبــان   18 شــنبه         611 پیاپــی  شــماره  ســوم           ســال 

3 و2

قوه قضائیه 
و آسیب های اجتماعی

مجید ابهری
یادداشت مهمان

صاحبنظـران  و  بیـن کارشناسـان  اخیـر،  نشسـت 
امـور اجتماعـی و ریاسـت قـوه قضائیـه کـه بـرای 
اولیـن بـار از نـوع خـود می باشـد، رویـداد مبارک و 
امیدوارکننـده ای اسـت کـه باعث دلگرمـی نخبگان 

و کارشناسـان رشـته های مرتبـط گردیـده اسـت.
اجـازه اظهارنظـر بـه طـور آشـکار در حضور ریاسـت 
می باشـد  و کارسـازی  نـو  قضائیـه، حرکتـی  قـوه 
کـه می توانـد سـرآغاز گام هـای بعـدی و کاربـردی 
گـردد. در کشـورمان بیـش از 20 سـازمان و نهـاد 
بـا  و  بـوده  فعـال  اجتماعـی  آسـیب های  امـور  در 
چندانـی  کار  امـروز  تـا  بودجـه  میلیاردهـا  صـرف 
تصمیم گیـری،  مراکـز  تعـدد  نبرده انـد.  پیـش  از 
از  جزیـره ای  اقدامـات  و  سیاسـتگذاری ها  تنـوع 
اصلی تریـن اهرم هـای بازدارنده در ایـن زمینه بوده 
و هسـتند و امیدواریـم ایـن بـار بـا قاطعیـت آقای 

رئیسـی، سـدهای یـاد شـده شکسـته شـوند.
بعـد از 40 سـال تجربـه در خصـوص آسـیب های 
اجتماعـی بایـد بگویـم کـه قـوه قضائیـه در بخـش 
اجتماعـی می توانـد  آسـیب های  از  توجهـی  قابـل 
در  جملـه  از  باشـد.  ساختارشـکن  و  گشایشـگر 
موضـوع زنـدان و زندانیـان. بـا عنایـت بـه هزینـه 
سـرانه هـر زندانی که بیش از دویسـت هـزار تومان 
در مـاه اسـت توقـف و سـکون ایـن انرژی هـا از 
یـک طـرف گاهـی باعـث مبادلـه تجـارب بزهکارانه 
ویـژه  بـه  خانواده هـا  دیگـر  طـرف  از  و  می گـردد 
آسـیب  و  در معـرض خطـر  افـراد  ایـن  فرزنـدان 
بـه  جایگزیـن  می گیرنـد. کیفرهـای  قـرار  جـدی 
جـای زنـدان عـاوه بـر کاهـش تعـداد زندانیـان، 
و  فـردی  مشـکات  از  بسـیاری  حـل  موجـب 
از  آنهـا می شـود. معاونـت پیشـگیری  خانوادگـی 
جرائـم اجتماعـی مرتبـط بـا قوه قضائیـه، مطالعات 
از  بعضـی  زمینه هـای  در  عمیقـی  و  گسـترده 
آسـیب های اجتماعـی کـرده اسـت کـه می تواند به 
عنـوان اسـناد ناظـر مـورد توجه قـرار گیـرد. عنایت 
بـه مجرمـان موادمخـدر و معتـادان بـا نـگاه درمان 
قطعـی و حـل درازمـدت مشـکات ایـن افـراد تـا 
حـدود 60 درصـد از آمـار زندانیـان را کاهش خواهد 

داد.
حـال کـه ریاسـت محترم قـوه قضائیه قـدم در این 
مسـیر گذاشـته با توجه به سـالها سـوابق ایشان در 
سیسـتم قضائـی و شـناخت بسـیاری از حفره های 
و  نخبـگان  بایـد  قضایـی  مسـیر  در  خطرآفریـن 
صاحبنظـران بـدون توجه به سـلیقه های سیاسـی، 
وارد میـدان شـوند و بـرای مقابلـه بـا ابـر چالـش 
انجـام  اساسـی  اقدامـات  اجتماعـی  آسـیب های 
دهند.نکتـه دوم از آسـیب هایی کـه قـوه قضائیـه 
امـکان کاهـش و حتـی توقـف آن را دارد موضـوع 
رفتـار  ایـن  آسـیب های  و  طـاق  آمـار  افزایـش 
می باشـد. 2/5میلیـون زن سرپرسـت خانوار، ظهور 
بیوه هـای جـوان و افزایـش آمار پدرها یـا مادرهای 
آسـیب های  سـازی،  آلـوده  رفتارهـای  و  مجـرد 

اصلـی و ابتدایـی جدایی هـا هسـتند.
قـوه قضائیـه بایـد بـه دادگاه هـای خانواده دسـتور 
دهـد بـدون نظـر مشـاور خانـواده اقـدام بـه صدور 
رای طـاق نکننـد. درحـال حاضـر نیـز کـم و بیـش 
در زمینـه مشـاوره قبـل از طـاق اقداماتـی صـورت 
بلکـه کافـی  نیسـت  تنهـا کارسـاز  نـه  امـا  گرفتـه 
هـم نمی باشـد. مشـاورین بایـد متعهـد و معتقـد 
بـه ارزش هـای دینـی و مبانـی اخاقـی بـوده و در 
ایـن زمینـه دوره هـای ویـژه نیـز بگذراننـد. موضوع 
مراکـز مشـاوره خانـواده کـه در قوه قضائیـه مطرح 
و  بـا شـدت  بایـد  اسـت،  برنامه ریـزی  درحـال  و 

جدیـت دنبـال شـود.
در زمینـه آسـیب های اجتماعـی و گفت  و گو در مورد 
ریشـه ها و راهکارهـای آن، بعد از جلسـه مسـئوالن 
و صاحبنظـران درحضـور مقـام معظم رهبـری، این 
جلسـه دومیـن نشسـت در ایـن محـور می باشـد 
نخبـگان  و  دلسـوزان  امیـدواری  موجـب  کـه 
گردیـده وگرنـه روزانـه، هفتگی،ماهانـه و ده هـا و 
صدهـا جلسـه، نشسـت و همایـش در زمینه هـای 
بـود  قـرار  برگـزار می شـود کـه  محورهـای مرتبـط 
نتایجـی از آنهـا حاصـل شـود امـروز آمـار معتادین 
امیدواریـم  نمی رسـد.  اینجـا  بـه  اعتیـاد  سـن  و 
صاحبنظران دانشـگاهی و نخبگان اجتماعی در حد 
تـوان و امـکان خـود دانسـته ها و تجارب شـان را به 
این نشسـت عرضه نمایند و ان شـاءهللا در جلسـات 
بعـدی مدعویـن و صاحبنظـران بـا تعـداد بیشـتر و 

نگاه هـای تخصصی تـر حضـور داشـته باشـند.
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گزارش مهر از افتتاحیه جشنواره موسیقی نواحی؛

سرمربی تیم فوتبال گل گهر سیرجان:

»گنجعلی خان« کرمان تجلی گاه وحدت اقوام شد

گل گهر آینده خوبی دارد
ــیقی  ــنواره موس ــن جش ــه دوازدهمی ــن افتتاحی آیی
نواحــی ایــران پنجشــنبه شــب شــانزدهم آبــان 
ــخنرانی  ــیقایی و س ــه موس ــد برنام ــرای چن ــا اج ب
تعــدادی از مدیــران ایــن دوره در مجموعــه تاریخــی 

ــد. ــزار ش ــان برگ ــهر کرم ــان ش ــی خ گنجعل
ــان،  ــه کرم ــر ب ــی مه ــگار اعزام ــزارش خبرن ــه گ ب
جشــنواره  دوازدهمیــن  افتتاحیــه  مراســم 
پنجشــنبه  ایــران  نواحــی  موســیقی  ملــی 
ــه  ــد برنام ــرای چن ــا اج ــان ب ــانزدهم آب ــب ش ش
موســیقایی و ســخنرانی تعــدادی از مدیــران ایــن 
ــهر  ــان ش ــی خ ــام گنجعل ــه حم دوره در مجموع

ــد. ــزار ش ــان برگ کرم
آییــن ســرنا و دهل نــوازی، آییــن دســتمال بازی 
ــن  ــازی« ســیرجان، آیی ــروه »دســتمال ب توســط گ
»نوبــت نــوازی«،  اجــرای چنــد برنامــه موســیقایی 
توســط گــروه »صحــرا روشــن« از خراســان شــمالی، 
گــروه »فرامــرز گلــزار« از آذربایجــان شــرقی، گــروه 
ــتان،  ــتان و بلوچس ــاهی« از سیس ــگ ش ــی زن »زه
گــروه »ســزیکلی« از کشــور ترکیــه، گــروه »ویســی« 
ــروه  ــن، گ ــی« از ترکم ــروه »جرجان ــاه، گ از کرمانش
ــان، گــروه »آوای اصــان«  ــگان« از کرم ــان ری »طوف
ــص  ــا رق ــان« ب ــروه »میس ــول و گ ــاد کت ــی آب از عل
ــد  ــی بودن ــه برنامه های شمشــیر از خوزســتان از جمل
کــه در ایــن مراســم بــه اجــرای برنامــه پرداختند.این 
ــی اســت در حیــن برگــزاری ایــن مراســم از  در حال
کتــاب دوازدهمین جشــنواره موســیقی نواحــی ایران 

نیــز رونمایــی شــد.
محمدرضــا علیــزاده مدیــرکل فرهنــگ و ارشــاد 
اســامی اســتان کرمــان در ابتــدای ایــن مراســم کــه 
ــدادی از  ــل توجــه شــهروندان و تع ــا اســتقبال قاب ب
گردشــگران داخلــی و خارجــی برگــزار شــد، توضیــح 
داد: خوشــحالم از اینکــه دوازدهمیــن جشــنواره 

ــز  ــردم عزی ــت م ــه هم ــران ب ــی ای ــویقی نواج مس
کرمــان و مدیــران اســتان در شــهرهای مختلــف 
اســتان کرمــان برگــزار می شــود. ایــن جشــنواره 
ــاد  ــدت و می ــه وح ــی هفت ــام گرام ــا ای ــان ب همزم
حضــرت رســول اکــرم )ص( برگــزار می شــود امــروز 
بســیار خوشــحالم کــه بیــش از 280 هنرمنــد افتخــار 
مهمانــی ایــن جشــنواره را بــه مــا دادنــد. مــا امســال 
ــه  ــد رو ب ــه لحــاظ کمــی و کیفــی هــم شــاهد رون ب
رشــدی بودیــم کــه جــا دارد از همــه عزیزانــی کــه در 

ــم. ــی کنی ــد قدردان ــا بودن ــراه م ــن دوره هم ای
ــام ســید  ــان صحبت هــای خــود پی ــس از پای وی پ
عبــاس صالحــی وزیــر فرهنــگ و ارشــاد اســامی را 

بــرای حاضــران در برنامــه قرائــت کــرد.

استان کرمان به دنبال توسعه گردشگری 
موسیقی است

محمــد جــواد فدایــی اســتاندار کرمــان هــم در ایــن 
مراســم بــا ابــراز خرســندی از برگــزاری دوازدهمیــن 
جشــنواره موســیقی نواحــی در اســتان کرمــان 
ــد  ــاش کردن ــه ت ــانی ک ــه کس ــرد: از هم ــار ک اظه
ایــن جشــنواره بــار دیگــر در اســتان کرمــان برگــزار 
ــه  ــادت ب ــن ع ــم. م ــی می کن ــیار قدردان ــود بس ش
صحبــت کــردن نــدارم بنابرایــن فکــر می کنــم 
بهتــر اســت در ایــن جــا کنــار شــما عزیــزان کمتــر 
ــی را در  ــتم مطالب ــن می خواس ــم. م ــت کنی صحب
ــیقی  ــعه موس ــگری و توس ــیقی گردش ــوزه موس ح
ــه  ــه یــک جمل ــم امــا فقــط ب در ایــن عرصــه بگوی
ــه  بســنده می کنــم .اینکــه مــا در اســتان کرمــان ب
ــه ویــژه گردشــگری  ــال گردشــگری فرهنگــی ب دنب
موســیقی هســتیم و در ایــن راه موســیقی نواحــی 
ــت و  ــوردار اس ــژه ای برخ ــت وی ــا از اهمی ــرای م ب
امیــدوارم روزی شــاهد ایــن باشــیم کــه در تمامــی 
ــود  ــرا ش ــی اج ــیقی مقام ــان موس ــهرهای کرم ش

ــتان وارد  ــن اس ــگری در ای ــت گردش ــر وق ــه ه ک
شــود از برنامه هــای هنرمنــدان فعــال ایــن عرصــه 

ــد. اســتفاده کن

گشودن یک پنجره به منظره گستره فرهنگ
ســید محمــد مجتبــی حســینی معــاون هنــری وزیر 
ــه  ــن افتتاحی ــز در آیی ــگ و ارشــاد اســامی نی فرهن
دوازدهمیــن جشــنواره موســیقی نواحــی بــا انتشــار 
ــرح  ــی ش ــیقی نواح ــرد: »موس ــح ک ــی تصری پیام
ــن  ــان ای ــه و الح ــت و نغم ــرزمین هاس ــریف س ش
موســیقی در ســوگ و ســور در ســتایش و نیایــش 
قریــن آدمــی اســت و روایتگــر زندگــی. نواهایــی کــه 
ــا خــاک و  ــوه و دشــت و دریاســت و ب نشــان دار ک
ــر  ــوزه مزامی ــه م ــی ک ــم پیوند.نغمه های خورشــید ه
ــه مرحمــت پنجــه کاردان  ــه ب ــی اســت ک و مضامین
ــه منظــر  و حنجــره هنــردان پنجــره ای می گشــاید ب
گســترده فرهنــگ از دیــروز تــا همیشــه ای کــه صــدا 

باقــی اســت.
موســیقی نواحــی بدیــن صفــت نــه تنهــا پدیــده ای 
شــنیدنی کــه نگارخانــه ای دیــدن اســت. حتــی 
حرمــان و هجــران منظومه هایــش رنــگ امیــد 
موســیقی  جشــنواره  و  رنــگ کوشــش.  و  دارد 
ــر و جــوان  ــه پی ــی مشــتاقانه ای ک نواحــی گردهمای
ارمغــان دلپذیــر هنــر در گــوش  از  می خواهنــد 
محرمــان فرهنــگ قصه هــای نــاب زمزمــه کننــد، از 
ایــن روســت کــه دغدغــه تمامــی دســت انــدرکاران 
نــه صــرف نغمــه پــردازی کــه ایجــاد معــرض اســت 
بــرای گفتگــو، بــرای آنکــه ببینیــم و بدانیــم از اقلیــم 
رنگارنــگ و اقــوام مختلــف نجــد ایــران چــه گوهرهــا 
بــرای فــردا می تــوان ســفت.دیروز را چــراغ راه فــردا 
ــی  ــد و وحــدت و یکدل ــا امی ــروز را ب ــرار دادن و ام ق
ــن روزهاســت.  ــردن حاصــل ارزشــمند ای ســپری ک
ــان  ــای کرم ــر جذابیت ه ــد ب ــه می توان ــی ک روزهای

ــد. ــم بیفزای کری
بــر مــن اســت تــا ضمــن ادای ارادت بــه هنرمندان 
اســتاندار  از  هــم  ایــران،  نواحــی  موســیقی 
ــی  ــر فدای ــاب دکت ــان جن ــاز کرم ــه و ممت فرهیخت
ــق و  ــکاران عاش ــتان و هم ــز اس ــئوالن عزی و مس
ســخت کوشــم در کرمــان بویــژه آقــای علیــزاده و 
در تهــران خاصــه برادرانــم آقایــان الهیــاری، ثابــت 
ــد  ــر احم ــداد دکت ــن روی ــور ای ــر دانش ــا، و دبی نی
ــن  ــش م ــم. پی ــی کن ــه قدردان ــدری صمیمان ص
آوازت آواز خداست/عاشــق از معشــوق حاشــا، کــی 
جداســت - آتــش عشــق از نواهــا گشــت نیــز آن 

ــز« ــش آن جــوز ری ــه آت ــان ک چن

مهــر - ســرمربی تیــم فوتبــال گل گهــر ســیرجان بــا بیــان 
ــازی راحتــی  ــا تیــم شــاهین بوشــهر ب اینکــه مســابقه ب

نخواهــد بــود، گفــت: گل گهــر آینــده خوبــی دارد.
بــه گــزارش خبرنــگار مهــر، مجیــد جالــی ظهر پنج شــنبه 
در نشســت خبــری پیــش از بــازی با شــاهین شــهرداری 
بوشــهر اظهــار داشــت: طــی ســه هفتــه ای کــه بــه تیــم 
گل گهــر آمــده ام پیشــرفت های خوبــی داشــته ایم و 

مشــکات در حــال مرتفــع شــدن اســت.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه شــرایط بهتــری نســبت بــه ســه 
ــی را  ــازی راحت ــردا ب ــرد: ف ــه ک ــم اضاف ــل داری ــه قب هفت
ــم  ــاش می کنی ــی ت ــم ول ــل شــاهین بوشــهر نداری مقاب

ــم. ــرون بیایی ــن مســابقه بی کــه ســربلند از ای
ــرد:  ــه ک ــر ســیرجان اضاف ــال گل گه ــم فوتب ســرمربی تی
ــه  ــت ک ــن اس ــل ای ــن فص ــرای ای ــا ب ــذاری م هدف گ
ــم  ــن مه ــرای ای ــد و ب ــی بمان ــر باق ــگ برت ــم در لی تی
برنامه ریــزی کرده ایــم و امیدواریــم بــه ایــن هــدف 

ــم. ــت یابی دس
وی بــا اشــاره بــه اینــه مربی گــری همــواره پــر از چالــش 
اســت، افــزود: مربــی بایــد تصمیمــات مهمــی بگیــرد و 
بــرای انتخــاب تیــم گل گهــر خیلــی مطالعــه کــردم. ایــن 
باشــگاه قطعــا باشــگاهی اســت کــه آینــده بســیار خوبــی 

خواهــد داشــت.
ــال را رد  ــران امس ــر بح ــه اگ ــه اینک ــاره ب ــا اش ــی ب جال
ــل  ــال تبدی ــب فوتب ــک قط ــه ی ــر ب ــم گل گه ــم تی کنی
می شــود، اضافــه کــرد: بایــد تمرکــز زیــادی داشــته 
ــه نتیجــه  ــر شــود و در مســابقات ب ــم بهت ــا تی باشــیم ت

ــم. ــت یابی ــر دس ــد نظ م
ــم  ــروم نداری ــردا مح ــابقه ف ــم س ــرد: برای ــد ک وی تاکی
ــه  ــم ک ــی داری ــان جوان ــم و بازیکن ــدوم داری ــی مص ول
می توانــد در بــازی فــردا بــه مــا کمــک کننــد و خیلــی بــه 
ــی  ــدوار هســتیم.. پیشــرفت های خوب ایــن مســابقه امی

در اردوی پیــش از مســابقه داشــته ایم.
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آگهی استخدام
شركت پخش بهین آروین

ــت  ــتی جه ــی و بهداش ــوالت غذای ــواع محص ــی ان ــده مویرگ ــع کنن توزی
تکمیــل کادر فــروش خــود بــه تعــدادی فروشــنده حضــوری )ویزیتــور( 

ــد ــی باش ــد م ــت نیازمن ــتان جیرف ــت شهرس ــا جه ــم و آق ــی خان بوم
حقوق ثابت اداره کار، بیمه، پورسانت و سایر مزایا

03433244107   -  09136203788



1 0 0 0 3 4 3 2 1 1 7 8 3 4   1 0 0 0 3 4 3 2 1 1 7 8 3 4   
پیامک شــما را درباره ایــن صفحه می خوانیمپیامک شــما را درباره ایــن صفحه می خوانیم 23  سال سوم | شماره پیاپی 611

شنبه  18 آبان 1398
 سال سوم | شماره پیاپی 611
شنبه  18 آبان 1398 کاغذ جنوبکاغذ جنوب

آگهی تشکیل مجمع عمومی عادی 
انجمن صنفی کارگری راهنمایان گردشگری استان کرمان

بدینوسـیله بـه اطـالع کلیـه اعضـاء انجمن می رسـاند جلسـه مجمع 
عمومـی عـادی انجمـن در تاریخ سـه شـنبه 98/9/12 راس سـاعت 17 در 
محل سـالن جلسـات اتاق بازرگانـی صنایع و معادن اسـتان کرمـان واقع 
در ابتـدای بلـوار جمهـوری اسـالمی برگـزار می گـردد. از کلیـه اعضاء جهت 

شـرکت در ایـن جلسـه دعـوت بعمل مـی آید.
دستور کار جلسه:

1- استماع گزارش هیئت مدیره و بازرسان
2- انتخابات بازرسان

هیئت مدیره انجمن صنفی کارگری راهنمایان گردشگری استان کرمان

مهندس رخ ، رئیس سازمان نظام مهندسی معدن کرمان خبر داد :
آغاز ثبت نام آزمون صدور پروانه اشتغال 

حرفه های مهندسی معدن

متقاضیـان شـرکت در آزمـون صـدور پروانه اشـتغال ویژه 
رسـته هـای پی جویی و اکتشـاف و اسـتخراج می توانند 

از امروز شـنبه نسـبت بـه ثبت نـام خود اقـدام نمایند.
مهنـدس رخ رئیـس نظام مهندسـی معدن بـا بیان این 
مطلـب اظهـار داشـت : وزارت صنعـت معـدن و تجـارت 
در اجـرای مـوادی ازآئیـن نامـه اجرایـی قانـون نظـام 
مهندسـی معـدن بـا همـکاری سـازمان نظام مهندسـی 
معـدن ایـران آزمـون صـدور پروانـه اشـتغال در رسـته 
هـای اسـتخراج و پـی جویـی و اکتشـاف را در تاریـخ 
22 آذرمـاه 1398 بـه صـورت همزمان در سراسـر کشـور 
برگـزار خواهـد کـرد. وی خاطر نشـان کـرد : متقاضیانی 
کـه شـرایط ثبـت نـام را دارند بایـد با مراجعه به سـایت 
mimt.iran-azmoon.ir  نسـبت بـه ثبـت نـام خـود 
اقـدام نمایند. مهنـدس رخ با بیان اینکـه" متقاضیان باید 
توجـه داشـته باشـند که تنها قبولـی در آزمون بـرای صدور 
پروانـه اشـتغال کافـی نیسـت " افـزود : متقاضیانـی کـه 
موفـق به کسـب حـد نصـاب قبولـی در آزمون می شـوند 
بایسـتی  بـر اسـاس قانـون عـاوه بـر دارا بـودن شـرایط 
عمومی ، حتما از سـه سـال سابقه فعالیت مرتبط معدنی 
نیـز برخوردار باشـند .رئیس نظام مهندسـی معدن کرمان 
در ادامـه بـا اشـاره بـه اینکه ، ایـن آزمون بر اسـاس قانون 
توسـط وزارت صنعـت ، معـدن و تجـارت برگـزار میگـردد 
بیـان داشـت : ایـن آزمون به صـورت همزمـان در 6 حوزه 

مختلـف کشـور برگـزار میگردد کـه متقاضیان اجـازه دارند 
خـود محـل آزمـون شـان را انتخـاب کننـد . منوچهـر رخ 
رئیـس نظـام مهندسـی معـدن با بیـان اینکه ایـن آزمون 
در همـه مراکز اسـتان ها برگزار نخواهد شـد اظهار داشـت 
:  شـش حـوزه جهـت بـر گـزاری آزمـون در کشـور تعیین 
شـده اسـت که متقاضیان بایسـتی بـا مراجعه به سـایت 
و شـرایط خـود در یکـی از مراکـز شـش حـوزه ثبـت نـام 
نماینـد . ایشـان اضافـه کـرد : به عنوان مثال حـوزه کرمان 
میزبـان متقاضیانـی از اسـتانهای کرمـان ، سیسـتان و 
بلوچسـتان ، یـزد ، خراسـان جنوبـی و هرمـزگان خواهـد 
بـود کـه به حمد هللا همـه تدابیر و امکانـات الزم برای یک 

آزمون خوب بسـیج شـده اسـت.
مهنـدس رخ در ادامـه با اشـاره به شـرایط و منابـع آزمون 
گفـت : کلیـه سـواالت ایـن آزمـون مکتـوب و بـه صـورت 
چهـار گزینـه ای و منابـع ایـن آزمـون نیـز در اطاعیـه 
هـای قبلـی سـازمان اعـان شـده اسـت و تا کنـون هیچ 
تغییـری در منابـع آزمون و تعداد سـواالت ایجاد نشـده و 
اطمینـان دارم کـه هیـچ تغییری هـم نخواهد کـرد و همه 
چیـز بـر اسـاس زمانبنـدی و اطاعیـه هایـی کـه تـا کنون 
صـورت گرفتـه انجـام خواهـد شـد.مهندس رخ رئیـس 
نظـام مهندسـی معـدن کرمـان بـا آرزوی موفقیـت بـرای 
متقاضیـان ، گفـت : امیدواریـم در آینـده شـرایط صـدور 

پروانـه اشـتغال کمـی تسـهیل یابد.

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

هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیف وضعیـت ثبتی اراضـی و سـاختمانهای فاقد 
سـند رسـمی اگهی موضوع مـاده 3

قانـون و مـاده13 آئیـن نامـه قانـون تعیین تکلیـف و ضعیت ثبتـی و اراضی و سـاختمانهای فاقد 
سـند رسـمی  برابررای شـماره 139860319091001413-مورخ 22-5-98 هیات اول موضوع قانون 

تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی مسـتقر در واحد ثبتی
حـوزه ثبـت ملک شـهر عنبرآبـاد تصرفـات مالكانه بامعـارض متقاضی اقـای امیر پـاداش فرزند 
محمـد بشـماره شناسـنامه 105بـا کـد ملـی 6069982۷03صـادره از عنبـر ابـاد  درششـدانگ یک 
بـاب خانـه بـه مسـاحت 233.21مترمربـع پـاک -فرعـی از 45- اصلی مفـروز ومجزی شـده از 
پـاک  45-اصلـی  قطعـه یـک واقـع درعنبـر اباد اراضـی خدا آفریـن  خریداری  از مالک رسـمی 
خانـم فرخنـده امیـری محـرز گردیـده اسـت. لـذا بـه منظـور اطـاع عمـوم مراتـب در دو نوبت به 
فاصلـه 15 روز آگهـی مـی شـود در صورتی که اشـخاص نسـبت بـه صدور سـند مالکیت متقاضی 
اعتراضـی داشـته باشـند مـی تواننـد از تاریـخ انتشـار اولین اگهـی به مـدت دو ماه اعتـراض خود 
را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید، ظـرف مـدت یـک مـاه از تاريـخ تسـليم اعتـراض، 
دادخواسـت خود را به مراجع قضایی  تقدیم نمایند. بدیهی اسـت در صورت انقضای مدت مذکور 
و عـدم وصـول اعتراضـی طبـق مقررات سـند مالکیت صـادر خواهد شـد-تاریخ انتشـار نوبت اول 

:18-08-98تاریـخ انتشـار نوبـت دوم 98-9-2
مصیب حیدریان -ریس اداره ثبت اسناد عنبراباد-م الف:2344

آگهی تحدید حدود اختصاصی
چـون ششـدانگ یـک بـاب خانـه بـه مسـاحت 99 / 1۷۷ متـر مربـع دارای پاک 
10002- فرعـی از 3- اصلـی واقـع در حیدرآبـاد شـهر کهنـوج قطعه یـک بخش 46 
کرمـان مورد تقاضای افسـانه دیناری فرزند عبدهللا به شناسـنامه3150686105 نیاز 

بـه تحدید حـدود دارد.
لـذا حسـب درخواسـت کتبی مالـک مورخـه 98/08/14 آگهـی تحدید حـدود - اختصاصی پاک 
فـوق منتشـر و عمليـات تحدیدی آن از سـاعت 8 صبـح روزیکشـنبه مورخـه98/09/10 در محل - 
شـروع و بـه عمـل خواهـد آمـد ، لـذا بـه مالـک و مالکیـن مجـاور رقبـه مذبـور اخطار میشـود که 
در موعـد مقـرر در ایـن آگهـی در محـل وقـوع ملـک حاضـر و چنانچـه کسـی بـر حـدود و حقـوق 
ارتفاقـی أن واخواهـی داشـته باشـد میتوانـد ار تاریخ تنظیم صـورت مجلس تحدیـدی لغایت 30 
روز واخواهـی خـود را بـه اداره ثبـت اسـناد و امـاک کهنـوج تسـلیم تا بـه دادگاه صالحه -ارسـال 
شـود، در غیـر ایـن صـورت پـس از انقضای مهلت مذکور هرگونه ادعایی مسـموع نیسـت . م. الف 

2184تاریـخ انتشـار: دو شـنبه 20 / 08 / 1398
نارویی - رییس ثبت و اسناد کهنوج

آگهی اصالحی
اماکـی کـه در آگهـی هـای پیشـین بـه شـماره 1556 و 1568 مـورخ 9۷/06/11و 
9۷/06/25  روزنامـه سـایه شـماره 46 و 4۷ روزنامه آفاق جنوب مـورخ 9۷/06/11و 
9۷/06/25 موضـوع قانـون تعیین تکلیف اشـتباها آگهی و برابـر اختیارات تفویضی 
هیـات هـای نظـارت آگهـی هـای آنهـا تجدیـد و مهلـت اعتـراض بـر آنهـا از تاریـخ انتشـار بمدت 

دو ماه میباشـد. |
برابـر رای شـماره 1398603190۷9000413 مـورخ 98/06/24 هیـات اول موضـوع قانـون تعییـن 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی مسـتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت 
ملـک رودبارجنـوب تصرفـات مالكانه بامعارض آقای حسـن سـنجری فرد فرزند محمد بشـماره 
شناسـنامه 8 صـادره از رودبـار جنوب در ششـدانگ یکبـا بخانه به مسـاحت 1966 متر مربع پاک 
۷00 فرعـی از 190 اصلـی قطعـه سـه واقـع در رودبارجنـوب - روسـتای قلعه مظفر آبـاد بخش 46 

قطعـه سـه کرمـان لذا مالکیـت متقاضی بعنـوان مالک رسـمی محرز گردیده اسـت .
در اگهی منتشره قبال پالک  ملک 257 فرعی از 193 اصلی ذکر گردیده بود. م. الف 722
علی رحمانی خالصی - رئیس اداره ثبت اسناد امالک شهرستان رودبار جنوب
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مسـلم قـادری، گفـت: بـه منظـور رصـد الکترونیکـی جـاده 
هـا، تـردد خودروهـا، کنتـرل سـرعت خودروهـا در جـاده و 
ثبـت  دوربیـن  و  رانندگـی 5 سـامانه  کاهـش سـوانح  نیـز 
تخلفـات در 5 نقطـه از محـور جیرفـت – بافـت نصـب شـد. 
 »مسـلم قـادری«، در گفـت و گـو بـا خبرنـگار خبرگـزاری 
شبسـتان از کرمـان جنـوب کرمـان، گفـت: بـه منظـور رصـد 
الکترونیکـی جاده ها، تردد خودروها، کنترل سـرعت خودروها 
در جـاده و نیـز کاهـش سـوانح رانندگـی 5 سـامانه و دوربین 
ثبـت تخلفـات در 5 نقطه از محور جیرفت – بافت نصب شـد. 
معـاون فنـی و نظـارت اداره کل راهـداری و حمـل و نقل جاده 
ای جنـوب کرمـان، بـا بیـان ایـن مطلـب کـه متولیـان امـر در 
سـال های اخیـر در دنیـا بـه سـمت کنتـرل جاده ها بـه صورت 
مکانیـزه پیـش رفته اند، افزود: کنترل مکانیـزه جاده  ای نقش 
بازدارندگـی  خوبـی در تخلفات احتمالـی دارد که مجموعه این 
اداره کل در پـی افزایـش دوربین هـای نظـارت تصویری و ثبت 
تخلفات در محورهای اصلی و شـریانی جنوب اسـتان اسـت.

وی، عنـوان داشـت: ایـن دوربین های ثبت تخلفات، سـرعت 
لحظه ای و نیز سرعت متوسط وسایل نقلیه را کنترل می کنند.

قـادری، افـزود: دوربین هـای کنتـرل سـرعت عاوه بـر کنترل 
سـرعت لحظه ای، سـرعت متوسـطه فی مابین دوربین ها را در 
طـول جـاده ثبت می  کنند تا در صورت تخلـف راننده به صورت 
الکترونیکـی اعمـال قانون و جریمه راننده خاطی انجام شـود. 

شبسـتان- سـعید برخـوری، گفـت: هشـتمین نمایشـگاه 
هـا،  نهـاده  آالت کشـاورزی،  ماشـین  و  تخصصـی صنایـع 
بـه  آبـان(   19 ای)  تجهیـزات گلخانـه  و  آبرسـانی  آبیـاری، 
مـدت 4 روز در سـالن دانشـگاه آزاد اسـامی جیرفـت برگزار 
مـی شـود.رییس سـازمان جهـاد کشـاورزی جنـوب کرمـان، 
افـزود: جنـوب کرمان با وسـعتی بیـش از 38 هـزار کیلومتر 
مربـع بـه لحـاظ موقعیـت خـاص جغرافیایـی و ویژگی های 
منحصـر اقلیـم یکی از قطب های بزرگ کشـاورزی کشـور در 
تولیـد انـواع محصـوالت زراعـی باغـی و گلخانـه ای بـه ویـژه 
محصـوالت خـارج از فصـل و نوبرانـه و همچنیـن محصوالت 
دامـی محسـوب مـی شـود.این منطقـه بـا تولید سـالیانه 4 
و نیـم میلیـون تـن انـواع محصـوالت در تولیـد بیـش از 10 
محصـول مقـام اول تا سـوم را به خود اختصاص داده اسـت.

برخـوری، ابـراز داشـت: بـا وجـود پتانسـیل و ظرفیـت هـای 
اقتصـادی در زمینـه معادن و فلـزات و میراث فرهنگی، بخش 
کشـاورزی بـه لحـاظ پیشـینه فعالیـت دانـش بومـی، بافت 
اجتماعـی و فرهنگـی شـاخص اقتصـادی اول منطقـه اسـت 
و بـه لحـاظ ظرفیـت رکوردهـای ثبـت شـده، هرگونه سـرمایه 
 گـذاری در توسـعه زیرسـاخت های بخـش، اولویـت افزایش 
بهـره وری منابـع پایه نهـاده هـای تولید می توانـد نوید بخش 
توسـعه پایدار در تحقـق اهداف امنیت غذایی باشـد.از آنجایی 
کـه افزایـش بهره وری در سـایه توسـعه فناوری کاشـت، تولید 
و توسـعه زیـر سـاخت های پس از تولیـد و خدمـات بازرگانی 
محقـق مـی شـود بنابرایـن هشـتمین نمایشـگاه صنایـع و 
ماشـین آالت کشاورزی، آبیاری و تجهیزات گلخانه ای فرصت 
مناسـبی بـرای ارائـه آخریـن دسـتاوردهای علمـی و فنـی در 
زیـر بخش هـای مختلـف اسـت.: دسـت انـدرکاران و فعالین 
بخـش کشـاورزان و دانشـجویان، متخصصین و فعالیـن بازار 
کشـاورزی با حضور و مشـارکت موثر در این نمایشـگاه ضمن 
بحـث و تبـادل نظـر و آگاهـی بـه اطاعـات و دانش فنـی روز 
و ارتبـاط مسـتقیم بـا تولید کننـدگان فروشـندگی و نمایندگی 
هـای ماشـین آالت و نهاده هـا می تواننـد بـا عقـد مشـاوره و 
انتخـاب مناسـب نهایـت بهـره بـرداری را بنماینـد و در جهـت 
تحقـق اهـداف بخـش و افزایـش بهـره وری منابـع آب خاک 
و حصـول ارزش افزوده مناسـب و اقتصادی پویـا گام بردارند.

کشـاورزی  جهـاد  سـازمان  داشـت:  عنـوان  برخـوری، 
و  متخصصیـن  عاقمنـدان  تمامـی  از  کرمـان  جنـوب 
تـا  می کنـد  دعـوت  سـرمایه گذاران  و  صاحبنظـران 
پایـداری  بخـش،  توسـعه  شـرایط  کـردن  همـوار  بـرای 
کننـد. مسـاعدت  منطقـه  اقتصـاد  پویایـی  و  تولیـد 

نصب 5 سامانه ثبت 
تخلفات در محور 

جیرفت - بافت

هشتمین نمایشگاه 
تخصصی کشاورزی در 
جیرفت برگزار می شود

خبر

273 هکتار از اراضی ملی جنوب 
رفع تصرف شد 

کشاورزان برای دریافت سوخت در 
سامانه جدیدتجارت آسان ثبت نام کنند

پیگیری رفع موانع طرح ها 
و واحدهای سرمایه گذاری جنوب

مانور پدافند غیر عامل اداره کل 
راهداری در عنبرآباد برگزار شد

یک محموله کود دپو شده 
در جیرفت کشف شد

فرمانــده یــگان حفاظــت منابــع 
ــار  ــان اظه ــوب کرم ــی جن طبیع
داشــت: ایــن میــزان اراضــی 
تــا  جــاری  ســال  ابتــدای  از 
کنــون از تصــرف متخلفــان آزاد شــده اســت.

ــرد:  ــه ک ــی اضاف ــاز امیرافضل ــرهنگ خانب س
هرگونــه حرکت در راســتای تخریــب و تصرف 
ــورت  ــه ص ــی ب ــی و جنگل ــای مرتع عرصه ه
شــبانه روزی توســط ماموران یــگان حفاظت و 
ــا تأکیــد  پاســگاه ویــژه رصــد می شــود.وی ب
و  زمین خــواری  بــا هرگونــه  برخــورد  بــر 
تصــرف منابــع طبیعــی تصریــح کــرد: مقابلــه 
ــواره  ــزرگ هم ــک و ب ــواران کوچ ــا زمین خ ب
در دســتور کار یــگان حفاظــت قــرار دارد و بــا 
ــم. ــر می داری ــه گام ب ــن عرص ــت در ای جدی

فرمانــده یــگان حفاظــت اداره کل منابــع 

طبیعــی و آبخیــزداری جنــوب کرمــان گفــت: 
ــه در  ــودجو ک ــب و س ــر فرصت طل ــا عناص ب
راســتای تصــرف عدوانــی اراضــی ملــی اقدام 
می کننــد، برخــورد قاطــع و مقتدرانــه صــورت 

می گیــرد.
 1504 تمــاس  شــماره  بیــان کــرد:  وی 
ــی و  ــع طبیع ــری اداره کل مناب ــتاد خب س
آبخیــزداری جنــوب کرمــان همــواره آمــاده 
دریافــت گزارش هــا و اخبــار مردمــی در 
زمینــه آتش ســوزی، تخریــب و تصــرف 
ــارت   ــا از ورود خس ــت ت ــی اس ــی مل اراض
ــری  ــی جلوگی ــع طبیع ــای مناب ــه عرصه ه ب

ــود. ش
اداره کل منابــع طبیعــی و آبخیــزداری جنــوب 
کرمــان مســتقل از مرکــز اســتان، هفــت 
ــش دارد. ــت پوش ــی را تح ــتان جنوب شهرس

پخـش  ملـی  شـرکت  مدیـر 
منطقـه  نفتـی  فرآورده هـای 
تامیـن  خصـوص  در  کرمـان 
بخـش  سـوخت  توزیـع  و 
کشـاورزی شهرسـتان های جنوبـی با رئیس 
اسـتان  جنـوب  کشـاورزی  جهـاد  سـازمان 

 . داد  جلسـه  تشـکیل 
ملـی  شـرکت  عمومـی  روابـط  بـه گـزارش 
پخـش فـرآورده هـای نفتـی منطقـه کرمان، 
فضـل الـه اکبـری مدیـر منطقـه با اشـاره به 
تامیـن و توزیـع سـوخت ماشـین  موضـوع 
سـوخت  سـهمیه  گفـت:  کشـاورزی  آالت 
مـورد نیـاز ادوات کشـاورزی در 6 ماهـه اول 
سـال جـاری بـه صـورت هـر 3 مـاه یکبـار 
و در 6 ماهـه دوم سـال جـاری بـه صـورت 
مـاه بـه مـاه با نـرخ دولتـی توزیع می شـود 

کـه کشـاورزان بایـد در زمـان تعییـن شـده 
اطاعات ادوات کشـاورزی خود را در سـامانه 
www. نشـانی  بـه  آسـان  تجـارت  جدیـد 

طریـق  از  و  ثبـت   newtejaratasan.ir
همـان سـامانه اقدام به درخواسـت سـوخت 
مـورد نیـاز خود نماینـد .وی افزود : سـوخت 
 ، تراکتـور  شـامل  آالت کشـاورزی  ماشـین 
کمبایـن و تیلـر کـه فعـال و شناسـنامه دار 
هسـتند بموقـع تامیـن و تحویل خواهد شـد 
.در پایان این جلسـه سـعید برخوری رییس 
اسـتان  جنـوب  جهـاد کشـاورزی  سـازمان 
کرمان، از مسـئولیت پذیـری و پیگیری های 
دلسـوزانه مدیـر و معاونین منطقـه کرمان در 
زمینـه حل مشـکات تامین سـوخت گلخانه 
هـا ، ماشـین آالت و موتـور پمـپ چـاه های 

آب، تقدیـر و تشـکر کـرد .

گفـت:  فـرد،  مروجـی  مسـلم 
نشسـت رییـس سـازمان صمـت 
جنـوب کرمـان، بـا مدیـر کل منابع 
طبیعـی و آبخیزداری جنوب کرمان 
برگـزار شـد و رفـع موانـع طرح هـا و واحدهـای 
سـرمایه گـذاری جنـوب کرمـان پیگیری شـد.به 
گـزارش خبرنـگار خبرگـزاری شبسـتان از کرمان 
جنـوب، در ایـن نشسـت، ضمـن دیـدار رییـس 
سـازمان صمـت جنوب کرمـان با مدیـرکل منابع 
طبیعـی جنـوب کرمـان، در خصـوص مشـکات 
طـرح کارخانه فرومنگنز شهرسـتان کهنوج که ماه 
گذشته توسـط معاون اقتصادی اسـتاندار کلنگ 
زنـی شـد، گفـت و گو کردنـد و در ادامـه مدیر کل 
منابـع طبیعی و آبخیزداری جنـوب کرمان، جهت 
تسـریع در اجـرای طـرح کارخانه فـرو منگنز قول 
مسـاعد داد.»مسـلم مروجـی فرد«، در حاشـیه 
ایـن بازدیـد، گفـت: در راسـتای کمک بـه احیای 

واحدهـای صنعتـی و رفع مشـکات آنهـا و پیرو 
جلسـه رفـع موانـع تولیـد جنـوب کـه بـا حضـور 
معـاون اقتصـادی اسـتاندار برگـزار شـده اسـت، 

امـروز از ایـن واحـد صنعتـی بازدید شـد. 
رییـس سـازمان صمـت جنـوب کرمـان، افـزود: 
در ایـن بازدیـد ضمـن صحبـت بـا سـرمایه گذار، 
از نزدیـک مشـکات کارخانـه بررسـی و جهـت 
و  شـد  انجـام  گـو  و  گفـت  مشـکات  حـل 
تصمیم گیری هـای الزم نیـز اتخـاذ شـد. رئیـس 
سـازمان صمـت جنـوب کرمـان، افـزود: در ایـن 
بازدیـد ضمن صحبت با سـرمایه گـذار، از نزدیک 
مشـکات کارخانه بررسـی و جهت حل مشکات 
گفـت و گو انجام شـد و تصمیم گیـری های الزم 

نیـز اتخاذ شـد. 
وی، خاطرنشـان کـرد: سـرمایه گـذاری انجـام 
شـده در ایـن کارخانـه 18 میلیـارد ریال اسـت که 

زمینـه اشـتغال 11 نفـر را فراهـم کـرده اسـت.

عیسـی کریمی، گفت: مانور پدافند 
آمادگـی   هـدف   بـا  عامـل  غیـر 
نیروهـای مجموعه حـوزه راهداری 
و حمل و نقل جنوب استان کرمان 
و واکنـش بـه موقع ادارات، هنـگام قبل و بعد از 
بحـران در هفتـه پدافند غیر عامل در شهرسـتان 
عنبرآباد برگزار شـد. »عیسـی کریمی«، در گفت 
و گـو بـا خبرنـگار خبرگـزاری شبسـتان از کرمان 
جنـوب، از برگزاری مانوری با سـناریوی واژگونی 
و آتـش سـوزی یک دسـتگاه تانکر حامـل مواد 
خطرنـاک، خبـر داد و گفـت: صبـح امـروز ایـن 
بزرگراهـی جیرفـت – کهنـوج  در محـور  مانـور 
در نزدیکـی سـه راهـی کـوه فجـر عنبرآبـاد و بـا 
هماهنگـی و همـکاری فرمانـداری عنبرآبـاد و 
نیروهای دسـتگاه هـای همکار راهـداری در این 
شهرسـتان برگزار شد.مسـوول پدافنـد غیرعامل 
ای  جـاده  نقـل  و  حمـل  و  راهـداری  اداره کل 

جنـوب کرمـان، افـزود: ایـن مانور توان سـنجی 
نیروهـای امـدادی و عملیاتـی بـا میزبانـی اداره 
راهـداری و حمـل و نقـل جـاده ای شهرسـتان 
خلیـج  بزرگراهـی  محـور  حاشـیه  در  عنبرآبـاد 
فـارس برگزار شـد. تصـادف و برخـورد خودروی 
محـور  در  نـاک  خطـر  سـوختی  مـواد  حامـل 
بزرگراهـی و فراخوانـی نیروهـای مرتبـط بـا این 
حادثـه انجام شـد. کریمـی، با بیـان این مطلب 
کـه محـور بزرگراهـی جیرفـت – کهنـوج یکی از 
محورهـای پرتـردد از لحاظ حمل مواد سـوختی 
و ترانزیتی اسـت، افزود: 2 هفته گذشـته خروج 
از محـور یک دسـتگاه تریلر حامـل 32 هزار لیتر 
بنزیـن در ایـن محـور سـبب بسـته شـدن یـک 
الیـن و اختـال و کندی در حرکت وسـایل نقلیه 
شـد که حـادث شـدن ایـن گونه حوادث سـبب 
برگـزاری مانـور و طراحـی ایـن عملیـات پدافند 

غیـر عامـل در ایـن محور شـد.

ــورای  ــس شـ ــه رئیـ ــه گفتـ بـ
ــت  ــتان جیرفـ ــن شهرسـ تامیـ
یـــک محمولـــه کـــود دپـــو 
شـــده، در ایـــن شهرســـتان 

ــد. ــف شـ کشـ
ــا  ــو بـ ــت و گـ ــت در گفـ ــدار جیرفـ فرمانـ
خبرنـــگار ایرنـــا اظهـــار داشـــت: بـــا رصـــد 
اطاعاتـــی ســـربازان گمنـــام امـــام زمـــان 
)عـــج( و بـــا همـــکاری پلیـــس آگاهـــی 
شهرســـتان جیرفـــت یـــک محمولـــه کان 
ـــارج  ـــع خ ـــب توزی ـــه در قال ـــی ک ـــود دولت ک
ــایی  ــود، شناسـ ــده بـ ــو شـ ــبکه دپـ از شـ
ـــداد  ـــزود: تع ـــری اف ـــور وزی ـــد.ابوذر عطاپ ش
500 کیســـه کـــود اوره و یـــک دســـتگاه 
تریلـــر در ایـــن عملیـــات توقیـــف و یـــک 

متهـــم هـــم دســـتگیر شـــده اســـت.

بـــا  برخـــورد  بـــرای  داد:  ادامـــه  وی 
ــرات  ــه تعزیـ ــده بـ ــن پرونـ ــان، ایـ متخلفـ

حکومتـــی ارجـــاع شـــد.
اینکـــه  بیـــان  بـــا  فرمانـــدار جیرفـــت 
افـــراد ســـودجو بـــا احتـــکار کاالهـــا و 
ــار التهـــاب  ــازار را دچـ اقـــام مختلـــف، بـ
ــا  ــودجویان بـ ــرد: سـ ــان کـ ــد، بیـ کرده انـ
ــازار بـــه  ــاز مـــردم در بـ ارائـــه نکـــردن نیـ
ـــف  ـــاط مختل ـــی را در نق ـــی خودتحریم نوع
ــی  ــود برخـ ــه کمبـ ــرا کـ ــد چـ رواج داده انـ
ـــم  ـــکل تحری ـــل مش ـــه دلی ـــه ب ـــاج ن مایحت
ــه  ــردن اینگونـ ــار کـ ــت انبـ ــه علـ ــه بـ بلکـ

ــت. ــا اسـ کاالهـ
 230 فاصلـــه  در  جیرفـــت  شهرســـتان 
کیلومتـــری جنـــوب کرمـــان واقـــع شـــده 

ــت. اسـ

نماینـده مـردم جیرفـت و عنبرآبـاد در مجلـس 
شـورای اسـامی گفـت: دکتـر روحانـی اگـر بـه 
سـیرجان سـفر خواهـد کـرد بـرای افتتـاح طرح 
چنـد میلیـاردی اسـت کـه مـا در جنـوب اسـتان 
کرمـان در شـرایط کنونـی چنین طرحـی نداریم. 
"یحیـی کمالی پـور" در گفت وگـو بـا ایسـنا، بـا 
اشـاره بـه هـدف سـفر رییس جمهـور به اسـتان 
کرمـان گفـت: دکتر روحانی بـرای دیدن وضعیت 
اسـتان کرمـان به ایـن منطقه سـفر نخواهند کرد 
و این سـفر، سـفر هیات دولت به اسـتان کرمان 
نیسـت بلکـه صرفـا بـرای افتتـاح دو طـرح در 
شهرسـتان های بافت و سیرجان به دیار کریمان 

سـفر خواهند داشـت.

سفر روحانی به کرمان، سفر هیات 
دولت نیست!

وی ادامـه داد: عملیـات احـداث ایـن دو طرح از 
حـدود 12 سـال پیش توسـط بخـش خصوصی 
آغـاز شـده و اکنون آمـاده افتتاح هسـتند ضمن 
آنکـه در این سـفر هیچ پروژه جدیدی در اسـتان 
تعریف نخواهد شـد همچنین در زمان درگذشـت 
آیت هللا هاشمی رفسـنجانی آقای رییس جمهور 
مقرر بود در رفسـنجان در مراسـم ترحیم ایشـان 
شـرکت کننـد که چون ایـن مهم محقق نشـد در 
این سـفر دیداری نیز با مردم رفسـنجان خواهند 

داشت.
نماینـده مـردم جیرفـت و عنبرآبـاد در مجلـس 

شـورای اسامی شـرکت در شـورای اداری کرمان 
را یکـی دیگـر از برنامه هـای سـفر رییس جمهور 
بـه اسـتان کرمـان ذکـر کـرد و افزود: عما سـفر 
دکتـر روحانی، برنامه کاری برای اسـتان نیسـت.

فعال خبری از حضور معاونین و یا وزراء 
در این سفر به جنوب استان نیست

وی در خصـوص عـدم سـفر رییـس جمهـور بـه 
جنـوب اسـتان کرمـان عنـوان کـرد: نماینـدگان 
جنوب اسـتان پیشـنهاد دادند اگر خود ایشان به 
جنـوب اسـتان سـفری نخواهند داشـت، حداقل 
یکـی از معاونیـن خود را به این منطقه بفرسـتند 
کـه رییـس جمهـور ابـراز کردنـد کـه چون سـفر 
کاری نیسـت بـه جنـوب اسـتان کرمان سـفری 
نخواهیم داشـت اما ما نمایندگان جنوب اسـتان 
بـه دکتـر واعظی رییـس دفتر ریاسـت جمهوری 
اعـام کردیـم کـه اگـر سـفر دکتـر روحانـی فقط 
محـدود به دو شـهر اسـتان باشـد مـا نمایندگان 
جنـوب قطعـا ایشـان را در ایـن سـفر همراهـی 
نخواهیـم کـرد و تا این لحظه نیز اعام نشـده که 
آیـا فردی از هیات دولت به جنوب اسـتان سـفر 

خواهنـد کرد یـا خیر؟
کمالی پـور بـا تاکید برآنکـه اگر یکـی از معاونین 
رییـس جمهـور بـه شهرسـتان هـای جیرفـت و 
عنبرآبـاد سـفر نکنـد، قطعـا دکتـر روحانـی را در 
این سـفر همراهـی نخواهم کرد، تصریح کـرد: از 
ابتـدای دولـت تدبیـر و امیـد تـا کنون حـدود 90 

درصـد کابینه دولت به جیرفت سـفر کـرده اند که 
ایـن موضـوع کامـا بی سـابقه بوده اسـت.

توسعه نامتوازن استان کرمان را باید 
در یک جایی شکست

وی از توسـعه نامتوازن اسـتان کرمان سـخن به 
میـان آورد و در ادامـه بـا انتقـاد شـدید از ایـن 
موضـوع گفـت: ایـن توسـعه نامتـوازن بایـد در 

یـک جایی شکسـته شـود.
نماینـده مـردم جیرفـت و عنبرآبـاد در مجلـس 
شـورای اسـامی اظهـار کـرد: آنچـه کـه امـروز در 
سـیرجان مشـاهده می کنیـد کار امـروز و دیـروز 
نیسـت بلکـه از 20 سـال پیـش کـه مـردم جنوب 
اسـتان درگیر مسـایل سیاسـی بودند! سـیرجانی 
هـا در حـال انجـام کارهـای اقتصـادی و توسـعه 
ای بـودن و اگر امروز سـفرای کشـورهای مختلف 
دنیـا به شـمال اسـتان سـفر می کنند بـرای دیدن 
پروژه هـای انجام شـده این منطقـه، ما نمی توانیم 
از آنهـا بـرای دیـدن زمین هـای خالیمـان دعـوت 
کنیـم لـذا آوردن آنها بـه جنوب جـزء هزینه، چیز 

دیگـری عایـد مـردم این خطـه نخواهد شـد.
وی ادامـه داد: بایـد زیرسـاخت ها را محیـا کنیـم 
و مبتنـی بـر آن زیرسـاخت ها سـرمایه گذار بـه 
منطقـه دعـوت کنیم کـه در همیـن راسـتا نیز در 
سـه سال گذشـته در حال تکمیل زیرساخت های 
شـهر جیرفت و عنبرآباد بوده ایم که خوشـبختانه 
امـروز بسـتر بـرای سـرمایه گذاری در این منطقه 

آمـاده شـده و تـا ایـن لحظـه کلنـگ احـداث 
حـدود 50 کارخانـه کوچک و بزرگ در شهرسـتان 
جیرفـت بـه زمین زده شـده کـه طی چهار سـال 
آینـده به بهره بـرداری خواهند رسـید و در تاشـیم 
ایـن منطقـه را بـه جایـگاه ویژه و اصلـی خودش 

برسانیم.
کمالی پـور بـا تاکیـد برآنکـه مـا بـا نفـی دیگران 
مـا  نخواهیـم رسـید، مطـرح کـرد:  اثبـات  بـه 
اعتـراض نمی کنیـم کـه چـرا رییـس جمهـور و 
سـایر معاونیـن و وزرا بـه جنـوب نمی آیند، بلکه 
بایـد کاری کنیـم کـه خودشـان بخواهنـد به این 
منطقـه سـفر کنند و ایـن نگاه خوبی نیسـت که 
بگوییـم رییـس جمهـور چرا به سـیرجان سـفر 
مـی کنـد امـا بـه جنـوب اسـتان خیـر؟. دکتـر 
روحانـی اگـر امـروز بـه سـیرجان مـی رود برای 
افتتـاح طرح چنـد میلیاردی اسـت که ما چنین 

نداریم. طرحـی 

صحبت بدون عمل دردی از مردم 
جنوب استان کرمان دوا نخواهد کرد

وی بـا بیـان این مطلب که صحبـت رییس جمهور 
بـا مـردم جیرفـت؛ دردی از آنهـا دوا نمی کند و قبل 
از صحبـت نیـاز بـه عمـل دارد، اظهـار کـرد: جیرفت 
توسـعه خـود را کلیـد زده و آینـده خوبی منتظر این 
خطـه از ایـران اسـت و نباید این شـکاف کـه »چرا 
رییـس جمهـور بـه شـمال اسـتان سـفر می کنـد 
و قصـدی بـرای سـفر بـه جنـوب اسـتان نـدارد« 
را در جامعـه بـه وجـود آوریـم. یکـی از علت هـای 
چـرای ایـن موضـوع خودمـان هسـتیم زیـرا اگـر 
سـرمایه گذاری بخواهـد بـه ایـن منطقـه ورود پیدا 
کند فوری به یک جریان سیاسـی متهم می شـود.
نماینده مـردم جیرفت و عنبرآباد خاطرنشـان کرد: 
آینـده  و  شـروع خوبـی در جیرفـت کلیـد زدیـم 

درخشـانی در انتظـار ایـن مـردم خونگرم اسـت.

شهرسـتان قلعـه گنـج در فاصلـه 420 کیلومتری 
کـه  اسـت  مناطقـی  ازجملـه  کرمـان  جنـوب 
باوجـود فعالیـت گروه هـای جهـادی و کمک های 
اسـتانداردهای  بـه  رسـیدن  تـا  امـا  دولتمـردان 
بهداشـتی، درمانـی و رفاهـی فاصلـه زیـادی دارد 

و نیازمنـد توجـه بیشـتر دولـت اسـت. 
قـدس آناین-گـروه اسـتان هـا: دربـاره نـام » 
قلعـه گنـج« دو روایـت وجـود دارد، یکـی اینکـه 
ایـن منطقه درگذشـته صاحـب قنات هـا، گنج ها، 
سـرزمین  و  فـراوان  آبادانی هـای  و  نعمت هـا 
حاصلخیـز و پردرآمـدی بـوده و بـه همیـن خاطر 
روایـت  امـا  دارد؛  شـهرت  قلعـه گنـج  نـام  بـه 
دیگـری هم هسـت کـه می گویـد: »یک تکـه نان 
در قلعـه گنـج، حکـم گنـج دارد!« کـه ایـن روزها 
منطقـه  ایـن  مـردم  حـال وروز  بـه  دوم  روایـت 

اسـت. نزدیک تـر 
بـرای اینکـه از داستان سـرایی دربـاره قلعـه گنـج 

پرهیـز کنـم تنهـا نظـر شـمارا بـه خواسـته سـه 
دختـری کـه به تازگـی سـواد خوانـدن و نوشـتن 
آموختنـد و امسـال بـرای رئیس جمهـور نامـه ای 
نوشـتند جلـب  و هـوای منطقـه خـود  از حـال 

می کنـم.
خانم هـا زینـب، حـوا و زیـور رمضانی کـه به تازگی 
سـواد خوانـدن و نوشـتن را آموختنـد در نامـه ای 
صمیمـی بـه حسـن روحانی نوشـتند: »با سـام 
خدمـت رئیس جمهـوری اسـامی ایـران، آقـای 
روحانـی عزیـز، ما بچه هـای آبادی »چـاه پوالد« 
مدرسـه نداریـم، بـرق نداریـم، آب نداریـم. کمک 

کنیـد تـا زندگـی بهتری داشـته باشـیم. «
گفتنـی اسـت در ایـن منطقـه بـه دلیـل اینکـه 
تعـداد زیـادی از سـاکنانش از روی ناچـاری در 
کپـر زندگـی می کننـد بـه سـرزمین کپرهـا نیـز 
امـا  هـزار جمعیـت   80 باوجـود  و  دارد  شـهرت 
در  کـه  تختخوابـی   32 بیمارسـتان  یـک  تنهـا 

بسـیاری از حوزه هـا نیـز فاقد پزشـک متخصص 
اسـت نیازهـای مـردم را بـرآورده نمی کنـد. بـود 
متخصـص زنـان، رادیولـوژی و هم چنیـن جـراح 
اطفـال ازجملـه کمبودهایی اسـت که بسـیاری از 
مـردم منطقـه در انتظـار رفـع ایـن کمبودهـا برای 
نجـات جـان مـادران بـاردار و همچنیـن نـوزادان 

هسـتند.
در حـال حاضـر قلعـه گنـج یـک بیمارسـتان 32 
تختخوابـی دارد و در روسـتاهای اطـراف آن هـم 
درمانـگاه و مراکـز جامـع سـامت وجـود دارد که 

فقـط پزشـک عمومـی دارند.
در ایـن منطقـه بـه دلیـل شـرایط آب و هوایـی 
ماسـه  و  شـن  طوفان هـای  بـا  همـراه  و  گـرم 
کمتـر متخصـص و یـا پزشـکی حاضـر می شـود 
کـه گزینـه خدمـت را انتخـاب کنـد لذا همـواره با 

کمبـود پزشـک روبـرو بـوده اسـت.

دسترسی سخت به مراکز درمانی
در همیـن رابطـه نماینده مـردم کهنـوج، منوجان، 
رودبـار، جنـوب قلعه گنـج و فاریـاب  در مجلس 
جنـوب کرمـان  اینکـه  بابیـان  اسـامی  شـورای 
پایین تریـن آمـار تخت بیمارسـتانی کشـور را دارد  
اظهـار می کنـد: متأسـفانه پراکندگـی بیش ازحـد 
روسـتاها فاصلـه و دسترسـی بـه بیمارسـتان را 
بـرای روسـتائیان بسـیاری سـخت کرده اسـت.

احمـد حمزه بـا تأکید بـر اینکه می بایسـت توجه 
ویـژه ای بـه ایـن مناطـق داشـت ابـراز می کنـد: 

کمبـود نیـروی انسـانی در مراکـز درمانـی یکی از 
مشـکاتی اسـت که نیازمند رسـیدگی اسـت زیرا 
فعالیـت یک بیمارسـتان بـا تعداد 15 پرسـتار در 

سـه شـیفت قابل قبول نیسـت.
روسـتای  آخریـن  از  اینکـه  بـه  اشـاره  بـا  وی 
رمشـک تـا مرکـز قلعـه گنـج حـدود 200 کیلومتر 
فاصلـه اسـت و از قلعـه گنـج بـه کهنـوج نزدیـک 
بـه  دسترسـی  بـرای  و  کیلومتـر  یک صـد  بـه 
دارد  وجـود  مسـافت  بیمارسـتان  نزدیک تریـن 
می افزایـد: همین موضوع دسترسـی روسـتائیان 
منطقـه را بـه دریافـت خدمـات درمانـی سـخت 

کـرده اسـت.

کمبود متخصص
رئیـس دانشـگاه علـوم پزشـکی جیرفـت بابیان 
اینکـه بیمارسـتان قلعـه گنج 80 هـزار نفر را تحت 
پوشـش دارد بیـان می کنـد: اینجا منطقه بسـیار 
محـروم با یـک حـوزه وسـیع، مراجعه کننده های 

بسـیار زیادی دارد.
اصغـر مـکارم بـا اشـاره بـه ایـن موضـوع کـه از 
بیمارسـتان 32 تختخوابـی قلعـه گنـج نمی تـوان 
را  متخصـص  پزشـکان  تمامـی  داشـت  توقـع 
داشـته باشـد عنـوان می کنـد: در این بیمارسـتان 
عمومـی،  جـراح  اطفـال،  زنـان،  پزشـک  فقـط 
بیهوشـی و یـک متخصـص دیگر فعال هسـتند.
به منظـور  الزم  پیگیری هـای  بـه  اشـاره  بـا  وی 
جـذب امکانـات اظهـار می کنـد: وزارت بهداشـت 

بـرای راه انـدازی بخـش دیالیـز بیمارسـتان امام 
خمینـی )ره( جیرفـت ۷00 میلیـون تومـان اعتبار 
تخصیـص داد و تجهیـزات موردنیـاز ایـن بخـش 

طـی یـک  مـاه خریـداری و نصـب شـد.
مـی مـی افزاید: اگر بـه همین سـرعت، اعتبارات 
دیگـری بـرای تأمیـن و تجهیـز بیمارسـتان ها بـه 
ایـن دانشـگاه اعطـا شـود لـذا بخـش زیـادی از 

مشـکات درمانـی منطقـه رفع می شـود.
رئیـس دانشـگاه علـوم پزشـکی جیرفـت بابیان 
رودبـار  و  گنـج  قلعـه  بیمارسـتان های  اینکـه 
جنـوب ازنظـر تعـداد زایمـان در کشـور جایـگاه 
باالیـی دارنـد اظهـار می کنـد: پزشـک متخصص 
زنـان نیـاز مبـرم شهرسـتان قلعـه گنـج اسـت و 
روز،  در  زنـان  متخصـص  می شـود  پیش بینـی 

باشـد. داشـته  مراجعه کننـده  یک صـد 
وی بـا اشـاره بـه اینکـه زایشـگاه این بیمارسـتان 
هـم در حال سـاخت اسـت تا پزشـک زنـان بهتر 
بتوانـد در حـوزه کاری خـود فعالیـت کنـد در این  
راسـتا تاش می شـود تا بـا تهیه امکانـات و تهیه 

زیرسـاخت ها نیازهـای مـردم تأمین شـود.
مـکارم بابیـان اینکـه سـعی شـده تـا هـر آنچـه 
الزمـه یـک بیمارسـتان 32 تختخوابـی اسـت در 
می دهـد:  ادامـه  شـود  فراهـم  شهرسـتان  ایـن 
بـرای ایـن بیمارسـتان دسـتگاه های رادیولـوژی 
و سـونوگرافی نیـز فراهم شـده اسـت امـا نبـود 
متخصـص در ایـن حوزه هـا ارائـه خدمـات را بـا 

مشـکل روبـرو کـرده اسـت.

جنوب کرمان از سفر 
رییس جمهور سهم دارد؟

قلعه گنج مرهمی 
از جنس درمان می خواهد 
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یـک کارشـناس محیـط زیسـت می گویـد: شـیرابه حاصـل از 
زباله هـای مختلـف بـه دلیـل آلودگـی زیـاد ناشـی از ترکیبـات 
و مـواد سـمی کـه در آن وجـود دارد یـا در واکنـش بـا مـواد 
دیگـر موجـود در طبیعـت بـه وجـود مـی آیـد، اثـرات نامطلوب 
مـی گـذارد.  زیسـت  و محیـط  انسـان  بـر سـامت  فراوانـی 
فاصلـه ای  در  زباله هـای شـهری  انبـوه  توده هـای  اگـر  حتـی 
دور از سـکونت انسـان ها تخلیـه می شـوند بـا نفـوذ شـیرابه ها 
بـه آب هـای سـطحی یـا زیرزمینـی و در نتیجـه آلـوده کـردن 
یـا تغییـر دادن کیفیـت آب هـا، بـه طـور مسـتقیم یـا غیـر 
مسـتقیم بـه بـدن انسـان ها و جانـوران راه پیـدا مـی کننـد.

شـیرابه ها  از  ناشـی  افزود:آالینده هـای  جوهـری  مرتضـی 
عـدم  موجـب  می  تواننـد  سـطحی  آب  هـای  بـه  نفـوذ  بـا 
اختـال  آبـزی،  جانـوران  رفتـن  بیـن  از  منابـع،  ایـن  کارایـی 
شـوند. بیماری  هـا  انـواع  انتشـار  و  آبـی  اکوسیسـتم  کار  در 

زهکشـی غیـر اصولـی شـیرابه های محـل دفـن زباله هـا نیـز 
در  فقـط  نـه  زیسـتگاه ها  رفتـن  بیـن  از  بـه  می توانـد منجـر 
محلـی کـه گورسـتان زبالـه قـرار دارد، بلکـه در نواحـی اطـراف 
آن شـود. بـه عـاوه، تنـوع جانـوری و گیاهـی زیسـتگاه هـا نیز 
در اثـر تغییـرات وارد شـده بـه ترکیبـات شـیمیایی و نمکـی آب 
زیرزمینـی موجـود در سـایت یـا در اطـراف آن آسـیب می بیند.

شیرابه زباله عامل سرطان و سایر بیماری هاست
دفـن زبالـه در ارتفاعات منجر به ورود شـیرابه  ها بـه رودخانه  ها 
مـی  شـود و در جلگـه و نزدیـک دریـا هـم شـیرابه  ها بـه آبهـای 
زیرزمینـی راه پیـدا مـی  کنـد. وجـود جیـوه در آب برخـی از 
چشـمه ها، رودخانه هـا و چاه هـا بـه علـت وجود برخی وسـایل 

الکتریکـی مثـل المـپ در زباله  هـای مدفـون در نواحـی مجاور 
آن هـا بـه ویـژه نواحـی باالدسـت اسـت کـه بـه همـراه شـیرابه 
بـه مناطـق پاییـن دسـت آمـده و ایجـاد آلودگـی مـی  کنـد.

ورود شـیرابه زبالـه هـا بـه منابـع آب زیـر زمینـی، بـزرگ ترین 
خطری است که انسان و سایر موجودات زنده را تهدید می کند. 
آب هـای آلـوده ای که بـرای مصارفی از قبیل شـرب، کشـاورزی، 
دامـداری و غیـره اسـتفاده می شـوند، نمی تواند منتـج به تولید 
محصـوالت سـالم شـود و مصرف همیـن محصوالت اسـت که 
بـه مـرور، انواع بیماری ها از جمله سـرطان را به همـراه می آورد.
آلودگـی رودخانـه  هـا ناشـی از نفـوذ شـیرابه  ها سـبب شـده 

اسـت تـا نادرتریـن گونـه  هـای آبـزی دریاهـا و رودخانـه هـا 
نابـود شـوند یـا در معـرض انقـراض قـرار گیرند.شـیرابه هـا 
انـواع فلـزات سـنگین خـود را از طریـق آب هـا بـه مـزارع و باغ 
زراعـی  و  باغـی  وارد محصـوالت  و سـرانجام  هـا می رسـانند 

می شـوند؛ بـه همیـن دلیـل اسـت کـه بیمـاری هایـی ماننـد 
مـا  سـرطان  انـواع  و  پوسـتی  خونـی،  گوارشـی،  اختـاالت 
انسـان ها را احاطـه کـرده انـد. اغلـب شـیرابه زباله هـا بـه دنبال 
بـارش بـاران وارد منابـع تامین اب شـرب می  شـوند کـه هر چه 
بیشـتر وارد شـوند سـطح خطر بـرای سـامتی را باال مـی  برند.

هـر یـک لیتـر شـیرابه زبالـه، حداقـل 10 هـزار لیتـر از درجـه 
شـرب آب را کاهـش می دهـد، در حالـی کـه هـر یـک متـر 
تـا 14 متـر مکعـب را  مکعـب شـیرابه فاضـاب حداقـل 12 
خـراب مـی  کنـد، بنابرایـن شـیرابه زباله به علت تصفیه نشـدن 
خطرنـاک  تر اسـت، چـون شـیرابه ترکیبـی از همه مواد اسـت.

انجـام گیـرد و بـه طـور مـداوم از آن نمونـه بـرداری شـود. از 
سـوی دیگـر، مسـووالن منطقـه مـورد نظـر بایـد بـا لوله کشـی 
از راه دور آب پاکیـزه را بـرای سـاکنان منطقـه فراهـم کننـد.

ترکیبـات شـیرابه هـا با هم متفـاوت هسـتند، ولی بـروز برخی 
تغییـرات در آب نشـانه تـراوش شـیرابه به آب ها هسـتند. برای 
مثـال، یون هـای اصلـی می تواننـد بـه نسـبت هـای مختلـف 
مسـمومیت ایجـاد کننـد کـه ایـن بسـتگی بـه ارگانیسـم مـورد 
هـدف آن هـا دارد. وجـود شـیرابه هـا و سـرازیر شـدن آن هـا 
بـه آب هـای زیرزمینـی باعـث نابـودی بسـیاری از جانـوران و 
گیاهـان می شـود و حتـی یکـی از عوامـل بسـیار مهـم امـراض 
پوسـتی و سـرطانی در بیـن مردمـان بومـی بـه شـمار مـی رود.

رهاسازی زباله های جیرفت در محیط زیست به 
جای دفن

تفکیـک و بازیافـت زبالـه در شـهر بزرگـی مانند جیرفـت انجام 
نمی شـود و از این گذشـته زباله های این شـهر حوالی روسـتای 
مـاران قلعـه رهاسـازی می شـوند، مسـووالن امر حتی اقـدام به 
دفـن ایـن موادخطرنـاک نمی کننـد بـه گفتـه برخـی از اهالی و 
مـردم بومـی منطقه برخـی اوقات حتـی این زباله هـا به مقصد 
نرسـیده و در میانـه راه اقـدام بـه آتـش زدن آنهـا می کننـد در 
حالـی کـه کار اصلـی شـهرداری دفن زباله هاسـت. روز گذشـته 
زباله هـای  رهاسـازی  از محـل  بومـی  از خبرنـگاران  تعـدادی 
بـود کـه  اینجـا  بخـش  دردآورتریـن  بازدیـد کردنـد،  جیرفـت 
زباله هـای بیمارسـتانی نیـز بـه صـورت عمـده و سـالم در میان 
ایـن زباله هـا بـه چشـم می خـورد و زباله گردهـا نیـز در ایـن 
سـطح وسیع مشـغول گشـتن بودند.شـیرابه ها در محیط به راه 
افتـاده و بـوی تعفـن مشـامت را آزار مـی داد به حـدی که حتی 
برخـی از خبرنـگاران بـه دلیـل بـد شـدن حال شـان نتوانسـتند 
از ایـن منظـره عکاسـی کننـد وکار را بـه همکارانشـان سـپردند.

خبر نداشتم زباله های عفونی در کتار زباله های 
شهری هستند

جیرفـت  شـهر  شـورای  رییـس  مشـایخی  حسـین 
به»کاغذوطن«گفت:»مـن تاکنـون خبـر نداشـتم کـه زباله های 
بهداشـتی در ماران قلعه در کنار زباله های شـهری رها می شـوند.

بـا یـک موسسـه  قبا صحبت کـرده بودیم  کـه قرار بـود برنامه 
بدهـد ولـی برنامه کاملی نداشـتند و فقـط به دنبال اسـتفاده از 
چالـه زبالـه بوند کـه فایده نـدارد، زباله های عفونی نبایـد در کنار 
دیگـر زباله ها قرار گیرد و حتما این هفته این مسـاله را پیگیری 
می کنم.دنبـال تعییـن تکلیـف کل زباله هـای شـهر هسـتیم و 

بـزودی بحـث تفکیـک و بهره بـرداری را در دسـتور کار داریـم.«

زباله های بیمارستانی بسیار خطرناک هستند
جیرفـت  پزشـکی  علـوم  دانشـگاه  درمـان  معـاون 
به»کاغذوطن«می گوید:»زباله هـای بیمارسـتانی کـه در مـاران 
قلعـه رهاشـده اند به بخـش درمان تعلـق ندارند.«دکتر سـاالری 

افزود:»بیمارسـتان های مـا در جیرفت چـه در بخش خصوصی 
و چه دولتی از دسـتگاه امحا زباله برخوردار هسـتند زباله ها  در 
ایـن مراکـز سـوزانده و فرآینـدی انجـام می شـود که اثـر عفونی 
و مشـکل دار زباله هـا را بـه صفـر می رسـاند و هم شـکل سـوزن 
و...را از دسـت می دهـد و هـم عفونـت و میکروب ها را، سـپس 

قسـمت باقیمانده تحویل شـهرداری می شـود. اگر بیمارستان ها 
دسـتگاه امحا زباله نداشـته باشـند اجـازه کار به آنهـا نمی دهیم 
چـون زباله هـای مـا زباله هـای بسـیار خطرناکـی هسـتند و 
امـکان نـدارد ایـن زباله هـا مـاران قلعـه بـه بیمارسـتان ها تعلق 
داشـته باشـند و مـن ایـن مسـاله را حاضـر هسـتم ثابـت کنم. 
حتـی بـا مراکز بهداشـتی که برایشـان صرفـه اقتصادی نـدارد تا 
سیسـتم امحا را تهیه کنند نیز قراردادی بسـتیم و زباله هایشـان 
دهنـد.« تحویـل  امحـاء  بـرای  بیمارسـتان ها  بـه  بایـد  را 

مراکز بهداشتی باکس مشخص دارند
دکتر خیرخواه معاون بهداشـت دانشـگاه علوم پزشـکی جیرفت 
مـاران  بهداشـتی  نداردزباله هـای  به»کاغذوطن«گفت:»امـکان 
قلعـه بـه مراکـز و خانه هـای بهداشـت تعلـق داشـته باشـند 
زیـرا همـه ایـن مراکـز زباله هـا را بـه مراکـز جامـع کـه دسـتگاه 
امحـاء در اختیـار دارنـد ارسـال می کننـد.«وی افزود:»مراکـز 
باکـس مشـخص دارنـد و ایـن کار برایشـان سـخت تر اسـت 
و حتمـا ایـن زباله هـا مربـوط بـه بخـش خصوصـی اسـت.«

شهرداری باید کار درست را انجام دهد/ زباله ها 
باید حتما دفن شوند

محمـودی رییس مرکز بهداشـت جیرفـت به»کاغذوطن«گفت: 
»رهاسـازی زبالـه در محیـط بـاز کار بسـیار اشـتباهی اسـت و 
شـهرداری باید کار درسـت را انجام دهد.«وی افزود:»متاسـفانه 
در  آزمایشـگاه های خصوصـی  و  مطب هـا  مراکـز خصوصـی، 
ادامـه  می کننـد.«وی  کوتاهـی  بهداشـتی  زباله هـای  امحـا 
داد:»کار دفـن زبالـه برعهـده شـهرداری اسـت طبـق دسـتوری 
شـوند  دفـن  بایـد  حتمـا  زباله هـا  داده  بهداشـت  حـوزه  کـه 
و... بیماری هـا  ایجـاد  و  جمع کن هـا  زبالـه   بـرای  بسـتر  و 
فراهـم نباشـد بـه شـکلی کـه اصـا زبالـه ای دیـده نشـود.«

اقدامات شهرداری جیرفت برخالف قوانین 
مدیریت پسماند است

جیرفـت  زیسـت  محیـط  اداره  رییـس  محسـن کردسـتانی 
از محـل دفـن زبالـه شـهری  بازدیـد شـبانه  می گوید:»پیـرو 
متاسـفانه شـهرداری بـر خاف قوانیـن مدیریت پسـماند اقدام 
بـه تخلیـه زباله هـا در فضای باز و در نزدیکی منازل مسـکونی با 
فاصله از محل اصلی سـایت پسـماند کرده و بعضی مواقع اقدام 
بـه آتـش زدن آنها هم می کننـد.«وی افزود:» موضـوع از طریق 
کارگروه مدیریت پسـماند شهرسـتان و جلسه شـورای بهداشت 
و نیـز مراجـع قضایـی تا حصول نتیجـه پیگیری خواهد شـد.«

سخنگوی شورای شهر جیرفت 
به»کاغذوطن«گفت:»یک سری کارها 

انجام دادیم ولی متاسفانه از قبل زباله ها 
را به صورت سنتی رها می کردند و هر از 

چندگاهی با یک بولدوزر خاک روی آنها می 
ریختند.«حجت دلفاردی افزود:» یکی دو 

بار به محل رفتم و باد آمده و بود و زباله ها 
در وضعیت بدی پراکنده بودند خودمان 
هم این مساله را قبول داریم که مشکل 
حادی است. در جلسه قبل شورای شهر 

هم این مساله را بررسی کردیم به دنبال 
تفکیک زباله ها هستیم. دو سرمایه گذار به 
شورای شهر مراجعه کردند که در حال رایزنی 

و بررسی طرح هایشان هستیم غیراز دفن 
باید آهک زدایی هم انجام شود که متاسفانه 

انجام نشده امیدواریم ظرف دو سه هفته 
آینده بتوانیم سرمایه گذارانی را جذب کنیم 

وگرنه خودمان فکری به حال این مشکل 
خواهیم کرد.«

رییس محیط زیست جیرفت: شهرداری برخالف قوانین مدیریت پسماند عمل کرده است
سخنگوی شورای شهر جیرفت: خودمان هم این مشکل را قبول داریم غیر از دفن آهک زدایی هم انجام نشده است

طالی کثیف؛ زخمی بر صورت ماران قلعه

دفـع زبالـه پروسـه ای پیچیـده و حسـاس اسـت و دغدغه ای مهم برای مسـووالن شـهری و کشـوری 
بـه حسـاب می آیـد و اگـر روشـی درسـت بـرای دفـع آن در نظـر گرفتـه نشـود می تواند بـه فاجعه ای 
زیسـت محیطی تبدیـل شـود و جـان انسـان ها، حیوانـات و گیاهـان را بـه خطـر بینـدازد، همچنیـن 
هزینه هـای جبـران ناپذیـری را وارد کند.متاسـفانه دفـع  زباله هـای شـهر جیرفت  در حوالی روسـتای 
مـاران قلعـه انجـام می شـود کـه بـه شـکل رهاسـازی در محیط زیسـت اسـت رییـس محیط زیسـت 
جیرفـت اعتقـاد دارد شـهرداری بـر خالف قوانین مدیریت پسـماند عمل کـرده و تاکیـد دارد که زودی 

ایـن موضـوع را از طریـق مراجـع قضایـی پیگیری خواهـد کرد.

محســـن کردســـتانی رییـــس اداره محیـــط 
زیســـت جیرفـــت می گوید:»پیـــرو بازدیـــد 
ـــفانه  ـــهری متاس ـــه ش ـــن زبال ـــل دف ـــبانه از مح ش
شـــهرداری بـــر خـــالف قوانیـــن مدیریـــت 
ـــه هـــا در فضـــای  ـــه زبال ـــه تخلی ـــدام ب پســـماند اق
ـــه از  ـــا فاصل ـــازل مســـکونی ب ـــاز و در نزدیکـــی من ب
ـــی  ـــرده و بعض ـــماند ک ـــایت پس ـــی س ـــل اصل مح
ـــی  ـــم م ـــا ه ـــش زدن آنه ـــه آت ـــدام ب ـــع اق مواق
ـــروه  ـــق کارگ ـــزود:» موضـــوع از طری ـــد.«وی اف کنن
ـــورای  ـــه ش ـــتان و جلس ـــماند شهرس ـــت پس مدیری
بهداشـــت و نیـــز مراجـــع قضایـــی تـــا حصـــول 

ـــد.« ـــد ش ـــری خواه ـــه پیگی نتیج

الهام پی پر
دبیر تحریریه/کاغذ  وطن
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پتروشیمی فجر کرمان بدون مجوز محیط زیست
مشکل اصلی پروژه های پتروشیمی کرمان و بافت، تأمین منابع مالی است که در مرحله فاینانس در حال پیگیری 

هستند،  این پروژه ها خصوصی بوده و مجوزهای اولیه را دریافت کرده اند

فجرکرمـــان  پتروشـــیمی  صنایـــع  راه انـــدازی 
صحبـــت  دارنـــد،  طوالنـــی  بافت،قصـــه ای  و 
ــال  92  ــه سـ ــا بـ ــن پروژه هـ ــه کار ایـ ــروع بـ شـ
چـــه  نیســـت  هنـــوز مشـــخص  و  برمیگـــردد 
برنامـــه ای بـــرای آن هـــا در نظـــر گرفته شـــده 
زیـــرا نه تنهـــا ازلحـــاظ تأمیـــن مالـــی و آبـــی 
دچـــار مشـــکل هســـتند بلکـــه در پیچ وخـــم 
ــم  ــت هـ ــازمان محیط زیسـ ــوز سـ ــت مجـ دریافـ
پتروشـــیمی  کـــه  طـــوری  معطل مانده اند،بـــه 
ــدارد  ــت نـ ــط زیسـ ــوز محیـ ــان مجـ ــر کرمـ فجـ
بافـــت هـــم گرچـــه مجـــوز را  و پتروشـــیمی 
ـــرفت  ـــوص پیش ـــن خص ـــا در ای ـــرده ام ـــت ک دریاف

فیزیکـــی نداشـــته اســـت.
ـــت  ـــان در نشس ـــتاندار کرم ـــال اس ـــرداد امس 1۷ م
خبرنـــگار  روز  مناســـبت  بـــه  خـــود  خبـــری 
دربـــاره پروژه هـــای پتروشـــیمی گفتـــه بـــود: 
»پروژه هـــای پتروشـــیمی تعطیـــل نشـــده اند. 
ســـه پـــروژه پتروشـــیمی در اســـتان کرمـــان 
پـــروژه  شـــامل  کـــه  گرفته شـــده  نظـــر  در 
پتروشـــیمی بافـــت، فجـــر کرمـــان و جازموریـــان 

ــت.« اسـ
محمـــد جـــواد فدایـــی گفتـــه بـــود: »پـــروژه 
ــده و  ــال 92 شروع شـ ــت از سـ ــیمی بافـ پتروشـ
ـــن  ـــه تأمی ـــر در مرحل ـــیمی فج ـــراه پتروش ـــه هم ب
مالـــی اســـت. قـــرار بـــود بـــرای تأمیـــن مالـــی 
ـــی  ـــک مل ـــا بان ـــه ای ب ـــت« جلس ـــیمی »باف پتروش
داشـــته باشـــم ولـــی هنـــوز تشـــکیل نشـــده 
اســـت. بانـــک پاســـارگاد هـــم ســـرمایه گذار 
پتروشـــیمی فجـــر اســـت. در آخریـــن جلســـه ای 
ــارگاد داشـــتیم  ــا مدیرعامـــل بانـــک پاسـ کـــه بـ
قـــرار شـــد هیـــات عامـــل صنـــدوق توســـعه بـــا 
ـــته  ـــی داش ـــارگاد تعامل ـــک پاس ـــره بان ـــات مدی هی
باشـــند. هنـــوز منتظـــر نتیجـــه جلســـه هســـتیم 
ـــروژه  ـــرای پ ـــان ب ـــارد توم ـــزار میلی ـــدود 1۷ ه و ح
پتروشـــیمی الزم اســـت. در عیـــن حـــال چهـــارم 
ــرد:  ــام کـ ــان اعـ ــتاندار کرمـ ــاه، اسـ ــن مـ همیـ
ـــت  ـــان و باف ـــر کرم ـــیمی فج ـــای پتروش »پرونده ه
در بانـــک معطـــل و منتظـــر تشـــکیل کنسرســـیوم 

ــتند.« هسـ

زیست محیطی مجوزهای 
درهرصـــورت وجـــود هـــر صنعتـــی در منطقـــه 
داشـــته  زیســـت محیطی  تأثیـــرات  می توانـــد 
باشـــد، پروژه هـــای پتروشـــیمی هـــم از ایـــن 
ــؤال  ــن سـ ــال ایـ ــتند. حـ ــتثنا نیسـ ــده اسـ قاعـ
پتروشـــیمی  پـــروژه   2 می آیـــد کـــه  پیـــش 
ــوز  ــت مجـ ــه دریافـ ــق بـ ــت موفـ ــان و بافـ کرمـ

شـــده اند؟ محیط  زیســـت 
خـــوب اســـت بدانیـــد عیســـی کانتـــری رییـــس 
 9۷ مردادمـــاه  در  محیط زیســـت  ســـازمان 
از ممنـــوع شـــدن احـــداث صنایـــع فـــوالد و 
پتروشـــیمی در داخـــل کشـــور خبـــر داد و اعـــام 
کـــرد: » ازاین پـــس به غیـــراز ســـواحل هیـــچ 
مجـــوزی بـــرای احـــداث ایـــن 2 صنعـــت در 

نمی شـــود.« داده  ســـرزمین  داخـــل 

پتروشـــیمی فجر کرمان هنوز بی مجوز
ــت  ــرکل محیط زیسـ ــال مدیـ ــت ماه امسـ اردیبهشـ
اســـتان کرمـــان در رابطـــه بـــا آخریـــن وضعیـــت 
بـــود:  گفتـــه  فجـــر  پتروشـــیمی  پـــروژه ی 
»طـــرح ارزیابـــی ایـــن پـــروژه بـــه ســـازمان 
ــون  ــی تاکنـ ــده ولـ ــور ارائه شـ ــت کشـ محیط زیسـ
و  اعام نشـــده  آن  دربـــاره ی  موافقتـــی  هیـــچ 

ــت.« ــرده اسـ ــت نکـ ــوزی دریافـ ــچ مجـ هیـ
ــمال  ــت شـ ــازمان صمـ ــس سـ ــود رییـ بااین وجـ
ــان  ــه کرمـ ــته بـ ــد روز گذشـ ــی چنـ ــتان طـ اسـ
ــای  ــی پروژه هـ ــکل اصلـ ــود: »مشـ ــه بـ ــو گفتـ نـ
پتروشـــیمی کرمـــان و بافـــت، تأمیـــن منابـــع 
ـــال  ـــس در ح ـــه فاینان ـــه در مرحل ـــت ک ـــی اس مال
ــی  ــا خصوصـ ــن پروژه هـ ــتند. ایـ ــری هسـ پیگیـ
ـــد.« ـــت کرده ان ـــه را دریاف ـــای اولی ـــوده و مجوزه ب
ــت  ــی دریافـ ــت فعلـ ــه از وضعیـ ــن کـ ــرای ایـ بـ

پروژه هـــای  محیطـــی  زیســـت  مجوزهـــای 
پتروشـــیمی اســـتان مطلـــع شـــویم، بـــار دیگـــر 

ــم. ــتان رفتیـ ــت اسـ ــط زیسـ ــراغ محیـ ــه سـ بـ
در  اســـتان  محیط زیســـت  فنـــی  معـــاون 

ـــیمی  ـــع پتروش ـــدازی صنای ـــوز  راه ان ـــوص مج خص
بـــه  موفـــق  پـــروژه  »ایـــن  گفـــت:  بافـــت 
محیط زیســـت  ســـازمان  از  مجـــوز  دریافـــت 
شـــده، امـــا پیشـــرفت فیزیکـــی نداشـــته اســـت 
ــت.  ــای اداری اسـ ــر و دار کارهـ ــااًل درگیـ و احتمـ
زمانـــی کـــه پـــروژه ای مجـــوز ارزیابـــی دریافـــت 
می کنـــد بـــه ایـــن معنـــا اســـت کـــه ماحظـــات 
ایـــن  در  و…   آب  تأمیـــن  زیســـت محیطی، 
راه انـــدازی آن مـــورد  و  بررسی شـــده  منطقـــه 

اســـت. محیط زیســـت  ســـازمان  تأییـــد 
پـــروژه  مجـــوز  در خصـــوص  نظـــری  نجمـــه 
ـــروژه  ـــن پ ـــوز ای ـــت: »مج ـــان گف ـــیمی کرم پتروش
هنـــوز صـــادر نشـــده و صـــادر شـــدن مجـــوز 
ــام  ــوری انجـ ــورت کشـ ــازمان و به صـ ــط سـ توسـ

» . د می شـــو

بی آبی مشـــکل همیشگی استان
راه انـــدازی  بـــرای  کـــه  دیگـــری  مســـاله 
کرمـــان  اســـتان  در  پتروشـــیمی  پروژه هـــای 

اســـت. آب  اســـت،  مطـــرح 
همـــه می دانیـــم کـــه اکثـــر نقـــاط ایـــن اســـتان 
ــد و  ــرم می کننـ ــت وپنجه نـ ــی دسـ ــی آبـ ــا بـ بـ
درعین حـــال هـــر بـــار از طـــرف مســـووالن ایـــن 
ــت  ــرار اسـ ــه قـ ــد کـ ــوش می رسـ ــه گـ ــر بـ خبـ
ـــی  ـــک اســـتان صنعت ـــوالد و ی ـــه قطـــب ف ـــان ب کرم
تبدیـــل شـــود و زمانـــی کـــه صحبـــت از بی آبـــی 
از  آب  انتقـــال  پیـــش می آیـــد ســـه گزینـــه 
خلیج فـــارس، اســـتفاده از پســـاب فاضـــاب و 
همچنیـــن تغییـــر کاربـــری چاه هـــای کشـــاورزی 
پروژه هـــا  درحالی کـــه  می شـــود  مطـــرح 
ـــاب  ـــتفاده از پس ـــارس و اس ـــال آب از خلیج ف انتق
ــیده اند. ــرداری نرسـ ــه بهره بـ ــوز  بـ ــاب هنـ فاضـ
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برنامه  های سفر روحانی 
به استان کرمان

اســتاندار کرمــان از ســفر رئیــس جمهــور بــه ایــن اســتان در صبــح دوشــنبه 20 آبــان و 
دیــدار مردمــی دکتــر روحانــی در همیــن روز در ورزشــگاه تختی رفســنجان خبــر داد.

محمــد جــواد فدایــی در تشــریح جزییــات ســفر رییــس جمهــور بــه اســتان کرمــان 
ــان  ــتان کرم ــاه وارد اس ــتم آبان م ــنبه بیس ــح روز دوش ــور صب ــس جمه ــت:» رئی گف
می شــود و ســخنرانی وی ســاعت 8و نیــم  صبــح دوشــنبه در جمــع مــردم رفســنجان 

در ورزشــگاه تختــی برگــزار مــی شــود.«
عالــی تریــن مقــام اجرایــی دولــت در اســتان کرمــان بــا بیــان اینکــه ســفر رئیــس 
ــه شهرســتان های ســیرجان،  ــی ب ــر روحان ــه اســتان 2 روزه اســت و دکت ــور ب جمه
ــروژه  ــی ده هــا پ ــر روحان ــا حضــور دکت ــد افــزود:» ب بافــت و کرمــان ســفر مــی کن
ــه بهره بــرداری مــی  رســد ضمــن آنکــه  بــه صــورت حضــوری و ویدیــو کنفرانــس ب
ــی بازدیــد و  ــه ســیرجان از پــروژه هــای صنعتــی، معدن رئیــس جمهــور در ســفر ب
در شهرســتان بافــت نیــز بــا حضــور دکتــر روحانــی طــرح فــوالد بــه بهــره بــرداری 

رســمی مــی رســد.«
ــارد  ــزار میلی ــش از 15 ه ــا را بی ــروژه ه ــذاری پ ــرمایه گ ــم س ــان حج ــتاندار کرم اس
تومــان و میــزان اشــتغال زایــی مســتقیم طــرح هــا را حــدود 2500 نفــر اعــام کــرد 
ــوم،  ــات، عل ــاوری اطاع ــات و فن ــازی، ارتباط ــور، راه و شهرس ــت: »وزرای کش و گف
فرهنــگ و ارشــاد اســامی، میــراث فرهنگــی، صنایــع دســتی و گردشــگری، نیــرو، 
جهــاد کشــاورزی، صمــت و ورزش و جوانــان در ایــن ســفر رییــس جمهــور را همراهی 

مــی کننــد.«
بــه گــزارش ایســنا و بــه نقــل از روابــط عمومــی اســتانداری کرمــان، فدایــی 
ــا حضــور رئیــس جمهــور در کرمــان برگــزار می شــود  گفته:»شــورای اداری اســتان ب
ضمــن آنکــه تعــداد زیــادی از پــروژه هــا بــه طــور همزمــان از طریــق ویدیــو کنفرانــس 

ــد شــد.« ــاح خواهن ــان افتت در کرم
وی در ارتبــاط بــا شــاخص های مــورد توجــه در پروژه هــای قابــل افتتــاح در اســتان 
کرمــان گفــت: »زیرســاخت های ســرمایه گذاری در اســتان از جملــه پروژه هــای 
صنعتــی و معدنــی، آب و فاضــاب، ایجــاد اشــتغال در اســتان و گردشــگری از جملــه 

مهــم تریــن مــواردی اســت کــه در پروژه هــا در نظــر قــرار گرفتــه اســت.«
اســتاندار کرمــان خاطرنشــان کــرد: »برگــزاری نشســت خبــری رئیــس جمهــور نیز در 

برنامــه هــای ســفر ایشــان بــه کرمــان پیــش بینــی شــده اســت.«
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بــود: »پــروژه  فدایــی گفتــه  محمــد جــواد 
ــه  پتروشــیمی بافــت از ســال 92 شروع شــده و ب
همــراه پتروشــیمی فجــر در مرحلــه تأمیــن مالــی 
اســت. قــرار بــود بــرای تأمیــن مالــی پتروشــیمی 
»بافــت« جلســه ای بــا بانــک ملــی داشــته 
باشــم ولــی هنــوز تشــکیل نشــده اســت. بانــک 
ــر  ــیمی فج ــرمایه گذار پتروش ــم س ــارگاد ه پاس
ــل  ــا مدیرعام ــه ب ــه ای ک ــن جلس ــت. در آخری اس
بانــک پاســارگاد داشــتیم قــرار شــد هیــات 
عامــل صنــدوق توســعه بــا هیــات مدیــره بانــک 
پاســارگاد تعاملــی داشــته باشــند. هنــوز منتظــر 
نتیجــه جلســه هســتیم و حــدود 17 هــزار میلیــارد 
تومــان بــرای پــروژه پتروشــیمی الزم اســت. 
ــتاندار  ــاه، اس ــن م ــارم همی ــال چه ــن ح در عی
ــیمی  ــای پتروش ــرد: »پرونده ه ــالم ک ــان اع کرم
فجــر کرمــان و بافــت در بانــک معطــل و منتظــر 

ــتند.« ــیوم هس ــکیل کنسرس تش

مهـر - رئیـس اورژانس کرمان از مسـمویت 
یـک خانـواده هشـت نفـره در کرمـان بـا گاز 

مونوکسـید کربن خبـر داد.
از  نقـل  بـه  مهـر  خبرگـزاری  گـزارش  بـه 
پزشـکی  علـوم  دانشـگاه  عمومـی  روابـط 
کرمـان، سـید محمـد صابـری گفـت: یـک 
سـیدی  شـهرک  در  نفـره  هشـت  خانـواده 
کرمـان سـاعت 32 دقیقـه بامداد پنج شـنبه 
بخـاری  از  اسـتفاده  دلیـل  بـه  آبانمـاه   16
بـا گاز  مسـمومیت  دچـار  دودکـش  بـدون 

شـدند. مونوکسـیدکربن 
وی ادامـه داد: دو تیـم فوریت های پزشـکی 
اعـزام شـده بعـد از انجـام اقدمـات درمانی، 
عمومـی  حـال  بـا  را  شـده  مسـموم  افـراد 
پیامبراعظـم)ص(  بیمارسـتان  بـه  مناسـب 

منتقـل کردنـد.
اتصـال  قـدرت  کـرد:  عنـوان  صابـری 
خـون  هموگلوبیـن  بـا  کربـن  مونوکسـید 
حـدود 200 برابـر بیشـتر از اکسـیژن اسـت و 
اسـتفاده از بخـاری بدون دودکـش در منازل 
و در هـر مسـاحتی بسـیار خطرنـاک اسـت 
زیـرا اکسـیژن محیـط بـه سـرعت مصـرف 
خواهـد شـد و بـا ترکیـب مونوکسـیدکربن با 
خـون، اکسـیژن رسـانی کافی به بـدن انجام 
نمـی شـود. بـر ایـن اسـاس حتـی مقادیـر 
کـم مونوکسـید کربـن نیـز مـی  تواند بسـیار 

باشـد. و کشـنده  خطرنـاک 
وی گفـت: افـراد مسـموم شـده شـامل سـه 
کـودک، چهـار زن و یـک مرد و در رده سـنی 

14 تـا ۷1 سـال قـرار دارند.

رئیس اورژانس کرمان: 
گازگرفتگی یک خانواده هشت نفره در کرمان

گام چهارم انقالب را با قاطعیت برداشتیم

مهـر – امـام جمعه کرمان گفت: در کشـور دو نگاه معتقد 
بـه عـدم مذاکـره و معتقـد بـه مذاکـره بـود امـا در حال 
حاضـر همگـی اعتقـاد دارنـد کـه مذاکره نتیجـه بخش 

نیست.
حسـن  االسـام  حجـت  مهـر،  خبرنـگار  بـه گـزارش 

علیـدادی سـلیمانی ظهـر دیـروز در خطبـه هـای نمـاز 
جمعـه ایـن هفتـه کرمان با اشـاره بـه بحث معـاد اظهار 
کـرد: میـل ها و شـهوت ها اجازه نمـی دهند که حقیقت 
را درک کنیـم لـذا پـرده هـای عشـق و عاقـه بـه دنیـا 
موجب می شـود که غفلت زده بشـویم و این احسـاس 

آنقـدر زیـاد اسـت که فکر مـی کنیم همیشـه در این دنیا 
هسـتیم. جاودان 

وی بـا بیـان ایـن مطلـب کـه عاقـه بـه مقـام و ثـروت 
موجـب غفلـت از آخـرت می شـود، اظهـار داشـت: آنجا 
کـه که مقام ها انتصابی اسـت سـعی می کنیـم افرادی 
را در صحنـه بفرسـتیم کـه بسـتر را بـرای کسـب منصب 

خـود مهیـا کنیم.
وی ادامـه داد: در احـراز مقـام هـای انتخابـی وعده های 
زیـادی مـی دهیم، اصا ابایی نداریـم از اینکه چه حرفی 
مـی زنیـم از طـرف دیگـر فـرض مثـال بـه منصـب هم 
رسـیدید بعـد از آن قـرار هسـت چـه اتفاقـی بیفتـد و به 

چه چیز ارزشـمندی برسـید.
وی بـا اشـاره بـه اینکه پرده های حسـادت هـا و جهالت 
هـا موجـب غفلـت از معـاد مـی شـود، اظهـار داشـت: 
متأسـفانه حسـادت هـا نسـبت بـه دیگـران در تاریـخ 
بسـیاری از افـراد را بیچاره کرده اسـت همچنین جهل به 

افـراد اجـازه نمـی دهـد کـه راه صحیـح را بروند.
امـام جمعـه کرمـان بـا بیـان این مطلـب که پـرده های 
تعصـب ها، ملـی گرایی ها موجب غفلـت از عالم آخرت 
مـی شـود، بیـان داشـت: لجاجـت اجـازه نمـی دهد به 
حـق پاسـخ مثبـت بدهـد امـا خداونـد در قیامـت همه 
پـرده هـا را کنـار مـی زنـد، آن روز همه مـی فهمیم همه 

مقـام هـای دنیـوی مثمـر ثمر نبوده اسـت.
وی بـا اشـاره بـه اینکـه افـرادی در ایـن دنیـا زندگی می 

کننـد امـا روح آنهـا همـه ملکوتـی نیسـت، ادامـه داد: 
حضـرت علـی )ع(مـی فرمایـد »برخی هـا در ایـن دنیا 
زندگـی می کنند اما روح شـان وابسـته بـه عالم ملکوت 

است«.
حجت االسـام علیدادی سـلیمانی گفـت: ویژگی بعدی 
قیامـت ایـن اسـت که افـراد با هر کسـی کـه عاقه مند 
هسـتند محشـور می شـوند، وقتی قرآن کریـم ماجرای 
فرعـون را نقـل مـی کنـد و یکـی از خصوصیـت این قوم 
ایـن اسـت کـه در روز قیامـت فرعـون پیشـاپیش قـوم 
خـود حرکـت مـی کنـد، فرعون هـا در هـر زمـان و زمینه 
ای )سیاسـی، اقتصادی، فرهنگی و غیـره( در قیامت به 
عنـوان پیشـوا در جلـوی پیـروان خود حرکت مـی کنند.

امـام جمعـه کرمان بـا بیان این مطلب کـه در روز قیامت 
هـر قومـی با امام و پیشـوای خود حرکـت می کند، بیان 
داشـت: امـام باقر )ع( رهبری جامعـه را مهم ترین رکن 
بیـان مـی کنـد چراکـه در تاریـخ چـه بسـیار اقوامـی که 
رهبـران خوبـی پیـدا کردنـد و هدایـت شـدند و برعکس 
نیـز در تاریـخ وجـود دارد لذا نقش امام و پیشـوا بسـیار 

مهم اسـت.
وی بـا اشـاره بـه اینکه انسـان عاقل و منطقی پیشـوای 
خـود را رهبـر بـا تقـوا قـرار مـی دهـد، اظهـار داشـت: 
امیـدوارم ایـن بحـث را جـدی بگیریـم کـه در قیامـت با 

چـه کسـی محشـور می شـویم.
نماینـده ولـی فقیـه در اسـتان کرمـان ضمـن تسـلیت 

شـهادت طهرانـی مقـدم کـه بـرای دفـاع از کشـور عمـر 
خـود را گذاشـت، تسـلیت عـرض می کنـم، افـزود: آغاز 
هفتـه وحدت را به مناسـبت والدت پیامبـر اکرم )ص( و 
توجـه بـه این اصل اساسـی دیـن که نیاز جـدی جامعه 
اسـامی بـه وحـدت اسـت را تبریـک عرض مـی کنم و 
شـنیده مـی شـود صداهـای کـه بـه دنبـال به هـم زدن 

وحـدت هسـتند کـه امری اشـتباه اسـت.
وی بـا اشـاره بـه اینکه در هـر لبـاس و رده ای معنا ندارد 
مسـلمانان را روبروی یکدیگـر قرار بدهند، اظهار داشـت: 
یکـی دیگـر از بحـث هـای مهم کـه تقاضـا داریم کـه در 
مجامع علمی و سیاسـی به آن پرداخته شـود، بازنگری 

در موضـوع مقاومت و سـازش اسـت.
حجـت االسـام علیدادی سـلیمانی با بیـان این مطلب 
کـه رهبـری تأکیـد بر مقاومـت بـرای جلوگیـری از نفوذ 
اسـتکبار اسـت، ادامـه داد: ایـن موضـوع جا دارد توسـط 
اسـاتید در مراکـز علمـی مورد بررسـی قرار بگیـرد چراکه 
مـا بـا جریانـی روبـرو هسـتیم که ایـن جریـان بدعهد و 
چپاورلگـر اسـت.وی بـا اشـاره بـه اینکـه در طـول تاریخ 
حیـات ایـن جریـان پلیـد همیشـه در دسـتور کار ایـن 
جریـان با هر کسـی که مذاکـره کردند، خیانـت، جنایت، 
تحقیـر و غـارت به وجـود آمده اسـت، تصریح کـرد: این 
جریـان خائنانه بارز اسـت کـه وقتی با دوسـت خود هم 
برخـورد مـی کنـد، بـه آن رحـم نمی کنـد که مصـداق آن 

شـاه خائـن بـود که بـه وی خیانـت کردند
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امام جمعه کرمان:

آوای محلی           

َایامی َیِل پرچوکت َبُهم مو
نه طفِل توِی گاچوکت َبُهم مو

ننه گُفشون َاگَردی، پای پیاده
َایام مث ِاشتری لوکت َبُهم مو

چه دوس داُرم بننُدم َسرِ ُسفره ت
که خوش خوارِ کََلمپوکت َبُهم مو

تو َمشکی داری و شیرون َادوشی
ِالهی ساِگ َتهتوکت َبُهم مو

دو َدستت َخسته ین بیوم ِکنارت
که بالش زیرِ کنچوکت َبُهم مو

ننه َندرت َحال ُبشکت َسفیدن
فداِی ُبشک و چاروکت َبُهم مو

شاعر :  اسماعیل جالئی

ِدریپ ای ُغرَصه ُو َدرُدم خدایا
ِدُلم ِمث َمنگَل   ُو َسرُدم خدایا

دگه راِه  َپس  ُو پیشی نداروم 
اسیرِ   َبخِت    ناَمرُدم   خدایا 

شاعر :  مهدی جاللی

َرَهز گَشِته ِدلوم َسر تیرِ ِچشِمت
ِدل ُو دینوم َهَمه َدر گیرِ ِچشِمت

َسُرم کارچی َب ِمث اشکاِل َزخمی
عجب ُمهری َدکیِکن میرِ چشمت

شاعر :   مهدی جاللی


