
به گفته شهردار جبالبارز تا انتهای بهمن ماه حقوق معوقه کارکنان شهرداری پرداخت 
می شود و هیچ تصمیمی مبنی بر تعدیل نیرو وجود ندارد

یادواره ۱۲۰۰ شهید 
عشایر استان کرمان

برگزاری نخستین جلسه بررسی حادثه جانبختگان 

مراسم تشییع سردار شهید قاسم سلیمانی

وعده پرداخت حقوق 
کارکنان شهرداری جبالبارز

اعتیاد، کودکان کار استان را تهدید می کند
در استان کرمان، مرکزی برای ترک اعتیاد کودکان کار وجود ندارد

دکتر حمزه  3 میلیون دالر 
جایزه برای سر ترامپ گذاشت

این وعده حمزه واکنش های  زیادی را در فضای مجازی برانگیخت
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معاون وزیر صمت:

 زیرساخت ها و تسهیالت واحدهای 
صنعتی جنوب کرمان تامین می شود
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ما را در تلگرام دنبال کنید

تومــان  500 قیمــت              1398 بهمــن   2 چهارشــنبه         667 پیاپــی  شــماره  ســوم           ســال 

3 و2

آقای وزیر! فوتبال 

معمار می خواهد
میثم بهرامی

یادداشت مهمان

تصمیـم مسـئوالن مـا در قبـال کارشـکنی 
حضـور  عـدم  آسـیا  فوتبـال  کنفدراسـیون 
لیـگ  رقابت هـای  در  ایرانـی  تیم هـای 

اسـت. آسـیا  قهرمانـان 
مسـعود سـلطانی فر وزیـر ورزش دیـروز در 
گفتگـو بـا شـیخ سـلمان رئیـس بحرینـی 
کنفدراسـیون فوتبـال آسـیا بـه او اعتـراض 
در  داد  قـول  هـم  سـلمان  شـیخ  و  کـرد 
کنـد.  نظـر  تجدیـد  کنفدراسـیون  تصمیـم 
ایـن چنـد خط بـرای وزیر ورزش ماسـت و 

امیدواریـم حتمـا آن را بخوانـد:
بـه کارگیـری  منـع  قانـون  زمانـی کـه   -1
فدراسـیون  بـه  ورزش  در  بازنشسـته ها 
مدیـران  از  یـک  هیـچ  رسـید،  فوتبـال 
نرفتنـد.  خانـه  بـه  فدراسـیون  بازنشسـته 
ماندنـد  اسـتعفا  بـدون  یـا  آنهـا  همـه 
یـا   )... و  بهارونـد  طالقانـی،  تـاج،  )مثـل 
اسـتعفا دادنـد و ماندنـد )مثـل سـاکت و 

اسـامیان(.
ایـن  همـه  کـه  شـد  چـه  وزیـر!  آقـای 
مانـدن  نتیجـه  و  ماندنـد؟   بازنشسـته ها 
بازنشسـته ها چـه شـد؟ ایـن خرابـه ای کـه 
از فوتبـال مـا باقـی مانـده، آیـا جـز نتیجه 

بـود؟  شـما  اشـتباه  تصمیـم 
تصمیم هـای  تمامـی  در  ورزش  وزیـر   -2
فدراسـیون فوتبـال از مهـدی تـاج حمایـت 
میلیـون  دو  شـد  قـرار  وقتـی  حتـی  کـرد 
ظاهـرا  و  شـود  داده  ویلموتـس  بـه  یـورو 
پتروشـیمی  و  شسـتا  ارزی  حسـاب  از 
تصمیـم  همـان  شـد.  داده  ماهشـهر 
نادرسـتی کـه کار تاج را به اسـتعفا کشـاند.

آقـای وزیـر! نتیجـه حمایت هـای محـض 
چـه  فوتبـال  فدراسـیون  رئیـس  از  شـما 
بـه  بـود، کار  بازخواسـتی  اگـر  آیـا  شـد؟ 
رفاقـت  بـه  اگـر  می شـد؟   اینجـا کشـیده 
رئیـس  بـا  جمهـور  رئیـس  اول  معـاون 
نمی کردیـد  اعتنایـی  فوتبـال  فدراسـیون 
برنامـه  فدراسـیون هـم  رئیـس  ایـن  از  و 
می خواسـتید، آیـا فدراسـیون و کا فوتبـال 

می شـدند؟ تبدیـل  خرابـه  ایـن  بـه  مـا 
چـه  کـه  نیسـت  مشـخص  هنـوز   -3
فدراسـیون  انتخابـات  بـرای  برنامـه ای 
فوتبـال در نظـر گرفتـه شـده اسـت؛ اما آیا 

اسـت؟  تعلـل  زمـان  اکنـون 
حسـاس،  دوره  ایـن  در  وزیـر!  آقـای 
چنـد  )ماننـد  هـم  را  فوتبـال  فدراسـیون 
اداره  سرپرسـت  بـا  دیگـر(  فدراسـیون 
ماننـد  فوتبـال   فدراسـیون  امـا  می کنیـد؛ 
فدراسـیون های تنیـس، پزشـکی ورزشـی، 
خیلـی  و  رزمـی  ورزشـهای  دوومیدانـی، 
جـای  بـه  نیسـت.  دیگـر  فدراسـیونهای 
آنکـه بـرای فوتبـال پادرمیانـی کنیـد و بـه 
رئیـس AFC زنـگ بزنیـد،  لطفـا رئیسـی 
کـه  کنیـد  انتخـاب  فوتبـال  بـرای  مقتـدر 
ایـن کارهـا را رئیـس بکنـد و شـما  همـه 
بحـث  در  فراوانتـان  مشـغله های  بـه 
جـوان،  رئیسـی  بپردازیـد.  ورزش  کان 
تحصیلکـرده و آشـنا بـه قانـون تجـارت و 
مسـلط بـه زبـان تـا مجبـور نباشـد در همه 

ببـرد.  مترجـم  نشسـت ها 
آقـای وزیـر! شـاید اکنـون قلم هـا مطابـق 
میـل شـما بچرخـد؛ امـا نظـر تاریـخ مهـم 
اسـت کـه دربـاره همـه مـا قضـاوت خواهد 
کـرد. کاری کنیـد تـا تاریخ به احترام شـما 

کاه از سـر بـردارد.
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محدودکردندرآمدشهرداریخدمترسانیبهمردمرامحدودمیکند

کرمــان - شــهردار کرمــان گفــت: اگــر درآمــد شــهرداری 
را بــر خــاف واقعیــت موجــود محــدود کنیــم، خدمــات 

بــه مــردم کمتــر و محدودتــر می شــود.
ــم زاده  ــران عال ــید مه ــر، س ــگار مه ــزارش خبرن ــه گ ب
ــی شــورای اســامی  دوشــنبه شــب در نشســت عموم
شــهر کرمــان کــه بــه بررســی تصویــب لوایــح ارســالی 
مالــی  معاونــان  و  شــهردار  حضــور  بــا  شــهرداری 

اقتصــادی، معمــاری، شهرســازی، فرهنگــی هنــری 
ــه شــد،  ــان پرداخت ــات شــهری شــهرداری کرم و خدم
ــاالنه  ــه س ــود دارد ک ــورم وج ــاخص ت ــک ش ــت: ی گف
توســط بانــک مرکــزی بــه صــورت رســمی اعــام 
می شــود، امــا بــا مقایســه آنچــه در جامعــه وجــود دارد 
ــا واقعیــت جامعــه  ــوان دریافــت کــه ایــن رقــم ب می ت

تفــاوت دارد.

عالــم زاده افــزود: اگــر مــا می خواهیــم واقع بینانــه 
بررســی کنیــم بایــد واقعیــت جامعــه را در نظــر بگیریــم 
ــت  ــاف واقعی ــر خ ــهرداری را ب ــد ش ــه درآم ــر چ و ه
ــر و  ــردم کمت ــه م ــات ب ــم، خدم ــدود کنی ــود مح موج

محدودتــر می شــود.
وی تصریــح کــرد: مــردم بایــد انتظــارات متناســب بــا 
ــته  ــهرداری داش ــه از ش ــات روز جامع ــت و اتفاق واقعی

باشــند.

مراکز آسیب های اجتماعی شهر کرمان 
شناسایی شود

رئیــس کمیســیون اجتماعــی، ورزشــی و جوانــان 
ــت:  ــت گف ــن نشس ــم در ای ــان ه ــهر کرم ــورای ش ش
فعالیت هــا،  مجموعــه  محــور  می دهــم  پیشــنهاد 
برنامه هــا و پروژه هــای شــهری شــهرداری در ســال 
جدیــد، شــهر انســان محــور و اخــاق مــدار باشــد، هــر 
چنــد در گذشــته بــوده امــا در ســال جدیــد پــر رنگ تــر 

باشــد.
احمــد حســن زاده ادامــه داد: مــا در ســطح شــهر 
ــی  ــیب های اجتماع ــز آس ــه مرک ــم ک ــی داری مکان های
هســتند و از شــهرداری می خواهیــم کــه برای شناســایی 

ایــن محله هــا و مکان هــا اقــدام کنــد.
حســن زاده تاکیــد کــرد: همچنیــن بایــد برای گســترش 
نهادهــای مردمــی و علمــی کار کــرد چــون ســرمایه های 

ــت  ــتا معاون ــن راس ــتند. در ای ــه هس ــی جامع اجتماع
فرهنگــی اجتماعــی شــهرداری بایــد عــاوه بــر کارهایــی 
ــر و  ــای بهت ــورای محــات، برنامه ه ــد تشــکیل ش مانن

بیشــتری را اجــرا کنــد.
وی تصریــح کــرد: مــا بایــد تــاش کنیــم اقشــار 
آســیب پذیر جامعــه را توانمنــد کــرده تــا رفتارهــای 
آنهــا اصــاح شــود و افــراد توانایــی الزم بــرای برخــورد 
ــردن  ــی ک ــا ط ــا را ب ــور از بحران ه ــکات و عب ــا مش ب
ــای آموزشــی  ــند. کارگاه ه ــته باش ــح داش مســیر صحی
و پیشــگیری بــرای کاهــش آســیب های اجتماعــی 
بــه خصــوص بــا محوریــت توســعه آموزش هــای 
ــی و اســتحکام  ــش نشــاط اجتماع ــهروندی و افزای ش
خانــواده از دیگــر برنامه هایــی اســت کــه بایــد در 
برنامه هــای ســال جدیــد شــهرداری مــورد توجــه 

ــد. ــرار بگیرن ــتر ق بیش

افزایش ۲۵ درصدی تعرفه های 
دوره های آموزشی فرهنگی اجتماعی 

شهرداری کرمان
رئیــس کمیســیون فرهنگــی، هنــری و بانــوان شــورای 
اســامی شــهر کرمــان در ایــن نشســت گفــت: بــا 
بررســی های دقیقــی کــه در ســه کمیســیون فرهنگــی، 
جوانــان و گردشــگری شــورا بــا حضــور معــاون فرهنگــی 

اجتماعــی شــهردار کرمــان و کارشناســان شــهرداری 
دوره هــای  تعرفه هــای  شــد  مقــرر  شــد،  انجــام 
آموزشــی فرهنگــی اجتماعــی شــهرداری کرمــان در 
ســال 99 نســبت بــه ســال 98، بــه میــزان 25 درصــد 
ــا  ــهرداری ب ــی ش ــم دریافت ــون رق ــد و چ ــش یاب افزای
آموزشــگاه های آزاد فاصلــه قابــل توجهــی داشــت، 
از  شــهرداری  تعرفه هــای  شــد  گرفتــه  تصمیــم 
درصــد کمتــر   30 آزاد  آموزشــگاه های  شــهریه های 

ــند. باش
زهــرا لــری افــزود: سیاســت های شــورا در ســال 
ــد در حــوزه فرهنگــی اجتماعــی شــامل توســعه  جدی
ــوق  ــا حق ــهروندان ب ــازی ش ــاخت ها، آشناس ــر س زی
و تکالیــف شــهروندی، گســترش نشــاط، امیــد و 
ــت  ــات فراغ ــت اوق ــود وضعی ــهر، بهب ــادابی در ش ش
بــرای  مناســب  شــرایط  ایجــاد  تفرجگاه هــا،  و 
جامعــه،  در  ســالمندان  و  پیشکســوتان  حضــور 
ــی در  ــی اجتماع ــت فرهنگ ــات و پیوس ــام مطالع انج
پروژه هــای شــهری، هویــت بخشــی و زیباســازی 
منظــر شــهری بــا تاکیــد بــر هویــت اســامی و 
ــی پژوهشــی  ــتاوردهای علم ــتفاده از دس ــی، اس ایران

اســت. پروژه هــای شــهری  در 
ــی،  ــی مل ــای و معرفت ــا و ارزش ه ــق باوره وی، تعمی
ــت  ــروز خاقی ــرای ب ــازی ب ــی، زمینه س ــی و انقاب دین
بانــوان کار آفریــن، تقویــت نهــاد خانــواده، برنامه ریــزی 
دیگــر  از  را  اجتماعــی  آســیب های  بــرای کاهــش 
سیاســت های شــورا در حــوزه فرهنگــی اجتماعــی 

برنامه هــای شــهرداری عنــوان کــرد.

مسئول روابط عمومی دامپزشکی استان کرمان:

شیرهایتولیدیاستانکرمانازسالمتکاملبرخورداراند
برگزارینخستینجلسهبررسیحادثهجانبختگان

مراسمتشییعسردارشهیدقاسمسلیمانی

مهر - مسـئول روابط عمومی دامپزشـکی اسـتان کرمان 
گفت: شـیرهای تولیدی اسـتان کرمان از سـامت کامل 

برخوردارند.
بـه گـزارش خبرگـزاری مهـر بـه نقـل از روابـط عمومـی 
اداره کل دامپزشـکی اسـتان کرمـان، جواد نگارسـتانی بر 
اسـاس اظهارات رئیس اداره نظارت بر بهداشـت عمومی 
و مـواد غذایی اداره کل دامپزشـکی اسـتان کرمـان اعام 
کـرد: تمامـی شـیرهای تولیـدی اسـتان از سـامت و 
بهداشـت کامل برخوردار اسـت و وجود سـم آفاتوکسین 
بیش از حد مجاز در شـیر، کاماً بی اسـاس اسـت و در 
مراکـز جمـع آوری شـیر خـام، کارخانجـات لبنی و سـایر 

صنایـع وابسـته اسـتان در چارچـوب ضوابـط بهداشـتی 
بهداشـتی  فنـی  مسـئوالن  حضـور  بـا  و  دامپزشـکی 
دامپزشـکی، کنترل های تخصصی بهداشـتی اعم از نمونه 

بـرداری و آزمایش هـای الزم انجـام می شـود.
اسـتان  دامپزشـکی  اداره کل  عمومـی  روابـط  مسـئول 
کرمـان بـا اعـام اینکـه دامپزشـکی در مبحـث تضمیـن 
سـامت فرآورده هـای خـام دامـی بسـیار سـختگیرانه 
عمـل می کنـد، اظهـار کـرد: در آزمایشـگاه ایـن اداره کل، 
آزمایش هـای متعـدد تضمین کیفیت بر روی شـیر خام 
انجـام می شـود کـه نتایـج آنهـا نشـان می دهـد میـزان 
سـم آفاتوکسـین موجود در شـیرخام بیش از حد مجاز 

نیسـت.وی بـا بیان اینکه برنامه های بهداشـتی سـامت 
شـیر و فرآورده لبنی در تمامی سـطوح از جمله مدیریت 
مراکـز  در  بهداشـت  مدیریـت  گاوداری هـا،  بهداشـت 
جمع آوری شـیر و مدیریت بهداشـت در کارخانجات شیر 
و لبنیـات بـه طور مسـتمر انجام می شـود افـزود: نظارت 
بر مراحل ذکرشـده به صورت دائم و مسـتمر توسـط اداره 

کل دامپزشـکی اسـتان کرمـان انجـام می شـود.
اسـتان  دامپزشـکی  اداره کل  عمومـی  روابـط  مسـئول 
کرمـان اظهـار کـرد: حمـل و نقـل شـیر و فـرآورده ای آن 
بـا روش هـای بهداشـتی پیشـرفته انجـام می شـود و 
حتـی دامپزشـکی بـر تـردد وسـایل نقلیـه حمل شـیر و 

فرآورده هـای آن در سـطح اسـتان نظـارت دارد.
وی در تکمیل اقدامات دامپزشـکی در راسـتای سـامت 
شـیر و فراوردهـای آن گفت: چندیـن مرحله طرح ارتقای 
کیفیت بهداشـتی شـیر خام استان توسـط این اداره کل 
انجـام شـده و ایـن اداره کل بـه صـورت ماهیانـه گزارش 
وضعیت سامت شیر را از 16 شبکه دامپزشکی دریافت و 
بررسـی می کند.گارسـتانی گفت: اظهارات غیر کارشناسی 
و اطاعـات غیر مسـتند در مـورد این محصـول، پیامدی 
بـه جـز تشـویش اذهان عمومـی، ترس مـردم از مصرف 
شـیر )کاهش و حذف مصرف شـیر و لبنیات اسـتان( و 
نیـز اثـرات منفـی بر صنایع تولید لبنیات نـدارد و نباید به 

این شـایعات دامن زده شـود.

جانباختـگان  حادثـه  بررسـی  جلسـه  اولیـن   - مهـر 
بـا  سـلیمانی  قاسـم  شـهید  سـردار  تشـییع  مراسـم 
و  کشـور  داخلـی  امـور  کمیسـیون  رئیـس  حضـور 
شـوراهای مجلـس و اعضـای کمیتـه مربوطـه برگـزار 

شـد.
بـه گـزارش خبرگـزاری مهـر بـه نقـل از روابـط عمومی 
دفتـر ارتباطـات مردمـی نماینده مردم کرمـان و راور در 
مجلـس شـورای اسـامی، محمدرضـا پورابراهیمی در 
ایـن جلسـه توضیحاتـی در خصـوص واقعـه دلخراش 
جانباختـگان و مصدومیـت تعـدادی از هموطنـان در 
قاسـم  حـاج  شـهید  سـردار  پیکـر  تشـییع  مراسـم 

سـلیمانی در کرمـان ارائـه کـرد.
کمیسـیون  رئیـس  کولیونـد  جلسـه  ایـن  ادامـه  در 
بیـان  بـا  مجلـس  شـوراهای  و  داخلـی کشـور  امـور 
بیـان  علنـی  از سـوی صحـن  ارائـه شـده  مأموریـت 
کـرد: پیگیری هـای اولیـه کمیسـیون در خصوص اخذ 
گزارش هـای اولیـه انجـام شـده و قرار اسـت اقدامات 
بعـدی بـا توافـق اعضـای کمیتـه در دسـتور کار قـرار 

. گیرد
در ایـن جلسـه سـایر اعضـای کمیتـه بررسـی سـانحه 
جـان باختـن تعـدادی از هموطنان در مراسـم تشـییع 
سـردار شـهید قاسـم سـلیمانی بـه بیـان نظـرات خود 

پرداختند.پورابراهیمـی نماینـده مـردم کرمـان و راور در 
مجلـس شـورای اسـامی در ادامـه اظهار کـرد: رئیس 
کمیسـیون امـور داخلـی کشـور و شـوراهای مجلـس 
مکاتبـه الزم بـرای اخـذ گـزارش وزیر اطاعـات و وزیر 
کشـور را انجام دهـد.وی افزود: همچنیـن این گزارش 
تـا شـنبه پنجم بهمـن در اختیار اعضـای کمیته مربوط 
بـه حادثـه قرار گیـرد و یکشـنبه دومین جلسـه کمیته 

بررسـی حادثـه در مجلـس برگزار می شـود.
پورابراهیمـی تصریـح کـرد: پس از جلسـه هفته آینده 
تصمیمـات الزم بـرای حضـور وزرای کشـور و اطاعات، 
اسـتاندار کرمان و سـایر مسـئوالن اسـتان در ارتباط با 
موضـوع در دسـتور کار کمیتـه قـرار گیـرد و در صـورت 
نیـاز کلیـه اعضـای کمیتـه بـا حضـور در شـهر کرمـان 
مشـترک  نشسـت های  بـا  را  مربوطـه  موضوعـات 
مسـئوالن اسـتانی مـورد بررسـی قـرار داده و گـزارش 

نهایـی بـه هیئـت رئیسـه مجلـس ارائه شـود.
اسـت  ایـن  بـر  تاشـمان  تمـام  پورابراهیمـی گفـت: 
محسـوب  شـهدا  جـزو  حادثـه  ایـن  جانباختـگان 
شـوند و در جلسـه هفتـه آینـده رئیـس بنیـاد شـهید 
و امـور ایثارگـران کشـور حضـور می یابـد تـا پیـرو نامه 
مسـئوالن اسـتان و نماینـدگان مجلـس در ایـن رابطـه 

شـود. انجـام  جـدی  پیگیری هـای 
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ایرنـا - رئیـس سـازمان جهـاد کشـاورزی جنـوب اسـتان 
کرمـان از کاشـت سـیب زمینـی طـرح اسـتمرار در هفـت 
شهرسـتان جنوبـی ایـن اسـتان خبـر داد و گفـت: طـی 
اجـرای ایـن طـرح سـال زراعـی جـاری چهـار هـزار و 380 
هکتـار از اراضـی ایـن منطقـه بـه کشـت سـیب زمینـی 
اختصاص یافت.سـعید برخوری روز سـه شـنبه در گفت و 
گـو بـا خبرنـگار ایرنا افـزود: طبق بـرآورد اولیه کارشناسـان 
کشـاورزی از این میزان سـطح زیرکشت بیش از 175 هزار 

تـن سـیب زمینـی طـرح اسـتمرار تولیـد می شـود.
وی از هـدف گـذاری کشـت سـیب زمینـی طرح اسـتمرار 
در هفـت شهرسـتان جنوبـی اسـتان کرمـان خبـر داد و 
اظهار داشـت: وزارت جهاد کشـاورزی در راسـتای سیاسـت 
هـای اقتصـاد مقاومتی و بـه منظور افزایش و سـاماندهی 
تولید محصوالت اساسـی در سـال زراعی جـاری در جنوب 
کرمـان بـرای تولیـد سـیب زمینی طرح اسـتمرار سـطحی 
معـادل چهـار هـزار و ۴00 هکتـار و پیش بینـی تولیـد 138 
هـزار تـن برنامـه ریـزی کـرده اسـت.وی افـزود: سـازمان 
جهـاد کشـاورزی جنـوب کرمـان بـر اسـاس ایـن برنامـه 
اباغـی، برنامـه ریـزی الزم را بـرای تحقـق ایـن میـزان 
سـطح زیرکشـت سـیب زمینـی طـرح اسـتمرار انجـام و 
مطابق تقویم زراعی عملیات کاشـت از بیسـتم شـهریورماه 
تـا پایـان مهرماه سـال جـاری انجام شـد.رئیس سـازمان 
اسـتان کرمـان تصریـح کـرد:  جهـاد کشـاورزی جنـوب 
سـیب زمینـی هـای کشـت شـده در طـرح اسـتمرار هفت 
شهرسـتان جنوبی اسـتان شامل ارقام سـانته، بانبا، جیلی، 
کولومبـا، سـیلوانا، ارنیدا و بورن اسـت.وی اظهار داشـت: با 
توجـه بـه رعایـت عملیـات بـه زراعـی از جملـه اجـرای 95 
درصـدی آبیـاری تحت فشـار تیپ، اسـتفاده از بذور سـالم 
و اسـتاندارد، تغذیـه متعـادل کودهـای ماکرو، کـود آبیاری 
و تغذیـه تکمیلـی و کنترل تلفیقـی آفات و امـراض مزارع 
ایـن منطقـه از نظـر کمیـت و کیفیت تولید بسـیار مطلوب 
هسـتند.برخوری گفت: عملیات برداشت و عرضه محصول 
سـیب زمینی طرح اسـتمرار از بهمن ماه شـروع و تا پایان 
اسـفندماه سـال جاری به تدریج بر اسـاس تاریخ کاشـت 
ادامـه دارد.طـرح اسـتمرار کشـت سـیب زمینـی بـا هدف 
تنظیـم بـازار و حمایـت از مصرف کننـده و همچنین توجیه 
اقتصـادی و افزایش درآمدها در خارج از فصل کشـت اجرا 
مـی شـود کـه هـر سـاله بـا توجـه بـه شـرایط جغرافیایی 
منطقـه جنـوب کرمـان، ایـن برنامـه در هفـت شهرسـتان 
جنوبـی کرمـان اجرا مـی شود.سـاالنه بیش از چهـار و نیم 
میلیون تن انواع محصوالت کشـاورزی در هفت شهرسـتان 
زیر پوشـش سازمان جهاد کشـاورزی جنوب استان کرمان 
شـامل جیرفـت، عنبرآبـاد، فاریـاب، رودبار جنـوب، کهنوج، 

قلعـه گنـج و منوجـان تولید می شـود.

رئیـــس اداره حفاظـــت محیـــط زیســـت شهرســـتان 
ـــی  ـــت: مراســـم بزرگداشـــت روز مل ـــج گف ـــه گن قلع
ـــو  ـــتای گل ـــاز روس ـــه جانب ـــاک در مدرس ـــوای پ ه

ـــد. ـــزار ش ـــان برگ ـــج کرم ـــه گن قلع
ــای  ــتان هـ ــروه اسـ ــگار گـ ــزارش خبرنـ ــه گـ بـ
باشـــگاه خبرنـــگاران جـــوان از کرمـــان، ســـلمان 
کرمـــی رئیـــس اداره حفاظـــت محیـــط زیســـت 
مراســـم  گفـــت:  گنـــج  قلعـــه  شهرســـتان 
بزرگداشـــت روز ملـــی هـــوای پـــاک در مدرســـه 
ـــزار  ـــان برگ ـــج کرم ـــه گن ـــو قلع ـــاز روســـتای گل جانب

شـــد.
او افـــزود: در ایـــن مراســـم ابتـــدا زنـــگ هـــوای 
پـــاک توســـط یکـــی از دانـــش آمـــوزان بصـــدا 

درامـــد.
ـــج  ـــط زیســـت قلعـــه گن کرمـــی مســـئول اداره محی
گفـــت: در ایـــن مدرســـه درمـــورد هـــوای پـــاک، 
آلودگی هـــای  عوامـــل آن و راه هـــای کنتـــرل 
ــان  ــط بانـ ــف محیـ ــار و وظایـ ــرد غبـ ــوا و گـ هـ
ــه دانـــش  ــه کلیـ ــان بـ ــد؛ و در پایـ ــت شـ صحبـ
ــی  ــت محیطـ ــه زیسـ ــته های هدیـ ــوزان بسـ آمـ
شـــامل کیســـه پارچـــه ای، دفترچـــه نقاشـــی 
بـــا عکـــس محیـــط بـــان، مـــداد رنگـــی، مـــداد، 
ـــات،  ـــب تصاویرحیوان ـــراش، برچس ـــن، ت ـــاک ک پ
ـــس  ـــات، و عک ـــس حیوان ـــا عک ـــی ب ـــه هفتگ برنام
ـــرس  ـــر و خ ـــتان جبی ـــاخص شهرس ـــای ش گونه ه
ـــش  ـــه دان ـــاس ب ـــر روی لب ـــب ب ـــل نص ـــیاه قاب س

آمـــوزان اهـــدا شـــد.

ایسنا-مسـوول روابط عمومی اداره کل دامپزشکی استان 
کرمـان گفـت: بـر اسـاس اظهـارات رئیـس اداره نظـارت 
بـر بهداشـت عمومـی و مـواد غذایی اداره کل دامپزشـکی 
اسـتان کرمان تمامی شـیرهای تولیدی استان از سامت 
و بهداشـت کامـل برخـوردار مـی باشـد و وجـود سـم 
آفاتوکسـین بیش از حد مجاز در شـیر، کاما بی اساس 
اسـت و در مراکز جمع آوری شـیر خـام، کارخانجات لبنی 
و سـایر صنایـع وابسـته اسـتان در چهارچـوب ضوابـط 
فنـی  مسـوولین  حضـور  بـا  و  دامپزشـکی  بهداشـتی 
بهداشـتی دامپزشـکی، کنترل هـای تخصصی بهداشـتی 
اعـم از نمونـه بـرداری و آزمایش هـای الزم صـورت مـی 
گیرد."جـواد نگارسـتانی" بـا اعـام اینکـه دامپزشـکی در 
مبحث تضمین سـامت فـراورده های خام دامی بسـیار 
سـختگیرانه عمـل می کنـد، اظهار کرد: در آزمایشـگاه این 
اداره کل، آزمایـش هـای متعـدد تضمین کیفیـت بر روی 
شـیر خام انجام می شـود که نتایج آنها نشـان می دهد 
میزان سـم آفاتوکسـین موجود در شـیرخام بیش از حد 

مجـاز نمی باشـد.
وی بـا بیـان اینکـه برنامه های بهداشـتی سـامت شـیر 
و فـرآورده لبنـی در تمامـی سـطوح از جملـه مدیریـت 
مراکـز  در  بهداشـت  مدیریـت  گاوداری هـا،  بهداشـت 
جمع آوری شـیر و مدیریت بهداشـت در کارخانجات شیر 
و لبنیـات بـه طور مسـتمر انجام می شـود افـزود: نظارت 
بر مراحل ذکرشـده بصورت دائم و مستمر توسط اداره کل 

دامپزشـکی اسـتان کرمـان صـورت می پذیـرد.
اسـتان  دامپزشـکی  اداره کل  عمومـی  روابـط  مسـوول 
کرمـان اظهـار کـرد: حمـل و نقـل شـیر و فراوردهـای آن 
بـا روش هـای بهداشـتی پیشـرفته صـورت می پذیـرد و 
حتـی دامپزشـکی بـر تـردد وسـایل نقلیـه حمل شـیر و 

فرآورده هـای آن در سـطح اسـتان نظـارت دارد.
وی در تکمیـل اقدامات دامپزشـکی در راسـتای سـامت 
طـرح  مرحلـه  چندیـن  آن گفـت:  فراوردهـای  و  شـیر 
ارتقـای کیفیت بهداشـتی شـیر خام اسـتان توسـط این 
اداره کل انجـام شـده و ایـن اداره کل بـه صـورت ماهیانـه 
گزارش وضعیت سـامت شـیر را از 16 شـبکه دامپزشکی 
دریافـت و بررسـی مـی کند لـذا اظهارات غیر کارشناسـی 
و اطاعـات غیـر مسـتند در مـورد این محصـول، پیامدی 
بجـز تشـویش اذهـان عمومـی، تـرس مـردم از مصـرف 
شـیر ) کاهش و حذف مصرف شـیر و لبنیات اسـتان( و 
نیـز اثرات منفی بر صنایع تولید لبنیات ندارد و نبایسـتی 

بـه ایـن شـایعات دامن زده شـود.

افزون بر چهار هزار هکتار از 
اراضی جنوب کرمان به کشت 
سیب زمینی اختصاص یافت

برگزاری مراسم روز 
ملی هوای پاک 

در قلعه گنج

شیرهای تولیدی استان 
کرمان از سالمت کامل  

برخورداراند

خبر

خبر

 بهره برداری از طرح  انتقال برق 
به شهرک صنعتی منوجان

حریم رودخانه های 
جنوب کرمان آزاد شود

اعتبارات بهسازی راه های مشکل دار در 
سیالب های جنوب استان کرمان افزایش یافت

افتتاح 2 طرح صنعتی 
در عنبر آباد

دکتر حمزه  3 میلیون دالر 
جایزه برای سر ترامپ گذاشت

ایرنـا - طـرح خـط انتقـال بـرق به 
شـهرک صنعتی شهرستان منوجان 
حضـور  بـا  شـنبه(  )سـه  امـروز 
مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و 
شـهرک های صنعتی ایران و معـاون وزیر صنعت، 

معـدن و تجـارت بـه بهـره بـرداری رسـید.
رئیس سـازمان صنعـت، معدن و تجـارت جنوب 
کرمان روز سـه شـنبه در حاشیه افتتاح طرح خط 
انتقـال بـرق شـهرک صنعتی شهرسـتان منوجان 
بـه خبرنـگار ایرنـا گفـت: طـرح خـط انتقـال برق 
20 کیلوولـت شـهرک صنعتی منوجان بـا اعتبار 9 
میلیـارد ریـال از محل اعتبـارات عمرانی اجرا شـد.
مسـلم مروجـی به برنامه سـفر یـک روزه معاون 
مدیرعامـل  و  تجـارت  و  معـدن  صنعـت،  وزیـر 
سـازمان صنایـع کوچک و شـهرک هـای صنعتی 
کشـور در جنـوب کرمـان اشـاره و تصریح کـرد: در 
ایـن سـفر معـاون وزیـر بـا حضـور در شهرسـتان 
هـای منوجـان، قلعـه گنـج، عنبرآبـاد و کهنـوج 
تعـدادی از صنایـع در حـال احـداث و شـهرک 

هـای صنعتی این شهرسـتان هـا و 2 طرح بزرگ 
صنعتـی را نیـز افتتـاح مـی کند.

وی ادامـه داد: ایـن 2 طـرح جـزو طـرح هـای 
اقتصـاد مقاومتـی جنـوب کرمـان اسـت کـه بـا 
ریـال  میلیـارد  بـر 200  افـزون  سـرمایه گـذاری 
احـداث و بـرای 56 نفـر بـه صـورت مسـتقیم 

اشـتغال ایجـاد کـرده انـد.
رئیس سـازمان صنعـت، معدن و تجـارت جنوب 
کرمـان ادامـه داد: همچنیـن در ایـن سـفر چنـد 
طرح زیرسـاختی شـهرک هـای صنعتی بـه بهره 

بـرداری می رسـد.
رفـع  جلسـه  سـفر  ایـن  پایـان  در  وی گفـت: 
موانـع تولیـد با حضور معـاون وزیـر و مدیرعامل 
سـازمان صنایـع کوچک و شـهرک هـای صنعتی 
رفـع  بـه منظـور  از مسـئوالن  کشـور و جمعـی 
مشـکات سـرمایه گـذاری خصوصـًا طـرح های 
در حـوزه  تجـاری موجـود  و  صنعتـی، معدنـی 
شـهرک هـای صنعتی جنـوب کرمـان در جیرفت 

برگـزار مـی شـود.

ایرنـا - اسـتاندار کرمان در سـفر به 
مناطـق سـیل زده جنـوب اسـتان با 
حضـور در جلسـه سـتاد مدیریـت 
بحـران بـر لـزوم آزادسـازی حریـم 
و بسـتر رودخانه هـای ایـن منطقـه طی پنـج ماه 

آینـده تاکیـد کرد.
شـامگاه  کرمـان  اسـتاندار  فدائـی  محمدجـواد 
دوشـنبه در جلسـه سـتاد مدیریـت بحـران ویـژه 
شهرسـتان های جنوبـی اسـتان گفـت: طـی پنج 
مـاه آینـده بایـد بسـتر و حریم رودخانه هـای این 
شهرسـتان ها توسـط شـرکت آب منطقـه ای و بـا 

همـکاری نهادهـای قضایـی آزاد شـود.
وی تاکیـد کـرد: گـزارش ایـن اقدامـات بایـد بـه 
صـورت ماهیانه توسـط فرمانـداران به اسـتانداری 

شود. ارسـال 
اسـتاندار کرمـان اظهـار داشـت: اطاعـات مربوط 
مدیریـت  سـتاد  توسـط  رودخانه هـا  بسـتر  بـه 
بحـران اسـتان بـه فرمانداری هـا ارسـال می شـود 
گـزارش  ارسـال  و  نظـارت  بـه  موظـف  آنهـا  و 

عملکـرد هسـتند.وی تصریـح کـرد: فرمانـداران 
شهرسـتان های جنوبـی پـس از عملکـرد شـرکت 
بـا  متولـی،  عنـوان  بـه  اسـتان  منطقـه ای  آب 
همکاری نهادهای قضایی روند پیشـرفت کار را به 

اسـتانداری گـزارش کننـد.
اسـتاندار کرمـان در سـفر بـه جنوب اسـتان از 
منطقـه محـروم و سـیل زده مارز در شهرسـتان 
عملیـات  تسـریع  بـر  و  بازدیـد  قلعه گنـج 
بازسـازی و بازگشـایی راه هـای ارتباطـی ایـن 

منطقـه تاکیـد کـرد.
ابـراز  و  رسـیدگی  ادامـه  در  همچنیـن  فدائـی 
همـدردی بـا خانـواده جانباختـگان آیین تشـییع 
سـردار سـپهبد شهید سـلیمانی با حضور در منزل 
طلبه جوان مرحوم حسـین محمدی سلیمانی در 
شهرسـتان فاریـاب جنوب اسـتان با خانـواده وی 

دیـدار و گفـت  و گـو کرد.
جنـوب کرمـان با یـک میلیون نفـر جمعیت، یک 
سـوم مسـاحت اسـتان را به خود اختصاص داده 

است.

مجید سـعیدی با اشـاره به شـدت 
شهرسـتان  پنـج  تأثیرپذیـری 
به ویـژه  کرمـان  اسـتان  جنوبـی 
رودبارجنـوب،  شهرسـتان های 
و  اخیـر  بارندگی هـای  در  منوجـان  و  قلعه گنـج 
جـاری شـدن سـیاب ها اظهـار داشـت: جلسـه 
سـتاد مدیریت بحران به ریاسـت اسـتاندار کرمان 

شـد. برگـزار  قلعه گنـج  در  دیـروز 
وی پیگیـری و تسـریع در تکمیـل و بهره بـرداری 
از جـاده دهسـتان مـارز را از جملـه مصوبـات این 
جلسـه عنـوان کـرد و افـزود: ایـن جـاده یکـی 
در  اسـتان  جنـوب  راه هـای  مشـکل دارترین  از 
سـیاب های اخیـر بود که اسـتاندار کرمـان دیروز 

از نزدیـک از ایـن محـور بازدیـد داشـت.
مدیـرکل مدیریـت بحـران اسـتانداری کرمـان از 
افزایـش تخصیص اعتبـارات به منظور بهسـازی و 
انجـام اقدامـات اساسـی تر در تعـدادی از راه های 
بـه سـه شهرسـتانی کـه مشـکات  دسترسـی 

زیـادی در زمان جاری شـدن سـیاب ها داشـتند 
خبر داد و افزود: در جلسـه روز گذشـته بهسـازی 
جنـوب  روسـتاهای  از  تعـدادی  داخلـی  معابـر 
اسـتان کـه بـر اثـر بارندگـی تخریـب شـده بودند 

نیـز مصوب شـد.
وی بررسـی مجـدد وضعیت روسـتاهایی را که بر 
اثـر سـیاب اهالـی آنهـا همچنـان نیازمنـد توزیع 
اقـام معیشـتی توسـط هـال احمـر هسـتند از 
دیگـر مصوبـات ایـن جلسـه دانسـت و گفـت: 
بررسـی نحوه بهسـازی راه های بین مزارع 60 چاه 

کشـاورزی جنـوب اسـتان نیـز مصوب شـد.
سـعیدی از آزادسـازی حریـم و بسـتر رودخانه ها 
کـه قبـاً مطالعـات آنهـا انجـام شـده خبـر داد و 
افـزود: برنامه ریـزی جهـت الیروبـی رودخانه هـا 
و پل هـای واقـع در حریـم روسـتاها و تعـدادی 
از شـهرها به منظـور کاهـش آسـیب پذیری آنها از 
سـیاب ها و روان آب هـا از دیگـر مصوبـات ایـن 

بود. جلسـه 

بنـدی  بسـته  و  فـرآوری  کارخانـه 
محصـوالت کشـاورزی و یـک طـرح 
زیرسـاختی بـرق در شـهرک صنعتـی 
در عنبرآبـاد، بـا حضـور معـاون وزیـر 
رسـید.به  بـرداری  بهـره  بـه  صمـت، 
گزارش خبرنگار گروه اسـتان های باشـگاه خبرنگاران 
جـوان از کرمـان، با حضورمعـاون وزیر صمـت و مدیر 
عامل صنایع کوچک و شـهرک های صنعتی کشـور، در 
عنبـر آباد یک واحد صنعتی شـامل سـردخانه، بسـته 
بنـدی و فرآوری محصوالت کشـاورزی با اعتبار افزون 
بـر 1۴0 میلیـارد ریـال در شـهرک صنعتـی عنبرآباد به 
بهـره بـرداری رسـید.صالحی نیـا معـاون وزیـر صمت 
اقتصـاد  طرح هـای  از  صنعتـی  واحـد  گفت:ایـن 
مقاومتـی جنـوب شـامل ذخیـره سـازی و نگهـداری 
مـواد غذایی در سـردخانه، بسـته بنـدی انـواع میوه و 
سـبزی و فـرآوری محصـوالت کشـاورزی اسـت؛ و بـا 
افتتـاح آن بـا ظرفیـت سـاالنه 22 هزارتـن بـرای 35 
نفر بطور مسـتقیم اشـتغال ایجاد و محصوالت بسـته 
بنـدی بـه دیگـر کشـور ها صـادر خواهدشـد.او تصفیه 

خانـه واحد هـای تولیدی را یکی از مشـکات شـهرک 
صنعتـی عنبرآبـاد اعام کـرد وافزود: تـا 2 هفته آینده 
کارشناسـان بومـی در ایـن زمینـه تصمیـم گیـری و 
مشـکل راهرچه سـریعتر برطرف می کنند.معاون وزیر 
صمـت همچنیـن در بازدیـد از کارخانـه نیلـی صنعت 
عنبرآبـاد گفت: ایـن کارخانه از بزرگتریـن کارخانه های 
صنایـع غذایـی جنوب شـرق کشـور اسـت کـه اکنون 
85 درصـد پیشـرفت فیزیکـی دارد.بـا حضـور معاون 
وزیـر صمـت و مدیرعامـل سـازمان صنایـع کوچـک و 
شـهرک های صنعتـی کشـور در عنبـر آبـاد، طـرح رفع 
شـبکه بـرق 20 کیلـو کیلـو ولـت شـهرک صنعتـی و 
روشـنایی معابـر ناحیه صنعتـی با اعتبار افـزون بر 15 
میلیـارد ریال به بهره برداری رسید.»مسـلم مروجی« 
رئیـس سـازمان صمـت جنـوب کرمـان اعتبـار طـرح 
شـبکه بـرق 20 کیلـو ولت شـهرک صنعتـی عنبرابادرا 
15 میلیـارد ریـال و حجـم این طـرح 5 کیلومتر اعام 
کـرد وافـزود: بـا بهـره بـرداری از ایـن طـرح مشـکل 
زیرسـاخت بـرق شـهرک_صنعتی عنبرآباد و مشـکل 
روشـنایی معابـر ناحیـه صنعتـی عنبرآبـاد برطرف شـد.

نماینـده مردم کهنـوج در مجلس با 
بیـان اینکـه »اگـر همـه کرمانی هـا 
در راه حـاج قاسـم شـهید شـوند، 
ابایـی ندارنـد«، گفـت: بـه نیابت از 
مـردم کرمـان بـرای هـر کـس کـه 
ترامپ را به قتل برسـاند سـه میلیـون دالر جایزه 
نقـدی می دهیم.بـه گـزارش ایسـنا، احمـد حمزه 
مجلـس  )سه شـنبه(  دیـروز  علنـی  جلسـه  در 
خـود  دسـتور  میـان  نطـق  در  اسـامی  شـورای 
اظهـار کـرد: از مقـام معظـم رهبـری می خواهـم 
کـه جانباختـگان حادثـه کرمـان را مثـل شـهدای 
هواپیمـای اوکراینـی در زمـره شـهدا قـرار دهنـد. 
آمریـکا در جنایتـی هولنـاک و بـا نقـض قوانیـن 
رسـاند  شـهادت  بـه  را  قاسـم  حـاج  بین الملـل 
آن هـم بـه بهانـه واهـی پیشـگیری از جنـگ و 
هیـأت  عضـو  آمریکایی ها.ایـن  شـدن  کشـته 
رئیسـه کمیسـیون بهداشـت مجلـس خطـاب به 
سـردار شـهید حاج قاسـم سـلیمانی گفت: شـما 
نبایـد بـا گلولـه یا ترکشـی ناشـناس به شـهادت 

خـودت  کـه  گونـه  همـان  بایـد  می رسـیدید، 
می خواسـتی تمام ذرات جسـمت درگیر شـهادت 
بشـوند کـه شـد. تـو باید بـه دسـت بدبخت ترین 
انسـان به شـهادت می رسـیدی تـا همـه آزادگان 

عالـم برایـت بسـوزند کـه سـوختند.
نماینـده مـردم کهنـوج در مجلـس بـا اشـاره بـه 
سـلیمانی  قاسـم  حـاج  پیکـر  باشـکوه  تشـییع 
گفت: این تشـییع باشـکوه نشـان داد که آزادگان 
عالـم در قلـب و جـان مـردم جـای دارنـد. کـدام 
نظامـی را می تـوان در عالـم پیـدا کـرد کـه چنین 

جایـگاه عظیمـی در نـزد مـردم داشـته باشـد.
جنوبـی  شهرسـتان  پنـج  نماینـده  وعـده  ایـن 
کرمـان واکنـش های زیـادی را از جانـب کاربران 
فضـای مجـازی ایجـاد کـرد، در برخـی از ایـن 
واکنـش هـا، مـی تـوان آمـار فقـر ومحرومیـت 
5 اسـتان را دیـد کـه کاربـران بیـان کـرده انـد و 
معتـرض انـد که اگـر این انـدازه پول وجـود دارد 
چـرا بـرای مـردم محـروم 5 شهرسـتان جنوبـی 

هزینـه نمـی شـود.

بـــا حضـــور ســـردار فرحـــی فرمانـــده 
قـــرارگاه مهارت آمـــوزی کارکنـــان وظیفـــه 
نیروهـــای مســـلح کشـــور از ســـامانه 
ــتان  ــتاهای اسـ ــی روسـ ــات مکانـ اطاعـ

ــد. ــی شـ ــان رونمایـ کرمـ
ــح  ــوی صبـ ــیدمصطفی آیت اللهی موسـ سـ
ــامانه  ــی از سـ ــه رونمایـ ــروز در جلسـ دیـ
ــه  ــتاها)GIS( کـ ــات مکانـــی روسـ اطاعـ
بـــا حضـــور ســـردار ســـید مهدی فرحـــی 
ـــان  ـــوزی کارکن ـــرارگاه مهارت آم ـــده ق فرمان
و  نیروهـــای مســـلح کشـــور  وظیفـــه 
ـــان در  ـــتاندار کرم ـــی اس ـــواد فدائ محمدج
ســـالن پیامبـــر اعظـــم)ص( اســـتانداری 
برگـــزار شـــد بـــا بیـــان اینکـــه  اســـتان 
ــع  ــر مربـ ــزار کیلومتـ ــا 182 هـ ــان بـ کرمـ
ـــار  ـــت اظه ـــور اس ـــتان کش ـــن اس پهناورتری
درصـــد   11 اســـتان کرمـــان  داشـــت: 
ـــاص  ـــود اختص ـــه خ ـــور را ب ـــت کش جمعی

ــت. داده اسـ
ـــتان  ـــود 23 شهرس ـــه وج ـــاره ب ـــا اش وی ب
ـــتان،  ـــت: 151 دهس ـــان گف ـــتان کرم در اس
ـــم  ـــتان داری ـــادی در اس ـــزار و 75۴ آب 11 ه
کـــه 5 هـــزار و 6۴2 آبـــادی مـــا دارای 

ســـکنه هســـتند.
ــا  ــان بـ ــتاندار کرمـ ــی اسـ ــاون عمرانـ معـ
عنـــوان اینکـــه جمعیـــت اســـتان کرمـــان 
3 میلیـــون و 16۴ هـــزار و 718 نفـــر اســـت 

ـــتان  ـــور در اس ـــت کش ـــد جمعی ـــه ۴ درص ک
کرمـــان قـــرار دارد گفـــت: ۴1 درصـــد 
ــان روستانشـــین  ــتان کرمـ جمعیـــت اسـ
بـــوده کـــه یـــک میلیـــون و 302 هـــزار و 
ـــوار در  ـــزار خان ـــب 380 ه ـــر در قال 557 نف
ــد. ــی می کننـ ــان زندگـ ــتاهای کرمـ روسـ

ــاد رســـمی  ــه 28 نهـ ــان اینکـ ــا بیـ وی بـ
خدمت رســـانی  اســـتان  درروســـتاهای 
ــات  ــن اطاعـ ــزود: قرارگرفتـ ــد افـ می کننـ
درروســـتاها  اجرایـــی  دســـتگاه های 
در ایـــن ســـامانه کمـــک می کنـــد تـــا 
ســـریع تر  ســـاده تر،  خدمات دهـــی 
ـــیم و  ـــته باش ـــتاها را داش ـــردم روس ـــه م ب
ـــا  ـــات م ـــات و خدم یکپارچـــه شـــدن اطاع

مدنظـــر اســـت.
بـــه  اشـــاره  بـــا  آیت اللهی موســـوی 
ـــرای  ـــامانه ب ـــن س ـــات ای ـــا اطاع ـــه ب اینک
ــژه در  ــه ویـ ــگ بـ ــری هماهنـ تصمیم گیـ
ــردی اســـت گفـــت:  ــران کاربـ ــان بحـ زمـ
دسترســـی بـــه ایـــن اطاعـــات بـــا یـــک 
گوشـــی تلفـــن همـــراه هـــم امکان پذیـــر 

اســـت.
دســـتگاه های  اینکـــه  بیـــان  بـــا  وی 
همراهـــی  طـــرح   ایـــن  در  زیـــادی 
ــن  ــه ایـ ــامانه ای بـ ــت: سـ ــد گفـ کردنـ
ــرای  ــرد بـ ــن کاربـ ــا ایـ ــتردگی و بـ گسـ
نخســـتین بـــار در کشـــور در اســـتان 

ــت. ــده اسـ ــام شـ ــان انجـ کرمـ
ــا  ــان بـ ــتاندار کرمـ ــی اسـ ــاون عمرانـ معـ
اشـــاره بـــه اینکـــه در گام اول ایـــن ســـامانه 
ـــن  ـــدی ای ـــای بع ـــم و در گام ه ـــرار داری ق
ســـامانه بـــه صـــورت طبقه بنـــدی شـــده 
در اختیـــار دیگـــر دســـتگاه ها و کاربـــران 
ـــه ای  ـــات پای ـــت: اطاع ـــرد گف ـــرار می گی ق
از دســـتگاه ها گرفتـــه شـــده و بـــا توجـــه 
ـــزار  ـــن نرم اف ـــی الزم از ای ـــاز، خروج ـــه نی ب

ــود. ــت می شـ دریافـ
وی بیـــان کـــرد: نیـــاز اســـت در اســـتان 
ــه در  ــهمیه ای کـ ــر سـ ــاوه بـ ــان عـ کرمـ
ســـهمیه ای  داریـــم  امریه هـــا  بحـــث 
ــرد  ــرار گیـ ــتان قـ ــار اسـ ــزا در اختیـ مجـ
ـــی  ـــتان نیروهای ـــتان اس ـــا در 23 شهرس ت
آمـــوزش داده شـــود تـــا در زمـــان زمـــان 
ـــد. ـــا بیاین ـــک فرمانداری ه ـــه کم ـــران ب بح

ایرانمنـــش  رضـــا  جلســـه  ایـــن  در 
روســـتایی  امـــور  دفتـــر  مدیـــرکل 
بـــا  کرمـــان  اســـتانداری  شـــوراهای 
ـــن  ـــت و کار ای ـــده فعالی ـــه عم ـــان اینک بی
ـــه  ـــربازان امری ـــوان س ـــط ت ـــامانه توس س
در اســـتان انجـــام شـــده اســـت اظهـــار 
ــربازان  ــه سـ ــذب بهینـ ــا جـ ــت: بـ داشـ
ــا  ــر و گزینـــش مـ ــن دفتـ ــه در ایـ امریـ
بـــه صورتـــی بـــوده کـــه خروجـــی آن را 

امـــروز شـــاهدیم.
ـــت  ـــد جمعی ـــه ۴1 درص ـــان اینک ـــا بی وی ب
اســـتان کرمـــان در روســـتاها زندگـــی 
می کننـــد گفـــت: حجـــم عمـــده فعالیـــت 
دســـتگاه های اســـتان در روستاهاســـت 
ــدای  ــامانه از ابتـ ــن سـ ــر روی ایـ و کار بـ
ـــا  ـــده ت ـــاز ش ـــال آغ ـــاه امس ـــت م اردیبهش

آذرمـــاه بـــه اتمـــام رســـیده اســـت.

فرمانـــده ســـپاه ثـــارهللا اســـتان کرمـــان بـــا بیـــان 
ــایر  ــهید عشـ ــادواره 1200 شـ ــه اولیـــن یـ اینکـ
ـــن در  ـــح 3 بهم ـــاعت 9 صب ـــان س ـــتان کرم اس
ــت:  ــود، گفـ ــزار می شـ ــت برگـ ــای جیرفـ مصـ
ســـرتیپ پاســـدار حـــاج غامرضـــا ســـلیمانی 
ـــور  ـــتضعفین کش ـــبج مس ـــازمان بس ـــس س ریی

ســـخنران ایـــن مراســـم اســـت.
ـــپاه  ـــده س ـــزه فرمان ـــی ابوحم ـــردار غامعل س
ثـــارهللا اســـتان کرمـــان  بـــا بیـــان اینکـــه 
در اســـتقبال از کنگـــره ملـــی ده هـــزار 
ـــادواره 1200  ـــن ی ـــور اولی ـــایر کش ـــهید عش ش
ــاعت  ــان سـ ــتان کرمـ ــایر اسـ ــهید عشـ شـ
9 صبـــح 3 بهمـــن در مصـــای جیرفـــت 
برگـــزار می شـــود، گفـــت: در ایـــن یـــادواره 
ـــلیمانی  ـــا س ـــاج غامرض ـــدار ح ســـرتیپ پاس
رییـــس ســـازمان بســـبج مســـتضعفین 

کشـــور ســـخنرانی می کنـــد.

ــاه  ــه مـ ــدود سـ ــه از حـ ــان اینکـ ــا بیـ او بـ
قبـــل بـــا کمـــک مســـئوالن شهرســـتان 
ــا  ــی بـ ــتان، خدماتـ ــز اسـ ــت و مرکـ جیرفـ
محوریـــت یـــادواره 1200 شـــهید عشـــایر در 
مناطـــق عشـــایری ســـطح اســـتان انجـــام 
ــات را  ــن اقدامـ ــداف ایـ ــت، اهـ ــده اسـ شـ
عمـــل بـــه تأکیـــد مقـــام معظـــم رهبـــری 
ــه  ــوع کـ ــن موضـ ــر ایـ ــی بـ ــه العالـ مدظلـ
ـــادواره  ـــی در ی ـــر موضوع ـــد از ه ـــاش کنی ت
را کـــه  شـــهید  ویژگی هـــای  آن  شـــهدا، 
خدمـــت بـــه مـــردم اســـت در دســـتور 
داشـــت:  بیـــان  اســـت،  قراربدهیـــد  کار 
از ابتـــدای راه انـــدازی ســـتاد یـــادواره 
ــتان  ــتان و شهرسـ ــز اسـ ــایری در مرکـ عشـ
جیرفـــت، ســـعی کردیـــم، جهـــت ایـــن 
ـــه  ـــانی ب ـــات رس ـــه ســـمت خدم ـــادواره را ب ی
ـــایر در 17  ـــتضعف عش ـــروم و مس ـــر مح قش

شهرســـتان ســـطح اســـتان ســـوق دهیـــم.
ســـردار ابوحمـــزه افـــزود: در خـــال ایـــن 
ســـه یـــا چهـــار مـــاه بـــا محوریـــت ایـــن 
یـــادواره، حـــدود 22 میلیـــارد تومـــان بـــه 

عشـــایر کمـــک شـــده اســـت.
او بـــا بیـــان اینکـــه مجموعـــه 1200شـــهید 
عشـــایر اســـتان در 17شهرســـتان قـــرار 
ــن  ــر ایـ ــاش بـ ــرد: تـ ــح کـ ــد تصریـ دارنـ
ارائـــه  خدمـــات  مجموعـــه  بـــوده کـــه 
ــاد  ــت در ابعـ ــع محرومیـ ــرای رفـ ــده بـ شـ
مختلـــف و بـــه تناســـب نیازمندی هـــای 
ــروم و  ــر محـ ــرای قشـ ــتان بـ ــر شهرسـ هـ
ــر  ــن، هـ ــرد؛ بنابرایـ ــرار گیـ ــتضعف قـ مسـ
ــازی در  ــتان نیـ ــن 17 شهرسـ ــا در ایـ کجـ
محور هـــای در نظـــر گرفتـــه شـــده، دیـــده 
ـــته  ـــردم گذاش ـــار م ـــی در اختی ـــده، خدمات ش

شـــده اســـت.
فرمانـــده ســـپاه ثـــارهللا اســـتان کرمـــان 
ــه  بـــه برخـــی از اقدامـــات صـــورت گرفتـ
ــرد و  ــاره کـ ــادواره اشـ ــن یـ ــتای ایـ در راسـ
ـــی  ـــا: اقدامات ـــاخت ه ـــث زیرس ـــت: در بح گف
چـــون، 39 کیلومتـــر زیرســـازی راه هـــای 
ــدود 12  ــایری، حـ ــق عشـ ــتایی مناطـ روسـ
ــل  ــد پنـ ــور خریـ ــه منظـ ــال بـ ــارد ریـ میلیـ
ــایر  ــرق عشـ ــن بـ ــرای تأمیـ ــیدی بـ خورشـ
ـــت،  ـــت و جیرف ـــتان های باف ـــوچ رو شهرس ک
ـــبکه  ـــت ش ـــال باب ـــارد ری ـــاص 100 میلی اختص

ـــال  ـــتان و اتص ـــوب اس ـــایر جن ـــانی عش آبرس
ــن  ــبکه تلفـ ــه شـ ــایری بـ ــه عشـ 65 منطقـ

همـــراه صـــورت گرفتـــه اســـت.
ـــامت  ـــت و س ـــوع بهداش ـــزود: در موض او اف
کار هـــای  نیـــز  درمـــان  و  بهداشـــت  و 
توزیـــع 63  و  تهیـــه  مختلفـــی، چـــون: 
ـــمال  ـــایر ش ـــرای عش ـــتی ب ـــرویس بهداش س
ـــمال  ـــکی ش ـــوم پزش ـــگاه عل ـــوی دانش از س
اســـتان و ســـاخت85 ســـرویس از ســـوی 
دانشـــگاه علـــوم پزشـــکی جنـــوب اســـتان، 
ــامل:  ــی، شـ ــات درمانـ ــواع خدمـ ــه انـ ارائـ
عمومـــی،  پزشـــکان  رایـــگان  ویزیـــت 
مامایـــی  و  دندانپزشـــکی  و  متخصـــص 
ـــیج  ـــوی بس ـــر از س ـــزار و 200 نف ـــرای 5 ه ب
بســـیج  و  ادارات  بســـیج  دانشـــجویی، 
ــت. ــه اسـ ــام گرفتـ ــکی انجـ ــه پزشـ جامعـ

اینکـــه  بیـــان  بـــا  ابوحمـــزه  ســـردار 
ــرویس  ــه، 3۴ سـ ــاب مدرسـ ــاخت 6 بـ سـ
بهداشـــتی، مرمـــت15 قنـــوات از ســـوی 
گروه هـــای جهـــادی و بســـیج دانشـــجویی 
ــاب منـــزل مددجویـــی از  و ســـاخت 70 بـ
ــتان  ــپاه اسـ ــازندگی سـ ســـوی بســـیج سـ
ــات  ــه خدمـ ــایری از جملـ ــق عشـ در مناطـ
عمرانـــی ایـــن یـــادواره اســـت، افـــزود: در 
ـــز  ـــتی نی ـــی و معیش ـــات رفاه ـــه خدم عرص
ـــایر  ـــه عش ـــاس ب ـــت لب ـــزار و ۴50 دس 2 ه
ـــزار و 200  ـــه و ه ـــری جهیزی ـــه،50 س حمیدی

نوشـــت افـــزار توزیـــع شـــده انـــد.
او بـــا بیـــان اینکـــه در حـــوزه خدمـــات 
دامپزشـــکی نیـــز واکسیناســـیون بیـــش 
ــه  ــور در مقابلـ ــزار رأس دام و طیـ از 200 هـ
ــام  ــای مختلـــف دامـــی انجـ ــا بیماری هـ بـ
امـــور  ســـایر  دربـــاره  اســـت،  گرفتـــه 
افتتـــاح  داشـــت:  بیـــان  زیرســـاختی 
پاســـگاه انتظامـــی منطقـــه عشـــایر نگیـــن 
کویـــر فهـــرج، اختصـــاص هفـــت میلیـــارد 
بـــرای  اشـــتغالزایی  تســـهیات  ریـــال 
عشـــایر توســـط کمیتـــه امـــداد امـــام، 
1۴ بـــاب آبنمـــا از ســـوی اداره کل امـــور 
ــی  ــان زدایـ ــروژه بیابـ ــرای پـ ــایر، اجـ عشـ
ــر 1۴  ــاری بـ ــا اعتبـ ــال بـ ــت نهـ ــا کاشـ بـ
ــال، راه انـــدازی و افتتـــاح دو  ــارد ریـ میلیـ
دکل صـــدا و ســـیما و 15 نقطـــه دیگـــر 
تـــا پایـــان ســـال و افتتـــاح چهـــار ســـیل 
ـــی  ـــچ پاش ـــایری و مال ـــق عش ـــد در مناط بن
بـــرای تثبیـــت شـــن ها از جملـــه اقدامـــات 
ـــت. ـــادواره اس ـــتای ی ـــه در راس ـــورت گرفت ص

ــان  ــتان کرمـ ــارهللا اسـ ــپاه ثـ ــده سـ فرمانـ
ـ  فرهنگـــی  مختلـــف  برنامه هـــای  بـــه 
تبلیغـــی، یادواره هـــا و وحـــدت اقـــوام و 
مذاهـــب در راســـتای ایـــن یـــادواره اشـــاره 
کـــرد و ادامـــه برنامه هـــا را منـــوط بـــه 
همـــکاری مســـئوالن در مرکـــز اســـتان و 
شهرســـتان ها دانســـت و بیـــان داشـــت: 
یـــادواره در 3 بهمـــن تمـــام می شـــود و 
امیدواریـــم مجموعـــه اقداماتـــی کـــه در 
ســـه مـــاه گذشـــته انجـــام شـــده اســـت، 
آینـــده  بـــرای ســـال های  شـــروع کاری 
باشـــد و بتوانیـــم یادواره هـــا را هـــر ســـال 
ـــدف  ـــتفاده را از راه، ه ـــر اس ـــزار و حداکث برگ

ــم. ــهدا کنیـ و جهـــت شـ
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ــه  ــل صدم ــدن در مقاب ــت ش ــد حفاظ ــودکان، نیازمن ک
بــه  آزارهــای جســمی و روحــی هســتند.آنها  هــا و 
واســطه محدودیت هــای طبیعــی و اجتماعــی خــود 
نیــاز بــه حمایــت قانون گــذار، والدیــن و جامعــه دارنــد.
بــرای رســیدن بــه ایــن هــدف بایــد امکانــات خانوادگــی 
اســتعداد  رشــد  و  اســتعدادیابی  بــرای  اجتماعــی  و 
ــل  ــازمان مل ــتا س ــن راس ــود.در ای ــم ش ــودکان فراه ک
متحــد پیونــد نامــه حقــوق کــودک را بــه تصویــب 
رســانده تــا از ایــن رهگــذر راهــکار قانونــی بــرای مقابلــه 
بــا موانــع رشــد کــودکان میســر شــود.طبق ایــن مقاولــه 
نامــه، انتظــار مــی رود ایــن گــروه از افــراد اوقــات خــود 
ــن  ــد.از ای ــت بگذرانن ــا فراغ ــوزش ی ــل، آم ــه تحصی را ب
ــه  ــت ک ــل و فراغ ــتثنا تحصی ــه اس ــی ب ــر فعالیت رو ه
ــان را اشــغال کنــد، مانــع شــناخته می شــود. اوقــات آن
بنابرایــن کار کــردن کــودکان نیــز یکــی از موانــع نامبــرده 
بــا  نیــز  بین المللــی کار  ســازمان  می آیــد.  به شــمار 
ــازمان  ــودک س ــوق ک ــه حق ــد نام ــن پیون ــر ای ــد ب تاکی
ســن کار  حداقــل  نامــه  مقاولــه  دو  متحــد،  ملــل 
ــن اشــکال کار کــودک )شــماره  )شــماره 138( و بدتری
182( را مــورد تصویــب قــرار داده اســت.که بــر اســاس 
آن حداقــل ســن کار، اشــتغال کــودکان 15 ســاله و 
ــه  ــه نام ــن مقاول ــاده )1( ای ــت.در م ــوع اس ــر ممن کمت
بــه صراحــت آمــده اســت کــه سیاســت های ملــی 
ــل  ــش تدریجــی حداق ــا افزای ــه ای باشــد ت ــد به گون بای
ــل جســمی و  ــد کام ــا رش ــی کار متناســب ب ســن قانون

ذهنــی کــودکان، صــورت پذیــرد. در ایــن راســتا قانــون 
ــر 15  ــراد زی ــران، اشــتغال اف ــوری اســامی ای کار جمه
ــا 18  ــودکان 15 ت ــت ک ــرده و فعالی ــوع ک ــال را ممن س
ــا رعایــت شــرایط ویــژه بــدون اشــکال  ســاله را فقــط ب
دانســته اســت.با وجــود تمــام ایــن قوانیــن امــا آمارهــا 
چیــز دیگــری نشــان مــی دهــد و ســال بــه ســال 

ــود. ــی ش ــزوده م ــران اف ــودکان کار در ای ــداد ک ــر تع ب
ــوده و  ــده مســتثنی نب ــن قاع ــز از ای ــان نی ــتان کرم اس
کــودکان کار در کرمــان نیــز آمــار قابــل توجهــی دارنــد.

خدمت رســانی به  ۷۵۰ کودک خیابانی 
در ۹ ماهه اول سال

مدیــر کل بهزیســتی اســتان کرمــان در گفــت و گــو 
ــاری  ــال ج ــه اول س ــت:در ٩ ماه ــو« گف ــان ن ــا »کرم ب
قریــب بــر ٧5٠ کــودک از مراکــز مربوطــه خدمــت 
ــم  ــن رق ــال ای ــر س ــا آخ ــاال ت ــه احتم ــد ک ــه ان گرفت
آمارهــای  افــزود:  زاده  صــادق  ١٠٠٠رد کند.عبــاس  از 
و  نیســتند  قطعــی  هــا  آســیب  حــوزه  بــه  مربــوط 
پنهانــی دارنــد کــه هیــچ مرجــع و  نیمــه  همیشــه 
نمــی کنــد. پیــدا  دسترســی  آنهــا  بــه  دســتگاهی 
آمارهــای موجــود نیــز بــر اســاس تعــداد افــراد خدمــت 
ــته ١٠6٣  ــال گذش ــه وی س ــه شــده اســت.به گفت گرفت
آنهــا کــودک کار  از  درصــدی  خیابانــی کــه  کــودک 
ــت  ــت دریاف ــای بهزیســتی خدم ــه ه ــد، از مجموع بودن
تعــداد  ایــن  از  کــه  داد  ادامــه  زاده  کردند.صــادق 
کــودک، حــدود 55 تــا 60 درصــد افاغنــه هســتند. 

۵ مــاه تعویق در پرداخت یارانه 
کودکان کار کرمان

ــیان  ــر قدس ــیم مه ــه نس ــه خیری ــل موسس ــر عام مدی
بــه »کرمــان نــو« گفــت: قریــب بــه 5 مــاه اســت 
ــودکان تحــت  ــه ک ــان یاران ــه ســازمان بهزیســتی کرم ک
پوشــش مــا را پرداخــت نکــرده است.حســین فاطمــی 
ایــن  هزینــه  پرداخــت کمــک  بــرای  افــزود:  نیــا 
ــرار  ــتی ق ــی بهزیس ــت حسابرس ــا در لیس ــا م ــه ه بچ
ــر کل  ــه نداریم.مدی ــد بودج ــی گوین ــا م ــا آنه ــم ام داری
ــه مــا گفتــه  ــاره ب بهزیســتی اســتان کرمــان نیــز در اینب
کــه کمــک هزینــه هــر کــودک در هــر شــبانه روز قریــب 
١۴٠٠٠تومــان اســت کــه تــا کنــون ٢٠درصــد تامیــن 
و پرداخــت شــده اســت و ٨٠درصــد معوقــه دارنــد.

جای خالی موسســه ترک اعتیاد کودکان 
کار در کرمان

فاطمــی نیــا در ادامــه صحبــت هــای خــود بــه صراحــت بیــان 
کــرد:  عارغــم اینکــه بیــن کــودکان کار معضــل اعتیــاد وجــود 
دارد ولــی در کرمــان مرکــزی بــرای تــرک اعتیــاد ایــن کــودکان 
وجــود نــدارد. در رابطــه بــا ایــن موضــوع از صــادق زاده مدیــرکل 
بهزیســتی پرســیدیم،وی عنــوان کــرد: متولــی تــرک اعتیــاد 
ــر 6ســال در  ــوم پزشــکی اســت کــه کــودکان زی دانشــگاه عل

بیمارســتان افضلی و باالی آن در شــهید بهشتی ترک می کنند.

دختران کار کرمان بدون 
پناه شبانه روزی سر 

ــا  ــود ب ــوی خ ــت و گ ــه گف ــل در ادام ــر عام ــن مدی ای

ــودکان  ــداری ک ــه نگه ــود موسس ــه نب ــو« ب ــان ن »کرم
در  روزی  شــبانه  صــورت  بــه  دختــر  خیابانــی  کار 
ــر  ــد ب ــا تاکی ــرد.وی ب ــاره ک ــم اش ــان ه ــتان کرم اس
ــس  ــک اورژان ــه ی ــه داد ک ــن موضــوع ادام ــت ای اهمی

اجتماعــی در ایــن زمینــه در کرمــان فعالیــت مــی 
ــم.  ــن خصــوص نداری ــز خصوصــی در ای ــا مرک ــد ام کن
امــا  اســتان کرمــان  بهزیســتی  ســازمان  مدیــرکل 
ــه  ــز روزان ــه مرک ــوال در س ــران معم ــد:  دخت ــی گوی م

سرپرســت  فاقــد  مــوارد  و  گیرنــد  مــی  خدمــات 
یــا سرپرســتی کــه عــدم صاحیتشــان بــه تاییــد 
ابتــدا  همــان  از  باشــد  رســیده  قضایــی  دســتگاه 
مــی شــوند. خانــواده ســاماندهی  مراکــز شــبه  در 

نبود ســاختمان ایمن برای کودکان 
کار تحت پوشــش موسسه

مدیرعامــل موسســه خیریــه نســیم مهــر قدســیان عنــوان 
کــرد: ســاختمانی کــه کــودکان تحــت پوشــش مــا اکنــون در 
آن مســتقر هســتند ایمنــی الزم را ندارد.بــه گفتــه فاطمــی نیا 
چنــدی پیــش بهزیســتی زمینی در خیابــان جهــاد در اختیار 
ــا مشــارکت بخــش خصوصــی  ــا ب ــرار داده اســت ت ــا ق آنه
مرکــز نگهــداری کــودکان کار را بســازند.وی افــزود: بــا توجــه 
بــه اینکــه ســرمایه ســاخت ایــن مرکــز تامیــن شــده بــود 
و حتــی تجهیــز آن هــم بــا مــا بــود بعــد از مدتــی جلــوی 
ــر کل بهزیســتی  ــا مدی ــرار شــد ت ــد.او گفــت: ق کار را گرفتن
ایــن موضــوع را بررســی و مشــکل را حــل کننــد امــا فعــا 
کــه خبــری نیســت.این مدیــر عامــل بــا بیــان اینکــه خطــر 
ــا دشــمنان نیــز  آســیب هــای اجتماعــی از خطــر جنــگ ب
ــوی  ــزی جل ــه ری ــا برنام ــد ب ــه داد: بای بیشــتر اســت، ادام
ایــن آســیب هــا را گرفت.کــودکان کاری هســتند کــه 
خودشــان را بــه مراکــز و موسســات خیریــه نگهــداری 
ــد از  ــن موسســات بع ــد و ای ــی مــی کنن ــودکان کار معرف ک
انجــام آزمایــش هــای بالینــی آنهــا را پذیــرش مــی کننــد.

تکلیف کودکان کار و خیابانی در استان کرمان 
هرچه زودتر روشن شود

ــوع  ــه در موض ــود ک ــه ب ــر 98 گفت ــان 25 تی ــتاندار کرم اس
کــودکان خیابانــی اتهامــی متوجــه بهزیســتی نیســت.فدایی 
ــکاری  ــک و هم ــد کم ــا بای ــتگاه ه ــر دس ــه دیگ ــزوده ک اف
ــف  ــا تکلی ــند ت ــته باش ــازمان را داش ــن س ــا ای ــا الزم ب ه
ــر  ــه زودت ــان هرچ ــتان کرم ــی در اس ــودکان کار و خیابان ک
ــد  ــه بای ــرده ک ــاره ک ــم اش ــن ه ــه ای ــود.وی ب ــن ش روش
ــا  ــرای آنه ــوند و ب ــوزش داده ش ــع آوری و آم ــودکان جم ک
کار ایجــاد شــود و همــه مــا مســئول اجــرای ایــن موضــوع 
ــی  ــتیم.توجه اصول ــتی هس ــازمان بهزیس ــت س ــا مدیری ب
ــف  ــد از ک ــه نبای ــت ک ــالتی اس ــی رس ــذر دوران کودک ــه گ ب
ــزی و  ــه ری ــد برنام ــرود و نیازمن ــانی ب ــه آس ــردان ب دولتم
ــون  ــد است.شــاید ایــن بحــث اکن ســرمایه گــذاری هدفمن
کــه اوضــاع اقتصــادی کشــور در شــرایط مناســبی نیســت، 
از اهمیــت بیشــتری برخــوردار باشــد و انتظــار مــی رود 
ــرای  ــوع ب ــن موض ــه ای ــا ورود ب ــه ب ــوولین مربوط مس
ــد. ــدم بردارن ــی ق ــزرگ اجتماع ــل ب ــن معض ــل ای ح

مدیر عامل موسسه خیریه نسیم مهر قدسیان 
به »کرمان نو« گفت: قریب به ۵ ماه است که 
سازمان بهزیستی کرمان یارانه کودکان تحت 

پوشش ما را پرداخت نکرده است.حسین 
فاطمی نیا افزود: برای پرداخت کمک هزینه 
این بچه ها ما در لیست حسابرسی بهزیستی 

قرار داریم اما آنها می گویند بودجه نداریم.مدیر 
کل بهزیستی استان کرمان نیز در اینباره به ما 

گفته که کمک هزینه هر کودک در هر شبانه روز 
قریب ١۴٠٠٠تومان است که تا کنون 2٠درصد 

تامین و پرداخت شده است و ٨٠درصد معوقه 
دارند. فاطمی نیا در ادامه صحبت های خود به 

صراحت بیان کرد:  عالرغم اینکه بین کودکان 
کار معضل اعتیاد وجود دارد ولی در کرمان 
مرکزی برای ترک اعتیاد این کودکان وجود 
ندارد. در رابطه با این موضوع از صادق زاده 
مدیرکل بهزیستی پرسیدیم،وی عنوان کرد: 

متولی ترک اعتیاد دانشگاه علوم پزشکی است 
که کودکان زیر ۶سال در بیمارستان افضلی و 

باالی آن در شهید بهشتی ترک می کنند.

در استان کرمان، مرکزی برای ترک اعتیاد کودکان کار وجود ندارد

اعتیاد، کودکان کار استان را تهدید می کند

ایـن روزهـا نمـودار افزایـش تعداد کودکان کار در سـطح شـهرها با شـیب نسـبتا تندی در 
حـال صعـود اسـت و حـاال آنها بـه جـز جدایی ناپذیری از شـهرها تبدیـل شـده اند.کودکان، 
سـرمایه هایی هسـتند کـه مراقبـت هـای فکـری، مهارتـی و تقویت دامنـه تعلیـم و تربیت 
آنهـا الزمـه ی توسـعه هـر جامعـه ای اسـت.بر اسـاس تعریـف کنوانسـیون حقـوق کودک 

سـازمان ملـل متحـد، کـودک به هـر فرد زیـر ۱۸سـال در جامعـه گفته می شـود.

مدیـر کل بهزیسـتی اسـتان کرمـان در گفـت 
و گـو بـا »کرمـان نـو« گفـت:در ٩ ماهه اول 
سـال جـاری قریب بـر ٧۵٠ کـودک از مراکز 
مربوطـه خدمـت گرفتـه انـد کـه احتمـاال تـا 
١٠٠٠رد کند.عبـاس  از  رقـم  ایـن  سـال  آخـر 
بـه  مربـوط  آمارهـای  افـزود:  زاده  صـادق 
حـوزه آسـیب هـا قطعـی نیسـتند و همیشـه 
و  مرجـع  هیـچ  کـه  دارنـد  پنهانـی  نیمـه 
دسـتگاهی بـه آنها دسترسـی پیدا نمـی کند.
آمارهـای موجـود نیز بر اسـاس تعـداد افراد 
خدمـت گرفته شـده اسـت.به گفته وی سـال 
گذشـته ١٠۶3 کـودک خیابانـی کـه درصدی 
از آنهـا کـودک کار بودنـد، از مجموعـه هـای 
کردند.صـادق  دریافـت  خدمـت  بهزیسـتی 
ایـن تعـداد کـودک،  از  ادامـه داد کـه  زاده 

حـدود ۵۵ تـا ۶۰ درصـد افاغنـه هسـتند. 

 شکوفه نبی زاده
خبرنگار/کاغذ  وطن
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اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان
اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک زرند

هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیت ثبتـی اراضی و سـاختمان هـای فاقد 
سـند رسـمی- اگهـی موضـوع ماده 3 قانـون و مـاده 13 آئین نامه قانـون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی و اراضی و سـاختمان های فاقد سـند رسـمی برابر رای شـماره 139860319008001981 هیات 
دوم موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضی و سـاختمان های فاقد سـند رسـمی 
مسـتقر در واحـد ثبتـی حـوزه ثبت ملـک زرند تصرفـات مالکانه بامعـارض متقاضـی خانم بتول 
مومنی رق آبادی فرزند باباخان بشـماره شناسـنامه 1 در یک باب خانه به مسـاحت 593 مترمربع 
پـاک 3 فرعـی از 6۴12 اصلـی واقـع در زرنـد بلـوار جنـت کوچـه 3 پـاک 20 خریـداری از مالک 
رسـمی آقـای مجتبـی نظریـان محرز گردیده اسـت. لذا به منظـور اطاع عموم مراتـب در دو نوبت 
به فاصله 15روز آگهی می شـود در صورتی که اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیت متقاضی 
اعتراضی داشـته باشـند می توانند از تاریخ انتشـار اولین اگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به 
این اداره تسـلیم و پس از اخذ رسـید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسـلیم اعتراض، دادخواسـت 
خـود را بـه مراجـع قضایـی تقدیـم نماینـد. بدیهی اسـت در صـورت انقضـای مدت مذکـور و عدم 

وصـول اعتـراض طبـق مقررات سـند مالکیت صـادر خواهد شـد. م/ الف 198
تاریخ انتشار نوبت اول: 98/10/18
تاریخ انتشار نوبت دوم: 98/11/2

حسین توحیدی نیا- رییس ثبت اسناد و امالک شهرستان زرند

حصر وراثت 
احترامـا در خصـوص دادخواسـت تقدیمـی خواهـان فاطمـه محمـد علـی زابلـی  بـه 
خواسـته حصروراثـت توضیـح داده شـادروان خدیجـه محمد علی زابلـی فرزند جنگی 
بـه شـماره  ملـی 5369812261 در تاریـخ 1398/07/07در اثـر بیمـاری قلبـی فـوت نمـوده ووارث 

حین فـوق عبارتنـد از :
1-نجات محمد علی زابلی فرزند شهقلی به شماره ملی 5369780870)همسر متوفی (

2-فاطمه محمد علی زابلی فرزند نجات به شماره ملی 536031161۴
3-محدثه محمد علی زابلی فرزند نجات به شماره ملی53600369۴1

۴-معظمه محمد علی زابلی فرزند نجات به شماره ملی 536126۴69 
5-هوشنگ  محمد علی زابلی فرزند نجات به شماره ملی3150055539)فرزندان متوفی (
6-خانم جان  محمد علی زابلی فرزند محمد به شماره ملی5369۴17997)مادر متوفی (

لـذا مراتـب یـک نوبت در روزنامه کثیر االنتشـار محلی آگهی میشـود چنانچه کسـی اعتـراض دارد 
یـا وصیـت نامـه ازمتوفـی نـزد اشـخاص باشـد یک مـاه از نشـر آگهـی بـه دادگاه تقدیـم دارد واال 

گواهـی صـادر خواهد شـد .
 رئیس شوراحل اختالف شماره-حسین کوهستانی  -۸۰۱

حصر وراثت 
اکبـر  دادخواسـت  بـه  توجـه  بـا  اسـت  خواهشـمند  احترامـا 
سـابقی نـژاد فرزنددادعلـی بـه طرفیـت ورثـه مرحـوم دادعلـی 
سـابقی نـژاد فرزنـد --- به شـماره ملی5369693706به خواسـته حصر 
وراثـت خواهشـمند اسـت ورثـه مرحـوم در یک نوبـت روزنامه چاپ شـود 
کـه چنانچـه ورثـه ای دیگـر یـا وصیت نامه ای در دسـت کسـی باشـد به 
ایـن شـورا مراجعـه نمائیـد ودر غیـر اینصـورت گواهـی حصر وراثـت صادر 

خواهـد شـد .ورثه :
1-خاتون سـابقی نژاد فرزند در محمد به شـماره ملی 536969371۴)همسر 

منوفی (
2-حوری سابقی نژاد فرزند دادعلی به شماره ملی 53695201۴3

3-اکبرسابقی نژاد فرزند دادعلی به شماره ملی5369520151
۴-پری سابقی نژاد فرزند دادعلی به شماره ملی5369520161    

شوراحل اختالف –بخش جازموریان –م الف :۸۰۰

فقدان سند مالکیت 
بـه  بختیـار  فرزنـد  خواجـه  شـها  خانـم  اینکـه  بـه  نظـر 
 ۴723۴26711 ملـی  شـماره  و   39 شناسـنامه  شـماره 
صـادره از کویـت مالـک ششـدانگ یکبـاب خانـه دارای پـاک 695 
فرعـی از یـک- اصلـی واقـع در شـهر کهنـوج، لطفـی آبـاد روبـروی 
پمـپ بنزیـن شـهید زابلـی قطعـه یـک بخـش ۴6 کرمـان کـه سـند 
محلـی   39 دفتـر   379 صفحـه   6635 ثبـت  ذیـل  آن  مالکیـت 
تسـلیم  و  صـادر   91 سـال  ج  سـری   8۴8151 چاپـی  شـماره  بـه 
گردیـده، ضمـن تسـلیم دو بـرگ استشـهادیه محلـی تصدیـق امضاء 
شـده اعـام نمـوده کـه سـند مالکیـت پـاک فـوق مفقـود شـده و 

المثنـی نمـوده اسـت، لـذا باسـتناد تبصـره یـک  در خواسـت سـند 
اصاحـی مـاده 120 آییـن نامـه قانـون ثبت مراتـب یک نوبـت آگهی 
میشـود تـا چنانچـه کسـی مدعـی انجـام معاملـه نسـبت بـه ملـک 
فـوق الذکـر یـا وجـود سـند مالکیـت نـزد خـود میباشـد ظـرف مدت 
شهرسـتان کهنـوج  ثبـت  اداره  بـه  آگهـی  انتشـار  تاریـخ  از  روز  ده 
مراجعـه و اعتـراض خـود را ضمـن ارائـه اصل سـند مالکیت یا سـند 
معاملـه تسـلیم نمایـد و اال پـس از مـدت مذکـور نسـبت بـه صـدور 

اقـدام خواهـد گردیـد. المثنـی  مالکیـت  سـند 
اصغر نارویی- رئیس ثبت اسناد و امالک کهنوج
م الف: ۲33۶

اگهی 
بدیـن وسـیله به اقای علیرضـا اکبری جیرفتی 
36790و  شـماره  شناسـنامه  خوبیـار  فرزنـد 
ش ملـی 2990365771صـادره از کرمـان ابـاغ مـی شـود 
کـه خانـم فیـروزه بلـوچ اکبـری بـاب بینـی فرزنـد مـراد 
جهـت وصـول مهریـه خـود بـه اسـتناد سـند صداقیـه 
شـماره3973مورخ 82/0۴/19علیـه شـما اجرائیـه صـادر 
نمـوده وپرونـده اجرائـی بـه کاسـه 9800286در ایـن ادراه 
تشـکیل شـده وطبـق گـزارش مـورخ 98/10/11مامـور اباغ 
،محـل سـکونت شـما جهـت اباغ واقعی شـناخته نشـده 
،لـذا بنـا به تقاضای بسـتانکار طبق ماده 18ائیـن نامه اجرا 
مفـاد اجرائیـه فقـط یـک نوبـت در یکـی از روزنامـه هـای 
کثیـر االنتشـار محلـی اگهـی مـی شـود وچنانچـه ظـرف 
مـدت ده روز از تاریـخ ایـن اگهـی کـه روز ابـاغ محسـوب 
مـی گردد،نسـبت بـه پرداخـت بدیهی خـود اقـدام ننمایید 

،عملیـات اجرائـی جریـان خواهـد یافـت .
مسول واحد اجرای اسناد رسمی کهنوج –اصغر ناروئی
م الف :۲33۲

حصر وراثت  
تقدیمـی  دادخواسـت  خصـوص  در  احترامـا 
خواسـته  بـه  زمانخانـی  کریـم  خواهـان 
زمانخانـی  سـمیه  شـادروان  داده  توضیـح  حصروراثـت 
فرزنـد کریـم بـه شـماره  ملـی 5360089962  در تاریـخ 
1393/3/19دربنـدر عبـاس فـوت نمـوده ووارث حین فوق 

عبارتنـد از :
1-نصرت پور فاحی فرزند سیف هللا )مادر متوفی (                   
  ) متوفـی  )پـدر  بهـادر  فرزنـد  زمانخانـی  2-کریـم 
االنتشـار  روزنامـه کثیـر  در  نوبـت  یـک  مراتـب  لـذا 
محلـی آگهـی میشـود چنانچـه کسـی اعتـراض دارد 
یـا وصیـت نامـه ازمتوفـی نـزد اشـخاص باشـد یـک 
مـاه از نشـر آگهـی بـه دادگاه تقدیـم دارد واال گواهـی 

صـادر خواهـد شـد .
 رئیس شوراحل اختالف شماره دو  -بهروز عربی -۷۹۹

زیرساختهاوتسهیالتواحدهایصنعتی
جنوبکرمانتامینمیشود

کامکشاورزانجنوبکرمانتلخشد

صبـح دیـروز با حضور معـاون وزیر صنعـت، معدن 
و تجـارت خـط انتقـال بـرق 20 کیلـو وات شـهرک 
صنعتـی منوجان با اعتباری بالغ بـر 9 میلیارد ریال 

بـه بهره برداری رسـید.
محسـن صالحی نیـا معـاون وزیـر صنعـت، معدن 
و تجـارت و مدیـر عامـل سـازمان صنایـع کوچـک 
آئیـن  ایـن  در  صنعتـی کشـور  هـای  شـهرک  و 
اظهارداشـت: بـا توجـه بـه بازدیـدی کـه از شـهرک 
صنعتـی این شهرسـتان داشـتم بنا شـد 80 درصد 
مناطـق محـروم در نظـر گرفتـه شـود چـرا کـه این 
مناطـق  و  دارد  زیـادی  محرومیت هـای  منطقـه 
صنعتـی آن باید گسـترش پیدا کند.وی بیـان کرد: 
آنچه که برای تسـهیل مشـکات سـرمایه گذاری در 
ایـن منطقـه الزم باشـد انجـام می شـود و می طلبد 
شـهرک صنعتی این شهرسـتان مسـتقل شـود که 
بتوانـد تجهیـزات و ماشـین آالت در این منطقه نیز 
مسـتقر شـود.مدیر عامـل سـازمان صنایـع کوچک 
و شـهرک هـای صنعتـی کشـور با اشـاره بـه اینکه 
مشکات و مسائل این منطقه در جلسه ای بررسی 
می شـود افـزود: ایجـاد زیرسـاخت های تولیـد نیز 

بـرای ایـن منطقـه فراهـم می شـود.وی افـزود: بـا 
توجـه به وجـود پتانسـیل های زیـاد در این منطقه 
در تامین زیرسـاخت ها و تسهیات برای واحدهای 
صنعتـی از لحـاظ آب و بـرق مشـکلی وجـود ندارد 
و قابلیـت تامیـن دارد. صالحی نیـا بـا بیـان اینکـه 
تسـهیات ویژه ای برای ترغیـب واحد های تولیدی 
می شـود گفـت:  ارائـه  مناطـق  ایـن  بـه  بیشـتر 
متقاضیـان می تواننـد با مراجعه به سـازمان صمت 
زمیـن مـورد نظر خـود را دریافت کننـد و بانک های 
عامـل نیـز  در ارائـه تسـهیات بـا آنهـا همـکاری 
می کننـد و از تمـام ظرفیت هـای قانونی برای کمک 

بیشـتر بـه ایـن مناطـق اسـتفاده می کنیم.
مسـلم مروجی مدیـرکل صنعت، معـدن و تجارت 
جنـوب اسـتان کرمـان نیـز در اظهـار داشـت: ایـن 
منطقه ظرفیت بسـیار خوبی برای گسترش مناطق 

صنعتی و معدنـی دارد.
وی بـا بیـان اینکـه منوجـان شهرسـتان معدنـی 
اسـت گفـت: بزرگ تریـن معـدن کرومیت کشـور و 
خاورمیانـه در منوجان اسـت که ظرفیت بهره برداری 
از بیـش از 200 هـزار تن کرومیـت در آن وجود دارد.

رئیـس سـازمان جهاد کشـاورزی جنوب کرمـان گفت: 
خیـارکاران جنـوب کرمـان امسـال بـا مشـکل خریـد 
محصـول روبـرو هسـتند و تولیدشـان روی دستشـان 

مانـده و زیـان بسـیاری دیـده اند.
رئیـس سـازمان جهـاد کشـاورزی  برخـوری  سـعید 
جنـوب کرمانگفت: جنوب کرمان با دارا بـودن 172 هزار 
هکتـار سـطح زیـر کشـت خیـار مقـام اول کشـور را در 

زمینـه تولید ایـن محصـول دارد.
اسـتان  جنوبـی  درشهرسـتان های  افـزود:  برخـوری 
کرمـان، سـالیانه ۴71 هزارتن محصـول خیار تولید می 
شـود.او بیـان داشـت: بـه دلیـل لغـو صـادرات 19 قلم 
کاالی ایرانـی بـه عـراق از جمله خیار، امسـال محصول 
تولیـدی بر روی دسـت کشـاورزان مانده اسـت و هیچ 

فروشـی انجـام نمی شـود.
رئیـس سـازمان جهاد کشـاورزی جنوب کرمـان گفت: 
بـا توجـه بـه اینکـه یکـی از هدف هـای مهـم بـازار در 
بحـث صـادرات خیار به کشـور عـراق بوده اسـت اکنون 
مشـکاتی را بـه دلیـل کمبود تقاضـا و افزایـش تولید 

داریم.
او بیـان داشـت:درخصوص صـادرات خیـار خـاردار بـه 
کشـور روسـیه تـا کنـون مشـکلی نداشـته ایم، امـا، به 
دلیـل بعـد مسـافت و طوالنی بـودن مسـیر ماندگاری 

محصول کم اسـت و محصول زمانی به دسـت خریدار 
مـی رسـد کیفیـت الزم را نـدارد و ایـن موضـوع سـبب 

شـده تـا بـازار هـدف را از دسـت بدهیم.
مشـکات  از  دیگـر  یکـی  کـرد:  تصریـح  برخـوری 
کشـاورزان جنـوب، تولید و کاشـت گلخانه ای در سـایر 
اسـتان هـا اسـت کـه ایـن افزایـش تولیـد در کشـور  
باعـث شـده محصـول تولیـدی جنـوب بیـش از بـازار 

مصـرف باشـد و تقاضایـی نداشـته باشـد.
او اظهار داشـت:اکنون محصول خیار تولیدی در جنوب 
کرمان تنها به چند مقصد، اقلیم کردسـتان، قزاقسـتان 
و ترکمنسـتان و کشـور ها ی شـوروی سـابق صادر می 
شـود.رئیس سـازمان جهـاد کشـاورزی جنـوب کرمان 
بیـان داشـت: تنهـا راه حـل حمایـت از خیـارکاران و 
کشـاورزان جنـوب در زمینـه محصـول تولیـدی، حذف 
تعرفه های باالی صادراتی بر اسـاس توافقنامه اوراسـیا 
اسـت کـه در صـورت انجـام ایـن موضـوع بسـیاری از 
مشـکات کشـاورزان رفـع می شـود و صـادرات منظم 

انجـام می شـود.
جنـوب کرمـان، بـا تولیـد سـالیانه 172 هـزار هکتـار 
محصـول خیـار مقـام اول تولیـد را در کشـور داراسـت، 
امـا همچنـان بـرای بـازار یابـی محصـول و صـادرات با 

مشـکل مواجـه اسـت.
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روزنامه اجتماعی، فرهنگی، سیاسی، اقتصادی استان کرمان
صاحب امتیاز: موسسه مطبوعاتی پیام آوران

مدیر مسئول:روح هللا خدیشی
زیر نظر شورای نویسندگان

نشانی کرمان: خیابان شهید بهشتی، کوچه شماره 10، نبش شرقی 2
نشانی جیرفت: خیابان مسجد جامع کوچه بن بست نرسیده بیمه مرکزی ایران

اولین ساختمان، سمت چپ طبقه اول

جیرفت: 09131۴8868۴     ۴321368۴-85- 03۴
تلفنخانه کرمان: 03۴-32۴87۴77

ایمیل تحریریه: 
kaghazevatan@gmail.com

ایمیل سازمان آگهی ها: 
kaghazevatan.adv@gmail.com 

مدیر اجرایی: حمید باقری 
مدیر داخلی: سمیه خدیشی

تحریریه: نجمه سعیدی
گرافیک: فاطمه خواجویی

صفحه آرایی: ندا صفاریان  

روابط عمومی: شکوفه نبی زاده
عکس: یاسر خدیشی

جامعه:  راضیه زنگی آبادی
توزیع: اصغر صانعی

نظرات نویسندگان دیدگاه شخصی آنان بوده و لزوما دیدگاه روزنامه نیست . 

667 پیاپــی  شــماره  ســوم     ســال       1398 بهمــن   2 چهارشــنبه   

پیش چاپ و چاپ: مهدوی)03432134838(

سامانه ی پیامکی: 10003432117834  نمابر: 021-89776547

پشــت پرده رابطــه AFC و عربســتان لــو رفــت! البــی گــری ســعودی ها در کنفدراســیون فوتبــال 
آســیا کــه منجــر بــه محرومیــت تیــم هــای باشــگاهی از میزبانــی در رقابت هــای پیــش رو شــد، 

khabaronline ســوژه کارتونــی از محمدرضــا میرشــاه ولــد در شــهروند شــده اســت. /از صفحــه

بچه ها به 5 دلیل خوشبختند
1.گریه می کنند چون دوست دارند همان لحظه سبک شوند.

2.قهر که می کنند، زودآشتی می کنند چون کینه ندارند.
3.چیزی که می سازند زود خراب می کنند چون به دنیا دلبستگی ندارند.

۴.با خاک بازی می کنند چون تکبر ندارند.
5.خوراکــی ای کــه دارنــد زود می خورنــد و بــرای فــردا نگــه نمی دارنــد چــون طمــع یــا آرزوهــای 

hamshahrinews دراز ندارنــد. / از صفحــه

آوای محلی           

دِل ُظهرِ َیوه داغت َشمیده
ُدراغی ِگفِتهی رنگت پریده

دگه بی فاِیدن هی داد و غالت
َنُمش دل ور زمین مرگت رسیده

شاعر :  منصور رئیسی

َب ِمث انباِه   گَرما ُخَورده زیِله
دو ِچشمی َهم َدَرهِته  مثِل تیَله
َطَرف  ُنمزادِیه ُو  ساِگ    کاوار

ادوزِه  روِی چاروکی  َملیَله

شاعر :  مهدی جاللی

  در اینستاگرام چه خبر

  در اینستاگرام چه خبر

در سال گذشته در چنین روزی کاغذ وطن در 

مورد رسیدن لوله کشی گاز به جنوب 

استان نوشت، وعده ای که بعد از یک سال 
هنوز محقق نشده است.

سال 
گشت

عکس نوشت

 گاهی
تمام جمعیت شهر

همان یک نفریست
که نیست ...

عباس موسوی

عکس: 
حسین امینی

آرامگاه مشتاقیه در کرمان از جمله بناهای تاریخی 
است که مربوط به دوره قاجاریه است که امروزه در میان محدوده 
ی شهری کرمان قرار گرفته و در گذشته خارج از شهر و در جوار 
قبرستان کهنه قرار داشته است. این آرامگاه در ابتدا محلی بوده 
به منظور تدفین میرزاحسین خان راینی که حاکم کرمان بوده و 
در اواخر دوره زندیه و جد اعای سادات معروف به میرحسینی راینی نیز ساخته شده بوده 

است.

جاذبه

صنایع

 منجوق دوزی

یکـی از رودوزی هـای زیبـا و سـنتی ایـران اسـت. در زمـان هـای 
بسـیار دور ، چادرهـا ، قالـی هـا و لبـاس هـای خود را بـا جواهرات 
تزئیـن مـی کردند و بعد ها منجوق به همین منظور اسـتفاده شـد.

معرفی 

وعدهپرداختحقوقکارکنانشهرداریجبالبارز
به گفته شهردار جبالبارز تا انتهای بهمن ماه حقوق معوقه کارکنان شهرداری پرداخت می شود و هیچ 

تصمیمی مبنی بر تعدیل نیرو وجود ندارد

در میــان مشــکات اقتصــادی زیــادی کــه ایــن 
روزهــا دامــن بســیاری از مــردم را بــه خصــوص 
ــی  ــه اســت گاه ــروم را گرفت ــق مح ــردم مناط م
نگرانــی از بیکارشــدن یــا پرداخــت نشــدن حقوق  
مشــکلی مضاعــف مــی شــود. چنــد روزی اســت 
کــه برخــی از کارکنــان شــهرداری جبالبــارز بــا مــا 
تمــاس گرفتــه و گلــه خــود را از عــدم پرداخــت 
ــرده  ــام ک ــود اع ــه خ ــد ماه ــه چن ــوق معوق حق
ــن  ــذ وط ــه کاغ ــان ب ــن کارکن ــی از ای ــد. یک ان
گفــت: چنــد مــاه اســت کــه حقــوق مــا پرداخــت 
نشــده اســت  از کارگــر تــا کارمنــد بــدون حقــوق 
کار مــی کنیــم ، دیگــر کســی نمانــده بــرای 
ــس  ــچ ک ــم، هی ــرض کنی ــی از او ق ــرج زندگ خ
ــه  ــی ک ــواده های ــا نیســت، خان ــر م ــه فک ــم ب ه
ــد  ــه سرپرستشــان کارمن ــد ک ــا شــده ان اســیر م
انــگار  دارنــد؟  اســت،چه گناهــی  شــهرداری 
ــر  ــی دیگ ــد. یک ــرده ان ــم ک ــا را طلس ــوق م حق
ــاوه  ــت: ع ــارز گف ــهرداری جبالب ــران ش از کارگ
بــر اینکــه حقــوق مــا  چنــد مــاه  پرداخــت 
نشــده جــرات اعتــراض کــردن هــم نداریــم 
ــد  ــم حقوقمــان را نمــی دهی مــی ترســیم بگویی
ــر  ــاوه ب ــن موضــوع ع ــد. ای ــرو کنن ــل نی ، تعدی
ــر  ــرای مــا داشــته، ب مشــکات اقتصــادی کــه ب
ــواده هایمــان هــم تاثیــر گذاشــته ،  روحیــه خان
ــد.  ــان کنن ــند، اخراجم ــی کش ــار م ــر روز انتظ ه
ــز  ــه چی ــد هم ــی کنن ــر م ــاال مســووالن فک احتم
ــم  ــر ه ــی کنند.اگ ــه کاری نم ــت  ک ــادی اس ع
یــک  شــهرداری  مــی گوینــد  بزنیــم  حــرف 
ــدارد. ــد ن ــردان اســت. و در آم ــود گ بخــش خ
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کار می کنند

ایــن  تاییــد  بــا  جبالبــارز  شــهردار  ســعیدی 
ــان  ــوق کارکن ــت حق ــی اس ــد ماه ــه چن ــه ک نکت
شــهرداری جباالبــارز پرداخــت نشــده اســت، 
بــه کاغــذ وطــن گفــت:  »پولــی در حســاب 
ــت  ــوق را پرداخ ــا حق ــه م ــت ک ــهرداری نیس ش
شــده  معــوق  همــه کارکنــان  حقــوق  کنیــم 
ــی  ــم فرق ــان ه ــه کارکن ــن و بقی ــن م اســت، بی
ــرد:  ــادآوری ک ــارز ی ــهردار جبال ب ــی کند.«ش نم
ــت  ــاد اس ــهرداری زی ــن ش ــان ای ــداد کارکن »تع
ــی  ــخت م ــا را س ــت ه ــوع پرداخ ــن موض همی
ــا  ــاب م ــه حس ــول ب ــه پ ــی ک ــر  زمان ــد، ه کن
ــد  ــن چن ــم، همی ــی کنی ــا پرداخــت م ــد م بریزن
وقــت پیــش 120 میلیــون تومــان بــه شــهرداری 
ــن  ــا بی ــه م ــد، ک ــاص دادن ــارز اختص ــال ب جب

کارکنــان تقســیم کردیــم، البتــه اکثــر شــهرداری 
هــا ایــن مشــکل را دارنــد.« بــه گفتــه ســعیدی 
ــه  ــارز مشــغول ب ــال ب ــر در شــهرداری جب ۴2 نف
ــا بیــان ایــن  کار هســتند. شــهردار جبــال بــارز ب
نکتــه کــه تعــداد کارکنــان زیــاد اســت،گفت: 
»مــا  بــا اینکــه نیــرو مــازاد نیــاز   داریــم ولــی 
ــم،  ــرو نداری ــل نی ــرای تعدی ــی ب ــچ تصمیم هی
ــا  ــعیدی ت ــد.« س ــت باش ــان راح ــال کارکن خی
ــق  ــارز  از طری ــال ب ــهرداری جب ــرد: »ش ــد ک کی
کــرده  پیگیــری  تهــران  شــهرداری  ســازمان 
بــه  تومــان  میلیــون   500 قراراســت  و  اســت 
حســابمان بریزنــد  و حســاب هــا را بــه روز  
ــم   ــری کردی ــرد: پیگی ــان ک ــعیدی بی ــم. س کنی
حقــوق کارکنــان  مــاه  بهمــن  اخــر  تــا  کــه 

ــود.«   ــت  ش ــهرداری پرداخ ش

 شــهرداری جبالبارز درآمدی ندارد
شــهرداری  خیلــی  »االن  گفــت:  ســعیدی   
ــد فقــط درکان  هســتند کــه حقــوق معوقــه دارن
روز  بــه  شــهرداری  حقــوق کارکنــان  شــهرها 
ــا  ــهرداری ه ــای  ش ــزی ه ــون واری ــت،  چ اس
ــی  ــا چــون جمعیت ــت اســت، م براســاس جمعی
کمــی داریــم ایــن مشــکل هــم بــه وجــود 
ــه  ــن هم ــه  بی ــوق معوق ــدار حق ــه مق دارد.البت
ــارز  ــکاران یکســان نیســت.« شــهردار جبال ب هم
ــت: »  ــا گف ــن مشــکل شــهرداری ه ــورد ای در م
ایــن مشــکل بایــد  ریشــه ای حــل شــود ، بایــد  
ایــن موضــوع در مجلــس مطــرح شــود تــا  بــه 
ــا  ــهرداری ه ــون ش ــود چ ــل ش ــل ح ــور کام ط
ــی هســتند و شــهرداری  ــه دولت ــای نیم ارگان ه
هایــی کــه نتواننــد خودشــان درآمــد داشــته 
باشــند در پرداخــت هزینــه هایشــان بــا مشــکل 
ــه  ــان ب ــط چشمش ــرا فق ــوند زی ــی ش ــرو م روب

پرداخــت هــای دولتــی اســت، مــا هــم در 
جبالبــارز همیــن مشــکل را داریــم. در شــش 
مــاه ســرد ســال ســاخت و ســازی هــم صــورت 
نمــی گیــرد و عمــا درآمــد شــهرداری صفــر مــی 
ــوم تریــن  شــود. « کارگــران شــهرداری هــا مظل
ــژه  ــه وی ــا توج ــتند و قطع ــی هس ــان دولت کارکن
مســووالن را مــی طلبــد، خانــواده هایــی کــه 
ــدی ای اســت  ــوق کارمن ــا، حق ــد آنه ــا در آم تنه
ــا  ــن روز ه ــواده دارد،  ای ــت خان ــر پرس ــه س ک

ــد. ــی گذرانن ــدی را م ــم و امی ــر از بی روزگار پ

نجمه سعیدی
دبیر تحریریه/ کاغذ وطن

سـعیدی شـهردار جبالبارز بـا تایید این نکتـه که چند 
ماهـی اسـت حقـوق کارکنـان شـهرداری جباالبـارز 
پرداخـت نشـده اسـت، به کاغـذ وطن گفـت:  »پولی 
در حسـاب شـهرداری نیسـت که ما حقوق را پرداخت 
کنیـم حقـوق همـه کارکنان معوق شـده اسـت، بین 
مـن و بقیـه کارکنـان هـم فرقی نمـی کند.«شـهردار 
ایـن  کارکنـان  »تعـداد  کـرد:  یـادآوری  جبال بـارز 
شـهرداری زیـاد اسـت همیـن موضـوع پرداخت ها 
را سـخت مـی کنـد، هـر  زمانـی کـه پـول به حسـاب 
مـا بریزند مـا پرداخت مـی کنیم، همیـن چند وقت 
پیـش ۱۲۰ میلیـون تومـان به شـهرداری جبـال بارز 
اختصـاص دادنـد، کـه مـا بیـن کارکنـان تقسـیم 
کردیـم، البتـه اکثـر شـهرداری هـا ایـن مشـکل را 
دارنـد.« به گفته سـعیدی ۴۲ نفر در شـهرداری جبال 
بـارز مشـغول بـه کار هسـتند. شـهردار جبـال بـارز با 
بیـان این نکته کـه تعـداد کارکنان زیاد اسـت،گفت: 
»مـا  بـا اینکـه نیـرو مـازاد نیـاز   داریـم ولـی هیـچ 
تصمیمـی بـرای تعدیل نیـرو نداریم، خیـال کارکنان 

باشـد.«  راحت 
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کتاب

بادبادک باز

کتـاب بادبـادک بـاز روایتی اسـت از زندگی امیر، یک پسـر افغانی 
کـه بـه عنـوان اول شـخص داسـتان را بازگـو مـی کند.داسـتان 
قبـل از اغتشاشـات افغانسـتان شـروع مـی شـود و در داسـتان با 

اغتشاشـات نیـز مواجـه می شـویم.

معرفی 

         در توییتر چه می گویند؟


