
استاندار کرمان به تندی از تعاون روستایی در رابطه با کوتاه نشدن دست دالالن 
در کشاورزی انتقاد کرد

مدیرکل راه و شهرسازی جنوب:

وجود ۲ هزار کیلومتر راه آسفالته 
در جنوب کرمان

شرکت احیا هلیل به نام مردم 
جنوب استان به کام غیر بومی

جوالن دالل 
در کشاورزی جنوب

کویر شهداد و اسرار 
کوتوله های فراموش شده

حجت السالم حمید بامری امام جمعه زهکلوت: 

درد جازموریان از کمبود آب شروع 
و تا کمبود دارو ادامه دارد 
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پیاده روی از منوجان 
تا بندرعباس به جای حبس
برای متخلفی که در منوجان چشـمان پرنده شکاری را دوخته بود

حکم سبز جایگزین حبس شد
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ما را در تلگرام دنبال کنید

تومــان  500 قیمــت              1398 دی   3 سه شــنبه         646 پیاپــی  شــماره  ســوم           ســال 
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شورای عالی 
امنیت اقتصادی

غالمرضا فدایی
یادداشت مهمان

اگـر هـر وزارتخانـه وظیفـه خـود را بـه خوبـی انجـام می 
داد و ضـرر رسـاندن بـه سـایر دسـتگاه هـا را هـم جـزو 
مسـئولیت خویـش می دانسـت و رئیس دولـت هم بر 
ایـن رونـد اشـراف می داشـت دیگـر نیازی به شـوراهای 

عالـی و امثـال آن نبود.
امـا علـی الظاهـر بعضـی امور آنقـدر مهم اند کـه به لحاظ 
سـرعت تصمیـم گیری و یـا اثراتی که بر جـای می گذارد 
الزم اسـت هیئتـی بـه نـام شـورا فراتـر از یـک وزارت یـا 
وزارتخانـه هـا وج.د داشـته باشـد تـا هر چه سـریعتر به 
موضوعـات مربـوط ورود کنـد و جلوی ضـرر هنگفت تر را 
بگیـرد. از ایـن قبیـل شـوراها شـورای عالـی امنیت ملی، 
شـورای عالـی مجازی و شـورای انقـالب فرهنگی و مانند 

است. آن 
همیـن چنـد روز اخیـر یکـی از نماینـدگان )ظاهـراً آقای 
مطهـری( به شـورای اقتصادی سـران قوا توپیـده بود که 
کارش بـا کار مجلـس مغایـر اسـت و چنانچـه ایـن روند 
ادامـه پیـدا کنـد خـالف قانـون اساسـی رخ داده اسـت. 
البته این حرف در جای خود ممکن اسـت درسـت باشـد 
امـا اگـر وضعیت کشـور و مقابلـه آن با انواع دشـمنی ها 
و ترفندهـا را در نظـر گیریـم آنوقت متوجه می شـویم که 
حال کشـور همانند بیماری اسـت که پزشـک اگر بخواهد 
مراحـل قانونـی یـا آداب پزشـکی خـود را بـرای مـداوا 
رعایـت کنـد مریـض از دسـت رفتـه اسـت. در جنگ هم 
همینطـور اسـت. وقتـی دشـمن به خانـه می زنـد دیگر 

هـر کـس به سـرعت بایـد از هـر امکانی اسـتفاده کند.
مـن بـه چنـد و چـون عملکرد شـوراهای مذکور در کشـور 
کاری نـدارم و بـه اینکه این ها وظائفشـان را دقیقًا انجام 

مـی دهند نمـی پـردازم ولی...

کهنوججیرفت

هوا
 و 

آب
1۲ تا 13۲3 تا ۲3

فراخوان مناقصات عمومی  یک مرحله ای
دوم)همراه با ارزیابی کیفی(

نوبت 

فهرست بهامبلغ تضمين )لاير(نوع تضمينمبلغ برآورد )لاير(عنوان پروژهشماره مناقصه

۲098000۲8۲0000۲۲
بهسازی و آسفالت سرد )ردمیکس(محورهای 

روستایی شهرستان رودبار جنوب)تجدید(
70،804،361،931

ضمانت نامه بانکی) 
مطابق با فرمت 

ارایه شده در اسناد( 
_ اصل فیش واریز 

نقد

راهداری3,384,087,۲3898

۲098000۲8۲0000۲3
بهسازی و آسفالت سرد )ردمیکس(محورهای 

روستایی شهرستان جیرفت)تجدید(
راهداری39،19۲،896،0951,959,644,80598

اداره كل راهـداری و حمـل و نقـل جـاده ای جنوب اسـتان کرمـان در نظر دارد مناقصات عمومـی ذیل را از طریق سـامانه تدارکات الکترونیکـی دولت برگزار 
نمایـد. کلیـه مراحـل برگـزاری مناقصات از دریافت اسـناد مناقصات تا ارائه پیشـنهاد مناقصه گران و بازگشـایی پاکت ها از طریق درگاه سـامانه تـدارکات الکترونیکی 
دولـت )سـتاد( بـه آدرس “ www.setadiran.ir “  انجـام خواهـد شـد و الزم اسـت مناقصه گران در صـورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سـایت مذکور و 

دریافـت گواهـی امضای الکترونیکی را جهت شـرکت در مناقصات محقق سـازند. تاریخ انتشـار مناقصات در سـامانه تاریخ 10/05/ 1398 می باشـد.

اداره كل راهداری و حمل و نقل جاده ای جنوب

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصات از سایت : تا ساعت 13 روز دوشنبه مورخ 09/ 10/ 1398
مهلت زمانی ارائه پیشنهاد : تا ساعت 13 روز سه شنبه مورخ 10/۲4/ 1398

زمان بازگشایی پاکت ها : ساعت 8 صبح روز چهار شنبه  مورخ 10/۲5/ 1398
اطالعــات تمــاس دســتگاه مناقصــه گــزار جهــت دریافــت اطالعــات بیشــتر در خصــوص اســناد مناقصــات و ارائــه پاکــت هــای الــف : نشــانی : اداره كل 
راهــداری و حمــل ونقــل جــاده ای جنــوب اســتان کرمــان بــه نشــاني: جيرفــت – کیلومتــر 5 جــاده کرمان_پایانــه بــار جیرفــت و تلفــن : 0344335۲139 

0344335۲169 و 
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه : مرکز تماس : 0۲141934 ،  دفتر ثبت نام : 88969737 و 85193768

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

آگهی استخدام

0913395۲075

آگهی مناقصه عمومی )یک مرحله ای( 
دستگاه مناقصه گزار :شرکت آب و فاضالب سیرجان

موضوع مناقصه :احداث حوضچه شیرآالت شبکه در سطح شهر سیرجان وتوابع
مهلت و محل دریافت اسـناد مناقصه :متقاضیان شـرکت در مناقصه می توانند حداکثر تا سـاعت 14روز سـه شـنبه1398/10/10برای دریافت اسـناد 
مناقصـه بـا در دسـت داشـتن معرفی نامه و فیـش بانکی به مبلـغ 500،000  ریال به حسـاب جاری 3۲954955۲0 بانک ملت شـعبه میـدان آزادی 

بـه نـام شـرکت آب و فاضالب سـیرجان به دفتـر قراردادهای شـرکت آب و فاضالب سـیرجان واقع در خیابان قـدس مراجعه نمایند.

مبلـغ تضمیـن شـرکت در فرآینـد ارجـاع کار  :649،000،000)ششـصد و چهـل و نه میلیـون ( ریال بصورت ضمانـت نامه بانکی)منحصـرا و الزاما مطابق فرم پيوسـت مصوبه 
هيئـت وزيـران بـه شـماره 1۲340۲/ ت - 50659 ه  - مـورخ  1394/9/۲۲( یـا واریـز نقدی به شـماره حسـاب3۲954955۲0  در وجه شـرکت آب و فاضالب سـیرجان نزد 

بانک ملت شـعبه میـدان آزادی
مهلت و محل تسلیم پیشنهادها  : ساعت 14 روز یکشنبه مورخ 1398.10.۲۲ به دبیرخانه شرکت به نشانی مذکور

افتتاح پیشنهادها: ساعت 11 روز دوشنبه مورخ 1398.10.۲3
سایر اطالعات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج است.

دفتر قراردادهای شرکت آب و فاضالب سیرجانضمنا هزینه درج آگهی در روزنامه به عهده برنده مناقصه می باشد.

شماره 98/10/11/1 م
نوبت اول

نوبت اول

 شرایط شرکت در مناقصه  

مراد دينا- شهردار عنبرآباد

آگهی مناقصـه
ــورخ  ــای 34۲56 م ــماره ه ــوز  ش ــتناد مج ــه اس ــر دارد ب ــاد  در نظ ــهرداری عنبرآب ش

98/07/03 و 43103 مــورخ 98/08/۲۲  ســازمان  شــهرداریها وو دهیاریهــای  کشــور در نظــر دارد 
ــال  ــغ       5/398/6۲0/000 ری ــا مبل ــر ســطح شــهر ت ــروژه آســفالت معاب ــه اجــرای پ نســبت ب
بــه صــورت متغیــر از محــل تبصــره ی  "ه "بنــد 1 از طریــق مناقصــه عمومــی بــه پیمانــکاران و 
شــرکت هــای واجــد شــرایط واگــذار نمایــد ، لــذا از شــرکت کننــدگان واجــد الشــرایط  کــه دارای 
رتبــه و صالحيــت از ســازمان مدیریــت برنامــه ریــزی بــوده دعــوت بعمــل مــی آیــد از مورخــه 
98/10/۲ جهــت دریافــت اســناد مناقصــه بــه ســامانه ســتاد الکترونیکــی دولــت و یــا بــه واحــد 
امــور قراردادهــای شــهرداری مراجعــه و اســناد مناقصــه را دریافــت نماینــد. ضمنــا" اعتبــار ایــن 

پــروژه بــه صــورت دریافــت قیــر رایــگان مــی باشــد.

ــون و  ــه میلی ــصت و ن ــت و ش ــغ دویس ــه مبل ــی ب ــه بانک ــت نام ــه ضمان ارائ  -1
نهصــد و ســی و یــک هــزار ریــال و یــا واریز نقــدی بــه حســاب ســپرده 3100003605008 

نــزد بانــک ملــی بنــام شــهرداری عنبرآبــاد بابــت شــرکت در مناقصــه
 ٢- هزینه درج آگهی در دو نوبت به عهده برنده مناقصه می باشد.

 3- آخرین مهلت دریافت اسناد تا پایان وقت اداری 98/10/1۲ می باشد.
ــه  ــت اداری 98/10/۲4  ب ــان وق ــنهادی پای ــاکات پیش ــل پ ــت تحوی ــن مهل  4- آخری

ــی باشــد.  ــه حراســت م دبیرخان
5-  مبلــغ ســپرده برنــده نفــرات اول تــا ســوم تــا انجــام تشــریفات قانونــی و انعقــاد 
ــدگان  ــرکت کنن ــک از ش ــر ی ــراف ه ــورت انص ــد. و در ص ــد ش ــترد نخواه ــرار داد مس ق
ســپرده آنــان بــه ترتیــب و بــه اســتناد مــاده 8 آییــن نامــه مالــی شــهرداری هــا ضبــط 

مــی گــردد .
6-  به پیشنهادات مخدوش و خط خورده و ناخوانا ترتیب اثر داده نخواهد شد.

 7- ســایر جزئیــات و اطالعــات الزم در اســناد مناقصــه قیــد شــده اســت و بــا مراجعــه 
بــه ســامانه تــدارکات الکترونیکــی دولــت قابــل مشــاهده و ثبــت نــام مــی باشــد. 

8 - شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات مختار است. 
9- جلســه کمیســیون معامــالت جهــت بازگشــایی پــاکات در تاریــخ 98/10/۲5 ســاعت 

13 صبــح در محــل دفتــر شــهردار مــی باشــد. //

ادامه در صفحه 4
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مهــر - سرپرســت معاونت فرهنگــی و اجتماعی 
ــان گفــت:  ــه اســتان کرم ــور خیری ــاف و ام اوق
بقــاع  نیــات موقوفــات منطبــق و  از محــل 
11 زندانــی جرایــم  متبرکــه اســتان کرمــان 
ــدند. ــتان آزاد ش ــای اس ــد از زندان ه ــر عم غی
ــا  ــو ب ــدادی در گفتگ ــا ح ــالم رض ــت االس حج
ــرح  ــرای ط ــه اج ــاره ب ــا اش ــر ب ــگار مه خبرن
ــرد: در راســتای  ــار ک ــان اظه آزادســازی زندانی
ــاع  ــق بق ــرح اف ــز ط ــای مراک ــرای برنامه ه اج
ــت  ــدف حمای ــا ه ــان و ب ــتان کرم ــه اس متبرک
از خانواده هــای زندانیــان نیازمنــد در قالــب 
11 زندانــی مــرد جرایــم غیــر  ایــن طــرح 
شــدند. آزاد  اســتان  زندان هــای  از  عمــد 
وی افــزود: اعتبــار آزادســازی زندانیــان از محل 
نیــات موقوفــات منطبــق و همچنیــن اعتبــارات 
دفاتــر طــرح افــق اماکــن متبرکــه تأمیــن 
ــال  ــون ری ــغ 780 میلی ــون مبل ــا کن ــده و ت ش
ــد. ــن ش ــدان تأمی ــازی زن ــه آزاد س ــبت ب نس

حــدادی یکــی از اقدامــات اجرایــی ایــن اداره 
ــدازی  ــی را راه ان ــکالت اجتماع ــوزه مش در ح
ــوان  ــه عن ــن متبرک ــق در اماک ــرح اف ــر ط دفات
ــاع  ــق در بق ــرح اف ــر ط ــت: ۲1 دفت ــرد و گف ک
ــن  ــه ای ــده ک ــدازی ش ــتان راه ان ــه اس متبرک
و  قرآنــی  فرهنگــی،  حوزه هــای  در  مراکــز 
می دهنــد. خدمــات  مــردم  بــه  اجتماعــی 
اجتماعــی  و  فرهنگــی  معاونــت  سرپرســت 
کــرد:  تصریــح  کرمــان  اســتان  اوقــاف 
اجــرای طــرح آزادســازی زندانیــان جرایــم 
همگانــی  و  ملــی  طــرح  یــک  غیرعمــد 
اســت  کشــور  در  اوقــاف  ســازمان  توســط 
 300 از  بیــش  آن  اجــرای  بــا  تــا کنــون  و 
بــه  کشــور  در  عمــد  غیــر  جرایــد  زندانــی 
ــدند. ــران آزاد ش ــات، خی ــات موقوف ــت نی هم

ــان  ــریف، گفـــت: برداشـــت بادمجـ ــور شـ منصـ
ــوب  ــای جنـ ــه هـ ــار گلخانـ ــطح 150 هکتـ از سـ
ـــه از  ـــود ک ـــی ش ـــی م ـــش بین ـــاز و پی ـــان آغ کرم
ـــت  ـــول برداش ـــن محص ـــزار ت ـــطح 18 ه ـــن س ای

ـــود. ش
»منصـــور شـــریف« ، در گفـــت و گـــو بـــا 
کرمـــان  از  شبســـتان  خبرگـــزاری  خبرنـــگار 
جنـــوب، گفـــت: برداشـــت بادمجـــان از ســـطح 
ـــاز  ـــان آغ ـــوب کرم ـــای جن ـــه ه ـــار گلخان 150 هکت
ـــی  ـــال آت ـــرداد س ـــر خ ـــا اواخ ـــت و ت ـــده اس ش

ــه دارد. ادامـ
مدیـــر باغبانـــی ســـازمان جهـــاد کشـــاورزی 
جنـــوب کرمـــان ، افـــزود: پیـــش بینـــی مـــی 
شـــود از ایـــن ســـطح زیـــر کشـــت، 18 هـــزار 

ــود. ــت شـ ــان برداشـ ــول بادمجـ ــن محصـ تـ
وی، اظهـــار داشـــت: ارقـــام بادمجـــان کشـــت 
ـــه ای(  ـــن )دلم ـــا، بل ـــرا، گات ـــامل باگی ـــده ش ش
کـــه صادراتـــی و رقـــم النگوم)قلمی(بـــرای 

مصـــرف داخلـــی اســـت.
 شـــریف، بیـــان داشـــت: بادمجـــان برداشـــت 
ـــه کشـــورهای روســـیه، عـــراق، آذربایجـــان  شـــده ب

ـــود. ـــی ش ـــادر م ـــی ص ـــورهای عرب و کش
مدیـــر باغبانـــی ســـازمان جهـــاد کشـــاورزی 
جنـــوب کرمـــان، ابـــراز داشـــت: گلخانـــه هـــای 
ـــدود ۲  ـــطحی ح ـــا س ـــان ب ـــتان کرم ـــوب اس جن
ـــدات  ـــه دوم تولی ـــار دارای رتب ـــزار و 364 هکت ه
ـــت. ـــور اس ـــه ای در کش ـــی گلخان ـــبزی و صیف س

بازسـازی شـبکه فرسـوده آبرسـانی در اسـتان کرمـان در 
مقایسـه با مدت زمان مشـابه سـال قبل، 41 درصد رشـد 

داشـته است.
خبرنـگار آبفـا کرمـان- محمـد طاهـری رئیـس هیئـت 
مدیـره و مدیرعامل شـرکت آب و فاضالب اسـتان کرمان 
بـا اشـاره به اینکه بازسـازی شـبکه هـای فرسـوده آب از 
اولویت های این شـرکت اسـت،گفت: فرسـودگی شـبکه 
آبرسـانی باعـث شکسـتگی و هـدر رفـت آب شـرب و 
بهداشـتی مـی شـود که این امـر خدمت رسـانی مطلوب 

بـه مـردم را بـا مشـکل مواجه مـی کند.
وی افزود: در همین راسـتا طی هشـت ماه نخسـت سال 
جـاری نزدیک به 148 کیلومتر شـبکه فرسـوده آبرسـانی 
در اسـتان کرمـان بازسـازی شـد کـه این میزان بازسـازی 
در مقایسـه بـا مـدت زمـان مشـابه سـال قبـل 41 درصد 

رشد داشـته است.
مدیرعامـل شـرکت آبفـا اسـتان کرمـان در ادامـه بیـان 
داشـت: همچنیـن طـی ایـن مدت بـه منظور گسـترش 
شـبكه آبرسـاني و تامين آب مـورد نياز شـهروندان اقدام 
به اجرای بیش از 78 کیلومتر شـبکه آبرسـانی در سـطح 
اسـتان شـد کـه ایـن میـزان توسـعه شـبکه در مقایسـه 
بـا مـدت زمان مشـابه سـال قبـل 11 درصد رشـد داشـته 

است.
طاهـری در پایـان در رابطه با میزان واگذاری انشـعاب آب 
در اسـتان گفـت: طـی هشـت مـاه 10931 فقره انشـعاب 
آب در اسـتان کرمـان واگـذار شـد که در مقایسـه با مدت 
زمان مشـابه سـال قبل رشـد 13 درصدی داشـته اسـت 
همچنیـن طی مـدت زمان مذکـور 17156 دسـتگاه کنتور 
خـراب بـه منظـور کاهـش آب بـدون درآمـد و محاسـبه 

میـزان دقیـق آب مصرفی مشـترکین تعویض شـد.

ــانه  ــی و ســرمایه انســانی رس ــع مال ــاون مناب مع
ملــی : کرمــان از اســتان هــای شــاخص کشــور و 
محــور جنــوب شــرق مــی باشــد و در حــوزه صــدا 

و ســیما نیــز ایــن محوریــت را دارد.
ــه گــزارش خبــر گــزاری صــدا و ســیمای مرکــز  ب
کرمــان ،معــاون منابــع مالــی و ســرمایه انســانی 
صــدا و ســیما دیشــب وارد کرمــان شــد و در بــدو 

ورود بــا فدایــی اســتاندار کرمــان دیــدار کــرد.
ــل  ــوص تکمی ــدار در خص ــن دی ــهریاری در ای ش
ــان  ــز کرم ــد صــداو ســیمای مرک ســاختمان جدی
ــی و  ــف عمران ــای مختل ــش ه ــد بخ ــت: بای گف
بودجــه ای اســتانی و کشــور کمــک کننــد تــا 
رونــد ســاخت ایــن ســازمان بیشــتر از ایــن 

ــود. ــی نش طوالن
ســازمان  ســوی  از  ای  بودجــه  تامیــن  از  وی 
پوشــش  تکمیــل  بــرای  بودجــه  و  برنامــه 
ــر داد و افــزود : در صــورت تحقــق  ــال خب دیجیت
ــترش  ــان در گس ــدات خودم ــه تعه ــم ب ــن مه ای
پوشــش تلویزیونــی دیجیتــال عمــل خواهیــم 
ــدا  ــه ص ــان اینک ــا بی ــن ب ــهریاری همچنی کرد.ش
و ســیمای مرکــز کرمــان بایــد در توســعه اســتان 
از  بایــد   : داشــت  باشــداظهار  اســتان  همــراه 
ــادی در راه  ــزرگ اقتص ــای ب ــرکت ه ــت ش ظرفی
توســعه اســتان و همچنیــن زیرســاخت هــای 

ــت. ــره گرف ــیما به ــدا و س ص
اســتاندار کرمــان نیــز در ایــن نشســت پراکندگــی 
ــات در  ــب امکان ــوازن نامناس ــل ت ــتان را عام اس
اســتان دانســت و گفــت: در حــوزه گســترش 
ــل  ــان عم ــدات خودم ــه تهع ــا ب ــال تقریب دیجیت
ــد  ــش 100 در ص ــا پوش ــان ت ــم و همچن ــرده ای ک

ــرد . ــم ک ــک خواهی کم
 آقــای فدایــی بــا اشــاره بــه اســتفاده از ظرفیــت 
ــای  ــن ه ــرح معی ــادی در ط ــای اقتص ــد ه واح
ایــن  از  بایــد   : کــرد  خاطرنشــان  اقتصــادی 
بهــره  و ســیما هــم  در حــوزه صــدا  ظرفیــت 

ببریــم.
ــرای  ــه ب ــم نام ــاد دو تفاه ــن از انعق وی همچنی
پوشــش  و  کرمــان  مرکــز  ســاختمان  تکمیــل 
ــر دو  ــزود : ه ــت و اف ــال گف 100 درصــدی دیجیت

ــم. ــی کنی ــی م ــه را اجرای ــم نام تفاه
نزدیــک  در ســفر  افــزود:  اســتاندار همچنیــن 
ــف  ــم ردی ــان ه ــتان کرم ــه اس ــت ب ــای نوبخ آق
ــر  ــوزه در نظ ــن ح ــرای ای ــبی ب ــه ای مناس بودج
ــد  ــد تفاهــم جدی ــا عق ــم ب ــا بتوانی ــم ت مــی گیری
ــل  ــریعتر عم ــاختمان س ــل س ــوص تکمی در خص

ــم . کنی

11 زندانی به برکت 
وقف در کرمان 

آزاد شدند

پیش بینی تولید 18 
هزارتن بادمجان گلخانه ای 

در جنوب کرمان

رشد 41 درصدی 
بازسازی شبکه فرسوده 
آبرسانی در استان کرمان

کرمان از استان های 
شاخص و محور 

جنوبشرق کشور است

خبر

خبرخبر

وجود ۲ هزار کیلومتر راه آسفالته 
در جنوب کرمان

»بیش از 15 هکتار از اراضی ملی شهرستان 
منوجان از ید متصرفین خارج شد«

برگزاری نشست مشترک اتاق های ایران جهت 
صادرات محصوالت کشاورزی جنوب کرمان

3750 نفر در رودبار جنوب 
بیکار هستند

عدم رعایت حق تقدم 1 کشته 
و4 مجروح برجای گذاشت

شهرســـازی  و  راه  مدیـــرکل 
 ۲ جنـــوب کرمـــان گفـــت: 
راه  کیلومتـــر   100 و  هـــزار 
ــان  ــوب کرمـ ــتایی در جنـ ــفالته روسـ آسـ
ــت  ــاه نخسـ ــی 6 مـ ــه طـ ــود دارد کـ وجـ
امســـال 7۲ کیلومتـــر بـــه بهره بـــرداری 

رســـیده اســـت. 
بـــه گـــزارش خبرنـــگار گـــروه اســـتان 
از  هـــای باشـــگاه خبرنـــگاران جـــوان 
کرمـــان، محمـــد ســـاردویی، مدیـــرکل راه 
ــت: از  ــان گفـ ــوب کرمـ ــازی جنـ و شهرسـ
ـــون  ـــا کن ـــد ت ـــر و امی ـــت تدبی ـــدای دول ابت
هـــزار و 300 کیلومتـــر از جاده هـــای ایـــن 

منطقـــه آســـفالت شـــده اســـت.
او افـــزود: ۲۲0 کیلومتـــر راه روســـتایی در 

ـــان  ـــتان کرم ـــی اس ـــتان جنوب ـــت شهرس هف
ـــت. ـــفالت اس ـــاده آس آم

ــاس  ــر اسـ ــرد: بـ ــح کـ ــاردویی تصریـ سـ
ــفالت در  ــزان آسـ ــوری میـ میانگیـــن کشـ
روســـتا های بـــاالی ۲0 خانـــوار 9۲.7 و در 
جنـــوب کرمـــان ایـــن رقـــم 84.6 اســـت.
او اظهـــار داشـــت: ۲ هـــزار و 100 کیلومتـــر 
ـــان  ـــوب کرم ـــتایی در جن ـــفالته روس راه آس
ـــال  ـــت امس ـــاه نخس ـــی 6 م ـــه ط ـــم ک داری
بهره بـــرداری  بـــه  کیلومتـــر   7۲ نیـــز 

رســـیده اســـت.
جنـــوب  شهرســـازی  و  راه  کل  اداره 
ـــت  ـــتان هف ـــز اس ـــتقل از مرک ـــان مس کرم
شهرســـتان جنوبـــی پهناورتریـــن اســـتان 

کشـــور را تحـــت پوشـــش دارد.

بـه گـزارش خبرنگار پیـام طبیعت 
سـرهنگ  ڪرمـان،  جنـوب 
یـگان  فرماندهـی  امیرافضلـی 
حفاظـت اداره ڪل منابـع طبیعـی 
و آبخیـزداری جنـوب ڪرمـان اظهـار داشـت: در 
راسـتای صیانت و حراسـت از حقـوق بیت المال 
بیـش از 15 هڪتـار از اراضی ملی روسـتای چاه 
شـور بخش مرڪزی منوجـان ڪه چندی پیش 
توسـط افـراد سـودجو مـورد تصـرف قـرار گرفته 

بـود از یـد سـودجویان خـارج شـد. 
وی افزود: با حڪم دسـتگاه قضایی شهرسـتان 
ڪل  اداره  حفاظـت  یـگان  مامـوران  منوجـان، 
منابـع طبیعـی و آبخیـزداری جنـوب ڪرمـان با 
همڪاری پاسـگاه  ویژه حفاظت از منابع طبیعی 
و نیـروی انتظامـی این شهرسـتان، ایـن اراضی 
ملـی را از یـد متصرفیـن خـارج و بـه دولـت باز 

گرداندند. 

سـرهنگ امیرافضلی بـا تأڪید بر برخـورد قاطع 
بـا هرگونه زمین خـواری و تخریب منابع طبیعی 
ادامـه داد: هرگونـه زمین خـواری بر اسـاس مواد 
جـرم  اسـالمی  مجـازات  قانـون  تـا 693   690
محسـوب شـده و عـالوه بـر رفـع تصـرف، فـرد 
متجـاوز بـه حبس و پرداخت خسـارت محڪوم 

خواهد شـد. 
مـردم  ڪـرد:  خاطرنشـان  پایـان  در  وی 
طبیعت دوسـت می تواننـد در تمـاس با "شـماره 
1504 ڪـد امـداد جنـگل و مرتـع اداره ڪل منابع 
طبیعـی و آبخیـزداری جنوب ڪرمـان" گزارش ها 
و اخبـار خود را در زمینه آتش سـوزی عرصه های 
منابـع طبیعـی، تخریـب و تصـرف اراضـی ملی، 
قاچـاق گیاهـان دارویـی، حفـر چـاه غیـر مجـاز 
در اراضـی ملـی و ... اطالع رسـانی ڪننـد تـا از 
ورود خسـارت های جبران ناپذیـر بـه عرصه هـای 

مرتعـی و جنگلـی جلوگیـری شـود.

ـــان  ـــتاندار کرم ـــد - اس ـــان رص کرم
مشـــترک  نشســـت  گفـــت: 
ـــادرات  ـــت ص ـــران جه ـــای ای اتاق ه
ــوب  ــاورزی جنـ ــوالت کشـ محصـ

اســـتان کرمـــان برگـــزار خواهـــد شـــد.
بـــه گـــزارش روابـــط عمومـــی اســـتانداری 
کرمـــان، نشســـت بررســـی مشـــکالت بـــازار و 
ـــوب  قیمـــت فـــروش محصـــوالت کشـــاورزی جن
اســـتان بـــه ریاســـت اســـتاندار کرمـــان و بـــا 
حضـــور معـــاون هماهنگـــی امـــور اقتصـــادی 

اســـتانداری برگـــزار گردیـــد.
ــاد  ــازمان جهـ ــس سـ ــت رئیـ ــن نشسـ در ایـ
کشـــاورزی، مدیـــرکل حمـــل و نقـــل جنـــوب 
اســـتان و فرمانـــداران جیرفـــت و کهنـــوج 
گزارشـــی از مســـائل و مشـــکالت مرتبـــط بـــا 
محصـــوالت کشـــاورزی جنـــوب اســـتان ارائـــه 

کردنـــد.
دکتـــر محمدجـــواد فدائـــی اســـتاندار کرمـــان 
جهـــت  کـــرد:  عنـــوان  جلســـه  ایـــن  در 
صـــادرات محصـــوالت کشـــاورزی جنـــوب 
اتاق هـــای  مشـــترک  نشســـت  اســـتان، 
ایـــران بـــا کشـــورهای عـــراق، روســـیه، چیـــن، 
ــد و ...  ــان، هنـ ــتان، عمـ ــتان، ارمنسـ تاجیکسـ
ـــان  ـــتان کرم ـــی اس ـــاق بازرگان ـــی ات ـــا هماهنگ ب

ــد. ــد شـ ــزار خواهـ برگـ
وی ادامـــه داد: جهـــت ورود نـــاوگان خارجـــی 
حمـــل محصـــوالت بـــه جنـــوب اســـتان 
ــی  ــورای عالـ ــق شـ ــای الزم از طریـ پیگیری هـ

ترابـــری صـــورت می گیـــرد.
فدائـــی تصریـــح کـــرد: صـــادرات هوایـــی 
ــل و  ــی حمـ ــوق های داخلـ ــوالت و مشـ محصـ
ــرد.  ــرار می گیـ ــر قـ ــز مدنظـ ــی نیـ ــل داخلـ نقـ

سـازمان  رییـس  ایسـنا/کرمان 
اسـتان  ریـزی  برنامـه  و  مدیریـت 
کرمـان از بیـکار بـودن 3 هـزار و 750 
نفر در شهرسـتان رودبـار جنوبی خبر 
داد و اظهـار کـرد: طبـق برنامـه هـای پیـش بینـی 
شـده، امسـال متعهـد بودیـم کـه یـک هـزار و 93 
شـغل در ایـن شهرسـتان ایجـاد کنیـم کـه تاکنـون 
حدود 750 مورد این تعهد محقق شـده اسـت.دکتر 
"جعفـر رودری" پیـش از ظهـر امـروز دوم دی مـاه 
در جلسـه فرماندهی سـتاد اقتصاد مقاومتی استان 
کرمان)رفـع موانـع تولیـد( بـا محوریـت رسـیدگی 
بـه مسـایل اقتصـادی شهرسـتان رودبـار جنـوب 
بخـش جازموریـان با حضور اسـتاندار کرمـان گفت: 
بیشـترین سـهم اقتصـاد شهرسـتان رودبـار جنوب 
متعلـق به بخش کشـاورزی و حـدود 7 درصد دیگر 
ایـن شهرسـتان مربوط بـه بخش صنعـت و معدن 
و 8 درصـد نیـز مربـوط بخـش خدمـات بـوده اسـت.

وی ادامه داد: سـه پروژه بزرگ توسـط اسـتان برای 
ایـن منطقه با سـرمایه گذاری 46.5 میلیـارد تومان 
تصویب شـده کـه این پروژه ها زمینه اشـتغال 146 
نفـر را فراهـم مـی کنـد ضمـن آنکـه 13 پـروژه نیـز 
توسـط خود شهرستان با ظرفیت اشـتغال زایی 1۲0 
نفـر و بـا حجم سـرمایه گـذاری 9.5 میلیـارد تومان 
پیشـنهاد شـده اسـت.رییس سـازمان مدیریـت و 
برنامـه ریـزی اسـتان کرمـان با اشـاره بـه کل پروژه 
هـای در نظـر گرفتـه شـده بـرای ایـن شهرسـتان 
بـا ظرفیـت ایجـاد اشـتغال بـرای 543 نفـر، بـه 
تبییـن برنامـه هـای توسـعه ای اسـتان کرمـان در 
ایـن شهرسـتان پرداخـت و عنـوان کـرد: بـا توجـه 
بـه برنامـه هـای توسـعه ای بـرای این شهرسـتان، 
8 پـروژه پیشـران با سـرمایه گـذاری 3 هـزار و ۲70 
میلیـارد تومـان بـرای ایـن منطقـه از اسـتان کرمان 
در سـتادفرماندهی اقتصـاد مقاومتی اسـتان کرمان 

تعریف شـده اسـت.

جیرفــت  انتظامــی  فرمانــده   
از کشــته شــدن یــک نفــر و 
ــر  ــر اث ــر ب ــروح شــدن 4 نف مج
ــودرو  ــتگاه خ ــک دس ــورد ی برخ
ایــن  بــا ســواری پرایــد در  پــژو پــارس 

داد. خبــر  شهرســتان 
ســرهنگ "رضــا محمــد رضایــی"  گفــت: برابــر 
ــر  ــی ب ــای پلیســی 110 مبن ــت ه ــالم فوری اع
وقــوع یــک فقــره تصــادف در یکــی از محلــه 
هــای ســطح شــهر- )چهــاراه دوم شــهید 
ــای  ــراه خودوره ــه هم ــن ب ــی( ماموری رجای

ــدند.  ــر ش ــه حاض ــل حادث ــدادی در مح ام
ــک  ــن ی ــه بی ــانحه ک ــن س ــزود: در ای وي اف
دســتگاه خــودرو پــژو پــارس و پرایــد رخ داده 
بــود راننــدگان و 3 نفــر از سرنشــینان خــودرو 
ــا  ــریعا ب ــات وارده س ــت جراح ــه عل ــد ب پرای

خودروهــای امــدادی جهــت مــداوا بــه مراکــز 
درمانــی منتقــل شــدند.

 ایــن مقــام انتظامــی با بیــان اینکه متاســفانه 
ــد  ــودرو پرای ــی از سرنشــینان  خ ــی از یک یک
ــر شــدت جراحــات وارده در بیمارســتان  در اث
فــوت نمــوده اســت ، تصريــح كرد: کارشــناس 
پليــس راه علــت تامــه ســانحه را عــدم رعایت 
حــق تقــدم توســط ســواری پــژو پــارس اعالم 
نمــوده اســت.فرمانده انتظامــی شهرســتان 
ــت  ــه رعاي ــان اینک ــا بی ــان ب ــت در پای جیرف
قوانيــن و پرهيــز از هــر گونــه عجلــه و شــتاب 
ــگيري از  ــي در پيش ــش مهم ــي نق در رانندگ
تصادفــات دارد از راننــدگان خواســت، بــا پرهيز 
ــفري  ــي س ــن رانندگ ــف حي ــه تخل از هرگون
ــراي خــود و همســفران  ايمــن و خوشــي را ب

مهيــا كننــد.

کارشـناس مسـائل آب در اسـتان کرمـان بـا 
بیـان اینکـه وزارت نیـرو در در جهـت تأمیـن 
آب شـرب و کشـاورزی اسـتان کرمـان نقش 
تخریبـی دارد، گفـت: تا زمانی کـه وزارت نیرو 
اعتـراف بـه خرابـکاری هـای صـورت گرفتـه 
نکنـد و بـه آنهـا خاتمـه ندهـد؛ راهـی بـرای 

تأمیـن آب اسـتان پیـدا نخواهـد شـد.
حسـن اشرف گنجوئی کارشـناس مسائل آب 
در اسـتان کرمـان در گفتگـو با خبرنـگار ما؛ با 
بیـان اینکـه مطالعه و اجـرای سـد هلیل رود 
پنجاه سـال گذشـته توسـط یک شـرکت سر 
شـناس خارجی انجام شـده اسـت، گفت: در 
مناطـق اطراف رودخانه ایسـتگاه هواشناسـی 
در آن زمـان وجـود نداشـت؛ بنابراین شـرکت 
اجرا کننده سـد با مشـابه سـازی سـایر نقاط 
جهـان ایـن سـد را بـر اسـاس نیاز آبـی تمام 

کشـاورزان جیرفـت طراحی کرده اسـت.
وی با تأکید بر اینکه سـد هلیل رود متناسـب 
بـا نیـاز اقلیمـی منطقـه طراحی شـده اسـت، 
ابـراز کـرد: زمانـی کـه کارشناسـان سـد هلیل 
رود فعالیـت مـی کردنـد، به آنان گفته نشـده 
اسـت کـه در آینـده مـی خواهنـد از تمامـی 
سرشـاخه هـای رودخانـه طـرح آبخیـزداری 
اجـرا کننـد و یـا مـی خواهنـد سـد خاکـی 
احـداث نماینـد؛ تا آنان بر اسـاس پارامترهای 
مختلـف ارتفاع سـد را زیاد کننـد و یا چاره ای 

دیگـر اتخـاذ نمایند.
اسـتان  در  آب  مسـائل  کارشـناس  ایـن 

کرمـان ادامـه داد: بـا سـاختن سـد هلیل آب 
کشـاورزی اراضـی پائیـن دسـت تأمیـن می 
شـود و فکـری برای اراضی باال دسـت نشـده 
اسـت؛ چـرا کـه در آن زمـان نیـاز نبـود و بـر 
اسـاس ایـن مبنا سـد را طراحی و اجـرا کرده 

ند. ا
اشـرف گنجوئـی تصریح کـرد: اولیـن اقدامی 
کـه وزارت نیرو و شـرکت سـهامی آب منطقه 
ای راه اندازی شـرکتی به نام احیا سـد هلیل 
رود بـود بـه ایـن معنـا کـه در قسـمت پائین 
دسـت سـد هلیل سـه هزار و ۲00 هکتار زمین 
گرفتنـد کـه بر اسـاس آن گفتند که سـه هزار 
و ۲00 لیتـر آب در ثانیـه خواهند داشـت و 800 

سـهم را بـه کرمانی هـا فروختند.
وی بـا بیـان اینکـه ایـن حجـم آب توسـط 
شـرکت احـداث کننـده هلیـل رود طراحـی 
نشـده بـود، اظهـار کـرد: امـا آقایـان بـه جد 
پیگیـر بودنـد کـه آب از سـد آزاد شـود؛ ایـن 
در حالـی بـود کـه کل آبـی کـه از سـد آزاد 
مـی شـد بـه سـه هـزار و ۲00 لیتـر در ثانیـه 

رسـید. نمی 
این کارشـناس مسـائل آب در استان کرمان 
بـا اشـاره بـه اینکـه شـرکت احیا هلیـل رود 
بـر اسـاس ترانشـه اقدام کـرده بود کـه انگار 
ایـن ترانشـه مـی خواهـد مسـیر رودخانـه 
هلیـل رود را بـه طـور کامـل منحـرف کنـد، 
بـه مجلـس  زمـان کار  آن  در  عنـوان کـرد: 
اسـالمی کشـیده شـد کـه مسـیر  شـورای 

جدیـدی بـرای رودخانـه هلیـل رود درسـت 
شـهر  بیایـد  سـیل  چنانچـه  و  انـد  کـرده 

باسـتانی جیرفـت خـراب خواهـد شـد.
اشـرف گنجوئـی افـزود: از رودخانـه هلیـل 
رود انحـراف بـه زمین ها دادند و بخشـی از 
اراضـی را گرفتنـد و زیـر کشـت و کار بردنـد؛ 
ایـن مسـئله در اقداماتی که شـرکت احداث 
کننـده سـد هلیـل اتخاذ کـرده بود، نبـود؛ به 
دنبـال ایـن اقـدام بـه کشـاورزان منطقـه به 
منظـور بهـره بـرداری از آب فشـار مـی آمـد 
چـرا کـه تـا قبـل از احداث سـد مشـکلی در 
زمینـه تأمیـن آب نداشـتند؛ بنابرایـن آنـان 

اقـدام بـه حفـر چـاه کردند.
وی بـا تأکیـد بـر اینکـه مقصـر چـاه زنی در 
ایـن منطقـه وزارت نیـرو اسـت، ابـراز کـرد: 
اگـر آب قبلی که کشـاورزان برای اراضیشـان 
اسـتفاده مـی کردنـد در اختیارشـان بـود و 

شـرکت احیـا هلیـل برای غیـر جیرفتـی راه 
انـدازی نمـی شـد بـه ایـن معنی کـه حقوق 
جیرفتـی هـا را به افرادی تسـهیم کـرده اند؛ 
کشـاورزان اقـدام بـه حفر چـاه نمـی کردند.

این کارشـناس مسـائل آب در استان کرمان 
بـا بیـان اینکـه بـا محدود شـدن منابـع آبی 
کشـاورزی جیرفـت را رو بـه نابـودی بردنـد، 
اظهـار کـرد: بنابرایـن اساسـی تریـن پارامتر 
در حفـر چـاه غیـر مجـاز در جنـوب اسـتان 

نیرو اسـت. وزارت 
اشـرف گنجوئـی بـا بیـان اینکـه وزارت نیـرو 
در در جهـت تأمیـن آب شـرب و کشـاورزی 
اسـتان کرمـان نقـش تخریبـی دارد، عنـوان 
کـرد: تـا زمانـی کـه وزارت نیـرو اعتـراف بـه 
خرابـکاری هـای صـورت گرفتـه نکنـد و بـه 
آنهـا خاتمـه ندهـد؛ راهـی بـرای تأمیـن آب 

اسـتان پیـدا نخواهد شـد.

هنوز سـه مـاه از مخالفت شـورای نگهبـان با لغو 
ممنوعیـت عرضه قلیان در قهوه خانه ها نگذشـته 
کـه مخالفـان عرضـه قلیـان در کرمان دسـت به 

دامـان امـام جمعه این اسـتان شـدند.
اعضـای کارگـروه کاهـش آسـیب های اجتماعی 
معاونت اجتماعی سـپاه اسـتان کرمـان به دفتر 

نماینـده ولـی فقیه در کرمـان رفتند.
هـدف از برگزاری چنین جلسـه ای، ارائه گزارشـی 

دربـاره شـیوع مصرف قلیان بوده اسـت.
معـاون دانشـگاه علـوم پزشـکی کرمـان، معاون 
اجتماعی سـپاه ثارهللا و  رییس سـازمان بسیج 
اصنـاف کرمـان از جملـه اعضـای ایـن کارگـروه 

. هستند
آنطـور کـه تسـنیم گـزارش داده، در ایـن جلسـه 
عنوان شـده مراکز عرضه قلیان در اسـتان حدود 
8 برابـر شـده کـه بسـیاری از آنهـا هـم غیرمجاز 

. هستند
همچنیـن نرخ شـیوع مصـرف قلیان در اسـتان 

کرمان هشـت درصد اسـت در حالیکه در کشـور 
پنـج درصـد بوده.

امـام جمعـه کرمـان هـم در واکنـش بـه ایـن 
گـزارش گفتـه » نهادهایـی که در رابطـه با اعتیاد 
دخیل هسـتند وظیفه دارند راهکارهای عملیاتی 
برای پیشـگیری از شـیوع اعتیاد بـه جامعه ارائه 

بدهند.«
حجت االسـالم والمسـلمین علیدادی سلیمانی 
همچنین پیشـنهاد داده هزینه های دسترسی به 

قلیـان و انـواع دخانیات افزایـش پیدا کند.
وی اضافـه کـرده کـه »بایـد به سـراغ قلیان سـاز 
هـم برویـم و او را آگاه کنیـم کـه چگونـه با جان 

انسـان ها بـازی می کنـد.«
اگرچـه نماینـده ولـی فقیـه در اسـتان کرمـان 
بیشـتر بر فرهنگ سـازی و روش هـای غیرقهری 
بـرای مقابلـه بـا قلیـان تاکید کـرده، امـا نماینده 
دانشـگاه علـوم پزشـکی بـا گفتـن اینکـه »بـه 
نظـر می رسـد مقابلـه بـا ایـن آسـیب اجتماعـی 

در اسـتان توسـط مسـووالن امـر کاهـش پیـدا 
کـرده و حتـی بـا پرونده هایی که بـه قوه قضاییه 
می رسـد برخـورد آنچنانـی نمی شـود« تلویحـا از 
برخـورد نکـردن و نبسـتن قهوه خانه هایـی کـه 

قلیـان عرضـه می کننـد، انتقـاد کـرده.
رییـس بسـیج اصنـاف هـم اشـاره کـرده کـه 
»نیـروی انتظامی می گوید مـا ماموریتی در این 

حـوزه نداریـم.«
قانون خاک خورده

ایـن اظهارنظرهـا در حالـی اسـت کـه شـورای 
نگهبـان حـدود دو ماه پیش بـا طرح مجلس که 
بـر اسـاس آن قرار بـود قهوه خانه ها جـزو اماکن 
خصوصی به حسـاب آیند، نـه عمومی، مخالفت 
کـرد تـا عرضـه قلیـان در قهوه خانه هـا کمـاکان 
ممنـوع باشـد.از نیمه هـای دهـه هفتـاد وزارت 
بهداشـت بـه دنبـال ممنوعیت عرضه قلیـان بود.

تـا سـال 85 اما قانون مشـخصی بـرای این امر 
وجود نداشـت.

در ایـن سـال وزارت کشـور عرضـه قلیـان را در 
اماکـن عمومـی کـه قهوه خانه ها هم جـزو آن به 

حسـاب می آینـد ممنـوع کـرد.
تالش نافرجام

از آن سـال بـه بعـد، بارها وزارت بهداشـت تالش 
کـرده ایـن قانـون را اجرایی کند.

بـه جـز بسـتن تعـدادی از قهوه خانه هـا به مدت 
محـدود امـا، راه به جایـی نبرده.

از جملـه ایـن تالش هـا در کرمـان، بـه سـال 95 
برمی گـردد.

آن جـا کـه علـوم پزشـکی بـا همـکاری شـورای 

شـهر و نیـروی انتظامـی، توانسـت بـرای مـدت 
محـدودی عرضـه قلیـان را ممنـوع کنـد.

ایـن ممنوعیـت امـا بـا تجمـع قهوه خانـه داران 
روبرو شـد )اینجا بخوانیـد( و در نهایت زور آن ها 

بـر وزارت بهداشـت چربید.
حـال سـه سـال از آخریـن جنجال بر سـر قلیان 
در کرمـان گذشـته و بـه نظـر می رسـد جنجـال 

دیگـری در راه باشـد.
ایـن در حالی اسـت که کسـی با ایـن موضوع که 
قلیـان برای سـالمتی ضرر دارد، مخالف نیسـت 
اما مشـکالت اقتصادی کـه بـرای قهوه خانه دارها 
اسـت کـه  از جملـه مسـائلی  پیـش می آیـد، 

همـواره مطـرح بوده.
از سـوی دیگـر، افرادی هم هسـتند که معتقدند 
حـل  اینچنینـی  مسـائل  دسـتور،  و  زور  بـا 
ایـن  در  حقوقـدان  احمـدی،  نمی شـوند.نعمت 
خصـوص می گویـد کـه در مـورد تریـاک قوانین 
زیـادی داریـم و بعضـًا مجـازات اعدام هـم برای 
تریـاک در نظـر گرفته شـده. ایـن قوانیـن چقدر 

تأثیرگـذار بودنـد؟ اساسـًا تأثیـری نداشـتند.
او اضافـه می کنـد کـه مطمئنـًا قلیـان می توانـد 
دروازه ورود به اعتیاد باشـد اما مسـاله اینجاست 

کـه ایـن قضیـه باید به درسـتی کنترل شـود.
بـه اعتقـاد او بایـد بـه مـردم آگاهـی داد چراکـه 
ثابت شـده قلیـان بـه مـردم آسـیب می رسـاند.  
چنـدی پیش وزارت بهداشـت تحقیـق علمی در 
خصـوص انـواع توتون هـا انجـام داد و ضایعـات 
موجـود در ایـن توتون هـا باورنکردنـی بـود. بایـد 

ایـن اطالعـات را بـه مـردم داد.

شرکت احیا هلیل به نام مردم 
جنوب استان به کام غیر بومی

مخالفان عرضه قلیان دست به 

دامان امام جمعه کرمان شدند
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در  کـــه  شـــکاری  پرنـــدگان  زنده گیـــری  دوره 
کشـــورمان به اصطـــالح بـــه »فصـــل بازگیـــری« 
مشـــهور شـــده اســـت، در اســـتان های سردســـیری 
ــز  ــروع پاییـ ــر از شـ ــی زودتـ ــتان کمـ ــل لرسـ مثـ
اوایـــل شـــهریور آغـــاز شـــده و تـــا  از  یعنـــی 
ــازه  ــا بـ ــد. امـ ــان می رسـ ــه پایـ ــان بـ ــای آبـ انتهـ
ــل  ــیر مثـ ــتان های گرمسـ ــری در اسـ ــل بازگیـ فصـ
ــه  ــا میانـ ــر تـ ــروع مهـ ــهر از شـ ــتان و بوشـ خوزسـ
ــق،  ــن مناطـ ــر ایـ ــالوه بـ ــه عـ ــت. البتـ ــن اسـ بهمـ
زنده گیـــری پرنـــدگان شـــکاری در اســـتان  کرمـــان 
نیـــز رواج دارد. انـــواع شـــاهین از جملـــه بحـــری 
و باالبـــان جـــزو گونه هـــای مختلـــف پرنـــدگان 
ـــری  ـــل بازگی ـــادان در فص ـــه صی ـــتند ک ـــکاری هس ش
ــش  ــد روز پیـ ــینند. چنـ ــا می نشـ ــن آن هـ در کمیـ
خبـــری منتشـــر شـــد مبنـــی بـــر دســـتگیری 
صیـــادی کـــه یکـــی از ایـــن پرنـــدگان شـــکاری را 
زنـــده گیـــری کـــرده و چشـــم هـــا و بـــال هـــای 
او را دوختـــه بـــود، حکـــم صـــادر شـــده بـــرای 
ایـــن متخلـــف از نـــوع احـــکام ســـبز اســـت. 
ــت  ــط زیسـ ــت از محیـ ــر کل حفاظـ ــاکری مدیـ شـ
اســـتان کرمـــان در مـــورد حکـــم ســـبزی کـــه بـــه 
ایـــن صیـــاد متخلـــف در منوجـــان داده شـــده 
ـــف  ـــرای  ۲ متخل ـــت: ب ـــن گف ـــذ وط ـــه کاغ ـــت ب اس
ـــتان  ـــری را در شهرس ـــکاری بح ـــده ش ـــک پرن ـــه ی ک
ـــال  ـــا و ب ـــم ه ـــرده  و چش ـــری ک ـــده گی ـــان زن منوج

ـــر پرداخـــت  ـــالوه ب ـــد ع ـــه بودن ـــده را دوخت ـــای پرن ه
ـــبز  ـــم س ـــال، حک ـــون ری ـــت میلی ـــد و بیس ـــک ص ی
ـــی  ـــد یک ـــم بای ـــن حک ـــاس ای ـــر اس ـــد، ب ـــادر  ش ص
ــه روی آن  ــد کـ ــه کنـ ــالکاردی تهیـ ــان پـ از متخلفـ
ــای  ــل، احیـ ــات هلیـ ــد» نجـ ــده باشـ ــته شـ نوشـ
ـــال آب از  ـــه انتق ـــه ب ـــی و ن ـــای زندگ ـــان، بق جازموری

ـــز  ـــر نی ـــف دیگ ـــل رود« و متخل ـــای هلی سرشـــاخه ه
ـــه  ـــده شـــکاری بحـــری تهی ـــر پرن ـــا تصوی ـــالکاردی ب پ
ـــن  ـــل ای ـــا حم ـــاده ب ـــورت پی ـــه ص ـــر ۲ ب ـــد و ه کن
پـــالکارد مســـیر منوجـــان تـــا بندرعبـــاس و جـــاده 

ـــن  ـــد و همچنی ـــی کنن ـــارس را ط ـــج ف ـــاحلی خلی س
300 عکـــس را کـــه در مســـیر گرفتـــه انـــد، در 
ـــری  ـــده بح ـــام پرن ـــا ن ـــه  ب ـــتاگرامی ک ـــه اینس صفح
ایجـــاد کـــرده انـــد و منتشـــر کننـــد. شـــاکریی در 
ــوق  ــت: حقـ ــان گفـ ــدی متخلفـ ــه نقـ ــورد جریمـ مـ
ــه  ــی جریمـ ــت، وقتـ ــت نیسـ ــل گذشـ ــی قابـ دولتـ
ای را ابـــالغ مـــی کننـــد، جریمـــه بایـــد پرداخـــت 
ــدارد  ــود نـ ــت وجـ ــرای پرداخـ ــی بـ ــود و مهلتـ شـ
ـــت  ـــرعت پرداخ ـــه س ـــد ب ـــدن بای ـــی ش ـــد از قطع بع
شـــود ماهـــم بـــه عنـــوان نماینـــده دولـــت وظیفـــه 
ـــرای  ـــا  ب ـــم ام ـــاع کنی ـــت دف ـــوق دول ـــم از حق داری
ـــا  ـــس، م ـــای حب ـــه ج ـــد ب ـــه  باش ـــه متنب ـــردی ک ف
ــم .  ــی کنیـ ــبز مـ ــکام سـ ــن احـ ــای جایگزیـ تقاضـ
شـــاکری یـــادآور شـــد: ایـــن نـــوع قاچـــاق پرنـــده 
ـــوب  ـــا محس ـــتان م ـــدات در اس ـــزو تهدی ـــه ج همیش
مـــی شـــود بـــه همیـــن دلیـــل همـــکاران مـــا در 
محیـــط زیســـت همیشـــه در حـــال رصـــد هســـتند 
و ایـــن مـــورد هـــم بـــا رصـــد بـــه جـــا همـــکاران 
ــر  ــه مدیـ ــه گفتـ ــد. بـ ــان کشـــف شـ ــا در منوجـ مـ
ــکاری  ــدگان شـ ــان پرنـ ــت کرمـ ــط زیسـ کل محیـ
زیســـت،  محیـــط  حفاظـــت  ســـازمان  نظـــر  از 
جـــزء پرنـــدگان حمایـــت شـــده هســـتند و جـــزء 
ــوند. ــی شـ ــوب مـ ــور محسـ ــی کشـ ــر ژنتیکـ ذخایـ

ماشـــه دوربین به جای ماشه تفنگ 
شـــاکری ضمـــن حمایـــت از صـــدور احـــکام ســـبز 
ـــرد:  ـــوان ک ـــی، عن ـــت محیط ـــان زیس ـــورد متخلف در م
ـــرم دادگســـتری  ـــا ریاســـت محت ـــا مـــدت هاســـت ب م
ــای  ــی هـ ــم و رایزنـ ــته ایـ ــه گذاشـ ــتان جلسـ اسـ
زیـــادی هـــم بـــا دادســـتان داشـــتیم و از قضـــات 
ـــر  ـــالله اگ ـــه ان ش ـــم ک ـــوت  کردی ـــم دع ـــری ه کیف
ــرای  ــا بـ ــه تنهـ ــبز را نـ ــکام سـ ــد احـ ــه بدهـ نتیجـ
ـــی  ـــرای کل جرایم ـــه ب ـــی بلک ـــت محیط ـــم زیس جرای
ــته  ــد، داشـ ــی خواهنـ ــس مـ ــن حبـ ــه جایگزیـ کـ
ـــر  ـــرای بهت ـــت ب ـــن ظرفی ـــم از ای ـــه بتوانی ـــیم. ک باش
ـــتفاده  ـــتان اس ـــت اس ـــط زیس ـــت محی ـــدن وضعی ش
ـــت  ـــالی اس ـــا 5 س ـــا 4 ی ـــبز تقریب ـــکام س ـــم اح کنی
کـــه در کرمـــان اجـــرا مـــی شـــوند  قبـــال قاضی هـــا 
ـــی حـــاال   ـــد، ول ـــا احـــکام ســـبز را اجـــرا مـــی کردن گاه

ایـــن موضـــوع بـــه یـــک مطالبـــه تبدیـــل شـــده اســـت. 
مدیـــر کل محیـــط زیســـت دلیـــل حمایـــت خـــود را از 
ـــر  ـــا پیگی ـــرد:  م ـــوان ک ـــن عن ـــن چنی احـــکام ســـبز ای
احـــکام ســـبز هســـتیم زیـــرا حداقـــل ایـــن اســـت 

کـــه فـــرد متخلـــف بـــه صـــورت ناخـــودآگاه کمـــی 
ـــد،  ـــی کن ـــدا م ـــاد پی ـــت اعتق ـــط زیس ـــه ارزش محی ب
ــری  ــکام دیگـ ــتان احـ ــا  در اسـ ــن مـ پیـــش از ایـ
مثـــل ســـاخت آبشـــخور یـــا عکاســـی از طبیعـــت را 

داشـــته ایـــم. بســـیاری از شـــکارچیان وقتـــی کـــه 
عکـــس مـــی گیرنـــد از طبیعـــت، احتمـــال وجـــود 
دارد عاشـــق طبیعـــت شـــوند و بـــه مـــرور تفنـــگ 
ــا  ــول مـ ــه قـ ــد و بـ ــار بگذارنـ ــکار را کنـ و ادوات شـ

ـــه  ـــای ماش ـــن ج ـــه دوربی ـــا ماش ـــتی ه ـــط زیس محی
تفنـــگ را  مـــی گیـــرد  و رابطـــه فـــرد بـــا محیـــط 
زیســـت  بهتـــر مـــی شـــود و بـــا بـــه فکـــر حفـــظ 
ـــت  ـــرای حفاظ ـــه ب ـــی افتد.البت ـــت آن م ـــط زیس محی

از محیـــط زیســـت  نیازمنـــد آمـــوزش همگانـــی 
هســـتیم ،دســـتگاه هـــا بـــه تنهایـــی نمـــی تواننـــد 
موفـــق باشـــند نمیتوانیـــم بـــه تنهایـــی موفـــق 
شـــویم، نیازمنـــد ایـــن هســـتیم کـــه مـــردم همـــه 
ــورد  ــاکری  در مـ ــد.  شـ ــک کننـ ــند و کمـ اگاه باشـ
ـــده  ـــدگان زده  ش ـــای  پرن ـــه چشـــم ه ـــه ب ـــیبی ک آس
اســـت، گفـــت:  ایـــن مـــورد قابـــل درمـــان اســـت 
و مشـــکلی بـــرای پرنـــده بـــه وجـــود نمـــی آیـــد.
ـــای  ـــتان ه ـــد: در اس ـــادآور ش ـــان  ی ـــاکری در پای ش
ـــتان  ـــژه اس ـــود دارد و وی ـــه وج ـــن قضی ـــددی ای متع
کرمـــان نیســـت، مثـــل بندرعبـــاس ، فـــارس ، بوشـــهر. 
اســـتان کرمـــان بـــه دلیـــل تنـــوع  زیســـتی زیـــاد،  
ــد.  ــی افتـ ــاق مـ ــاد اتفـ ــم زیـ ــتی هـ ــف زیسـ تخلـ

پرنده های شـــکاری به قفس عادت ندارد
مرشـــدی فعـــال محیـــط زیســـت  در مـــورد  ایـــن 
ـــده  ـــد: پرن ـــی گوی ـــن م ـــذ وط ـــه کاغ ـــری ب ـــده گی زن
هـــای شـــکاری بـــه قفـــس عـــادت ندارنـــد و 
اگـــر داخـــل قفـــس گذاشـــته شـــود خودشـــان را 
یـــه دیـــوار هـــای قفـــس مـــی کوبـــد و خـــودش 
را زخمـــی مـــی کنـــد و آن موقـــع اعـــراب آنهـــا را 
قاچاقچیـــان خیلـــی  نتیجـــه  در  نمـــی خرنـــد، 
ماهرانـــه چشـــم هـــای پرنـــده  را مـــی دوزنـــد و 
بـــال هـــا را مـــی بندنـــد کـــه پرنـــده آرام بگیـــرد. 
ـــار  ـــا رودب ـــوج ی ـــن در کهن ـــش از ای ـــاق پی ـــن قاچ ای
یـــا قلعـــه گنـــج هـــم اتفـــاق افتـــاده اســـت. بـــه 
ـــه  ـــری ب ـــده گی ـــار زن ـــترین آم ـــدی بیش ـــه مرش گفت
ـــط  ـــال محی ـــن فع ـــت ای ـــهر اس ـــکل در بوش ـــن ش ای
زیســـت مـــی گویـــد: ایـــن پرنـــدگان شـــکاری در 
جنـــوب اســـتان معمـــوال مهاجـــر هســـتند و مـــکان 
اصلـــی زندگـــی آنهـــا همـــان بندرعبـــاس اســـت  و 
ـــراب از  10،  ـــه اع ـــکاری ب ـــدگان ش ـــن پرن ـــروش ای ف
ـــان  ـــارد توم ـــک میلی ـــی ی ـــا حت ـــا بعض ـــون ت 1۲ میلی
ـــزء  ـــکاری ج ـــدگان ش ـــد. پرن ـــی رس ـــروش م ـــه ف ب
ـــه  ـــتند و ب ـــاب هس ـــتند و کمی ـــاص هس ـــات خ حیوان
ـــت.  ـــاد اس ـــا زی ـــاق آنه ـــه قاچ ـــل جریم ـــن دلی همی
بـــر اســـاس  گزارشـــات رســـیده  هنـــوز ایـــن رای 
قاچـــاق  پرنـــده شـــکاری در منوجـــان  تاییـــد 
نشـــده و بـــه ایـــن حکـــم اعتـــراض شـــده اســـت.

مرشدی فعال محیط زیست  در مورد  این 
زنده گیری به کاغذ وطن می گوید: پرنده های 

شکاری به قفس عادت ندارند و اگر داخل 
قفس گذاشته شود خودشان را یه دیوار های 

قفس می کوبد و خودش را زخمی می کند 
و آن موقع اعراب آنها را نمی خرند، در نتیجه 

قاچاقچیان خیلی ماهرانه چشم های پرنده  را 
می دوزند و بال ها را می بندند که پرنده آرام 
بگیرد. این قاچاق پیش از این در کهنوج یا 

رودبار یا قلعه گنج هم اتفاق افتاده است. به 
گفته مرشدی بیشترین آمار زنده گیری به این 
شکل در بوشهر است این فعال محیط زیست 

می گوید: این پرندگان شکاری در جنوب استان 
معموال مهاجر هستند و مکان اصلی زندگی آنها 
همان بندرعباس است  و فروش این پرندگان 

شکاری به اعراب از  10، 1۲ میلیون تا بعضا حتی 
یک میلیارد تومان به فروش می رسد. پرندگان 
شکاری جزء حیوانات خاص هستند و کمیاب 

هستند و به همین دلیل جریمه قاچاق آنها 
زیاد است. بر اساس  گزارشات رسیده  هنوز این 

رای قاچاق  پرنده شکاری در منوجان  تایید 
نشده و به این حکم اعتراض شده است.

برای متخلفی که در منوجان چشمان پرنده شکاری را دوخته بود، حکم سبز جایگزین حبس شد 

پیاده روی از منوجان تا بندرعباس به جای حبس

فصـل سـرما که از راه می رسـد، بسـاط صیـد پرندگان شـکاری در برخی اسـتان های 
داغ می شـود. همه سـاله از اوایل پاییز تا اواسـط زمسـتان، سـودجویانی، پرندگان 
شـکاری را بـرای فـروش بـه اعراب مهاجـری زنده گیری مـی کنند. بسـیاری از این 
پرنـدگان شـکاری مهاجرانـی هسـتند کـه بـرای زمسـتان گذرانی بـه آسـمان ایـران 
پنـاه آورده اند.مشـتریان ایـن پرنـدگان شـکاری حاضرنـد چند صد میلیـون تومان 

بـرای داشـتن آن ها خـرج کنند. 
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اداره کل ثبت اسناد وامالک استان کرمان
اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک شهداد

هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و 
سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی-آگهی موضوع ماده3 قانون و ماده 13آئین 
نامـه قانـون تعییـن تکلیف وضعیت ثبتی واراضی و سـاختمانهای فاقدسـند 
رسـمی -برابـررای شـماره139860319005000۲59 مـورخ 1398/07/14هیـات 
اول موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای 
فاقـد سـند رسـمی مسـتقردرواحد ثبتی حـوزه ثبت ملـک شـهداد تصرفات 
مالکانـه بالمعـارض متقاضـی آقـای حسـن سـلمانی نـژاد خبیصـی فرزنـد 
علـی بشـماره شناسـنامه 1۲0 صـادره از شـهداد  در ششـدانگ دو بـاب مغـازه 
بـه مسـاحت 93متـر مربـع پـالک ۲ فرعـی از 960-اصلـی واقـع در بخـش 

۲3 کرمـان بـه ادرس شـهداد- خیابـان طالقانـی نبـش میدان امام حسـین 
خریـداری از مالـک رسـمی خود متقاضـی محرزگردیـده اسـت.لذا به منظور 
اطـالع عمـوم مراتـب دردو نوبـت به فاصلـه 15روزآگهـی می شـود در صورتی 
که اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند 
مـی تواننـد از تاریـخ انتشـاراولین آگهـی به مـدت دومـاه اعتراض خـود را به 
ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخذ رسـید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسـلیم 
اعتراض،دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضایی تقدیم نمایند . بدیهی اسـت 
در صـورت انقضـای مـدت مذکوروعـدم وصـول اعتـراض طبق مقررا ت سـند 
مالکیت صادر خواهدشـد ./م الف:130۲-   تاریخ انتشـار نوبت اول:98/09/19 

– تاریـخ انتشـارنوبت دوم :98/10/03
ابراهیم سیدی - رئیس ثبت اسناد امالک

 آگهی مزایده مال غیرمنقول پرونده اجرایی کالسه 9500034
نظـر بـه اینکه بدهـکار )منصور محمدی ( و راهـن )زهرا ایرانمنش 
( نسـبت بـه پرداخـت بدهـی خـود در مهلـت تعیین شـده اقدام 
ننمـوده انـد لـذا در اجـرای مقـررات مـاده واحـده قانـون اصـالح مـاده 34 
اصالحـی قانـون ثبـت مصـوب سـال 1386 و بنـا بـه درخواسـت بسـتانکار 
ششـدانگ پـالک شـماره 881 فرعـی از 73 اصلـی واقـع در بخـش 6 کرمان 
بـه آدرس کرمـان خیابان رسـالت کوچـه ۲4 دارای کد پسـتی 7617817396 
کـه سـند مالکیـت آن در صفحـه 168 دفتـر ۲0 امـالک ثبـت و صـادر شـده 

اسـت بـا حـدود اربعه:
 شـماال : بطول 11 متر درب و دیواریسـت به شارع.شـرقا : بطول بیست و پنج 

متر دیواریسـت به پالک 88۲ فرعی.
جنويا : بطول 11 متر دیواریسـت به پالک 871 فرعي . غريا : بطول بیسـت و 
پنـج متر دیواریسـت به پـالک 88۲فرعی از 73 اصلـی. حد فاصل مجاورین 
اختصاصـی اسـت. حـدود اربعـه فعلـی ملـک بـا سـند مالكيـت تطبیق می 

نمایـد. ملـک مزبور دارای سـند مالکیت اسـت. عرصه ملک طلق اسـت.
وضعیـت فعلـی ملـک بصـورت خانـه مشـتمل بـر طبقـه فوقانـی و تحتانی 

اسـت. ویالیی 
 مسـاحت عرصـه ۲75 مترمربـع و بنـای مفیـد 470 متر مربع اسـت در این 

ملـک یـک مجموعـه 4 واحدی احداث شـده اسـت .
 بنـا و مسـتحدثات: ملـک مـورد ارزیابـی دارای بنـا 3 طبقه اسـت مسـاحت 
زیربنـا هـر یـک از طبقـات بشـرح ذیل مـی باشـد: همکـف 185 مترمربع - 
طبقـه اول 175 مترمربـع و زیرزمین 110 متر مربع میباشـد. نقشـه بنا مطابق 

اصـول فنی می باشـد:
 اسـکلت سـاختمان فلزی نوع سـقف های تیر آهنی و روکار بنا سنگ چینی 

سـفید در شـمال و آجر سفال سفید در جنوب است.
 کیفیـت مصالـح مصرفـی خوب وبنا شـمالی/ جنوبی اسـت. عایـق کاری بنا 

از لحـاظ رطوبت کامل اسـت.
عمـر تقریـب بنا 18 سـال می باشـد باقیمانـده عمر مفید بنا 4۲ سـال پیش 

بینی می شـود.
 سیسـتم گرمایشـی شوفاز سیستم سرمایشـی کولر آبی و اسپلیت میباشد. 

کاربرد ملک مسـکونی است.
 معایت مشعود در بنا مشاهده نگردد.

ملـک در اجـاره مـی باشـد و نـام متصـرف فعلی ملـک خانـم ایرانمنش می 
باشد.

 سـایر عواملـی کـه در ارزش ملـک موثر می باشـد شـامل تجهیـزات داخلی 
و خارجـی )نمـای بیرونـی( ملـک و سـایر موارد در ملک بشـرح ذیل اسـت: 
سـاختمان مهندسـی سـازه و نقشـه مناسـب با نمای داخلی گچ کاری و گچ 

 open بـری بـا نقاشـی و روشـنایی کامل با آشـپزخانه
ارزش ملـک بـا توجـه بـه مشـخصات فـوق الذکـر به شـرح زیـر تعیین می 

شود:
 نـوع آشـپزخانه بـاز نـوع کابینـت چوبـی فلـزی نـوع کـف پوش سـرامیک و 

غیره.
 ارزش ۲85 مترمربـع عرضـه بـه قـرار هـر مترمربـع ۲0/000/000ریـال معـادل 

5/700/000/000ریـال
ارزش 110 متـر مربـع اعيـان مسـکونی زیرزمینـی بـه قـرار هـر مترمربـع 

۲/750/000/000ریـال معـادل  ۲5/000/000ریـال 
ارزش 185 مترمربـع طبقـه همکـف بـه قـرار هـر مترمربـع 30/000/000 ریـال 

معـادل 5/550/000/000ریـال
 ارزش 175 مترمربـع طبقـه اول به قـرار هر مترمربـع ۲7/000/000ریال معادل 

4/7۲5/000/000ریال
ارزش حیاط سازی و دیوارکشی : 75/000/000 ریال

ارزش امتیاز آب، برق، گاز، تلفن ۲4/000/000ریال
جمـع کل 18/8۲6/000/000  ریـال )هجـده میلیـارد و هشـتصد و بیسـت و 

شـش میلیـون ریال(
 ملک فوق در مالکیت خانم زهرا ایرانمنش طبق سـند رهنی شـماره 168۲81 
مـورخ 1391/7/5 دفتـر خانـه ۲ کرمـان در رهـن بانـک اینده واقع میباشـد از 
سـاعت 9 الـی 1۲ ظهـر روز چهارشـنبه مورخـه1398/11/۲ اداره اجـرای اسـناد 
رسـمی کرمـان در ضلـع شـمالی پـارک نشـاط طبقـه دوم سـالن اجتماعـات 
شـهيد نصـر از طریـق مزایـده بفروش میرسـد و مزایـده از مبلغ پایه کارشناسـی
18/8۲6/000/000  ریـال کـه قطعـی گردیـده اسـت شـروع و بـه باالترین مبلغ 
پیشـنهادی فروختـه خواهـد شـد فـروش کال نقدی اسـت الزم به ذکر اسـت 
طالبيـن و خریـداران مـی تواننـد در وقـت مقرر پـا ارائه چک رمـز دار به مبلغ 
پایـه در جلسـه مزایـده شـرکت کننـد پرداخـت بدهی هـای مربوط بـه آب و 
بـرق و گاز اعـم از حـق انشـعاب یا حق اشـتراک و مصـرف در صورتی که مورد 
مزایـده از ایـن بابت بدهی داشـته باشـد و نیز بدهی های مالیاتـی و عوارض 
شـهرداری و غیـره تـا تاریـخ مزایـده اعم از اینکـه رقم قطعی آن معلوم شـده 
یـا نشـده باشـد بعهـده برنده مزایده اسـت ضمن آنکـه پس از انجـام مزایده 
در صـورت وجـود مازادوجـوه پرداختـی بابـت هزینه هـای فوق از محـل مازاد 
بـه برنـده مزایده مسـترد میگردد ضمنـا چنانچه روز مزایده با تعطیل رسـمی 
مصـادف گـردد روز اداری بعـد از تعطیلـی مزایـده انجـام خواهد شـد طالبين 
مـي تواننـد جهـت کسـب اطالعـات بیشـتر در سـاعات اداری بـه اداره ثبـت 

اسـناد مراجعه نمایند.
 تاریخ انتشار : 1398/10/3

علیرضا محمدی کیا-رییس اداره اجرای اسناد رسمی کرمان/ م الف: 139۲

درد جازموریان از کمبود آب شروع 
و تا کمبود دارو ادامه دارد

فدایی از دل جنوبی ها درآورد؟

نفـر  از 54 هـزار  بیـش  بـا  ایسـنا-بخش جازموریـان 
جمعیـت یکـی از دو بخـش شهرسـتان رودبـار جنـوب 
بـا مجموعـه ای از روسـتاهای خطـی اسـت کـه تـا عمق 
160 کیلومتـری بـه سـمت شـرق کشـیده شـده اسـت و 
اهالـی آن در طبیعتـی خشـک و بـی آب و علـف و در 
روسـتاهایی که خانه هایشـان اکثرا از کپر سـاخته شـده 
انـد، بـه حیات خـود ادامه مـی دهند.اگرچه نشـانه های 
فقر و محرومیت در بیشـتر مناطق جنوبی اسـتان کرمان 
از جملـه شهرسـتان رودبار جنـوب دیده می شـود، اما به 
جـرأت مـی توان گفـت درجه فقر و محرومـت در بخش 
جازموریـان این شهرسـتان بیـش از آن چیزی اسـت که 
در تصـور آیـد و نیـاز اسـت تا مسـئوالن هر چه سـریع تر 

بـرای آن فکـری اساسـی کنند.
حجـت االسـالم "حمید بامـری" پیش از ظهر امـروز دوم 
دی مـاه در جلسـه فرماندهـی سـتاد اقتصـاد مقاومتـی 
اسـتان کرمان)رفـع موانـع تولیـد( با محوریت رسـیدگی 
بـه مسـایل اقتصـادی شهرسـتان رودبـار جنـوب بخش 
جازموریـان بـا حضور اسـتاندار کرمان با توصیـه بر رعایت 

حق و عدالت توسـط مسـئولین اسـتانی و کشوری گفت: 
اقدامات موثری که مسـئولین اسـتانی و کشـوری انجام 
می دهند، قطعا سـبب خوشـنودی بیشـتر مـردم خواهد 
شـد و باید در این راسـتا عدالت و رعایت بر حق سـرلوحه 

کار مسـئولین قرار گیرد.
وی مشـکل آب شـرب روسـتاها را یکـی از مهمتریـن 
مشـکالت ایـن بخـش برشـمرد و بیـان کـرد: متاسـفانه 
تنهـا 30 درصـد روسـتاهای ایـن منطقه دارای آب شـرب 
هسـتند ضمن آنکه در بخش جازموریان و شـهر زهکلوت 
امکانـات ورزشـی وجـود نـدارد لـذا تقاضای احـداث یک 
سـالن چنـد منظـوره ورزشـی از مسـئولین امـر را داریـم.
امـام جمعـه جازموریـان عـدم وجـود مهمانسـرا را یکـی 
دیگر از مشـکالت بخش جازموریان برشـمرد و اظهار کرد: 
بهداشـت، دارو و درمـان یکـی از مشـکالت اساسـی این 
منطقـه اسـت بـه طـوی کـه در ایـن بخـش به شـدت با 
کمبـود دارو مواجـه هسـتیم و همین امر گرفتـاری مردم 
ایـن منطقه را بیشـتر کرده اسـت زیـرا فاصله این بخش 

بـا شـهرهای جنوبـی اسـتان کرمان زیاد اسـت.

صبـح دیـروز محمـد جـواد فدایـی، اسـتاندار کرمان بـه رودبار 
جنـوب سـفر کرد.

معـاون اقتصـادی اسـتاندار و جمعی از مدیران اسـتانی هم او 
را در ایـن سـفر همراهـی می کنند.

ایـن سـفر اگرچـه بـه خـودی خود مشـابه بـا دیگر سـفرهای 
اسـتانی فدایـی باید باشـد امـا اتفاقـات رخ داده در یک هفته 

اخیـر کمـی آن را خـاص کرده.
همـه چیـز از ۲۲ آذر و اختتامیه جشـنواره خرمای کلوته جنوب 

در کهنوج آغاز شـد.
در ایـن روز خبـری از فدایـی و معاونانـش نبـود، در حالـی کـه 
بـرای اولین بار جشـنواره ای در سـطح ملی بـرای خرمای کلوته 

برگزار شـده بود.
همین غیبت، صدای جنوبی ها را درآورد.

احمـد حمزه، یکـی از نمایندگان جنوب کرمان در مجلس گفت 
که »اگر یک جشـنواره در چنین سـطحی در یکی از شـهرهای 
شـمالی اسـتان برگـزار می شـد قطـار مسـووالن بـه همـراه 
اسـتاندار در این جلسـه حضور پیدا می کردنـد.« اینجا بخوانید
اشـاره او بـه جشـنواره گلیـم و پسـته سـیرجان بـود کـه آبـان 

امسـال برگزار شـد.
پیـش از آن هـم فدایـی در جشـنواره گل محمـدی اللـه زار 

بردسـیر شـرکت کـرده بـود.
حمـزه همچنیـن گفت که »اسـتاندار نسـبت به جنـوب کرمان 

بی توجه اسـت و اگر این بی توجهی ادامه داشـته باشـد ما راه 
خـود را جـدا می کنیم.«

حـاال 9 روز از ایـن اظهارنظرهـا گذشـته و فدایـی صبـح امـروز 
اسـبش را برای سـفر به جنوب زین کرد تا شـاید بتواند اتفاق 

هفتـه گذشـته را از دل جنوبی هـا درآورد.
او مقصـد سـفر خـود را یکـی از محروم تریـن مناطـق جنـوب 

گرفت. درنظـر 
بخـش جازموریان کـه اگرچه فاصله اش با مرکز اسـتان حدود 
350 کیلومتر اسـت اما از نظر توسـعه در ابعاد مختلف، هزاران 

کیلومتـر از مرکز دور افتاده.
پاسخ به حمزه

البته اسـتاندار در این سـفر به تبعیض قائل شـدن اسـتانداری 
بین شـمال و جنوب پاسـخ داد.

آنطـور کـه ایسـنا نوشـته، او گفـت کـه برخـی افـراد معتقدنـد 
کـه دولـت در شـمال و جنـوب تبعیـض قـرار می دهـد. ایـن 
اظهارنظرهـا بـه علـت اطالعات کامل نداشـتن این افراد اسـت 

زیـرا چنیـن مـوردی صحت نـدارد.
فدایـی همچنیـن گفـت کـه »تا سـال گذشـته تنهـا 17 درصد 
اعتبـارات عمرانـی اسـتان ها، توسـط خـود اسـتان توزیـع می 
شـد کـه خوشـبختانه و از امسـال ایـن درصـد بـه حـدود 30 
درصد رسـیده و دسـت اسـتان کرمان برای اختصاص اعتبارات 

عمرانـی بیشـتر بـه جنوب اسـتان بـاز خواهد شـد.«

سنا
 ای

س:
عک

رنا
 ای

س:
عک

شــاکری ضمــن حمایــت از صــدور احــکام ســبز در 
ــرد:  ــوان ک ــی، عن ــت محیط ــان زیس ــورد متخلف م
مــا مــدت هاســت بــا ریاســت محتــرم دادگســتری 
اســتان جلســه گذاشــته ایــم و رایزنــی هــای زیادی 
ــری  ــات کیف ــتیم و از قض ــتان داش ــا دادس ــم ب ه
ــه  ــر نتیج ــالله اگ ــه ان ش ــم ک ــوت  کردی ــم دع ه
بدهــد احــکام ســبز را نــه تنهــا بــرای جرایــم زیســت 
ــن  ــه جایگزی ــی ک ــرای کل جرایم ــه ب ــی بلک محیط
حبــس مــی خواهنــد، داشــته باشــیم. کــه بتوانیــم 
از ایــن ظرفیــت بــرای بهتــر شــدن وضعیــت محیــط 
زیســت اســتان اســتفاده کنیــم احــکام ســبز تقریبا 
ــی  ــرا م ــان اج ــه در کرم ــت ک ــالی اس ــا 5 س 4 ی
ــال قاضی هــا گاهــا احــکام ســبز را اجــرا  شــوند  قب
ــک  ــه ی ــوع ب ــن موض ــاال  ای ــی ح ــد، ول ــی کردن م

مطالبــه تبدیــل شــده اســت.
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کویر شهداد و اسرار کوتوله های فراموش شده
همواره چیزهای غیرمعمولی، شگفت انگیز به نظر می رسند؛ کم تر کسی پیدا می شود که عالقمند به مشاهده و یا حتی 
پیگیری موارد هیجان انگیز نباشد. وجود شهر کوتوله ها در منطقه شهداد )در 100 کیلومتری کرمان( و در حاشیه غربی 

کویر لوت، موضوعی است که مدت ها پیش مطرح شده و صحبت های ضد و نقیضی را نیز به همراه داشته است

»شـهر کوتوله ها« در نزدیکی شـهداد، شـهری در ابعاد بسـیار کوچک 
کـه قسـمتی از آن از دل خـاک بیـرون آمـده اسـت. گفتـه می شـود 
تمـدن کشف شـده در کویـر شـهداد، بیـش از 5 هـزار سـال قدمـت 
دارد و ایـن شـهر اعجاب آمیـز و کوچـک نیـز جزئـی از ایـن تمـدن 

فراموش شـده و سـر بـه مهـر اسـت.
داسـتان تمـدن شـهداد کـه بعدها نام »خبیص« بر  آن گذاشـته شـد 
زمانـی آغـاز شـد کـه سـفالینه هایی در اطـراف شـهر شـهداد رفته رفته 
سـر از خـاک بـرآورد و پـس از گزارش هـای محلـی در سـال 1846 
نخسـتین فصـل کاوش در این منطقه انجام شـد. نتیجـه این کاوش 
کشـف یکی از بزرگ ترین تمدن های بشـری بود. در همین کاوش ها 
بـود کـه شـهری تاریخی نیز سـر از خـاک برداشـت و تعجب همگان 
را برانگیخـت: شـهری بـا خانه هایـی بـرای انسـان های با قـد کم تر از 

یـک متر!
ایـن شـهر پـر اسـت از عناصـر مختلـف زندگـی اجتماعـی متعلق به 
تمدنـی مربـوط بـه هزاره چهـارم قبل از میالد. شـهری کـه مردمانی با 
قـد بسـیار کوتـاه در آن زندگی می کردند و هم اکنون نیـز اثری از آن ها 
در اسـتان کرمان نیسـت؛ اما هر از چند گاهی با کشـف اسـکلت های 
بسـیار کوچک شایعه کشـف مومیایی و یا اسکلت کوتوله های شهداد 
سـر زبان هـا می افتـد کـه بالفاصلـه نیـز از سـوی مسـئوالن تکذیـب 
می شـود. مـواردی هـم کـه با عکس همراه اسـت یا سـکوت می کنند 
و یـا اینکـه عکس هـا بـه کـودکان و یـا بیماری هـای خـاص آن دوره 

نسـبت داده می شود.
در سـوی دیگـر قضیه هم اجسـادی با عنـوان مومیایی بـا پیکره های 
بسـیار بزرگ در کرمان یافت شـده اسـت. جالب اینکه این کشـفیات 
در دو منطقـه سـیرچ و گلبـاف صـورت می گیـرد کـه اولـی بـه بلندقد 

بـودن مـردم شـهره اسـت و دومی بـه کوتاهی قد.
طـی سـال های گذشـته بارهـا اسـکلت هایی بـا اندازه هـای بسـیار 
کوچک در این منطقه کشـف شـده و از سـوی دیگر پیکره های بسـیار 
بلنـد قـد نیـز در همین منطقـه پیدا شـده اسـت. در آخرین مـورد در 
منطقـه گلبـاف کرمـان و در جریـان یـک عملیـات خاک بـرداری یک 
جسـد کـه مـردم محلـی از آن به عنـوان “مومیایی” یـاد می کنند پیدا 
شـد امـا بـه دلیـل خاک بـرداری بخش هایـی از ایـن پیکـره از بیـن 
رفتـه اسـت. قطعـات باقیمانـده از آن مربـوط به فردی با اندام بسـیار 

بزرگ اسـت!
محمـد میرتاج الدینـی از مردم محلی اسـت که در زمـان خاک برداری 

و کشـف این پیکره در منطقه حضور داشـته اسـت.
کـف پـای ایـن پیکره طولی معادل 60 سـانتیمتر دارد و ایـن بزرگی را 

می تـوان در دسـت این پیکره مشـاهده کرد.
او به خبرنگار مهر گفته: اوایل اسـفند سـال 9۲ در هنگام خاک برداری 
برای احداث یک راه روسـتایی در دهسـتان کشـیت قطعاتی از پیکر 
یـک جسـد مومیایی دیده شـد که بـزرگ بودن آن هـا موجب تعجب 

مردم محلی شـد.
تاج الدینـی ادامـه داد: بخش هایـی از ایـن پیکـره در خاک بـرداری از 
بیـن رفتـه اسـت اما قسـمت هایی از دسـت و پـای این پیکره سـالم 

مانده اسـت کـه ابعادی بـزرگ دارد.
در واقـع ایـن آخریـن دسـت از یافته هـای مـردم محلـی کرمـان بـود 
کـه البتـه با سـکوت میراث فرهنگـی و مجامع علمی نیز مواجه شـد.

ایـن سـکوت و تردیـد در خصوص شـهر کوتوله های شـهداد هم ادامه 
دارد و هیـچ اظهارنظـر قطعـی در خصـوص زندگـی این تمدن نشـده 
اسـت. متاسـفانه مدت هاسـت طرح های کاوش در منطقه نیز صورت 
نمی گیـرد و نگـران کننده تر اینکه شـهر تاریخی شـهداد از نگهـداری و 

حفاظـت مطلوبی نیز برخوردار نیسـت.
تاکنـون 8 فصـل کاوش در منطقـه شـهداد صـورت گرفتـه اسـت کـه 
منجر به کشـف هزاران شـی منحصربه فرد شـده و مظاهر یک تمدن 
غنـی، ازجملـه قدیمی تریـن بیـرق فلـزی جهـان در این منطقـه پیدا 

شـده اسـت؛ کـه البته در کمال تعجـب هیچ یک از آن ها نه در شـهداد 
و نـه در کرمـان نگهـداری نمی شـوند. در جریـان همیـن کاوش ها بود 

کـه معمـای شـهر کوتوله هـا پیچیده تر نیز شـده اسـت.
پـس از انقـالب هـم 4 فصـل کاوش در ایـن منطقه صـورت گرفته که 
نتایـج قابـل توجهـی از جملـه محله بنـدی شـهرها بر اسـاس صنوف 
کشـف شـد. مردمـان بـا تمدنـی کهن کـه هـزاران سـال قبـل در این 
منطقـه زیسـت می کرده انـد و محله هـای مختلـف از جملـه محلـه 

جواهرسـازان، کشـاورزان و پیشـه وران داشـته اند.
زندگی لی لی پوت ها در منطقه شهداد به طور قطع تایید نمی شود.

محمد جهانشـاهی کارشـناس ارشـد حـوزه میـراث فرهنگـی، صنایع 
دسـتی و گردشـگری اسـتان کرمـان در رابطـه بـا شـهر کوتوله هـا در 
گفت وگـو بـا ایسـنا گفتـه: هرچنـد انسـان های کوتـاه قامـت از قدیـم 
می زیسـته و هم اکنـون نیـز نسـل آن هـا وجـود دارد امـا وجـود شـهر 
کوتوله هـا و زندگـی لی لی پوت ها در منطقه شـهداد بـه طور قطع تایید 

نمی شـود.
وی افـزود: البتـه کاوش هـای باستان شناسـان هنـوز در ایـن منطقـه 
ادامـه دارد امـا بـا مشـخصاتی که هم اکنون بـرای شـهر کوتوله ها ذکر 
می شـود و اینکـه برخـی معتقدند کـه هزاران سـال قبل مردمـان این 
شـهر بـه دلیـل عواملـی ناشـناخته شـهر را بـه حال خـود ر ها کـرده و 
رفته  انـد، تنهـا بـا در نظـر گرفتـن فضـای موجـود نمی تـوان بـه ایـن 
واقعیـت دسـت یافـت کـه ایـن مـکان محـل زندگـی کوتوله هـا بوده 
اسـت.مهری جـوادی، کارشـناس باستان شناسـی سـازمان میـراث 
فرهنگی، صنایع دسـتی و گردشـگری اسـتان کرمان نیز با بیان اینکه 
وجود شـهر کوتوله ها مانند شـایعات دیگر پراکنده شـده اسـت گفته: 

افـراد آگاه می داننـد کـه شـهر کوتوله هـا واقعیت نـدارد.
بـه گـزارش ایسـنا وی در ادامـه بـا اشـاره بـه اینکـه مـا دارای قدمتی 
چندین هـزار سـاله هسـتیم افـزود: هرچنـد کـه مـا منکـر اختالفـات 
موجـود در قامـت و ترکیـب انسـان ها نیسـتیم امـا چنیـن اختـالف 

ژنتیکـی در نسـل هیچ تناسـبی نـدارد.
جـوادی در مـورد کشـف جسـد مربوط بـه کوتوله ها اظهـار کرد: ممکن 
اسـت در کاوش هـا جسـد نـوزاد یـا کودکـی کشـف شـده باشـد کـه 
در زمـان کوتاهـی بعـد از تولـد فـوت کـرده و دفـن شـده باشـد، البته 

گورسـتان هنـوز به طـور کامـل بازیابی نشـده اسـت.
در مقابـل، میرعابدیـن کابلـی از جملـه افرادی بوده اسـت که پیش تر 
سرپرسـتی کاوش هـا در شـهداد را برعهـده داشـته اسـت. او در بیـان 
نتایـج کاوش هایـش در خصوص تمدن شـهداد در یک تحقیق علمی 

از وجـود تمدنـی کهـن در شـهداد نـام بـرده کـه روزگاری در اوج اقتدار 
بـوده اسـت.این باستان شـناس در گفت وگـو بـا مهر با اشـاره به حلقه 
تمدنـی شـهداد گفتـه: در کاوش هـا تعـداد قابـل توجهـی از ظـروف و 
اشـیایی مختلف، گورسـتان ها و نحوه های تدفین و مشـاغل مختلف 
و خانه هـا و کوره هـای ذوب مس و حتی مزارع شـخم زده شـده ای که 

رها شـده اند کشـف شـده است.
کابلـی می گویـد: ایـن مـردم بـه یک بـاره شـهر را تـرک کرده انـد و از 
شـهداد رفته انـد. دلیـل ایـن مسـئله نامشـخص اسـت. نکتـه جالب 
اینکـه مردم برای بازگشـت به شـهر امید داشـته اند؛ زیـرا درب خانه ها 
را با خشـت بسـته و وسـایل خانه و اجناس ارزشـمند سـرجای خود 
نگـه داشـته شـده اسـت. بدون شـک آن ها می خواسـتند کـه پس از 

مدتـی بـاز گردنـد اما ایـن امر هیـچ گاه روی نداده اسـت.
ماخونیک، مهر تاییدی بر وجود ‘لی لی پوت ها’

نظریـه مهاجـرت کوتاه مـدت امـا بی بازگشـت مـردم کوتاه قد شـهداد 
در حالـی مطـرح می شـود که برخی از کارشناسـان از وجود روسـتایی 
بـا  دقیقـا  روسـتا  ایـن  بی اطالعنـد.  آن سـوی کویـر  در  ناشـناخته 

مشـخصات شـهر شـهداد بنا شـده اسـت.
در واقـع گویـی تمدنـی که مـا گمان می کنیـم هیچ گاه وجود نداشـته 

هم اکنون در روسـتای »ماخونیک« در آن سـوی کویر لوت و در استان 
خراسـان جنوبی و هم مرز با افغانسـتان در حال زندگی هسـتند.

از ماخونیـک بـه عنـوان روسـتای “لی لی پوت های دنیا” یاد می شـود. 
مکانـی خارق العـاده که قدبلندترین مردمانش بـه زحمت به یک متر 

و 40 سـانتی متر می رسند.
کوچه ها، خانه ها و درب های بسـیارکوچک این روسـتا مکانی عجیب 
را بـرای زندگـی ایـن مردمـان فراهـم کرده اسـت کـه می تـوان آن را با 

شـهر کوتوله های شـهداد کرمان مقایسـه کرد.
محمـد صدوقـی، فعـال میـراث فرهنگـی در گفت وگـو بـا مهـر اظهـار 
داشـته: اینکه بخواهیم تمدن شـهداد را به روسـتای ماخونیک نسبت 
دهیـم نیـاز بـه کار مطالعاتـی دارد اما وجـود این روسـتا می تواند مهر 
تائیـدی بـر وجود شـهر آدم هـای کوتاه قد در هزاران سـال قبـل در این 
منطقـه باشـد. در واقـع زندگـی در شـهر شـهداد جـاری بوده اسـت و 
ایـن افـراد بـه دلیـل جنـگ، شـرایط طبیعـی و یا مـوارد دیگـر تهدید 
می شـده اند، بـرای مدتـی این منطقه را تـرک کرده اند. حتـی می توان 
ایـن فرضیـه را هـم مطرح کرد کـه با توجه قدمت تمدن 5 هزار سـاله 
ماخونیـک و هم عصـر بـودن آن با شـهر کوتوله هـای شـهداد، احتماال 

ارتباطـی بیـن این دو تمدن وجود داشـته باشـد.
وی بـه وجود شـواهد فعالیت های آتش فشـانی در منطقه گندم بریان 
در نزدیکـی شـهر کوتوله های شـهداد اشـاره کـرد و گفت: امـکان ترک 
شـهر بـه دلیـل فعالیت هایـی از این دسـت نیـز بـوده اسـت؛ بـا ایـن 
وجـود روسـتای ماخونیـک به دلیل قد مردمانش و سـاختار شـهری 
جـزو روسـتاهای خـاص در جهـان بـه شـمار مـی رود و بسـیار مـورد 

توجه قـرار دارد.
صدوقـی گفـت: این روسـتا در جنوب شـرق شـهر بیرجند قـرار گرفته 
اسـت و شـواهدی دال بـر وجـود یـک تمـدن غنـی در ایـن منطقه از 

جملـه سـنگ نگاره ها دیده شـده اسـت.
وی گفـت: ارتفـاع دیوارهـا و خانه هـای ایـن روسـتا به زحمـت به 1.5 
متـر می رسـد و دقیقـا برای انسـان هایی سـاخته شـده که قد بسـیار 

کوتاهـی دارند.
صدوقـی گفـت: ایـن مردمـان تا حـدود زیـادی زندگـی ابتدایی 
دارنـد و سـعی کرده انـد آداب و رسـوم خـود را حفـظ کننـد و 
از آن هـا پیـروی کننـد. ایـن مـردم تلویزیـون را نمـادی از شـر 
می داننـد و بـا حضـور آن در ماخونیـک مخالفنـد! حتـی سـعی 
کرده انـد خانه هـا را از مصالـح بومـی در دسـترس خود بسـازند. 
ایـن مـردم سـیگار نمی کشـند و سـعی می کننـد در تغذیـه خود 

از گوشـت هـم اسـتفاده نکنند.
ایـن فعـال میـراث فرهنگـی، جامعـه ماخونیـک را تـا حـدود 
زیـادی دسـت نخـورده دانسـت و گفـت: قـد مـردم این روسـتا 
تـا چنـدی قبـل بسـیار کوتاه تـر از اکنـون بـوده و بـه مـرور زمان 
بـا تداخـل جمعیتـی و ازدواج بـا دیگـر اقوام قد مـردم نیز کمی 
بلندتـر شـده اسـت.وی ادامـه داد: زندگـی کـردن بـرای مـردم 
عـادی در این روسـتا سـخت اسـت چون تمام سـاختار بـر پایه 

جثـه مردم روسـتا سـاخته شـده اسـت.
شـهر کوتوله هـا تـا شـهر کرمـان تنهـا یک سـاعت فاصلـه دارد و 
بـرای رسـیدن بـه این شـهر باید از جـاده قدیم کرمـان ماهان به 

سـمت سـیرچ و سـپس شـهداد حرکت کنیم.
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مناقشه بر سر گرمخانه ها 

جلســه تخصصــی ســاماندهی گرمخانــه هــای شــهرداری  زیــر مجموعــه گــروه کاری اجتماعــی  
- فرهنگــی اســتان بــا حضــور مدیــرکل – معــاون امــور توســعه و پیشــگیری اســتان کرمــان 
ــواد  ــا م ــارزه ب ــر شــورای هماهنگــی مب ــان – دبی ــور اجتماعــی اســتانداری کرم ــرکل ام – مدی
مخــدر -  دبیــر ســتاد بحــران شــهرداری -  پلیــس مبــارزه بــا مــواد مخــدر و کارشناســان در 
بهزیســتی اســتان کرمــان برگــزار شــد .بــه گــزارش روابــط عمومــی بهزیســتی اســتان کرمــان ، 
عبــاس صــادق زاده مدیــرکل بهزیســتی بــا اشــاره بــه اهمیــت توجــه بــه مســائل جامعــه فــارغ 
از مشــکالت و موانــع اجرایــی ســازمان هــا ، اظهــار داشــت : مســائل اجتماعــی از جملــه بــی 
ســرپناهی وکارتــن خوابــی از جنــس مســائلی اســت کــه نمــی تــوان  آنهــا را نادیــده گرفــت ، 
چراکــه وجــود چنیــن پدیــده هایــی باعــث جریحــه دار شــدن احساســات مــردم مــی شــود .
وی عــالوه بــر تشــریح بازتــاب هــای عاطفــی مــردم  و تاثیــری کــه بــر افــکار عمومــی مــی گذارد 
، نامناســب شــدن  چهــره شــهر را شایســته مــردم کرمــان ندانســت و یــادآور شــد بهانــه هایــی 
چــون کمبــود و ناکافــی بــودن منابــع ، محدودیــت هــای قانونــی و آییــن نامــه ای نمــی توانــد 

توجیــه مناســبی بــرای رفــع مســئولیت باشــد .
محمــد رضــا عســکری دبیــر ســتاد بحــران شــهرداری کرمــان در ایــن جلســه بــا بیــان اینکــه 
گرمخانــه هــا در محــدوده وظایــف قانونــی شــهرداری نبــوده و نیســت ؛ اظهــار داشــت : گرمخانــه 
هــا بــه عنــوان ســرپناه بــرای افــراد کارتــن خــواب در زمــان تصــدی محمدباقــر قالیبــاف شــهردار 

تهــران  راه انــدازی شــد و گرنــه ایجــاد گرمخانــه در محــدوده وظایــف شــهرداری نیســت .
خســرو ملــک شــاهی معــاون امورتوســعه و پیشــگیری بهزیســتی اســتان کرمــان هم بــا انتقاد 
از عملکــرد گرمخانــه هــا ، ایــن مراکــز را هــم ســو بــا وظایــف قانونــی و مبنای علمــی و تخصصی 

ندانســت و از گرمخانــه هــا بــه عنــوان تجربــه تلــخ یــاد کرد .
زهــرا موســی پــور مدیــرکل امــور اجتماعــی اســتانداری کرمــان هــم مــرز بیــن کارتــن خوابــی و 
تکــدی گــری را نزدیــک بــه هــم توصیــف کــرد و یــادآور شــد : امــروز گرمخانــه هــا بــه عنــوان 
مــدد ســرا در اغلــب نقــاط کشــور فعالیــت می کننــد . مــا ناتــوان از اداره امور شــهر نیســتیم بلکه 

از تبییــن مســائل ناتوانیــم و متاســفانه از واقعیــات اجتماعــی گــذر مــی کنیــم .
مدیــرکل امــور اجتماعــی اســتانداری بــا اشــاره بــه آمــار شــهرداری کرمــان مبنــی بــر وجــود 80 
پاتــوق در ســطح شــهر اظهــار داشــت : ایــن پاتــوق هــا اگــر 10 نفــر را هــم در خــود جــای دهنــده 
در مجمــوع 800 نفــر در گــروه هــای مختلــف اعــم از متکــدی ، کارتــن خــواب از ایــن پاتــوق 
هــا ســرویس مــی گیرنــد کــه مــا بایــد مدیریــت ایــن پاتــوق هــا را در یــک اقــدام مشــترک 

بــر عهــده گیریــم .
عبــاس صــادق زاده مدیــرکل بهزیســتی اســتان در جمــع بنــدی موضوعــات مطــرح شــده ، گفته 
موســی پــور مدیــرکل امــور اجتماعــی اســتانداری کرمــان در موضــوع تــوان و ظرفیــت ســازمانی 
شــهر و اســتان را بــرای ســاماندهی مســاله ای چــون کارتــن خــواب هــا و افــراد معتــاد متجاهــر 
ــاده  ــاده 16 آم ــز ســرپناه شــبانه و کمــپ م ــی مراک ــرد و گفــت : ظرفیــت هــای خال ــد ک تایی
پذیــرش مــوارد مرتبــط بــا وظایــف ایــن مراکــز اســت و برای ســایر افــرادی کــه شــرایط پذیرش 
در اینگونــه مراکــز را ندارنــد بایــد بــا مشــارکت همــه ســازمان هــای عضــو تصمیــم گیری شــود .
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محمــد صدوقــی، فعــال میــراث فرهنگــی در گفت وگــو بــا 
مهــر اظهــار داشــته: اینکــه بخواهیــم تمــدن شــهداد را بــه 
روســتای ماخونیــک نســبت دهیــم نیــاز بــه کار مطالعاتی 
دارد امــا وجــود ایــن روســتا می توانــد مهــر تائیــدی بــر 
ــل  ــال قب ــزاران س ــد در ه ــای کوتاه ق ــهر آدم ه ــود ش وج
در ایــن منطقــه باشــد. در واقــع زندگــی در شــهر شــهداد 
جــاری بــوده اســت و ایــن افــراد بــه دلیــل جنگ، شــرایط 
ــرای  ــده اند، ب ــد می ش ــر تهدی ــوارد دیگ ــا م ــی و ی طبیع
ــوان  ــی می ت ــد. حت ــرک کرده ان ــه را ت ــن منطق ــی ای مدت
ــا توجــه قدمــت  ایــن فرضیــه را هــم مطــرح کــرد کــه ب
تمــدن 5 هــزار ســاله ماخونیــک و هم عصــر بــودن آن بــا 
شــهر کوتوله هــای شــهداد، احتمــاال ارتباطــی بیــن این دو 

تمــدن وجــود داشــته باشــد.

اسـتاندار کرمـان به تندی از تعاون روسـتایی 
در رابطـه بـا کوتـاه نشـدن دسـت دالالن در 

کشـاورزی انتقـاد کرد.
محمـد جـواد فدایـی کـه پیـش از ایـن بـه 
دلیـل شـانه خالی کـردن تعاون روسـتایی از 
تامیـن میوه شـب عید، به تنـدی از آن انتقاد 
کـرده بـود، در سـفر به جنوب کرمـان هم این 

سـازمان را زیرسـوال برد.
بـه گـزارش ایسـنا، وی گفت که بایـد ارزیابی 
شـود بـه چـه دلیل بـا ایـن حجم کشـاورزی 
اسـتان کرمـان  جنـوب  همچنـان  گسـترده، 
دچـار فقر و محرومیت اسـت؟ مگـر اتحادیه 
تعـاون روسـتایی بـرای کوتـاه کـردن دسـت 
دالالن تشـکیل نشـده اسـت پس چـرا اغلب 
سـود ناشـی از فـروش محصوالت کشـاورزی 

بـه جیـب دالالن می رود که در ایـن مورد باید 
شـرکت تعاونـی روسـتایی گـزارش دهد.

معضـل  بـه  اشـاره  بـا  کرمـان  اسـتاندار 
حضـور دالالن و واسـطه ها در حـوزه فـروش 
محصـوالت کشـاورزی جنـوب اسـتان کرمان 
تصریـح کـرد: اگـر شـرکت تعـاون روسـتایی 
توانایـی حـل ایـن موضـوع را نـدارد، بایـد به 
بـرای  دیگـری  یـک شـرکت  ایجـاد  سـمت 
منظـور  بـه  محصـوالت کشـاورزی  فـروش 
کوتـاه کـردن دسـت دالالن برویـم کـه در این 
زمینـه از امام جمعه، فرمانـدار، نماینده مردم 
در مجلـس و سـازمان جهادکشـاورزی جنوب 
اسـتان کرمـان می خواهیـم ظـرف یـک مـاه 
آینـده طـرح خـود را بـه اسـتانداری کرمـان 

ارایـه دهنـد.

جوالن دالل در کشاورزی جنوب
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تمامی کارت های هوشمند ملی تا پایان اردیبهشت تحویل داده می شود

کرمــان - مدیــرکل ثبــت احــوال اســتان 
ــا  ــود ت ــی می ش ــش بین ــت: پی ــان گف کرم

ــای  ــی کارت ه ــاه تمام ــت م ــان اردیبهش پای
هوشــمند ملــی بــه متقاضیــان تحویــل داده 

شــود.
محمــد قاســمی در گفتگــو بــا خبرنــگار مهــر 
ــمند  ــدور کارت هوش ــاز ص ــه آغ ــاره ب ــا اش ب
ملــی از ســال 1390 اظهــار کــرد: تاکنــون 90 
درصــد مــردم اســتان کرمــان بــرای دریافــت 

ایــن کار اقــدام کــرده انــد.
ــه کارت  ــته بدن ــه در گذش ــان اینک ــا بی وی ب
ــت:  ــد، گف ــن می ش ــور تأمی ــارج از کش از خ
ــی ســازی  ــدام بوم ــن اق در حــال حاضــر ای
شــده و بــرای ایــن منظــور قــراردادی بــا یــک 
شــرکت دانــش بنیــان منعقــد شــده اســت. 
چاپخانــه  توســط  کارت  حاضــر  حــال  در 
جمهــوری اســالمی بــه صــورت عمــده چــاپ 

و تحویــل داده می شــود.
ــازی کارت  ــی س ــرای بوم ــت: ب ــمی گف قاس
ــی  ــا بوم ــون ب ــود و اکن ــاز ب ــان نی ــی زم مل
همــه  زودی  بــه  مرحلــه،  ایــن  ســازی 

می شــود. داده  تحویــل  کارت هــا 
اســتان کرمــان  احــوال  ثبــت  کل  مدیــر 
بــا اشــاره بــه محــض انگشــت نــگاری و 
ــه  ــرد ب ــات ف ــت، اطالع ــرل کیفی ــد کنت تأیی
ــان  ــی سیســتم ها ارســال می شــود، بی تمام
ــت  ــگاری و ثب ــت اول انگشــت ن ــرد: اولوی ک
اطالعــات در پایگاه هــای اجرایــی اســت و 
ــت  ــی در اولوی ــه فیزیک ــتن بدن ــرف داش ص

ــرار دارد. ــدی ق بع
وی عنــوان کــرد: حــدود 170 نهــاد دولتــی و 
غیــر دولتــی از پایــگاه مــا تغذیــه می شــوند 
و در ۲00 هــزار نقطــه از کشــور ایــن اطالعــات 

را بــه صــورت برخــط دریافــت می کننــد.
ــض  ــه مح ــه ب ــه اینک ــاره ب ــا اش ــمی ب قاس
ملــی  کارت  دریافــت  بــرای  نــام  ثبــت 
قــرار  دســترس  در  فــرد  آن  اطالعــات 
ــه  می گیــرد، عنــوان کــرد: چنانچــه هنــوز بدن

ــی از  ــت برخ ــه دس ــی ب ــمند مل کارت هوش
ــا رســید  ــد ب ــردم نرســیده اســت می توانن م
ثبــت نامــی کارهایشــان را انجــام دهنــد.
وی گفــت: پیــش بینــی می شــود تــا پایــان 
اردیبهشــت مــاه تمامــی کارت هــای هوشــمند 

ملــی بــه متقاضیــان تحویــل داده شــود.
کرمــان  اســتان  احــوال  ثبــت  مدیــرکل 
ــد  ــت واج ــه 10 از جمعی ــه اینک ــاره ب ــا اش ب
شــرایط اســتان کرمــان بــرای دریافــت کارت 
ــا  ــد، گفــت: ب ــی هیــچ اقدامــی نکــرده ان مل
توجــه بــه اینکــه زیرســاخت ها در حــال 
ــه  ــد ورود ب الکترونیکــی شــدن اســت و کلی
دولــت الکترونیــک کارت هوشــمند ملــی 
اســت قطعــًا ایــن افــراد در آینــده بــرای 
خدمــت گرفتــن از دســتگاه های اجرایــی 

می شــوند. مشــکل  دچــار 
ایــن  بــرای  تاکنــون  افــرادی کــه  از  وی 
ــرد  ــت ک ــد درخواس ــرده ان ــدام نک ــور اق منظ
ــام کارت  ــت ن ــد ثب ــریع تر فرآین ــه س ــر چ ه

ــد. ــام دهن ــی را انج مل

شورای عالی امنیت اقتصادی

ادامه یادداشت

سنا
 ای

س:
عک

 بـه عنـوان مثـال بـرای امنیت کشـور قطعـًا ضروریاتی وجود داشـته 
و دارد کـه کوچکتریـن غفلـت، تسـامح، یـا تغافل کیان کشـور را بر باد 
دهـد. ایـن بـه این معنا که امنیت کشـور شـوخی بردار نیسـت و خط 
قرمزهـا نیـاز بـه پایـش دقیـق و سـریع دارد. در اقتصـاد، فرهنگ، یا 
اطـالع رسـانی هـم همینطـور اگـر چـه تأثیـرش همانند امنیـت زمان 

بیشـتری مـی برد.
آنچـه بـه ظاهر دیده می شـود این اسـت که وضعیت امنیت بالنسـبه 
خـوب اسـت و بـا آنکـه ما مسـئوالن امنیتـی متعـددی داریـم اما به 
نظـر مـی رسـد شـورای عالـی امنیـت ملـی هـم از اهمیـت و اقتـدار 
مناسـبی برخـوردار اسـت. در مـورد فرهنـگ و آمـوزش هـم شـورای 
عالـی انقـالب فرهنگی هسـت که دیـده بان مسـائل فرهنگی و علمی 
بایـد باشـد و سـریعتر از مجلـس بـه اهم مسـائل بپـردازد و چنانچه 
خطری متوجه این مقوالت شـد به سـرعت وارد عمل شـود. شـورای 
عالـی مجـازی هـم عـالوه بـر سیاسـتگزاری و نظـارت بـر امـور فنـی 
در ایـن موضـوع قاعدتـًا بایـد در مـورد تهدیدهـا هماننـد فرصـت هـا 

سیاسـتگزاری و پایـش کند!
امـا در مـورد اقتصـاد، سـؤال جـدی ایـن اسـت کـه مگـر مـا گرفتـار 
تحریـم نیسـتیم؛ مگـر همـه نمـی گوینـد مـا در جنـگ اقتصـادی 
هسـتیم؛ و مگـر جنـگ اقتصـادی را مهمتـر نمـی داننـد؟ پـس چـرا 
مسـئوالن و صاحبـان  قـدرت از مجلـس یـا قـوه اجرائیـه و حتی قوه 
قضائـی بـه گونـه ای عمل مـی کنند که گوئی شـرایط عادی اسـت؛ از 
ایـن باالتـر بعضـی هـا عمالً مشـغول ضربـه زدن بـه نظـام اقتصادی 
کشـور انـد امـا هیچکـس بر اسـاس مقـررات قانونـی یا خـالً قانونی 
نمـی توانـد جلـوی آنهـا را بگیـرد و تـازه به آنهـا مجال داده می شـود 
تـا کارهـای خـود را توجیه کننـد و مقاماتی هم از آنها پشـتیبانی کنند.

بنابرایـن سـؤال ایـن اسـت کـه در جنـگ نظامـی بـرای خائنـان چـه 
مـی کردیـد؟ در جنـگ اقتصـادی بـرای خیانتـکاران چـه مـی کنید؟ 
وقتـی مـوارد غذایـی آلوده وارد می کننـد یا در داخل رعایت بهداشـت 
نمـی شـود یـا داروی فاسـد بـه خـورد مـردم مـی دهنـد، یـا بـا ورود 
مـواد مخـدر از جملـه سـیگار کـه کمتریـن آن هاسـت و بـه وفـور و با 
ارزان تریـن قیمـت در اختیـار همـه می گذارنـد با مسـببان اصلی آن 
چـه بایـد کـرد؟ آیـا بایـد گفت شـرایط عادی اسـت و نباید بـه حقوق 
شـهروندی و حـق انتخـاب مـردم صدمـه وارد کـرد؟ این چـه منطقی 
اسـت کـه وقتـی آثـار مخـرب ایـن جوازها بـر روی همگان ظاهر شـد 
آنوقـت قـوه قضائیـه ورود کنـد و مجرم یـا مجرمان را پـس از اینهمه 

آثـار منفی بـه محاکمه بکشـد.
بنابرایـن اگـر شـورای عالـی امنیـت ملـی داریم کـه قطعًا بقیه کشـور 
هـا هـم دارنـد برای این اسـت که امنیت مهم اسـت. کیـان مملکت را 
عـدم امنیـت بـر باد مـی دهد. در اقتصـاد هم همینطور اسـت. ممکن 
اسـت بگوییـد شـورای عالـی اقتصـاد داریـم، ولـی سـؤال این اسـت 
کـه اگـر ایـن شـورا درسـت عمـل مـی کـرد چـرا وضعیـت اقتصادی 
کشـور این چنین اسـت؟ شـاید محدوده اختیارش گسـترده نیسـت. 
اگـر اقتصـاد را بـه امنیـت کشـور گـره بزنیـم کـه قطعـًا مرتبط اسـت 
نبایـد اجـازه داد کـه خطاهـای عمـده انجام شـود تـا بعـد از مدتها کار 

به دادگاه بکشـد.


