
بصیری معاون استاندار: شرایط فعلی نتیجه سهل انگاری مردم است

توپ مقصر وقوع پیک چهارم 
در زمین مردم
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 دست معدن مس بر گلوی روستاییان چهارگنبد
شماری از روستاییان منطقه چهارگنبد سیرجان به شیوه برداشت آب از سوی یک معدن مس اعتراض دارند در همین حال مدیرکل محیط  زیست 

 استان کرمان می گوید: معدن تخت گنبد در فهرست صنایع آالینده قرار دارد.

اتمام عملیات گمانه زنی باستان شناسی 
 محوطه کنار صندل جیرفت

مدیرعامل اتحادیه مرکزی دام سبک گفت: حدود 
۷۵درصد هزینه دامداری را خوراک دام تشــکیل 

می دهد و اگر قیمت نهاده ها پایین بیاید، مسلما روی قیمت تمام شده تأثیر می گذارد.به گزارش 
روابط عمومی سازمان مرکزی تعاون روستایی، افشین صدر دادرس اظهار کرد: اگر گوشت 
گوسفندی را کیلویی ۱۳۰هزار تومان در نظر بگیریم، ۴۶۸۰ میلیارد تومان گردش مالی در این 
بخش وجود دارد که رقم بزرگی است. بر اساس آمار، پاییز سال ۱۳۹۹ حدود ۶۰میلیون رأس 
دام سبک در کشور داشتیم و آذربایجان های غربی و شرقی و خراسان های شمالی و رضوی 

بیش ترین تولید دام سبک را داشته اند.

مدیرکل میراث  فرهنگی،گردشــگری و صنایع  دســتی استان کرمان 
گفت:عملیات گمانه زنی باستان شناسی محوطه کنارصندل جیرفت به  

منظور تعیین عرصه و حریم و همچنین حفاظت از آن ظرف مدت ۴۵ روز به اتمام رسید.
فریدون فعالی با اشاره به اینکه این پروژه از تاریخ ۱۸بهمن۹۹ آغاز شد و به مدت ۴۵ روز به طول 
انجامید،اظهار کرد:عملیات گمانه زنی باستان شناسی محوطه کنار صندل به سرپرستی دکتر نصیر 

اسکندری و با اخذ مجوز از سوی پژوهشگاه میراث فرهنگی کشور انجام شد.

نمی توان     با    جو
 ۷۰۰۰ تومانی توقع گوشت

  ۴۰هزارتومانی داشت
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۷۰ درصد ظرفیت 
تخت های بیمارستان 

کهنوج تکمیل شد

رونق در پس رکود بازار 
 مسکن دیده می شود
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ادامه مطلب را در  صفحه3  بخوانید 

تومــان  ۵۰۰ قیمــت              ۱۴۰۰ فروردیــن   2۳ دوشــنبه         ۹۵۸ پیاپــی  شــماره  چهــارم          ســال 

 زمان بندی کوچ عشایر اعالم شد زمان بندی کوچ عشایر اعالم شد  

۳۰۳۰ فروردین تا  فروردین تا ۲۰۲۰ اردیبهشت اردیبهشت

 کتابخانه شورای کتاب کودک تحت وب شد

 توزیع ۱۲ هزار بسته غذایی بین نیازمندان در فهرج 

معامله 3 میلیون و ۱۰۵ هزار سهم 
 در بورس کرمان 

عــام کــرد  شــورای کتــاب ا
نــه  بخا کتا بــع  منا مجموعــه 

تحقیقاتــی شــورا بــا همــکاری 
آذرخــش  پــارس  شــرکت 

 تحــت وب قــرار گرفتــه اســت.
ــه  ــن مجموع ــب، ای ــن ترتی ــه ای ب
منبــع  ر  ا ۴۰هــز شــامل  کــه 
مــه،  یان نا پا التیــن،  رســی،  فا
ســت،  ا  . . . و  مجلــه  لــه،  مقا
بــل  قا نایــن  آ صــورت  بــه 
. بــود هــد  خوا  جســت وجو 
کســانی کــه عضــو شــورای کتــاب 
کــودک هســتند، می تواننــد بــا 
ــه  ــود ب ــی خ ــد مل ــردن ک وارد ک
عنــوان »کلمــه کاربری« و شــماره 
ــز  ــوان »رم ــه عن ــود ب ــل خ موبای
ــود  ــری خ ــز کارب ــور« وارد می عب
ــت، رزرو و  شــده و درخواســت امان
ــته  ــخصی و ... را داش ــه ش کتابخان
ــتی و  ــای درخواس ــند. کتاب ه باش

رزروشــده پــس از ثبــت ســفارش، 
ــار  ــوری در اختی ــورت حض ــه ص ب
هــد گرفــت. ر خوا د قــرا فــرا  ا
غیرعضــو  د  فــرا ا همچنیــن 
شــورای کتــاب کــودک، کــه 
بــه اســتفاده از کتابخانــه ایــن 
نهــاد تمایــل دارنــد می تواننــد 
فــرم ثبــت نــام را پــر کــرده 
و درخواســت عضویــت خــود را 
بــرای کتابــدار ارســال کننــد و 
ر  بــدا ز کتا در بخــش پرســش ا
پرســش های  ننــد  ا می تو نیــز 
کننــد. مطــرح  ا  ر  خــود 

نــه  بخا کتا یت  ســا آدرس 
کتــاب  شــورای  تــی  تحقیقا
ســت. ا  Lib .cbc . i r کــودک 

ز  ا مــام جمعــه فهــرج گفــت: ا
آغــاز شــیوع ویــروس کرونــا 

تاکنــون بیــش از ۱۲ هــزار بســته 
غذایــی در قالــب طــرح کمــک 

ــدان  ــن نیازمن ــه بی ــای مومنان ه
 در فهــرج توزیــع شــده اســت.

مایــی،  قا آ الســام  ا حجــت 
شهرســتان  جمعــه  مــام  ا
هشــتمین  ز  غــا آ ز  ا فهــرج 
نــه  مومنا کمک هــای  مرحلــه 
رگاه محرومیــت  ز ســوی قــرا ا
ن  ا ر پاســدا ه  ســپا یــی  ا زد
مبــارک  ه  مــا نه  آســتا در 
د.  رمضــان در فهــرج خبــردا

او گفــت: در جهــت اطاعــت از 
فرمایشــات مقــام معظــم رهبــری 
جــرای  در هشــتمین مرحلــه ا
رزمایــش کمک هــای مومنانــه 
یــی  غذا بســته   ۴۰۰ یــع  توز
بیــن ۴۰۰ خانــوار نیازمنــد در 

 شهرســتان فهــرج آغــاز شــد.
فــزود:  مــام جمعــه فهــرج  ا ا
در لبیــک بــه فرمــان رهبــر 
معظــم انقــاب از آغــاز شــیوع 
در  کنــون  تا نــا  کرو یــروس  و
یــش کمک هــای  اجــرای رزما
مومنانــه افــزون بــر ۱۲ هــزار 
ن  عنــوا بــا  یــی  غذا بســته 
بیــن  نــه  مومنا کمک هــای 
ــت. ــده اس ــع ش ــان توزی  محروم
همــت  بــا   : کــرد ر  ظهــا ا و  ا
ــی  ــا همدل ــران ب ــیجیان و خی بس
و مشــارکت همــه جانبــه در کنــار 
محرومــان و نیازمنــدان تــا ریشــه 
کنــی ایــن ویــروس منحــوس 

خواهیــم بــود.

ــداد  ــان تع ــه ای کرم ــورس منطق در ب
ر ســهم  ۱۰۵ هــزا ۳ میلیــون و 
بــه ارزش بیــش از ۴۷ میلیــارد و 
 ۸۷۶ میلیــون ریــال معاملــه شــد.
بــه گــزارش باشــگاه خبرنــگاران 
ــون  ــداد ۳ میلی ــان، تع ــوان از کرم ج
ــش  ــه ارزش بی ــهم ب ــزار س و ۱۰۵ ه
۸۷۶ میلیــون  ۴۷ میلیــارد و  ز  ا
ــان  ــه ای کرم ــورس منطق ــال در ب ری

ــزان ۱۳  ــن می ــه از ای ــد ک ــه ش معامل
درصــد مربــوط بــه خریــد ســهام 
و ۸۷ درصــد مربــوط بــه فــروش 
ســهام بــوده کــه بــا تــاش ۸ 
ایســتگاه کارگــزاری فعــال در اســتان 
ــت.   ــیده  اس ــه انجــام رس ــان ب کرم
همچنیــن شــاخص کل بــا ۹,۲۱۴ 
واحــد کاهــش روبــرو شــد و بــه رقــم 

۱,۲۴۰,۶۹۷ واحــد رســید.
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خدیشی، موسسه پیام آوران

جناب آقای مهندس حمزه ای نژاد
شهردار محترم شهر درب بهشت

» انا لله و انا الیه راجعون «

و  شما  خدمت  را  بزرگوارتان  پدر  ناگهانی  درگذشت 
خانواده محترم تسلیت عرض نموده،از درگاه خداوند 
متعال   برای آن مرحوم غفران الهی و برای بازماندگان 

صبر مسئلت می نمائیم. 

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای جنوب کرمان

 فراخوان مناقصات عمومی  
یک مرحله ای 

اداره كل راهداری و حمل و نقل جاده ای جنوب استان کرمان در نظر دارد مناقصات عمومی ذیل را از طریق سامانه 
تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصات از دریافت اسناد مناقصات تا ارائه پیشنهاد مناقصه 
گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس “ www.setadiran.ir “  انجام 
خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای 

الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. 

تاریخ انتشار مناقصات در سامانه تاریخ 01/24/ 1400 می باشد.
مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصات از سایت : تا ساعت 13:00 روز شنبه مورخ  01/28/ 1400

مهلت زمانی ارائه پیشنهاد : تا ساعت 13:00 صبح روز یکشنبه مورخ  02/12/ 1400
زمان بازگشایی پاکت ها : ساعت 9:00 صبح روز دوشنبه مورخ  02/13/ 1400

اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت های الف : نشانی : 
اداره كل راهداری و حمل ونقل جاده ای جنوب استان کرمان به نشاني: جيرفت – کیلومتر 5 جاده کرمان_ابتدای شهرک صنعتی 

شماره 2 جیرفت و تلفن : 03443317492و 03443317564
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه : مرکز تماس : 02141934 ،  دفتر ثبت نام : 88969737 

و 85193768

مبلغ تضمين نوع تضمينمبلغ برآورد )لاير(عنوان پروژهشماره مناقصه
فهرست بها)لاير(

24/الف/99/46
اجرای عملیات خاکی و ابنیه فنی محور روستایی 
کلجک و نرگسان)تجدید( )همراه با ارزیابی کیفی(

10،876،393،872
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15/الف/99/46
اجرای عملیات خاکی و ابنیه فنی)روستای زارین(

)تجدید3(
5،490،000،000274،500،000

33/الف/99/46
اجرای عملیات خاکی محور دولت آباد بهرآسمان و 

زمین حسین)تجدید( )همراه با ارزیابی کیفی(
17،000،000،000850,000,000

31/الف/99/46
تکمیل پل محمدآباد تیاپ منوجان به میزان 3 دهانه 

6 متر)تجدید(
6،627،554،386331،377،719

راهداری 
سال 99

19/الف/99/46
اجرای عملیات پریمکت و آسفالت )بخش اسفندقه 
و نراب –رمون و ساغری()تجدید3()همراه با ارزیابی 

کیفی(
16،000،000،000800,000,000
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21/الف/99/46
اجرای عملیات خاکی و ابنیه فنی محور روستایی 

میجان شهرستان جیرفت)تجدید3()همراه با ارزیابی 
کیفی(

6،450،000،000322,500,000

22/الف/99/46
اجرای عملیات خاکی و ابنیه فنی محور روستایی 

نراب - رمون شهرستان جیرفت)تجدید3()همراه با 
ارزیابی کیفی(

4،002،929،468200,146,473

نوبت دوم

رئیس بیمارسـتان 
کهنـوج از تکمیـل 

۷۰ درصـدی ظرفیـت تخت های بیمارسـتان 
۱2 فروردین این شهرسـتان ابـراز نگرانی کرد 
و گفـت: بـا تـداوم این وضعیـت طـی روزهای 
آینـده ظرفیـت ایـن بیمارسـتان تکمیـل 
می شـود.مرتضی بیانی مقـدم بـا ابـراز نگرانی 
از تغییر وضعیـت بیماری کوویـد ۱۹و تکمیل 
شدن تخت های بیمارستانی در روزهای آینده 
گفت: تعداد بیماران مشـکوک و مبتال نسـبت 
بـه روزهایی کـه وضعیت شهرسـتان آبـی بود 

چهـار برابـر افزایش پیـدا کرده اسـت.

یک کارشناس بازار مسکن گفت: هم 
اکنون سه پارامتر رشد نسبی ساخت 

و ساز، رونق اقتصادی و رونق تولید 
ایجاد شده و با تأمل در معامالت مسکن 

مواجهیم اما نمی توان از واژه رکود 
 استفاده کرد.
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کاغذ استاندوشنبه 23 فروردین 1400

اتمام عملیات گمانه زنی باستان شناسی 
محوطه کنار صندل جیرفت

مدیرکل میراث  فرهنگی،گردشــگری و صنایع  دستی استان کرمان 
گفت:عملیات گمانه زنی باستان شناسی محوطه کنارصندل جیرفت به  
منظور تعیین عرصه و حریم و همچنین حفاظت از آن ظرف مدت ۴۵ 

روز به اتمام رسید.
فریدون فعالی با اشــاره به اینکه این پروژه از تاریخ ۱۸بهمن۹۹ آغاز 
شــد و به مدت ۴۵ روز به طول انجامید،اظهار کرد:عملیات گمانه زنی 
باستان شناسی محوطه کنار صندل به سرپرستی دکتر نصیر اسکندری 

و با اخذ مجوز از سوی پژوهشگاه میراث فرهنگی کشور انجام شد.
مدیرکل میراث  فرهنگی،گردشــگری و صنایع  دستی استان کرمان 
افزود:در این عملیات مشخص شد محوطه کنار صندل جیرفت دارای 
وســعتی بیش از ۶۰۰هکتار اســت که در نوع خود یکی از بزرگترین 

محوطه های باستانی پیش از تاریخ ایران محسوب می شود.
فعالی تاکید کرد:همچنین در این گمانه زنی محرز شد این محوطه دارای 
یک توالی فرهنگی از دوران مس و سنگ تا دوران اسالمی است که دوره 

شکوفایی و اوج آن مربوط به هزاره سوم پیش از میالد می شود.
او از آغاز پروژه مستند سازی و نقشه برداری محوطه کنار صندل جیرفت 
خبر داد و گفت: این پروژه به منظور تهیه پرونده ثبت جهانی عرصه و 

حریم این محوطه در حال انجام است.
فعالی بیان کرد:محوطه باستانی کنارصندل در دهه ۸۰ خورشیدی به 
سرپرستی دکتر یوسف مجیدزاده و تیمی متشکل از باستان شناسان 
بین المللی مورد کاوش قرار گرفت که به دنبال آن وجود یک شهر اولیه 

متعلق به عصر مفرغ در دره هلیل رود آشکار شد.
او با اشاره به اینکه محوطه کنار صندل یکی از مهمترین شهرهای عصر 
مفرغ در جنوب غرب آسیا و دارای ارزش جهانی است، خاطرنشان کرد: 

»محوطه کنار صندل در مرکز دشت جیرفت واقع شده است.

اجرای طرح 
اطعام مهدوی در کرمان 

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی)ره(استان کرمان گفت:به مناسبت 
ماه مبارک رمضان ۳۱۳ آشپزخانه در قالب طرح "اطعام مهدوی" در 
این استان راه اندازی می شود و سه میلیون پرس غذای گرم طبخ و بین 
نیازمندان استان توزیع می گردد.یحیی صادقی با بیان اینکه امسال 
نیز همچون سال های گذشته در آستانه ماه مبارک رمضان و به  منظور 
دستگیری از نیازمندان برنامه های متعددی توسط کمیته امداد اجرا 
می شود افزود:تمام مراحل کمک به نیازمندان در ماه مبارک رمضان 
با رعایت دقیق پروتکل های بهداشــتی انجام می شود.صادقی ادامه 
داد:امسال نیز در تاش هستیم به همت امدادگران،نیروهای بسیجی، 
جهادی، مردمی و استفاده از ظرفیت خیرین، اصناف، سازمان ها، نهادها، 
دانشگاه ها، موسسات خیریه و غیره، یک بار دیگر عزم ملی در اطعام 
نیازمندان را در قالب رزمایش ایران همدل-اطعام مهدوی اجرایی کنیم.

او از توزیع ســبد کاال بین خانواده های نیازمنــد و مددجویان تحت 
حمایت کمیته امداد اســتان کرمان در ماه مبارک رمضان خبر داد و 
گفت: پیش بینی می شود با همکاری مراکز نیکوکاری و خیران نیکوکار 
در مرحله نخست پنج هزار سبد کاال تهیه و بین نیازمندان سراسر این 
استان توزیع شود.مدیرکل کمیته امداد استان کرمان درباره اجرای 
طرح اکرام ایتام افزود:پنج هزار و ۲۰۰ یتیم فاقد حامی تحت حمایت 
کمیته امداد کرمان نیازمند دستان پرمهر حامیان هستند که امیدواریم 
با مشارکت خوب مردم نوع دوست این استان در این طرح بتوانیم برای 
این ایتام حامی جذب کنیم.او ادامه داد:خیرین و مردم نوع دوست استان 
کرمان می توانند از طریق مراجعه به سایت ekram.emdad.ir و یا از 
طریق ارتباط با شماره های ۳۲۲۶۸۷۲۶- ۳۲۲۳۷۷۰۹ حمایت ایتام 
تحت حمایت کمیته امداد را بر عهده بگیرند.او افزود:خیران و مردم 
مؤمن و نوع دوست استان ماه مبارک رمضان سال گذشته با مشارکت 
در برنامه های مختلف این نهاد ۳۲ میلیــارد و ۸۰۰ میلیون تومان به 
نیازمندان کمک کردند.صادقی بیان کرد:نیکوکاران می توانند با استفاده 
از روش های ذیل از جمله شماره گیری کد دستوری #۰۳۴*۸۸۷۷* و 
یا از طریق شماره کارت ۵۸۵۹۸۳۷۰۰۰۰۶۴۸۷۹ بانک تجارت به نام 
کمیته امداد با مشارکت در طرح های مختلف این نهاد یاریگر نیازمندان 

در ماه مهمانی خدا باشند.

رئیـس بیمارسـتان کهنـوج از تکمیـل ۷۰ 
درصـدی ظرفیـت تخت هـای بیمارسـتان ۱2 
فروردیـن ایـن شهرسـتان ابـراز نگرانـی کرد و 
گفت: با تـداوم این وضعیت طـی روزهای آینده 

ظرفیـت ایـن بیمارسـتان تکمیـل می شـود.
مرتضـی بیانی مقـدم بـا ابـراز نگرانـی از تغییـر 
وضعیـت بیمـاری کوویـد ۱۹و تکمیـل شـدن 
تخت های بیمارسـتانی در روزهای آینده گفت: 

تعـداد بیمـاران مشـکوک و مبتـال نسـبت بـه 
روزهایی که وضعیت شهرسـتان آبـی بود چهار 

برابـر افزایـش پیـدا کرده اسـت.
او از تکمیـل ۷۰ درصـدی ظرفیـت تخت هـای 
بیمارسـتان ۱2 فروردیـن کهنوج ابـراز نگرانی 
کـرد و افـزود: بـا تـداوم ایـن وضعیـت طـی 
روزهـای آینده ظرفیت این بیمارسـتان تکمیل 

خواهـد شـد.

رئیس بیمارسـتان ۱2 فروردین کهنوج رعایت 
نکـردن شـیوه نامه های بهداشـتی و سـفرهای 
نـوروزی را از جملـه عوامـل وضعیـت پیـش رو 
عنوان کـرد و گفت: سـفرهای نـوروزی موجب 
افزایش تعـداد بیماران مبتـال به کرونـا و تغییر 

وضعیـت کهنـوج از آبی به زرد شـده اسـت.
بیانی مقـدم با اشـاره بـه اینکه ویـروس جهش 
یافتـه سـرعت سـرایت بیشـتری دارد اظهـار 

کـرد: بیشـتر مبتالیـان بسـتری و مراجعـان 
سـرپایی فعلـی نتیجـه تراکـم های سـفرهای 
نـوروزی و دورهمی هـا در این ایام اسـت که در 
آینـده نزدیک بـا روند افزایشـی این آمـار روبرو 

خواهیـم شـد.
رئیس بیمارسـتان ۱2 فروردین کهنـوج افزود: 
در شـرایطی که آمار بیماران کرونایی بستری و 
مرگ میر آنها نسـبت به روزهای اخیـر افزایش 
یافته و در شـرایط موج چهارم کرونا قـرار داریم 
تنها راه برون رفـت از این بحـران، رعایت دقیق 

محدودیت ها و پروتکل های بهداشـتی اسـت.

۷۰ درصد ظرفیت تخت های بیمارستان کهنوج تکمیل شد

بنیاد مسکن انقالب اسالمی بازوی 
اجرایی دولت بوده است

استاندار کرمان با بیان اینکه بنیاد مسکن انقالب اسالمی همیشه 
بازوی اجرایی دولت بوده است گفت: در استان کرمان فعالیت های 

بنیاد مسکن به خوبی به چشم می آید.
علی زینی وند در دیدار حجت االســالم والمســلمین حســین 
روحانی نژاد نماینده ولی فقیه در بنیاد مسکن انقالب اسالمی با بیان 
اینکه بنیاد مسکن انقالب اسالمی یک نهاد انقالبی قوی و تاثیرگذار 
و مورد توجه محرومین کشور است گفت: در این سال ها در بازسازی 
روستاها اقدامات بسیار خوبی توسط بنیاد مسکن انجام شده است.

استاندار کرمان با اشــاره به اینکه بنیاد مسکن انقالب اسالمی در 
کنار سایر دستگاه های امدادرســان در بحران ها همیشه در کنار 
مردم بوده است افزود: بنیاد مسکن خط مقام معظم رهبری و امام 
خمینی )ره( را در این سال ها طی کرده و با تغییر دولت ها تغییری 

در مسیر بنیاد مسکن ایجاد نشده است.
او با بیان اینکه بنیاد مسکن انقالب اسالمی همیشه بازوی اجرایی 
دولت بوده اســت ادامه داد: در اســتان کرمان فعالیت های بنیاد 
مسکن به خوبی به چشــم می آید و از سهمیه ســاخت ۱۰ هزار 
مسکن محرومین در این ســال ها ۶ هزار مسکن ساخته شده و تا 
پایان دولت چهار هزار مسکن محرومین نیز ساخته و تحویل داده 
می شود.زینی وند با اشــاره به اینکه در روستاها و در اجرای طرح 
هادی نیز بنیاد مسکن فعال است که جای تقدیر دارد بیان کرد: 
استان کرمان ظرفیت های باالیی دارد و جمعیت روستایی استان 
نیز جمعیت بسیار قابل توجهی اســت.او با بیان اینکه نگهداری 
جمعیت روستایی در روستاها در اولویت برنامه های ما است افزود: 
مهاجرت روستاییان، حاشیه نشینی و عواقب بعدی را به دنبال دارد 

که باید از آن جلوگیری کرد.
استاندار کرمان با اشــاره به اینکه بوم گردی ها و توجه به صنایع 
دستی برای ایجاد اشــتغال در روستاها در دستور کار است گفت: 
خوشبختانه با اقدامات انجام شــده مهاجرت معکوس در بعضی 
روستاها اتفاق افتاده اســت و از فعالیت های بنیاد مسکن استان 
حمایت خواهیم کرد.علی اکبر سلطانی نژاد مدیرکل بنیاد مسکن 
انقالب اسالمی اســتان کرمان نیز در این دیدار اظهار داشت: 2۱ 
فروردین سالروز تاسیس بنیاد مســکن انقالب اسالمی و حساب 

۱۰۰ حضرت امام )ره( است.
مدیرکل بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان کرمان با بیان اینکه 
درصد قابل توجهی از جمعیت اســتان کرمان در پهنه روستایی 
و سکونت گاه های روســتایی زندگی می کنند گفت: اجرای طرح 

مسکن روستایی در استان کرمان با جدیت در حال انجام است.

مدیرکل آموزش و پرورش استان کرمان با بیان 
این که مدرسه یک واحد اداری است،گفت:»با توجه 
به اعمال محدودیت های جدید ستاد مقابله کرونا، 
حضور کادر اداری مدارس بر اساس وضعیت های قرمز یک سوم، 

نارنجی ۵۰ درصد و زرد دو سوم، در مدرسه ضروری است«.
به نقل از اداره اطالع رسانی و روابط عمومی اداره کل آموزش و 
پرورش استان کرمان،احمد اسکندری نسب بیان کرد:»به  دنبال 
تصمیمات جدید ستاد مقابله با کرونا استان کرمان و با توجه به 
این که اکثر شهرستان های استان در وضعیت قرمز قرار دارند، 
روند فعالیت های آموزشی و پرورشی در مناطق قرمز و نارنجی، 
به صورت مجازی و غیرحضوری در شبکه ی آموزش دانش آموزان 

»شاد« تداوم خواهد داشت«.
او با تاکید بر این که مدرسه یک واحد اداری است و آموزش تعطیل 
شدنی نیست، افزود: »کادر اداری مدارس با حضور در مدرسه 
نظارت دقیق بر آموزش ها، تهیه ی بسته های آموزشی و رصد 
آموزش در کالس های درس را انجام می دهند و حضور آن ها در 

مدرسه بر اساس رنگ بندی شهرستان یا منطقه ضروری است«.
اسکندری نسب ادامه داد:»حضور کادر اداری مدارس بر اساس 
وضعیت های قرمز یک سوم، نارنجی ۵۰ درصد و زرد دو سوم، 
در مدرسه ضروری است«.او در خصوص عوامل اجرایی که در 
دورکاری حضور دارند، گفت:»این افراد می بایست بر طبق برنامه ی 
هفتگی، نسبت به انجام وظایف سازمانی و حمایت،نظارت،پیگیری 
و پشتیبانی نکات آموزشی و تربیتی به صورت غیرحضوری مبادرت 
کنند«.مدیرکل آموزش و پرورش استان کرمان در خصوص 
نحوه ی فعالیت کارکنان اداری حوزه ی ستادی اداره کل و ادارات 
شهرستان ها و مناطق نیز اظهار کرد: »حضور کارکنان اداری 
ادارات در شهرهای با وضعیت قرمز به میزان یک سوم حضور در 
محل کار و مابقی به صورت دورکاری و در شهرهای نارنجی نیز این 
میزان به صورت ۵۰ درصد حضوری و پنجاه درصد دورکاری و در 
شهرستان های زرد دو سوم حضور و یک سوم دورکاری می باشد«.

او تاکید کرد:»مأموریت های غیرضروری لغو و برگزاری جلسات 
کامال ضروری با رعایت الزامات بهداشتی حداکثر تا ۱۵ نفر در 
وضعیت  قرمز، 2۰ نفر در وضعیت نارنجی و ۳۰ نفر در وضعیت 

زرد مجاز است«.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان کرمان 
گفت:سرما به ۱۷۰ هزار و ۶۵۰ هکتار از باغ های 
پسته و 2۳ هزار و ۵۴۹ هکتار از محصوالت 
سردسیری این استان خسارت وارد کرد.عباس سعیدی افزود:افت 
دما در ۱۶،۱۷و ۱۸فروردین ماه سال جاری که در برخی موارد تا 
منفی پنج درجه سانتی گراد نیز رسید و با توجه به زمان گلدهی 
باغات پسته،گردو و سایر محصوالت که یکی از حساس ترین مراحل 
زندگی گیاه است؛سرما به باغات این استان ۹۱هزار و ۳۸۷ میلیارد 
ریال خسارت وارد کرد. او اظهار داشت:خسارت قابل توجهی بر اثر 
وقوع سرمای ناگهانی در ابتدای سال جاری به محصوالت کشاورزی 
کرمان وارد شد که آثار منفی آن در اقتصاد این استان در آینده دیده 
خواهد شد. ئیس سازمان جهاد کشاورزی استان کرمان،سطح زیر 
کشت باغات پسته بارور این استان را 2۱2 هزار هکتار اعالم و افزود: 
بین 2۰ تا ۸۰ درصد از باغات پسته کرمان دچار سرمازدگی شده 
است.سعیدی گفت:سرما به ۵۳هزار و ۸22تن از محصول پسته در 
شهرستان های سیرجان،انار،شهربابک،رفسنجان، کرمان، بردسیر، 
زرند، بافت و کوهبنان هشت هزار میلیارد تومان خسارت وارد کرد. 
او ادامه داد:سرمای اخیر به هفت هزار و ۱۵۷هکتار باغات گردوی 
شهرستان های بافت،رابر و بردسیر خسارت وارد کرد که حدود 
هشت هزار تن محصول گردوی سال جاری از دست رفته است. او 
تصریح کرد:همچنین با توجه به نوسانات شدید دما در دی و بهمن 
ماه سال زراعی جاری 2هزار و ۴۰۰ هکتار از مزارع گل محمدی این 
استان خسارت ۳۰ تا ۱۰۰درصدی دیده اند که این امر با گرم شدن 
هوا در این فصل و بیدار نشدن مزارع گل محمدی قابل رویت است. 
سعیدی گفت:در باغات پسته عالوه بر اینکه محصول امسال نابود 
شده جوانه های زایشی سال آینده نیز از بین رفته است و خسارت 
غیر قابل جبرانی به باغداران زحمتکش وارد شده که این امر با توجه 
به اینکه عمده سطح زیر کشت شهرستان های خسارت دیده پسته 
است.او افزود:در مجموع 2۰۰هزار هکتار باغات و مزارع استان 
کرمان در سال زراعی جاری از سرمای دی،بهمن و اسفند سال ۹۹و 
فروردین سال ۱۴۰۰خسارت دیده اند که خسارتی معادل ۹۴هزار 

میلیارد ریال بر کشاورزان تحمیل شده است.
سعیدی گفت:در بازدید نماینده صندوق بیمه کشور از باغ های 
سیرجان به دلیل سرمازدگی اخیر مقرر شد صندوق بیمه 
نسبت به پرداخت غرامت کشاورزان خسارت دیده در اسرع 

وقت اقدام کند. 

انتظامـی  فرمانـده 
شهرسـتان بـم از توقیف 
2 دسـتگاه تریلر و کشف 
۵۰ تـن و ۴۰۰ کیلوگـرم 
ذرت قاچـاق در عملیـات 
ایـن  آگاهـی  پلیـس 

شهرسـتان خبـر داد.
سـرهنگ اکبـر نجفـی 
راسـتای  گفـت:در 

برخـورد بـا قاچـاق کاال، مامـوران پلیـس آگاهـی ایـن شهرسـتان هنـگام کنتـرل 
خودرو هـای عبـوری محـور بم-زاهـدان 2 دسـتگاه تریلـر را بـرای بررسـی متوقف 

نـد. د کر
او افـزود: مامـوران پـس از بررسـی مـدارک ایـن 2 تریلـر متوجه شـدند 2۵ تـن بار 
ذرت تریلـر اول و 2۵ تـن و ۴۰۰ کیلوگرم ذرت بارگیری شـده در تریلـر دیگر از نوع 
خوراک دام و فاقد مجوز حمل هسـتند که به منظور قاچاق به سـمت شـرق کشـور 

در حـال انتقال بـوده اند.
فرمانده انتظامی شهرسـتان بم با اشـاره بـه اینکـه در مجموع طی ایـن عملیات ۵۰ 
تـن و ۴۰۰ کیلوگرم ذرت قاچاق کشـف و در این رابطه 2 نفر دسـتگیر شـدند گفت: 

با تشـکیل پرونـده در این رابطـه متهمان به مرجـع قضایی معرفی شـدند.
سـرهنگ نجفی در پایان با بیان اینکـه کارشناسـان ارزش این محمولـه قاچاق را ۳ 
میلیارد و ۳۸۰ میلیون ریـال برآورد کرده اند بیان داشـت: پلیس اجـازه نخواهد داد 
قاچاقچیان کاال برای رسـیدن به اهداف خـود امنیت اقتصادی را خدشـه دار کنند و 
از مردم نیز انتظـار می رود در صورت مشـاهده موارد مشـکوک، موضوع را در اسـرع 

وقت از طریـق شـماره ۱۱۰ به پلیس اطـالع دهند.

بـط عمومـی علوم پزشـکی  بـه گـزارش روا
کرمان،دکتـر مهـدی شـفیعی، سـخنگوی 
ایـن دانشـگاه عصـر یکشـنبه 22 فروردیـن 
مـاه بـا بیـان اینکه طـی 2۴ سـاعت گذشـته، 
۴۶بیمـار جدیـد کرونـا در بیمارسـتان های 
اسـتان بسـتری شـده اند، گفـت: »2۴ نفـر از 
آن هـا از حـوزه  دانشـگاه علوم پزشـکی کرمان 
)شـامل راور، رابر، بافـت، بردسـیر، کوهبنان، 
۸ نفـر  کرمـان، شـهربابک، زرنـد، ارزوئیـه(،

حـوزه دانشـگاه علـوم پزشـکی رفسـنجان ، ۴ نفر حـوزه دانشـگاه علـوم پزشـکی جیرفـت و ۱۰نفر از 
بستری شـدگان از حـوزه  دانشـکده علـوم پزشـکی سـیرجان هسـتند«.

او با بیـان این کـه حـوزه  دانشـگاه علوم پزشـکی بـم  یسـتری جدید نداشـته اسـت، افـزود: »در حال 
حاضـر، ۳۱۱ بیمـار کرونا در بیمارسـتان های اسـتان بسـتری هسـتند«.

شـفیعی ادامـه داد:»2۰۰ نفـر از بیمـاران بسـتری در حـوزه  علوم پزشـکی کرمـان، ۴۶ نفـر حـوزه  
علوم پزشـکی رفسـنجان، 2۷ نفـر حـوزه  جنـوب، ۳ نفـر در حـوزه  دانشـگاه بـم و ۳۵ نفـر از حـوزه  
دانشـکده علوم پزشـکی سـیرجان بسـتری هسـتند و خدمـات بیمارسـتانی به آن هـا ارائه می شـود«.

او اظهـار کـرد: »از ابتـدای اپیدمـی تاکنـون ۱۷هـزار و ۵2۶ نفـر در اسـتان، به دلیـل ابتـال بـه کرونا 
بسـتری شـده اند«.

مدیـر گـروه مبـارزه بـا بیماری هـای واگیـردار دانشـگاه علوم  پزشـکی کرمـان سـپس اظهـار کـرد: 
»متاسـفانه در 2۴ سـاعت گذشـته، ۴مـورد فوتـی بـه دلیل ابتـال به ویـروس کرونـا گزارش شـده که 
۳ نفـر مربوط بـه دانشـگاه علـوم پزشـکی کرمان و یـک نفر حـوزه دانشـکده علوم پزشـکی سـیرجان 

اسـت«.  
به گفتـه  شـفیعی، از ابتـدای اپیدمی کرونـا در اسـتان تاکنـون، 2۶۰۴نفـر به دلیـل ابتال بـه کوویدـ  

۱۹ جان خـود را از دسـت داده اند.

۴۶بستری جدید و ۴ فوتی در شبانه روز گذشتهکشف ۵۰ تن ذرت قاچاق در بم

حضور کادر اداری 
در مدارس ضروری است

خسارت سرما به بیش از ۱۷۰ هزار 
هکتار از باغ های پسته کرمان 

خبر

خبر

خبر

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان
اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک گلباف 

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد 
سند رسمی

اگهی موضوع ماده 3 و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان 
های فاقد سند رسمی برابر رای شماره 139960319062000637 هیات اول موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه 
ثبت ملک گلباف تصرفات مالکانه بالمعارض خانم سکینه امیری فرزند محمد حسین بشماره 
شناسنامه 314 صادره از گلباف در یک باب خانه مشتمل بر باغ به مساحت 1430/67 متر مربع 
پالک 2 فرعی از 82 اصلی مفروز و مجزی شده از پالک82 اصلی بخش 27 کرمان واقع در گلباف 
خیابان شهید رجائی خریداری از مالک رسمی مائده محمدی محرز  گردیده است. لذا به منظور 
اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به 
صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین اگهی به مدت 
دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم 
اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت 

مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. م/الف 43
تاریخ انتشار نوبت اول:1400/01/23 - تاریخ انتشار نوبت دوم:  1400/02/07

محمد مقصودی رئیس ثبت و اسناد و امالک گلباف

آگهی فقدان سند مالکیت 
خانم طاهره مرتضی پور زرندی مالک ششدانگ پالک 5492، 5491 اصلی 
)اصالح شده به پالک 1 فرعی از 5492 اصلی( واقع در زرند بخش 13 کرمان 
که سند مالکیت آن در دفتر 60 صفحه 506 به شماره ثبت 7960 و شماره چاپی 
52922 صادر و تسلیم گردیده، ضمن ارائه دو برگ استشهادیه تصدیق شده مدعی است که سند 
مالکیت فوق به علت نامعلوم مفقود گردیده و درخواست سند مالکیت المثنی نموده است لذا 
باستناد تبصره یک ماده 120 اصالحی آیین نامه قانون ثبت مراتب یک نوبت در تاریخ مندرج در 
ذیل آگهی می شود تا چنانچه کسی مدعی انجام معامله نسبت به ملک فوق الذکر می باشد که 
در این اگهی ذکر نگردیده و یا مدعی وجود سند مالکیت نزد خود می باشد ظرف مدت ده روز از 
تاریخ انتشار اگهی به اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان زرند مراجعه و اعتراض خود را ضمن 
ارائه اصل سند مالکیت و یا سند معامله تسلیم نماید در غیر این صورت پس از اتمام مدت مذکور 

نسبت به صدور سند مالکیت المثنی اقدام خواهد شد. م الف 2
تاریخ انتشار:دوشنبه 1400/01/23

بیست و سوم فروردین ماه یکهزار و چهارصد شمسی
حسین توحیدی نیا
رییس اداره ثبت اسناد وامالک شهرستان زرند

خنامان رفسنجان، بهشتی در بن بست

 

خنامـان منطقـه تاریخـی و خـوش آب و 
هوایی سـت کـه در ۶۰ کیلومتـری مرکـز شـهر 
رفسـنجان واقـع شـده، منطقـه ای کوهسـتانی 
بـا هشـت پارچـه آبـادی، بیـش از 2 هـزار نفـر 
مرکـزی. بخـش  توابـع  از  و  جمعیـت 
این روسـتا شـهیدانی را هم تقدیم اسـالم کرده 
کـه برکـت روسـتا از وجـود همیـن شهداسـت 
و خانواده هـای زیـادی در طـول دوران دفـاع 
مقدس عزیزان خـود را برای حضـور در جبهه ها 
بدرقه کردنـد.آب گوارای چشمه سـاران منطقه 
از کوه هـای سـر به فلک کشـیده سـرازیر شـده 
و قنـوات روسـتاها را پـر می کنـد و در بیـن راه 
کشـاورزان محصـوالت کشـاورزی خـود را بـه 

نوایـی می رسـانند.
ظرفیت هـای  دارای  خنامـان 
دامپروری،کشـاورزی و گردشـگری اسـت و 
بـا بناهـای تاریخـی چندصدسـاله ای کـه دارد 
چشـم نوازی می کنـد امـا ناگفتـه نمانـد کـه 
ایـن بناهـا همـه نیازمنـد مرمـت هسـتند تـا 
گردشـگری را رونق ببخشـند و همت مضاعفی 

می طلبـد. فرهنگـی  میـراث  از سـوی 
طی چهار،پنج سـال اخیـر بارها و بارهـا به همراه 
مسـؤوالن بـه ایـن منطقـه سـفر کردیـم و پای 
درد و دل اهالـی نشسـتیم، زمسـتان ها نفـت و 
تابسـتان ها آب، این دو موضوع همیشـه سر زبان 
مـردم این منطقـه جـاری بود.اشـتغال بچه های 
روسـتا، آسـفالت کوچه های آبادی ها، نهاده های 
کشـاورزی بـه کشـاورزان و خـوراک دام بـرای 
دامپروری، آمبوالنس و...هم مـوارد بعدی بود که 

از سـوی مردمـان روسـتا مطرح می شـد.
سـال گذشـته میـز خدمـت ادارات در ایـن 
منطقـه برپا شـد و هر کدام از مسـئوالن اسـتان 
و ادارات شهرسـتان قول  و وعده هایـی برای رفع 
مشـکالت حوزه خود دادند، از درخواسـت برای 

ایجـاد پسـت بانـک گرفتـه تـا تقویت پوشـش 
آنتن دهـی تلفـن همـراه، لوله کشـی آب داخل 
منازل و روشـنایی معابـر، اما چقدر ایـن وعده ها 

عملی شـد؟
مختـار اسـکندری رئیس شـورای خنامـان،آب 
را نخسـتین مطالبـه مـردم روسـتاهای منطقه 
عنـوان می کنـد و از میـز خدمتـی کـه سـال 
گذشته در منطقه برپا شـد و جمعی از مسئوالن 
اسـتان و شهرسـتان رفسـنجان در آن حضـور 

داشـتند، یـاد می کنـد.
اسـکندری اما بـا لحنـی مهربانانه کـه »بندگان 
خـدا مسـئوالن چـاره ای ندارنـد«، به نوعـی 
گواهـی می دهـد کـه میـز خدمـت، خدمـت 

چندانـی بـه منطقـه ارائـه نکـرده اسـت.
او نسـبت بـه لوله کشـی آب کـه چیـزی نمانده 
به منازل برسـد ابـراز خرسـندی می کنـد اما از 
نوع کار کـردن پیمانـکار مربوطه گله مند اسـت 
و سـهل انگاری او را مطـرح می کند که پـروژه را 

به سـرانجام نمی رسـاند.
اهالی یک ربع فرصت دارند 

آب برداشت کنند
اسـکندری در خصـوص تأمیـن آب عنـوان 
می کند:هفـت صبـح شـیرفلکه بـاز می شـود و 
اهالی یـک ربع فرصت دارند آب برداشـت کنند، 
خانه هایی کـه در پایین دسـت قـرار گرفتند آب 
بیشـتری برداشـت می کننـد امـا بـه خانه هایی 
کـه در ارتفـاع باالتـر قـرار گرفتنـد آب چندانی 

نمی رسـد و بایـد بسـوزند و بسـازند.
رئیس شـورای خنامان از فراهم بودن ساختمان 
برای ایجاد پسـت بانک سـخن بـه میـان آورد و 
گفت: امـا اقدامـی در این خصوص نشـده و بهتر 
اسـت اگـر نمی تواننـد ایـن مطالبـه را بـرآورده 

کنند قـول ندهنـد و بگویند امکانش نیسـت.
آنتن دهـی تلفن همـراه هـم در منطقـه تقویت 
نشـده کـه اسـکندری بـه آن اشـاره داشـت و 
همچنیـن از رفـت و آمـد پنجـاه بـاره خـود بـه 

کمیته امـداد بـرای پیگیـری وام خوداشـتغالی 
بـرای روسـتائیان نیـز خبـر داد.

اسـکندری گالیه دیگـری هـم دارد؛ او می گوید 
شـب ها منطقه در ظلمـات محض اسـت و برای 
روشـنایی معابر روسـتاها گفتند خودتان المپ 

تهیـه کنید!
او بـا اشـاره بـه اینکـه در منطقـه انـواع گیاهان 
دارویی و محصوالت کشـاورزی کشت می شود، 
برداشـت پسـته مرغوب را هم عنوان می کند اما 
در خصـوص ظرفیـت گردشـگری در منطقه به 
رفـت و آمدهـای بی نتیجـه به میـراث فرهنگی 

اشـاره می کنـد.
ایجاد حدود ۶ هکتار مزرعه زعفران به 
همت دانشگاه ولیعصر)عج(در خنامان

اما چنـد سالی سـت که بـرای رونق ایـن منطقه 
دانشگاه ولیعصر)عج(رفسـنجان به عنوان معین 
اقتصادی ورود کرده و نسـبت به کشـت زعفران 
در منطقه اقدام کرده اسـت و در کنار آن کشـت 
گلخانـه ای را هـم راه انداختـه تا اهالی تشـویق 
و ترغیـب شـوند که بـه اینگونـه کشـت ها ورود 

کـرده و درآمدی کسـب کنند.
بـه گفته مهـدی برومندنیـا کارشـناس آموزش 
دانشگاه ولیعصر)عج(رفسـنجان و مسئول طرح 
اقتصـاد مقاومتـی در منطقـه خنامـان حـدود 
۶هکتار سـطح زیـر کشـت زعفـران و ۱۵۰متر 
گلخانه به همت ایـن دانشـگاه در خنامان ایجاد 
شـده اسـت کـه هم اکنـون در گلخانـه کشـت 

خیـار انجـام می شـود.
برومندنیا طرح اقتصاد مقاومتـی در این منطقه 
را بیشـتر ترویجی عنـوان می کند تا کشـاورزان 
نسـبت به آن ترغیب شـوند و بـا توجه بـه اینکه 
زعفـران محصـول کـم آب بری هسـت و پسـته 
دیگر بـه دلیـل کم آبی توجیـه اقتصـادی ندارد، 
این کشـت را به عنوان کشـت جایگزین معرفی 
کرده انـد و اهالی هـم اسـتقبال خوبی داشـتند 
به طـوری کـه برخـی اهالـی زمین های خـود را 

به ایـن کشـت اختصـاص داده اند.
او بـه ایجـاد مزرعـه کشـت زعفـران در منطقـه 
سرچشمه توسط دانشگاه ولیعصر)عج(هم اشاره 
می کند و می گوید:بـه میزان 2هکتـار در منطقه 
سرچشـمه زعفـران کاری راه  انداختیـم و سـال 
۹۹ در مجمـوع با خنامـان ۱2 کیلوگـرم زعفران 
برداشـت کردیم در حالی که سـال ۹۸ برداشـت 
زعفران از این دو منطقه ۵ کیلوگرم بود.برومندنیا 
زعفران را محصولـی بدون آفت عنـوان می کند و 
در کنار کـم آب بری بهترین گزینه کشـت در این 

نوع مناطـق آب و هوایـی می داند.
 قول مدیرعامل شرکت آبفا رفسنجان 

برای پایان اردیبهشت
در خصـوص باقی مانـده پـروژه آب رسـانی 
بـه منطقـه بـا حسـین چرخ انـداز مدیرعامـل 
شـرکت آب و فاضـالب شهرسـتان رفسـنجان 

گفت وگویـی انجـام دادیـم.
چرخ انـداز خاطرنشـان کرد:خـط انتقـال آب بـه 
منطقه خنامـان بـه طـول ۴ کیلومتر اجرا شـده 
و بـه پایـان رسـیده اسـت و منتظریـم پیمانـکار 
در سـال جدیـد کارش را شـروع کنـد تـا پـروژه 
تکمیل شـود.چرخ انداز عنوان کرد:روز شنبه 2۱ 
فروردین پیگیـری خواهیم کـرد و اگـر پیمانکار 
مربوطـه ادامـه پـروژه را آغـاز و ایسـتگاه پمپـاژ 
راه اندازی شـود تـا پایان اردیبهشـت مـاه به امید 
خـدا پـروژه بـه اتمـام رسـیده و آبرسـانی انجام 

می شـود.
امـا خنامـان عالوه بر مسـیر جـاده رفسـنجان-
کرمان از سمت گلوسـاالر هم مسیری به سمت 
رفسـنجان دارد که به گفتـه کارشناسـان طرح 
مطالعاتی آن انجام شـده که چنانچه اجرا شـود 
و از مسـیر روسـتای ده شـفیع ایـن راه باز شـود 
ایـن منطقـه زیبـا از بن بسـت خـارج می شـود 
و مسـافت از ۶۰ کیلومتر به حـدود 2۰ کیلومتر 
کاهـش خواهـد یافـت و بـار ترافیک جـاده هم 

کـم می شـود.

فارس

گزارش

اسکندری رئیس شورای خنامان در خصوص 
تامین آب عنوان می کند:هفت صبح شیرفلکه 
باز می شود و اهالی یک ربع فرصت دارند آب 
برداشت کنند، خانه هایی که در پایین دست 
قرار گرفتند آب بیشتری برداشت می کنند اما 
به خانه هایی که در ارتفاع باالتر قرار گرفتند 
آب چندانی نمی رسد و باید بسوزند و بسازند.
او می گوید شب ها منطقه در ظلمات محض 
است و برای روشنایی معابر روستاها گفتند 
خودتان المپ تهیه کنید!

س
فار

س: 
عک

منطقه خنامان رفسنجان دارای هشت پارچه آبادی و بیش از 2 هزار نفر جمعیت مانند بهشتی در دل کویر واقع شده اما ظرفیت ها و قابلیت های این 
منطقه نادیده گرفته شده و اهالی آن همچنان در محرومیت به سر می برند.



1 0 0 0 3 4 3 2 1 1 7 8 3 4   
3پیامــک شــما را دربــاره این صفحه مــی خوانیم سال چهارم | شماره پیاپی 958 

دوشنبه 23 فروردین 1400 کاغذ جنوب

سخنگوی شــورای نگهبان از ارجاع طرح 
اصاح موادی از قانون انتخابات ریاســت 
جمهوری به دلیــل باقی مانــدن برخی 
ایرادات مطرح شــده از سوی هیات عالی 
نظارت مجمع تشــخیص مصلحت نظام 
بــه مجلس خبــر داد. به گزارش ایســنا، 

عباسعلی کدخدایی در توییتر نوشت: 
"طرح اصاح موادی از قانــون انتخابات 
ریاســت جمهوری به دلیــل باقی ماندن 
برخی ایرادات مطرح شده از سوی هیات 

عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام،مغایر بند ۲ اصل ۱۱۰ شناخته شد 
و مراتب به مجلس محترم اعام گردید."

مخالفت شورای نگهبان 
با اصالح موادی از قانون انتخابات

معاون امور صنایع وزارت صمت با تشریح مهمترین راهبردهای این وزارتخانه در سال جدید، 
از بررسی بیش از ۸ هزار ردیف تعرفه گمرکی در سال جاری با هدف صیانت از صنایع داخلی 
خبر داد. به گزارش وزارت صمت، مهدی صادقی نیارکی از از بررسی بیش از ۸ هزار ردیف تعرفه 
گمرکی در سال جاری با هدف صیانت از صنایع داخلی خبر داد و اظهار داشت: در سال تولید، 
پشتیبانی ها ومانع زدایی ها در تالشیم سیاست های کاهش ارزبری در کشور را با اتخاذ تدابیری 
دنبال کنیم که بازنگری در ردیف های تعرفه ای یکی از سیاست های پشتیبانی از صنایع داخلی 

به شمار می رود.
معاون امور صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت بیان داشت: تعرفه های گمرکی با محوریت 
توانمند سازی صنایع داخلی و ایجاد محدودیت وارداتی برای تجهیزات داخلی سازی شده از 

سوی دفاتر تخصصی مورد واکاوی قرار می گیرد.
صادقی نیارکی، رصد مستمر وضعیت تولیدی محصوالت منتخب صنعتی را از دیگر برنامه های 

وزارت صنعت برشمرد و از برنامه ریزی برای احصاء ظرفیت های خالی صنایع خبر داد.

بازنگری ردیف های تعرفه ای 
مرتبط با صنایع

عضو اتاق بازرگانی تهران می گوید که دولت در تالش است مالیات یا عوارض جدید را در سال جاری اجرایی 
کند و بخش خصوصی برای اجرای آن یک شــرط دارد.حمیدرضا صالحی اظهار کرد: بر اساس قوانین کالن 
کشور، ایجاد هرگونه مانع یا فشاری در مسیر صادرات کشور ممنوع است و هیچ دستگاهی حق اجرای آن را 
ندارد اما در تبصره ۶ بودجه ســال ۱۴۰۰ یک تغییر در این حوزه به چشم می خورد که باید به آن پاسخ داد.
به گفته وی، بر اساس این تبصره قانون بودجه، صادرات برخی محصوالت خام یا نیمه خام در حوزه معدن و 
پتروشیمی مشمول مالیات یا عوارض خواهند شد.عضو اتاق بازرگانی تهران با بیان اینکه هنوز به شکل جزئی 
معلوم نیست که کدام کاالها در فهرست این مالیات و عوارض قرار خواهند گرفت، توضیح داد: آنچه که فعال 
قطعی به نظر می رسد بحث بر سر عوارض و مالیات در صادرات مواد خام معدنی و پتروشیمی است و باید دید 

در نهایت کدام کاالها ذیل این تعریف قرار می گیرند.
صالحی با بیان اینکه نحوه هزینه کرد این درآمد مالیاتی اهمیت بسیار زیادی دارد، تشریح کرد: بخش خصوصی اعالم 
کرده که اگر بنا بر گرفتن این مالیات است، باید درآمد حاصل از آن صرف سرمایه گذاری در صنایع پایین دستی شود 

تا اگر بر صادرات، مالیاتی وضع شده الاقل نتیجه آن به توسعه تولید و بهبود زیرساخت ها انتقال یابد.

شرط بخش خصوصی برای 
پرداخت مالیات جدید 

خبرخبر

سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری اعالم کرد: 
عشایر باید تقریبا از ۳۰ فروردین از عرصه های 
مرتعی مناطق قشالقی خارج و از 2۰ اردیبهشت 
تا یکم خرداد وارد عرصه های مناطق ییالقی 
شوند.به گزارش ایسنا به نقل از وزارت جهاد 
کشاورزی، مدیرکل دفتر امور مراتع سازمان 
جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور افزود: اگر 
زمان کوچ و چرای دام عشایر در عرصه های 
مرتعی رعایت نشود و یا دام خارج از ظرفیت وارد 
مراتع شود، طبق تبصره )2( ماده ۴۷ و ۴۴ قانون 
حفاظت از بهره برداری جنگل ها و مراتع با افراد 
خاطی برخورد می شود.ترحم بهزاد با بیان این 
که با کمک ستاد کوچ، زمان کوچ عشایر تنظیم 
و مشخص شده است، اظهار کرد: عشایر باید 
تقریبا از ۳۰ فروردین از عرصه های مرتعی 
مناطق قشالقی خارج و از 2۰ اردیبهشت تا یکم 

خرداد وارد عرصه های مناطق ییالقی شوند.
وی در عین حال از تدوین دستورالعمل اجرای 
مدت چرا، کنترل پروانه ساماندهی کوچ برای 
نخستین بار خبر داد و گفت: این دستورالعمل به 
استانداری ها، سازمان امور عشایر و ادارات کل 

منابع طبیعی کشور ابالغ شده است.
بهزاد بر لزوم هماهنگی بین دستگاه های مختلف 
برای اجرای این دستورالعمل در سطح ملی و 
استانی و مشارکت با سازمان جنگل ها با هدف 
جلوگیری از تخریب مراتع و منابع پایه کشور 
و حفظ ذخایر ژنتیکی تاکید کرد.وی با اشاره 
به این که اکثر اراضی مرتعی کشور از گیاهان 
نامرغوب پوشیده شده اند، افزود: از ۸۴.۸ 
میلیون هکتار مراتع کشور حدود ۷.2 میلیون 
هکتار جزو مراتع خوب، 2۱.۴ میلیون هکتار 
مراتع متوسط و ۵۶.2 میلیون هکتار مراتع فقیر 
به لحاظ پوشش گیاهی هستند.مدیرکل دفتر 
امور مراتع سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری 
کشور اضافه کرد: بیش از ۵۰ درصد تاج پوشش 
مراتع کشور خوب، 2۰ تا ۵۰ درصد متوسط 
و کمتر از 2۵ درصد تاج پوشش مراتع فقیر 
است.بهزاد، کوچ ماشینی را یکی از دالیل ورود 
زودهنگام عشایر به مراتع مناطق ییالقی عنوان 
کرد و گفت: کوچ ماشینی عشایر نزدیک به ۱۵ 
سال است که افزایش پیدا کرده است. کوچ 
پیاده یا کوچ زمینی بین یک ماه تا ۴۵ روز طول 
می کشد؛ در حالی که کوچ ماشینی یک روزه 
صورت می گیرد و عشایر دام خود را با کامیون به 

مناطق ییالقی حمل می کنند.

چرا ترکیه کاالی ایرانی 
نمی خرد؟

رییس خانه اقتصاد ایران و ترکیه می گوید با 
وجود فرصت بالقوه تجارت گسترده ایران و 
ترکیه، عمال از این فضا استفاده نشده و همین 
موضوع صادرات ایران بــه ترکیه را کاهش 

داده است.
جالل ابراهیمی اظهار کرد: آخرین آمارهایی 
که از سوی گمرک و سازمان توسعه تجارت 
از سال گذشته منتشر شده نشان می دهد که 
میزان صادرات ایران تحت تاثیر شیوع کرونا 
کاهش یافته اما همچنان تعدادی از شرکای 
اصلی تجاری در ایران باقی مانده اند. با این 
وجود جایگاه ترکیه نســبت به قبل نزول 
کرده و صادرات ایران به این کشور کاهش 

یافته است.
وی با بیان اینکه میزان صادرات ایران نسبت 
ظرفیت و جمعیت ترکیه بسیار پایین است، 
گفت: ترکیه تنها یک چهارم چین از ایران 
کاال وارد کرده و میــزان وارداتش حتی از 
عراق که جمعیت کمتری دارد نیز بســیار 
پایین تر بوده است. این نشان دهنده آن است 
که ما نتوانسته ایم به درستی از ظرفیت های 
موجود استفاده کرده و راه ورود کاالهای خود 

به ترکیه را هموار کنیم.
رییــس خانــه اقتصــاد ایــران و ترکیه 
ادامــه داد: بخشــی از این عدم اســتفاده 
از ظرفیت ها بــه تحریم بــاز می گردد. ما 
به دلیل محدودیت های مالی در توســعه 
زیرســاخت های مــرزی، حمــل و نقل و 
کانتینرهای یخچال دار محدودیت داشتیم و 
همین موضوع جابجایی کاال میان دو کشور 

را دشوار کرد.
به گفتــه ابراهیمی، با افزایــش تحریم ها، 
صادرات نفتی و محصوالت نفتی به ترکیه 
نیز به شــدت کاهش یافته اما با این وجود 
ظرفیت تجارت ۳۰ میلیــارد دالری میان 
دو کشور وجود دارد که اگر به درستی فعال 
شود، می تواند بخش مهمی از محدودیت ها 
را برطرف کند. در واقع کاهش واردات ترکیه 
از ایران به دلیل فراهم نبودن زیرساخت های 
الزم و محدودیت هایی است که با آن روبه رو 
شده ایم.رییس خانه اقتصاد ایران و ترکیه 
با بیان اینکه راه برون رفت از شرایط فعلی، 
استفاده از رایزنی های اقتصادی است، گفت: 
ما امروز اتاق بازرگانی و اتاق بازرگانی مشترک 
ایران و ترکیه را داریم. از سوی دیگر تعداد 
زیادی از تجار ایرانی در طول سال  به دالیل 
مختلف به ترکیه سفر می کنند که این افراد 
بهترین رایزن بــرای افزایش همکاری های 
اقتصادی هستند. اگر این رایزنی ها همزمان 
با بهبود زیرســاخت های حمــل و نقل و 
تســهیالت برای صادرات اجرایی شود، به 
راحتی هدف افزایش تجارت میان دو کشور 

محقق می شود.

یک کارشناس بازار مسکن گفت: هم اکنون سه پارامتر رشد نسبی 
ساخت و ساز، رونق اقتصادی و رونق تولید ایجاد شده و با تأمل در 

معامالت مسکن مواجهیم اما نمی توان از واژه رکود استفاده کرد.
بیت اهلل ستاریان اظهار کرد: دو سال پیش، زمانی که اقتصاد کشور 
در شرایط تحریم قرار گرفت مبنای مطالعات و محاسبات این بود که 
در بازار مسکن چهار پارامتر رونق اقتصادی، افزایش خرید و فروش، 
رشد ساخت و ساز و سرمایه گذاری و رونق تولید با هم خواهد داشت؛ 
چرا که بخش مسکن تنها حوزه ای است که خاصیت درون زایی دارد 

و در شرایط تحریم می تواند موجب تحرک بخشهای تولیدی شود.
وی افزود: یکی از ملزومات اقتصاد تحریمی این است که چهار مولفه 
رونق بخش در حوزه مسکن در کنار یکدیگر باشد. ولی از اواخر سال 
گذشته که مباحث سیاسی از جمله انتخابات آمریکا، انتخابات ایران 
و مبادالت ایران و چین مطرح شد متغیرهای سیاسی بر بازار مسکن 
سایه انداخت. بدین صورت که سه عامل رونق بخش کماکان در 
بخش مسکن وجود دارد اما با یک مولفه جدید یعنی تعمیق رکود 

معامالت مواجه شدیم.
این کارشناس بازار مسکن تاکید کرد: البته معتقدم هم اکنون رکود 
خرید و فروش در بازار مسکن نداریم بلکه آنچه وجود دارد تأمل 
معامالتی است. یعنی همه در تردید هستند که با توجه به شرایط 
سیاسی موجود و آینده برای ورود به بازار مسکن اقدام کنند یا نه. 
مثال از خود می پرسند آیا قیمتها افزایش می یابد یا در مسیر کاهشی 
قرار می گیرد؟ بنابراین تصمیم گیری را به زمانی موکول کرده اند که 

شفافیت بیشتری در فضای اقتصادی کشور حاکم شود.
ستاریان با بیان اینکه تعلیق معامالت نمی تواند جلوی رونق محتوم 
بخش مسکن را بگیرد گفت: با توجه به کسری تولید در بخش مسکن، 
پیش بینی من این است که در ماههای ابتدایی سال جاری با مقداری 
تورم در بخش مسکن مواجه باشیم که از پاییز و زمستان افزایش 

می یابد.

رونق در پس رکود 
بازار مسکن دیده می شود

زمان بندی کوچ  عشایر اعالم شد

3۰ فروردین 
تا 2۰ اردیبهشت

مردم؛  دادن  جلوه  مقصر 
راه حلی برای فرار از پاسخگویی 
در خصوص تصمیمات بعضا 
اشتباه. این سیاست ستاد کرونا در پیک چهارم است. آن هم بعد از عادی 

انگاری کرونا و جلوگیری نکردن از سفرهای نوروزی.
گواه این ادعا اظهار نظر معروف حسن روحانی رییس ستاد کرونا است 

که هفتم فروردین گفت: به نظر من از پیک کرونا عبور کرده ایم.
پیش از این هم ستاد کرونا زیر بار اصرارهای مکرر وزارت بهداشت نرفت 

و حاضر به جلوگیری از سفرهای نوروزی نشده بود.
سیاست یاد شده در کنار اینکه »از پیک کرونا عبور کرده ایم«، موجب 
دادن اطمینان خاطر غلط برای انفجار سفرها و بیش از دو برابر شدن ابتال 

و مرگ و میر های کرونایی شد.
کسی مسئولیتی نمی پذیرد

 حاال اما موج چهارم کرونا در کشور آغاز شده، شیب شیوع کرونا هم 
تندتر از موج های قبلی است، کسی اما مسئولیتی نمی پذیرد که هیچ 
مردم هم مقصر جلوه داده می شوند. از جمله آن که امروز محمدصادق 
بصیری جانشین ستاد کرونای استان کرمان گفت: شرایط کرونایی امروز 
نتیجه سهل انگاری ها در خریدهای شب عید بوده و سوغات سفرهای 

نوروزی هنوز در راه است.
او اضافه کرده که در این میان چیزی که بیش از همه اهمیت دارد تعهد 
اجتماعی و احساس مسئولیت خود افراد است تا بتوانیم از این شرایط هم 
عبور کنیم و طوری نشود که کادر درمان و بیمارستان های ما با مشکل 

و کمبود مواجه شوند.
این اظهارنظر درحالیست که در ماه های اخیر ستاد استانی کرونا هیچ 
تصمیم مستقلی نگرفته و عموما مصوبات ستاد ملی را بسته به رنگ 

بندی نرم افزار ماسک ابالغ می کند.
به طور نمونه ۱۴ فروردین رییس علوم پزشکی کرمان هشدار داد که تا 
2 روز دیگر بیشتر شهرستان ها استان در وضعیت قرمز قرار می گیرند.

ستاد استانی در انتظار تصمیم ستاد ملی
با این حال ستاد کرونا تا روزی که در نرم افزار ماسک استان به رنگ قرمز 
در نیامد هیچگونه تصمیمی نگرفت و صبر کرد تا ستاد ملی کرونا نسبت 

به اعمال محدودیت اقدام کند.
موضوعی که در طغیان کرونا بی تاثیر نیست همانطور که نوذر نخعی 
مشاور ارشد رییس علوم پزشکی کرمان معتقد است: در بهار ۹۹ به 
دلیل اتخاذ تصمیمات در ستاد استانی و اعمال محدودیت های منطقه 
ای پیک کرونا را تجربه نکردیم.نکته جالب آنجاست که برای نظارت بر 
اجرای مصوبات ملی هم اقدام جالب توجهی نشده.در شرایطی که یک 
هفته پس از هشدار رییس علوم پزشکی کرمان، اعمال محدودیت ها 
آغاز شد اما به گفته سرهنگ پریور رئیس پلیس پیشگیری فرماندهی 
انتظامی استان کرمان، هنوز برخی از شهرستان های استان ایست 

بازرسی به منظور کنترل عبور و مرور را نداشتند.
با این حالی که ستاد کرونا یک هفته نسبت به ایجاد سازوکار الزم برای 

اعمال محدودیت های قابل پیش بینی فرصت داشت.
اگرچه این بخش اظهارات بصیری مبنی بر اهمیت تعهد اجتماعی کامال 
درست است اما نباید از یاد برد که انفعال ستاد کرونا در مواقعی که نیاز 
به اتخاذ تصمیمات فوری است و ترویج عادی انگاری از سوی برخی 
مسووالن با بازدیدهای غیرضروری بار تقصیر طغیان کرونا را صرفا بر 
دوش مردم نمی اندازد و اگر تقصیر ستاد کرونا از مردم بیشتر نباشد 

کمتر هم نیست.

توپ مقصر وقوع پیک چهارم 
در زمین مردم

کاغذ جنوب

مدیرعامــل اتحادیه مرکزی دام ســبک گفت: حدود 
۷۵درصد هزینه دامداری را خوراک دام تشکیل می دهد 
و اگر قیمت نهاده ها پایین بیاید، مســلما روی قیمت 
تمام شــده تأثیر می گذارد.به گــزارش روابط عمومی 
سازمان مرکزی تعاون روستایی، افشین صدر دادرس 
اظهار کرد: اگر گوشت گوسفندی را کیلویی ۱۳۰هزار 
تومان در نظر بگیریــم، ۴۶۸۰ میلیارد تومان گردش 
مالی در این بخش وجود دارد که رقم بزرگی است. بر 
اساس آمار، پاییز سال ۱۳۹۹ حدود ۶۰میلیون رأس 
دام سبک در کشور داشــتیم و آذربایجان های غربی و 
شرقی و خراسان های شمالی و رضوی بیش ترین تولید 

دام سبک را داشته اند.
تولید ۸۸۸هزار تن گوشت قرمز در سال گذشته

مدیرعامل اتحادیه مرکزی دام سبک در ادامه بیان کرد: 
تولید، عرضه و خودکفایی در تولید گوشت تابع عوامل 
زیادی اســت و به دالیلی خانوارها در ایران از گوشت 

گوساله بیش تر از گوشت گوسفندی مصرف می کنند و 
اگر زنجیره های تولید و عرضه گوشت گوسفندی شکل 
بگیرد، کمک قابل توجهی برای رسیدن به خودکفایی 
در گوشت به حساب می آید.صدر دادرس افزود: وزیر 
جهاد کشاورزی پیش از این اعالم کرده بود که در سال 
گذشته ۸۸۸ هزار تن در کشور گوشت تولید شده است 
که اگر مصرف سرانه را ۱2 کیلو در سال در نظر بگیریم، 
حدودا به یک میلیون و ۱۰۰هزار تن گوشت نیاز داریم، 
اما در سال گذشته بر اساس گزارش مرکز آمار مصرف 
سرانه گوشت قرمز به حدود شش کیلو در سال رسید 
که اگر همین شش کیلو را هم در نظر بگیریم، در حال 

حاضر در تولید این محصول خودکفا هستیم.
وی درباره راهکار کاهش هزینه های تولید اظهار کرد: 
نمی توان با جو کیلویی ۷۰۰۰ تومان به دنبال گوشت 
کیلویی ۴۰هزار تومانی باشــیم. در حال حاضر قیمت 
یک کیلو شقه گوسفندی زنده بین ۱۳۰ تا ۱۴۰هزار 

تومان است و از میان ۶۰میلیون رأس گوسفندی که در 
کشور وجود دارد، حدوداً بین 2۵ تا ۳۰درصد آن قابل 

عرضه به بازار است.
اقتصاد دام سبک را از تک محصولی بودن 

خارج کنیم
وی در ادامه به بی توجهی ها نســبت به تولید پشــم و 
ضرورت خارج شدن دام ســبک از تک محصولی بودن 
اشاره و تصریح کرد: طی سال های گذشته روی پشم 
در کشور کار نشده و تالش ما این است که اقتصاد دام 
سبک را از تک محصولی بودن خارج کنیم تا دامدار از 

زیر فشار فقط تولید گوشت خارج شود.
نقش ۷۵درصدی خوراک در هزینه های دامپروری

وی همچنین به عوامل موثر بر قیمت دام سبک اشاره 
کرد و گفت: حدود ۷۵درصد هزینه دامداری را خوراک 
دام تشکیل می دهد و باید ببینیم سیاست  دولت  برای 
تأمین خوراک دام در سال جدید به چه شکل خواهد 

بود. اگرچه ۷۰درصد از خــوراک دام در ایران تأمین 
می شود، اما قیمت خوراک دام تحت تأثیر قیمت جهانی 
اســت؛ بنابراین سیاســت های واردات، سیاست های 
توســعه کشــت نباتات علوفه ای و برنامه ریزی برای 
توزیع نهاده های دامی بســیار مهم است، چون بعضی 
از سیاست ها باعث شــده که قیمت نهاده ها به صورت 
تصنعی افزایش یابد. اگر قیمت نهاده ها پایین باشــد، 

مسلما روی قیمت تمام شده تأثیر می گذارد.
صدر دادرس در پایان گفت: موضوع مهم بعدی مکانیزم 
توزیع گوشت است. مکانیزم فعلی بدین صورت است 
که از همان ابتدای کار که دام زنده از دامدار خریداری 
می  شود، تا انتهای مســیر که به دست مصرف کننده 
می رســد، چندین بار در میان دالالن دست به دست 
می شــود و اتفاقاتی که درباره مرغ افتاد، برای گوشت 
قرمز هم رخ می دهد. باید این مکانیزم اصالح شــود و 
زنجیره ای از تولید تا توزیع شکل بگیرد. سازمان های 
دولتی ناظر هم باید بررسی کنند و راهکارها، امکانات 
و ظرفیت ها را در اختیار هر دو بخــش تولید و توزیع 

قرار دهند.

نمی توان با جو ۷۰۰۰ تومانی توقع گوشت ۴۰هزار تومانی داشت

طن
ذ و

کاغ
س: 

عک

شماری از روستاییان منطقه چهارگنبد سیرجان به 
شیوه برداشت آب از سوی یک معدن مس اعتراض 
دارند در همین حال مدیرکل محیط  زیست استان 
کرمان می گوید: معدن تخت گنبد در فهرست صنایع 
آالینده قرار دارد.

این بار اولی نیست که مردم چهار گنبد سیرجان 
اعتراض می کنند و می گویند معدن مس 
»تخت گنبد« زندگی شان را تحت تاثیر قرار داده. 
نگرانی شان فقط برای چهارگنبد نیست. آن ها 
می گویند این معدن آب شرب این منطقه را هم برای 
فعالیت معدنی خواهد خورد.

ماجرا از این قرار است که راه رود تنگوییه که از 
ارتفاعات منطقه سرچشمه می گیرد و به روستاهای 
پایین دست می ریزد، در زمستان سال گذشته بسته 
شد. معدن مس در میانه های حرکت رودخانه سدی 
بست و آب این رود را برای فعالیت معدنی اش گرفت. 
به دنبال این کار بیش از ۶۰ روستای پایین دست 
منطقه چهارگنبد بی آب شده اند.

 

صاحبان معدن در زمستان راه آب را بستند و روستاییان 
مطلع نشدند و حاال که فصل کشاورزی و دامداری رسیده، 
دیده اند آبی از رودهای همیشه جاری نمی آید. برای همین 
رد خشکی را گرفتند و به این آب بند رسیدند. روزهای 
گذشته عده ای از آنها به محل رفتند و صدایشان در کوه های 
منطقه پیچید که می گفتند »این معدن آب را از ما گرفته. 
این جنگ؛ جنگ آب است. این رانت است. چطور چنین 

چیزی ممکن است؟«
تعدادی از طوایف اسفندیارپور، عباسلو، پورمعصومی، 
شهسواری، قاسمی و… از جمله ساکنان این منطقه اند. یکی 
از افرادی که در تجمع روزهای گذشته سیرجان حضور 
داشته و نمی خواهد نامش در این گزارش بیاید به »پیام 
ما« می گوید که صدای اعتراض اهالی در سال های گذشته 
هم به جایی نرسیده و همه می گویند صاحب این معدن 
چنان نفوذ و پولی خرج کرده که هیچ سازمانی نتواند پیگیر 

مطالبات آن ها باشد.
او می گوید قدمت این منطقه به حدود هفتصد سال پیش 
می رسد و در حال حاضر هم حدود شش هزار نفر ساکنان 
روستاهای این منطقه هستند. »یک سوم روستاها در 
باالدست قرار دارند و دو سوم روستاها در پایین دست. 
روستاهای پایین دست با مشکل فعلی مواجه شده اند و 
دیگر آبی برای کشاورزی و دامداری ندارند. این در حالی 
است که بر اساس قانون هم رودخانه ها جزو اموال ملی 
محسوب می شوند. چطور می شود یک معدن دار آب را روی 
روستاییان ببندد. روستاییان شغل و زندگیشان وابسته به 
همین آب است. عاوه بر این ها معدن تا دو سال قبل آب 
را از روستاییان می خرید و بسیاری از آنها از روی ناآگاهی 
از عواقبش یا سودجویی آب را می فروختند اما حاال دیگر 
خودش روی رودخانه سد زده و آب را محصور کرده است.«
مشکل فقط به روستاییان و نیاز فعلیشان به آب ختم 
نمی شود. آب این رودخانه  به سد تنگوییه ریخته می شود 
و این سد هم آب شرب سیرجان را تامین می کند و در 
صورت ادامه دار شدن این وضعیت در سال های نزدیک این 
سد هم دیگر آب نخواهد داشت و در نتیجه مشکل بزرگی 

کل استان را درگیر می کند.
این در حالی است که روستاییان می گویند نه با معدن داری 
مخالفند و نه با توسعه اما این برداشت غیراصولی باعث 

شده زندگی عده ای تهدید شود. روستاییان می گویند 
درخواستشان این است که حداقل کارخانه مس در 
منطقه ای دور از اینجا به کار خود ادامه دهد. »در گل گهر 
هم سال ها چنین مشکلی وجود داشت و بعد اعام شد برای 
ادامه کار آب از خلیج فارس به این منطقه آورده می شود. 
ما می گوییم کارخانه فرآوری مس را که به آب نیاز دارد 
به منطقه دیگری ببرند. مثا نزدیک همین کارخانه ها 
که آبشان از دریا قرار است تامین شود تا زندگی ما نابود 
نشود. دام های ما و زمین های کشاورزی و درختانمان 

بی آب مانده اند.«
آن ها در سال های گذشته هم بارها اعتراض کردند. 
نمونه اش دو سال قبل است که تعدادی از آنها به اداره 
آبیاری رفتند و نسبت به حفر چاه های غیرمجاز توسط 
معدن اعتراض کردند و گفتند هیچ مسئولی صدایشان 
را نمی شوند. آنها در اعتراضاتشان پرسیدند منابع طبیعی 
بر اساس چه مجوزی ۷۵۰ هکتار پروانه دامداری شان را 
به معدن واگذار کرده است و مدیران منابع طبیعی هم 

می گویند دخیل نیستند و از تهران دستور دادند.
هرچند گویا دستورهایی از تهران در این سال ها کم نبوده 
اما بی پاسخ ماندن اعتراضات مردمی زیاد و طوالنی بوده و 
همین هم باعث شده بار دیگر اعتراضات باال بگیرد؛ آن هم 
در شرایطی که بارندگی امسال کم است و نگرانی از خشک 
شدن زمین های کشاورزی و درختان بسیار. با این وجود 
آن طور که محلی ها می گویند این معدن که هر روز هم 
گسترده تر از قبل شده حاال »آب را از آنها گرفته و جنگ؛ 

جنگ آب است«.
ده سال مشکل محیط  زیستی منطقه

منطقه چهارگنبد، محصور در چهار کوه بلند است و در 
محدوده  بین شهرهای سیرجان، بافت و بردسیر قرار دارد. 
این منطقه دارای آب و هوای کوهستانی با زمستان های 
پربرف و تابستان های خنک است و یکی از مناطق ییاقی 
خوش آب و هوا و از جاذبه های گردشگری سیرجان به 
 شمار می رود. همچنین وجود برخی گونه های درختی 
مانند پسته کوهی )بنه(، بادام کوهی )الوک( و زرشک 
وحشی )زارچ( در کنار بوته های آویشن، کاکوتی، آالله، 
کنگر و… سبب شده است تا چهارگنبد به لحاظ پوشش 
گیاهی از مهم ترین مناطق استان کرمان باشد و بیشتر 

مردم منطقه به کشاورزی و دامداری اشتغال دارند.
اما مشکات عمده زیست  محیطی آنطور که علی جان 

آبکار، پژوهشگر محیط زیست در مطلبی با عنوان » 
زیست بوم زیبای چهارگنبد سیرجان به دلیل بهره برداری 
غیراصولی معادن تخت گنبد در معرض نابودی است« 
می نویسد از سال ۹۰ و با واگذاری غیراصولی و غیر 
کارشناسی دو میلیون مترمکعب آب از رودخانه تخت بنه 
توسط شرکت آب منطقه ای کرمان به معدن تخت گنبد در 

محل بند آبخیزداری سلطان حسینی آغاز شد.
آن طور که آبکار می نویسد در این قرارداد بهره برداری 
هیچگونه ماحظات فنی و کارشناسی از جمله اثرات 
سوبرداشت، تعیین حق آب کشاورزی، محل بند، ظرفیت 
آب قابل انتقال آب بر پوشش گیاهی و جانوری، وضعیت 
اقتصادی-اجتماعی-فرهنگی و روحی روانی روستاها و 

عشایر در نظر گرفته نشده است.
شرکت معدنی تخت گنبد برای بهره برداری بیشتر از آب 
و جلوگیری از دسترسی عشایر و روستاهای پایین دست 
)روستاها و مناطق عشایرنشین تخت بنه، بید شیرین، 
بلبلی، پلنگی، کدو کار، باغ کوچی سلطان حسینی، 
مصطفایی و….( کل حق آبه پایین دست و آب ذخیره شده 
در بند مذکور را در ابتدای هرسال )فروردین ماه( به داخل 
حوضچه هایی خارج از حوزه بند مذکور منتقل کرد. 
احداث این حوضچه ها عاوه بر تخریب بهترین پوشش 
گیاهی منطقه، منجر به تبخیر بخش قابل ماحظه ای از 
آب می شود. بخشی هم از آب منتقل شده با وجود بحران 
آب در منطقه صرف آبپاشی جاده های خاکی و طراوت 
محوطه معدن می شود. بخش دیگری هم ذخیره می شود 
تا در صورت لزوم، به مصرف تاسیسات کارخانه برسد که 

همه این اتفاقات ایرادهای اساسی دارد.
بنا به نوشته آبکار، از جمله ایرادهای وارد بر این طرح این 
است که فاصله بین بند سلطان حسینی )محل برداشت 
آب( تا سد تنگوئیه حدود ۳۵ کیلومتر است که بالغ بر 
ده ها آبادی، هزار خانواده عشایر و روستایی، چند صد 
هکتار اراضی کشاورزی، چمنزارها، بنه، جنگل های بید، 
حیات وحش؛ آبزیان مخصوصاً ماهی قزل آال که جزء ذخایر 
ژنتیکی منطقه است از آب این رودخانه بهره مند می شوند. 
با این وجود پیش بینی حق آبه پایین دست در هیچ یک از 
بندهای قرارداد منظور نشده است و از سویی چرا و با چه 
منطقی تمامی آب در فصل بهار از منطقه خارج می شود و 
به حوضچه های تبخیر منتقل می شود و هیچ نظارتی بر آن 
نیست؟ این ها بخش عمده پرسش های روستاییان است. 

مردمی که حاال هم آب رودخانه شان را از دست داده اند، هم 
زمین های کشاورزیشان را و هم دام هایشان تشنه هستند. 
آنها می پرسند چرا با وجود این همه پرسش از متولیان امر، 

هیچکس پاسخگویشان نیست؟
این معدن مشکل پساب دارد

خرید آبادی ها و روستاهای اطراف منطقه توسط معدن 
هم از جمله اتفاقات رایج بوده و از سویی پیشرفت فیزیکی 
معدن هم در سال های اخیر آنچنان زیاد شده که توجه و 
نگرانی های بسیاری را به دنبال داشته است. به غیر از این 
معدن، معدن دیگری هم در منطقه پلنگی قرار دارد که 
فعال نیست و محلی های آنجا می گویند پساب معدن 
باالیی به رودخانه این منطقه ریخته می شود و حاال که 
مسئله خشکسالی جدی است و بیش از همیشه بی آبی 
به تن کشور زده؛ این مشکات بیشتر از قبل خودشان را 

عیان کرده اند.
هرچند از اداره امور منابع آب شهرستان سیرجان کسی 
پاسخگوی »پیام ما« نیست اما مرجان شاکری، مدیرکل 
محیط  زیست استان کرمان درباره مشکاتی که این معدن 
ایجاد کرده به »پیام ما« می گوید هر طرح توسعه ای اثرات 
و مشکاتی دارد و این معدن هم از این قاعده مستثنی 

نیست.
او توضیح می دهد: »معدن تخت گنبد در حال حاضر در 
فهرست صنایع آالینده محیط  زیستی قرار دارد. این معدن 
مشکل پساب داشته و اینکه آلودگی آب خاکش در چه 
سطحی است باید کارشناسی شود.« به گفته شاکری برای 
این معدن و همه مشاغلی که در فهرست صنایع آالینده 

قرار می گیرند جریمه هایی صادر می شود.
او می گوید این صنایع باید یک درصد از فروش خود را خرج 
عمران و آبادی منطقه کنند. »این جرایم گرفته شده اما 
خرج کردن این موارد تحت اختیار فرمانداری است و این که 

فرمانداری برای منطقه هزینه کرده یا خیر را نمی دانیم.«
محیط  زیست کرمان می گوید: اثرات توسعه بر محیط  
زیست عیان است و آن ها تا همین میزان می توانند 
برای کم شدن اثرات کار کنند. مدیرکل محیط زیست 
کرمان در پاسخ به این پرسش که چرا کارهای جدی تری 
برای مقابله با اثرات سو این معدن انجام نمی گیرد هم 
می گوید: »مشکات آبی که ایجاد کرده به وزارت نیرو و آب 
منطقه ای مربوط است اما درباره اثرات محیط  زیستی هم 

جریمه انجام گرفته است.«

دست معدن مس بر گلوی روستاییان چهارگنبد

فروغ فکری| پیام ما
گزارش

زکیه سلیمی
گزارش

بصیری معاون استاندار: شرایط فعلی 
نتیجه سهل انگاری مردم است
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کتاب »باشگاه پنج صبحی ها« 
اثر »رابین شارما« روایت داستان دو غریبه است که با 
یک فرد بسیار پولدار آشنا می شوند. آن ها از آموزه ها و 
دستورالعمل های فرد پولدار استفاده می کنند تا مسیر 
موفقیت را بپیمایند. نویسنده در این اثر از اهمیت پنج 
صبح بیدار شدن می گوید، او از این زمان به عنوان ضربان 
تپنده ی جهان یاد می کند و به همه ی افرادی که به دنبال 
موفقیت هستند پیشنهاد می کند سحرخیز باشند. او 
معتقد است در این زمان افراد از هوشمندتر هستند و 
بدنشان نسبت به زمان های دیگر روز از انرژی بیشتری 
برخوردار است. هدف اصلی این کتاب از نامش مشخص 
است، شامل آموزه هایی است که به شما کمک می کند تا 
میزان بهره وری تان با برنامه ی صبحگاهی افزایش یابد. 
با داشتن برنامه ی منظم و سحرخیزی افراد می توانند در 
کار، زندگی شخصی و روابطشان موفق تر عمل کنند و از 
زمانشان به نحو احسن استفاده کنند. نکات ارائه شده 
در این اثر ساده و آسان است و هر فرد می تواند آن ها را 
عملی کند.کتاب »باشگاه پنج  صبحی ها« شامل برنامٔه 
متحول کننده ای است که مردم را قادر می سازد میزان 
بهره وری شان را افزایش دهند و در زمینه های کار، زندگی 
شخصی، سامتی و روحیه به موفقیت هایی خارق العاده 

دست پیدا کنند.

چترهای شربورگ
- من بدون اون نمیتونم زندگی کنم. میمیرم!

+ گریه نکن! مردم فقط توو فیلما بخاطر عشق میمیرن!

دیالوگ
رادیو میکس بار/ یکی از قدیمی ترین پادکست های فارسی زبان، تالش می کند تا با 
ارائه مجموعه برنامه هایی به محوریت ادبیات، موسیقی، سینما و نمایش، فضایی آرام و 

دلپذیر برای مخاطبانش ایجاد کن.

پادکست
 فیلم آشغالهای دوست داشتنی/در مورد زنی است که گفت و گوی خیالی چهار، 
شخصیت دیگر را می شنود. محسن امیریوسفی در فیلم »آشغال های دوست داشتنی« 

با فرمی جذاب به بیان دیدگاه ها و عقاید مختلف موجود در جامعه می پردازد.

فیلم

بگو چکار کنم ؟
 با فلفلی که طعِم فراق می دهد
با دردی که فصل را نمی شناسد

با خونی که بند نمی آید
بگو چکار کنم ؟

وقتی شادی به ُدِم بادبادکی بند است
و غم چون سنگی

مرا در سراشیِب یک دره دنبال می کند
دلم شاخه ی شاتوتی

که باد
خونش را به در و دیوار پاشیده است.

 
رضا بروسان

عکس : یاسمن کرمی ثبت ۶  اثر طبیعی در کرمان

آغاز بررسی صالحیت داوطلبان انتخابات 
شوراهای شهر در هیات های نظارت شهرستان

وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی مراتب ثبت درخت کهنسال پاچنار روستای 
گینکان و ۵ اثر دیگر در فهرست میراث طبیعی ملی را به استاندار کرمان اباغ کرد.

علی اصغر مونسان در نامه ای به استاندار کرمان نوشت:
در اجرای تبصره ماده ۲ قانون تشکیل سازمان میراث فرهنگی کشور مصوب دی ماه ۱۳۸۲ و 
آیین نامه اجرایی آن، مصوب چهارم مرداد ۱۳۸۴ به شماره ۲۶۹۷۵/ت ۳۲۹۱۵ه، هیئت وزیران 
با موضوع ثبت میراث طبیعی ارزشمند کشور در فهرست میراث طبیعی ملی، درختان کهنسال 
زیتون چهار فرسخ واقع در استان کرمان، شهرستان کرمان، بخش شهداد، روستای چهارفرسخ، 
داخل باغ پرورشگاه، پس از تشریفات قانونی الزم به شماره ۵۶۳ مورخ ۲۲/۱۲/۹۷ در فهرست 

میراث طبیعی ملی کشور به ثبت رسید، اباغ می شود.
وزیر میراث فرهنگی تاکید کرد اثر مذکور )درختان کهنسال زیتون چهار فرسخ( ضمن رعایت 
حقوق مالکانه، تحت نظارت و حمایت این وزارت است و تدوین ظوابط حفاظتی و تعیین عرصه و 
حریم این اثر بر عهده این وزارت خواهد بود، هرگونه دخل و تصرف یا اقدام و عملیاتی که منجر به 

تخریب یا تغییر در اصالت اثر شود، ممنوع است.
ثبت ملی پنج اثر طبیعی ملی

مونسان همچنین در پنج نامه مشابه و جداگانه دیگر به استاندار کرمان، ثبت ملی پنج اثر 
طبیعی ملی با عناوین و نشانی و مشخصات زیر را اباغ کرد:

درخت کهنسال پاچنار روستای گینکان واقع در شهرستان کرمان، دهستان سرآسیاب فرسنگی، 
روستای گینکان، ۱۳ کیلومتری شمال شرق شهر کرمان به شماره ۵۷۶ مورخ ۲۷/۱/۹۸؛

درخت بنه کهنسال اودرج واقع در شهرستان رفسنجان، دهستان دره دران، روستای اودرج به 
شماره ۵۷۷ مورخ ۲۷/۱/۹۸؛

دهانه آتشفشانی راین واقع در شهرستان کرمان، شهر راین، جاده در بهشت، راین کرمان به شماره 
۵۹۵ مورخ ۶/۶/۹۸؛

آبشار راین واقع در شهرستان کرمان، شهر راین، دامنه شمالی کوه های هزار، انتهای جاده آبشار 
راین، به شماره ۵۹۶ مورخ ۶/۶/۹۸؛

درخت چنار کهنسال تکیه کهنوج معزآباد واقع در شهرستان کرمان، بخش چترود، دهستان 
معزیه، روستای کهنوج معزآباد به شماره ۵۹۷ مورخ ۶/۶/۹۸.

به گزارش ایرنا، طبق آیین نامه و دستورالعمل های مصوب، شورای ملی ثبت آثار، بررسی و تصویب 
شرایط و ارزش ثبت آثار در چهار حوزه آثار غیرمنقول )اماکن تاریخی فرهنگی(، آثار منقول )اموال 
فرهنگی و اشیا تاریخی(، آثار طبیعی )مناظر بدیع جغرافیایی، محوطه های طبیعی – تاریخی، 
پدیده ها و نمونه های ارزشمند گیاهی، جانوری و زیستگاه ها( و آثار ناملموس )رویدادها، مراسم و 
آیین های معنوی و فرهنگی، آواها و مهارت ها و شیوه های پخت غذاهای سنتی و…( در فهرست 
ملی را در بر می گیرد.وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی رییس شورا، معاون 
میراث فرهنگی نایب رییس و مدیرکل دفتر ثبت آثار و حفظ و احیای میراث معنوی وطبیعی 
به عنوان دبیر شورا هستند که جلسات آن به صورت دوره ای و بر اساس پرونده های موضوعی با 
حضور اشخاص حقوقی ثابت، اشخاص حقیقی و تعدادی از صاحب نظران و نمایندگان دستگاه ها 

و سازمان های مرتبط با هر پرونده به صورت متغیر تشکیل می شود.

رئیس هیات مرکزی نظارت بر انتخابات شوراها از آغاز روند بررسی صاحیت داوطلبان انتخابات 
شوراهای شهر در هیاتهای نظارت شهرستان ها خبر داد.

سید حمیدرضا کاظمی بیان کرد: بر اساس تقویم انتخاباتی پیش بینی شده و با پایان کار بررسی 
صاحیت ها در هیات های اجرایی از امروز بررسی صاحیت داوطلبان بر اساس گزارشات 
مستند مراجع پنج گانه در هیاتهای نظارت شهرستان آغاز شده است و ظرف مدت ۱۴ روز نتیجه 

بررسی ها به اطاع داوطلبان خواهد رسید. 
وی در ادامه با اشاره به سیاست هیات های نظارت در انجام این وظیفه قانونی خود، اظهار کرد: یقینا 
همکاران ما در هیئت های نظارت شهرستان در بررسی پرونده داوطلبان کاری با خط و جریان و 
مصادیق سیاسی ندارند و بر اساس چارچوب قانونی که برای رسیدگی به صاحیت ها مشخص 

شده عمل خواهند کرد. 
نماینده مردم پلدختر در مجلس شورای اسامی، تصریح کرد: قطعا ممکن است بخشی از 
داوطلبان به رای هیاتهای اجرایی یا بعد به رأی هیاتهای نظارت اعتراض داشته باشند. سازوکاری 
که در قانون تعریف شده این است که رسیدگی به اعتراض داوطلبان رد صاحیت شده در هیات 
های اجرایی در هیات های عالی نظارت استان انجام می شود. همچنان که داوطلبانی که از سوی 
هیات نظارت شهرستان رد صاحیت شوند می توانند اعتراض خود را در هیات عالی استان پیگیری 

کنند و در زمان مشخصی به اعتراضات رسیدگی می شود.
وی در ادامه خاطر نشان کرد: مطابق قانون در صورتی که نظر هیات عالی نظارت استان مورد 
اعتراض داوطلبی باشد، هیات مرکزی نظارت به عنوان آخرین مرحله به اعتراض داوطلبان 

رسیدگی می کند و نظر نهایی به وزارت کشور اباغ می شود. 

عکس نوشت کافه کتاب

اتفاق

گیسک 
روستایی در شمال استان کرمان و شهرستان زرند 
است که با بازسازی نشدنش پس از زلزله ی سال 

پنجاه و شش، با گذشت سالها و قرار گرفتن روستا 
در دامنه کوه و معماری طبقاتی آن، خانه های سرخ رنگ، وجود تاالرها و 

بازارچه های زیرزمینی و عدم آوار برداری این روستا را به اکوموزه ای سرخ 
رنگ تبدیل کرده است.

ثبت سفارش الکترونیکی و خرید اینترنتی کتاب های 
درسی سال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۰ از 22 فروردین 

ماه، آغاز شد.

 در سال گذشته در چنین روزی کاغذ وطن 
از آغاز طرح »فاصله گذاری اجتماعی 

هوشمند« نوشت.

جاذبه

خبر

سالگشت

دیدار دکتر اعظمی و دکتر وفابخش معاون زراعت وزیر کشاورزی 
 Doctorazami از صفحه

آیا زنان سهم بیشتری از در شورای شهر خواهند گرفت؟
Taghizadehabbas319 از صفحه

  در اینستاگرام چه خبر  در اینستاگرام چه خبر 

آوای محلی           

 ای ُکل جال اکـردنه محضی چراگ زوری بیه 

 مختار شوون روزه اگره , هر نیم ساعت اشکندتی 

جمعه ارو کوه کالت , محضی چراگ زوری بیه

  

 مختار شوون تا سرسحر , ای پای گلیف ُجم ناخوره 

هرچی بدیده اخوره , محضی چراگ زوری بیه

  

 باوای چراگ وی کومونی اُ آرچنی یه در خونه 

کوشون چراگم پای مونر , محضی چراگ زوری بیه

  

 مو نشترم رو بُمبلوک , ای پشت سُرم یه جفت لگد

مختار پیس خندی ازه , محضی چراگ زوری بیه

  

 اِتی چراگ , وی رو کجی , ای دست ُمـَخک زوری نَیه 

خداوکیلی خوتروم , تو خوو چراگ زوری ایَه

شاعر :  مسعود نادعلی پور

         در توییتر چه می گویند؟

مهلت ارسال آثار نخستین مسابقه سراسری »داستان 
کوتاه کوتاه بحران« تا پایان ماه جاری تمدید شد. عباس 
حسین نژاد دبیر مسابقه »داستان کوتاه کوتاه بحران«، 
اظهارکرد: عالقه مندان و نویسندگان می توانند تا پایان 

فروردین ماه در این رقابت ملی شرکت کنند.

با ادامه پیش تولید فیلم سینمایی »خط نجات« به تهیه 
کنندگی آزیتا موگویی و کارگردانی وحید موســائیان 
اولین بازیگران این پروژه معرفی شــدند. امیر آقایی و 
پگاه آهنگرانی به تریلر سیاسی - عاشقانه »خط نجات« 

به کارگردانی وحید موسائیان پیوستند.

کتاب گویای »هنر خوب زندگی کردن« با صدای عادل 
فردوسی پور منتشر شد. پیش فروش کتاب گویای »هنر 
خوب زندگی کردن« از روز سه شنبه، 2۴ فروردین در 
فیدیبو شروع می شود و از 2۸ فروردین در دسترس قرار 

می گیرد. پیش خرید است.


