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آغاز به کار127 مرکز مثبت زندگی 

در استان

پرداخت پاداش ازدواج فرهنگیان سال ۹7 

در انتظار بودجه

ترفند جدید کالهبرداران با اپلیکیشن شاد
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به میزبانی کرمان؛

هشتمین کنگره 

ادبیات پایداری

 ۲۴ اسفندماه برگزار می شود

توسط شرکت مس شهید باهنر
کسب شد؛

تندیس و لوح برند

 شایسته سال ۹۹

متن در صفحه دوم

امام جمعه کرمان:

عشایر لحظه لحظه 
زندگی شان مقاومت 

و ایستادگی است

فرمانده انتظامی استان کرمان :

  با توسعه اقتصادی در مناطق محروم 

مشکالت امنیتی منطقه مرتفع می شود

2

که ادامه دار خواهد بود؛ کرونا  گردشگری بحران زده استان و سایه شوم  گزارش »کرمان امروز« از رنج 

کز گردشگری چه کرده ایم؟ برای نابود نشدن مرا

متن کامل در صفحه چهارم

     این روزها درحالی به ایام نوروز و فصل پرمخاطب گردشگری کرمان نزدیک می شویم که سفرهای نوروزی ممنوع شده است و 90درصد از فعاالن صنعت گردشگری خانه نشین شده اند. در سالی که گذشت گردشگری استان 
کرمان چنان ضربه ای را تجربه کرد که اگر در سال آینده هم چنین وضعیت ادامه داشته باشد، یقینا 90 درصد از مراکز گردشگری تعطیل خواهد شد. هتل ها، دفاتر مسافرتی، مراکز اسکان گردشگران و... چندی است که نفس های 

آخرین خود را می کشند و دولت باید برای نابود نشدن این صنعت در استان تا دیر نشده چاره ای بیندیشد و...

متن در صفحه چهارم

تشریح ابعاد جدیدی از پرونده فساد مالی

 اداره کل اقتصاد و دارایی؛

احضار 50 نفر 

به دستگاه قضایی 

کرمان

آغاز توزیع 

میوه شب عید

 از 25 اسفند

 صفحه  دوم

 صفحه  دوم

روایت »کرمان امروز« از یک وظیفه مهم 
کرونا  انسانی بر شانه بهبود یافتگان 

و درخواست وزارت بهداشت
 از ایشان:

اهدای
پالسمای شفاگر

وظیفه ای انسانی

فروش فوق العاده امالک           
)مزایده شماره 99/56 کرمان(

شرح در صفحه 3

شرکت صنایع مس شهیدباهنر کرمان در نظر دارد جهت تکمیل کادر خود در مجتمع کرمان و دفتر تهران از بین 
آقایان با شرایط احراز مشروحه در ذیل دعوت به همکاری نماید: 

متقاضیان می توانند با مطالعه نحوه ثبت نام حداکثر تا تاریخ 1400/1/13 نسبت به ثبت اطالعات خود اقدام 
نمایند.

آگهی  دعوت به همکاری 

 نحوه ثبت نام شهر محل خدمت سایر توضیحات تخصص های مورد نیاز سن تحصیالت عنوان شغل ردیف

 www.csp.irمراجعه به سایت  کرمان بومی شهر کرمان - به بعد 1131 مهندسی متالورژی کارشناس متالورژی 1
 فرم استخدام تکمیل            منوی منابع انسانی     

 به بعد 1131 مهندسی صنایع کارشناس برنامه ریزی 2

 تسلط به برنامه ریزی تولید وسیستم های تولیدی -
 آشنا با مدلسازی و بهینه سازی سیستم های تولیدی -
 .آشنا به روشهای زمانبندی تولید -

شبیه و نرم افزارهای   officeمسلط به نرم افزارهای مجموعه 
 Arena ،msp   ،primaveraسازی 

 

 بومی شهر کرمان-
 

داشتن سابقه کار مرتبط -
سال به شرایط  4حداکثر تا 

 سنی اضافه می گردد

    www.csp.irمراجعه به سایت  کرمان
 تکمیل فرم استخدام     منوی منابع انسانی       

 به بعد 1131 مهندسی کامپیوتر کارشناس نرم افزار 1

 تسلط کامل به مفاهیم بانکهای اطالعاتی -
   pL/SQLو  T-SQL  کد نویسی- 

تسلط کامل به مفاهیم برنامه نویسی و دارای توانایی تجزیه و  -
 تحلیل  و فرایند سازی سیستم ها

 وابزارهای وابسته مانند Oracleآشنایی با *
 form& report Builder .بعنوان امتیاز محسوب می گردد 

 بومی شهر کرمان-
 

داشتن سابقه کار مرتبط -
سال به شرایط  4حداکثر تا 

 سنی اضافه می گردد

 کرمان
 

 www.csp.irمراجعه به سایت 
 تکمیل فرم استخدام          منوی منابع انسانی    

 به بعد 1131 کارشناسیحداقل  کارشناس صادرات 4
 تسلط کامل به زبان انگلیسی و ترجیحاً ترکی استانبولی -
گذراندن دوره های بازرگانی و سابقه کار مرتبط بعنوان امتیاز *

 محسوب می گردد.

 بومی شهر کرمان-
 

داشتن سابقه کار مرتبط -
سال به شرایط  4حداکثر تا 

 سنی اضافه می گردد

 تهران 
ارسال رزومه اطالعات کامل شخصی و شغلی و 

مهارتی به آدرس 
csp.co.emp@gmail.com 

 

www.teetr.ir
میدونى محبوبترین نشریه کرمانى کدومه؟!

اتیلن  پلی  های  لوله  کننده  تولید  روداب پالست  شرکت 
جهت تکمیل کادر تولید خود اقدام به جذب نیروی متخصص 
نموده است واجدین شرایط با در دست داشتن مدارک احراز 
هویت و رزومه شغلی به آدرس کرمان شهرک صنعتی شماره 

2 خیابان یاسمن چهارم فرعی دوم مراجعه نمایند.
ردیف شغلی: اپراتور تولید - راننده لیفتراک 

مدرک: دیپلم و لیسانس 
شماره تماس: 33386101 - 034 
شماره تماس: 33386045 - 034

آگهی استخدام 
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اخبار استان

در  اقتصادی  توسعه  با  گفت:  ناظری  سردار 
مناطق محروم جنوب استان کرمان و ایجاد امید 
نیز حل  امنیتی  مشکالت  مردم،  برای  انگیزه  و 

خواهد شد.
باشگاه  های  استان  گروه  خبرنگار  گزارش  به 
عبدالرضا  سردار   ، کرمان  از  جوان  خبرنگاران 
ناظری، فرمانده انتظامی استان کرمان گفت: بر 
اساس مطالعات و برآورد های انجام شده به همت 

مناطق  در  پلیس  اجتماعی  معاونت  کارشناسان 
توسعه  به  توجه  کرمان،  استان  جنوب  محروم 
اقتصادی و امنیتی در این مناطق یک ضرورت و 

نیاز جدی است.
این  در  اقتصادی  توسعه  با  اینکه  به  اشاره  با  او 
مناطق شاهد حل مشکالت امنیتی نیز خواهیم 
بود افزود: توسعه اقتصادی با دادن وام به مردم 
و رها کردن این مساله اصال کار خوبی نیست و 

نقطه  به  برای رسیدن  لحظات  آخرین  تا  پلیس 
مطلوب این حوزه در کنار کمیته امداد و مردم 

شریف این مناطق خواهد بود.
کرد:  تصریح  کرمان  استان  انتظامی  فرمانده 
هدف ما در بررسی راهکار های توسعه اقتصادی 
نداریم  انتظار  و  است  مطلوب  نقطه  به  رسیدن 
انجام شود و الزم است  بدون کارشناسی کاری 
فعالیت های  که  کنیم  ریزی  برنامه  گونه ای  به 

اقتصادی در این مناطق باعث آسیب به مردم 
نشود.

سردار  ناظری  گفت: کمک به سرمایه گذاری و 
درآمد زایی برای مردم باعث ایجاد امید و انگیزه 
بیشتر آنان خواهد شد و همزمان با فعالیت های 
کار های  جهادی  تیم های  ورود  با  اقتصادی 
مناطق  این  در  باید  نیز  گسترده ای  فرهنگی 

انجام شود.

مدیر عامل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی 
شهرداری کرمان از انفجار یک منزل مسکونی و 

مصدوم شدن دو نفر از شهروندان خبر داد.
اظهار  مهر  خبرنگار  با  گفتگو  در  میرزایی  رضا 
کرد: بی احتیاطی و بی توجهی به نکات ایمنی 
منجر به انفجار شدید و آتش سوزی یک واحد 

منزل مسکونی در شهر کرمان شد.
و ۴۶  را ساعت ۵  این حادثه  رخداد  زمان  وی 
شهرک  در  ماه  اسفند   ۱۹ دیروز  صبح  دقیقه 
مطهری بلوار ایثار اعالم کرد و افزود: بالفاصله بعد 
از اطالع از این حادثه آتش نشانان از ایستگاه های 
شماره دو و هشت در محل حادثه حضور یافتند.

ایمنی  مدیرعامل سازمان آتشنشانی و خدمات 
شهر کرمان علت این حادثه را نشت گاز عنوان 
کرد و افزود: این انفجار باعث تخریب دو منزل 
شده  شهروندان  از  نفر  دو  شدید  مصدومیت  و 
موقع  به  حضور  با  داده  رخ  سوزی  آتش  است. 

آتش نشانان مهار شد.

حادثه  این  مصدوم  نفر  دو  کرد:  اظهار  وی 
سوختگی  اثر  در  نفر  یک  که  هستند  مرد  دو 
حاصل از انفجار قبل از ورود آتش نشانان دچار 
اثر تخریب منزل  بر  نفر  سوختگی شده و یک 
توسط  که  است  کرده  سقوط  فوقانی  مسکونی 

عوامل اورژانس به بیمارستان منتقل شدند.

فرمانده انتظامی استان کرمان :

  با توسعه اقتصادی در مناطق محروم مشکالت امنیتی منطقه مرتفع می شود

انفجاریک منزل مسکونی در شهرک مطهری کرمان

کرمان  جمعه  امام  و  استان  در  فقیه  ولی  نماینده 
از ویژگی های  به دنیا  گفت: مقاومت و دل نبستن 
بزرگ عشایر است و کوچ نماد این است که عشایر 

هیچ دلبستگی به دنیا ندارند.
علیدادی  حسن  االسالم  حجت  ایرنا،  گزارش  به 
سلیمانی در همایش گردهمایی نخبگان و فرهنگیان 
موسی  امام  شهادت  تسلیت  ضمن  عشایر  جامعه 
کاظم )ع( گفت: سیدالشهدای جبهه مقاومت عشایر 
شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی است و در وجود 
این شهید گرانقدر مقاومت و ایستادگی و خداترسی 

عشایر متجلی شد.
وی  شهید سپهبد قاسم سلیمانی را چهره صاحب 
عشایر  از  مقاومت  جبهه  سیدالشهدای  و  مکتب 
شهید  به  قلب  صمیم  از  عشایر   گفت:  و  دانست 
سلیمانی ارادت دارند و امروز تمام آزادی خواهان دنیا 

منتقم خون شهید سلیمانی هستند.
امام جمعه کرمان با توجه به یکی از آیات قرآن بر 

این مبنا که خداوند در کمینگاه است و تمام لحظات 
می  نیز  )ع(  حسین  امام  همچنانکه  بیند  می  را  ما 
فرمایند: خداوندا مرا آنگونه خداترس کن که در تمام 
صحنه های زندگی تو را ببینم گفت: یکی از ویژگی 
های شهید سلیمانی خداترسی ایشان بود که در همه 
لحظات خداوند را حاضر و ناظر بر زندگی می دید.  

حجت االسالم علیدادی سلیمانی  با بیان اینکه این 
شهید بزرگوار که شاگرد مکتب امام خمینی )ره( بود 
و به مانند امام رفتار می کرد و تمام تالشش این بود 
که دیده نشود اما خداوند او را در تمامی جهان بر سر 

زبان ها انداخت و بزرگ کرد .
و  پرفراز  تاریخ  دارای  را  عشایر  کرمان  جمعه  امام 
عشایر  ایران  جمعیت  نصف  گفت:  و  دانست  نشیب 
بودند اما به دالیل متعددی جمعیت عشایری کم و به 

جمعیت روستاها و سپس شهرها افزوده شد.
و  تواضع  و  قناعت  مردانگی، شجاعت،  وی صداقت، 
دانست  عشایری  جامعه  زندگی  محاسن  از  را  پاکی 

به تصویر  امروز  این موارد کمتر در زندگی  و گفت: 
کشیده می شوند .

و  معرفت  طبیعت  به  نگاه  اینکه  به  اشاره  با  وی 
شناخت خداوند را به همراه دارد گفت: زندگی عشایر 
سراسر در طبیعت می باشد که سراسر نعمت خداوند 

است.
زندگی  سبک  سلیمانی  علیدادی  االسالم  حجت 
از  قدرشناسی  و  لحظات  تمام  در  مقاومت  را  عشایر 
خداوند عنوان کرد و افزود: فرزندان عشایر تمام وجوه 
مقاومت  نماد  را  آن  و  کرده  درک  را  کوه  استقامت 
و  مقاومت  شان  زندگی  لحظه  لحظه  و  دانسته 
ایستادگی است. وی با اشاره به قسمتی از زندگینامه 
شهید سلیمانی خاطرنشان کرد: ایشان نوشته اند که 
چون پدرم مقروض بود در ۱۴ سالگی تصمیم گرفتم 
به کرمان بیایم و کار کنم و قرض پدرم را ادا کنم و 
اراده و استقامت و تعهد و مسئولیت وی در  همین 
انجام کار سردار سلیمانی امروز را به وجود می آورد.

کرمان  استان  ثاراهلل  سپاه  عشایری  بسیج  مسئول 
گام دوم  بیانیه  به  توجه  با  را  این همایش  برگزاری 
انقالب و تاکید حضرت آیت اهلل خامنه ای بر نقش 
جوانان در توسعه کشور دانست و گفت: تعداد زیادی 
از جمعیت استان کرمان را عشایر تشکیل می دهند.
طول  در  عشایر  اینکه  به  اشاره  با  محمدی  هادی 
را  زیادی  شهدای  مقدس  دفاع  ساله  هشت  دوران 
تقدیم انقالب اسالمی کردند افزود: حدود ۱۱ هزار 
کرمان  استان  عشایری  مناطق  در  آموز  دانش  نفر 
مسئولین  از  زیادی  تعداد  و  کنند  می  تحصیل 
جامعه  از  مختلف  های  عرصه  در  نیز  را  نخبگان  و 

عشایری داریم.  
وی با توجه به تعداد ۱۰۹ هزار و ۴۳۹ نفر جمعیت 
استان  دومین  افزود:کرمان  کرمان  استان  عشایری 
این  ما  بزرگ  افتخارات  از  یکی  و  کشور  عشایری 
است که سردار دل ها شهید سپهبد قاسم سلیمانی 

از جامعه عشایر است.

امام جمعه کرمان:

عشایر لحظه لحظه زندگی شان مقاومت و ایستادگی است

خبر
آغاز توزیع میوه شب عید از 

25 اسفند 
کشاورزی  فرآورده های  و  شهری  مشاغل  ساماندهی  سازمان  مدیرعامل 
شهرداری کرمان از توزیع میوه با نرخ مصوب ستاد تنظیم بازار از 2۵ اسفندماه 

در شهر کرمان خبر داد.
»محمود ایرانمنش« در این باره گفت: توزیع میوه جهت تنظیم بازار با قیمت 

مصوب از 2۵ اسفندماه در ۳۰ نقطه از شهر کرمان توزیع می شود.
ایرانمنش با بیان اینکه با همکاری اتحادیه میدان داران شهر کرمان مکان های 
توزیع میوه مشخص و جانمایی شده، ادامه داد: میوه شب عید به منظور تعدیل 

قیمت آن و با نرخ مصوب دولتی توزیع می شود.

آغاز به کار127 مرکز مثبت 

زندگی در استان 
در ارتباط ویدئوکنفرانس با رییس جمهوری، وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی، 
رییس سازمان بهزیستی کشور و جمعی از مسئوالن استان کرمان ۱2۷ مرکز 
مثبت زندگی در این استان همزمان با دیگر نقاط کشور افتتاح و مورد بهره 

برداری قرار گرفت.
 »عباس صادق زاده« مدیرکل بهزیستی استان کرمان در حاشیه این مراسم 
در جمع خبرنگاران گفت: حدود 8۰۰ نیرو در ۱۳۷ مرکز خدمات بهزیستی 
مثبت زندگی استان کرمان فعالیت می کنند و 2۶8 مددکار نیز در این مراکز 

جذب شده اند.
در  که  را  هدف  جامعه  یک  خدمات سطح  زندگی  مثبت  مراکز  افزود:  وی 
گذشته با رویکرد دولتی ارائه می شد به صورت خرید خدمت انجام می دهند. 

توسط شرکت مس شهید باهنرکسب شد؛

تندیس و لوح برند شایسته سال ۹۹ 

به  توجه  مدارانه،  مشتری  اهداف  راستای  امروز:در  کرمان  خبرنگار  کرمان- 
مسئولیت  به  توجه  و  خارجی  و  داخلی  بازارهای  در  افزایش حضور  و  کیفیت 
پذیری اجتماعی، مس شهید باهنر موفق به کسب تندیس و لوح برند شایسته 

ملی سال ۹۹ شد. 
به گزارش روابط عمومی مس باهنر در اجالس سراسری نشان برند شایسته ملی، 
این شرکت به عنوان برند شایسته سال ۹۹  انتخاب شد و توانست تندیس و لوح 

افتخار این عنوان را کسب کند.
بر اساس همین گزارش مس باهنر در این همایش با توجه به عملکرد مناسب 
براساس شاخصه  ارزیابی های صورت گرفته  و  زمینه مشتری مداری  خود در 
های الزم برای اعتماد مشتریان به برندهای خوشنام کشور با محوریت افزایش 
ارزش ویژه برند در کنار توسعه پایدار و افزایش تولید، فروش داخلی و صادرات،  
پیشتازی در حوزه صنعت مس و همچنین اصالت برند، به عنوان برند شایسته 

ملی کشور انتخاب شد.
الزم به ذکر است نشان برند شایسته ملی به عنوان بزرگترین گردهمایی صاحبان 

و خالقان برند با حضور جمعی از مسولین و متخصصین حوزه برند برگزار شد.

پرداخت پاداش ازدواج فرهنگیان 

سال ۹7 در انتظار بودجه
وضعیت  خصوص  در  کرمان  استان  پرورش  و  آموزش  عمومی  روابط  مدیر 
پرداخت پاداش ازدواج فرزندان فرهنگیان استان می گوید میزان پاداش سال 
۹۷ ، یک و نیم میلیارد تومان است که اسناد آن ها زده شده و منتظر اعتبار 
هستیم. پرداخت یک خط و در میان پاداش ازدواج فرزندان فرهنگیان دغدغه 
این روزهای برخی فرهنگیان شده، چند مخاطب »کرمان نو« در پیامی نسبت 

به این موضوع گالیه داشتند.
آن طور که مهران باهری می گوید پاداش ازدواج برای فرهنگیان کرمانی در 
سال های ۹۶ و ۹8 به طور کامل پرداخت شده است و مطالبات سال ۹۷ در 
انتظار بودجه است. او اضافه می کند که سیاست وزارت خانه این است که 
پاداش ها در سال مربوط به خود پرداخت شود و اکنون اطالعات مربوط به 

سال ۹۹ نیز در حال جمع آوری است.

ترفند جدید کالهبرداران 

با اپلیکیشن شاد
دانش  کلیه  برای  اپلیکیشن شاد  از  استفاده  استان گفت:  فتا  پلیس  رییس 
جدید  شگرد  هزینه،  پرداخت  با  آن  رسانی  روز  به  و  است  رایگان  آموزان 

کالهبرداران سایبری است .
سرهنگ امین یادگار نژاد  اظهار کرد: در روزهای پایانی سال شاهد ارسال 
پیامک هایی با عنوان به روز رسانی اپلیکیشن شاد از سوی برخی مجرمان 
سایبری هستیم، در این پیام ها از دانش آموزان خواسته شده اپلیکیشن شاد 
خود را به روز کرده و برای به روزرسانی هم باید 2۰۰۰ تومان هزینه پرداخت 
کنند و در غیر این صورت اپلیکیشن شاد آنها غیر فعال شده و دیگر خدماتی 

به آنها ارائه نمی دهد.

دادستان عمومی و انقالب کرمان ابعاد جدیدی 
از پرونده فساد اداری اداره کل اقتصاد و دارایی 

استان را تشریح کرد.
که  مطلب  این  بر  تاکید  با  ساالری«  »دادخدا 
برخورد با فساد اداری مدیران در راستای اجرای 
فریضتین امر به معروف و نهی از منکر به عنوان 
یکی از وظایف حاکمیت انجام می شودگفت: در 
رابطه با پرونده فساد در اداره کل اقتصاد و دارایی 
استان کرمان، ضمن احضار و بازداشت مدیرکل، 
۵۰ نفر به دستگاه قضایی احضار شدند و مجموع 
بازداشت شدگان این پرونده تاکنون دو نفر است.

وی با اشاره به این مطلب که در پرونده فساد 
اداری اداره کل اقتصاد و دارایی استان تاکنون 

۱۳ میلیارد ریال اختالس و ارتشاء مطرح شده 
آزادی  بهار  سکه  قطعه   ۳2 کرد:  تاکید  است، 
پرونده  این  در  جرم  از  حاصل  اموال  عنوان  به 

شناسایی و توقیف شده است.
اموال  سایر  شناسایی  کار  کرد:  تاکید  ساالری 
حاصل از جرم متهمین نیز ادامه خواهد داشت.

دادستان عمومی وانقالب مرکز استان کرمان در 
بخش دیگری از سخنان خود گفت: در راستای 
اجرای فرامین مقام عظمای والیت و نیز بنا به 
مبارزه  بر  مبنی  قضاییه  قوه  ریاست  تاکیدات 
گسترده و بی امان علیه فساد اداری و اجرائی، 
از  در سال جاری در پرونده های متعدد بیش 
۵۰ نفر از مسئوالن اداری و اجرایی استان احضار 

شده و تحت تعقیب قضایی قرار گرفته اند.
شده  احضار  مدیران  گفت:  کرمان  دادستان 
مال  تحصیل   ، رشوه  اخذ  اختالس،  اتهام  به 
دولتی،  اموال  تضیییع   ، نامشروع  طریق  از 
دولتی،  اموال  از  مجاز  غیر  استفاده  پولشویی، 
مصرف وجوه دولتی بیش از اعتبار تعیین شده، 
به نحو متقلبانه و مداخله در  تحصیل منفعت 
معامالت، از سوی این دادسرا تحت تعقیب قرار 
این مدیران  از  برخی  اند و در خصوص  گرفته 
با توجه به اهمیت موضوع اتهامی و وجوه غیر 
بازداشت  قرار  و تصاحب شده،  قانونی تحصیل 
موقت صادر شده و 2۰ نفر  از این افراد بازداشت 

شده اند

ادبیات پایداری کشور به میزبانی کرمان یکشنبه 
هفته آینده به صورت مجازی برگزار می شود.

باشگاه  های  استان  گروه  خبرنگار  گزارش  به 
امیری  احمد   ، کرمان  از  جوان  خبرنگاران 
خراسانی، دبیر هشتمین کنگره ادبیات پایداری 
کشور در نشست خبری بااشاره به این که یکی از 
کنگره های مستمر و پایدار در کشور کنگره ادبیات 
ادبیات  کنگره  گفت:نخستین  است،  پایداری 
پایداری کشور در سال 8۳-82 به همت انجمن 
ادبی دفاع مقدس استان کرمان برنامه ریزی شد و 
نخستین کنگره را در سال 8۴ برگزار کردیم و هر 
دو سال یک باراین کنگره  برگزار شده و دبیرخانه 

دائمی آن در استان کرمان تشکیل شده است.
او افزود: یکشنبه 2۴ اسفندماه جاری هشتمین 
کنگره ادبیات پایداری به صورت مجازی برگزار 

می شود.
اولیه،  بنای  امیری خراسانی تصریح کرد: سنگ 
از  و  است  دانشگاهی  و  پژوهشی  علمی  کنگره 
یک سال قبل فراخوان مقاله کنگره و متناسب 
با موضوعات مدنظر برای افراد حقیقی، حقوقی و 

دانشگاه ها ارسال شده است.
اعالم  فراخوان  پیش  سال  یک  اینکه  بیان  با  او 
مقاله در سطح کشور ارسال شده است، تصریح 

کرد: هیات علمی دانشگاه ها شورای علمی کنگره 
برگزاری  سال های  در  که  می دهند  تشکیل  را 

کنگره فعال بوده اند.
امیری خراسانی با تاکید بر اینکه هر مقاله ارسالی 
داشت:  بیان  می شود،  قرائت  داور  دو  همت  به 
هفت کنگره قبلی دو روزه  برگزار و مقاالت قرائت 
نداشتند،  را  قرائت  شرایط  که  برخی  و  می شد 
نامه  به عنوان  به همراه دیگر مقاالت در کتابی 

پایداری به چاپ می رسید.
او با اشاره به اینکه ۷8 مقاله در این دوره دریافت 
مقاالت  تعداد  فردا  وقت  پایان  تا  که  است  شده 
کرد:برای  اظهار  می شود،  اعالم  شده  پذیرش 
دانشگاه های  از  مقاله  مقاالت ۱۰  قرائت مجازی 

مختلف کشور برگزیده شده اند.
با  کشور  پایداری  ادبیات  کنگره  هشتمین  دبیر 
اشاره به اینکه کتاب نامه پایداری 8 نیز در این 
به  افزود:۷8مقاله  می شود،  منتشر  و  چاپ  دوره 
دبیرخانه کنگره ارسال شده که از این تعداد ۱۰ 
مقاله از دانشگاه های مختلف به صورت مجازی 

قرائت می شود.
ادبیات  کرد:کنگره  تصریح  خراسانی  امیری 
اجرایی  و  دانشگاهی  علمی  بخش  دو  پایداری 
برگزار می شود که برخی از دانشگاه ها در برگزاری 

نیز  شهرکرد  دانشگاه  امسال  و  کنند  مشارکت 
همکاری داشته است.

سرهنگ محمود مهدوی فرد، مدیر کل حفظ آثار 
و نشر ارزش های دفاع مقدس استان کرمان نیز 
در این نشست با اشاره به اینکه هشتمین کنگره 
یاد 8 سال  به  امام هشتم و  یاد  نام و  با  ادبیات 
دفاع مقدس در دانشگاه شهید باهنر کرمان برگزار 
به دلیل وجود  این کنگره  می شود، گفت:امسال 
صورت  به  و  محدود  جمعیت  با  کرونا  بیماری 

مجازی برگزار می شود.
او افزود:نخستین برنامه این دوره ادبیات پایداری 
قاسم  حاج  سردار  مرقد  کنار  در  حضور  با  را 
سلیمانی برگزار و به آینده کنگره امیدوارم هستیم 

که ادامه داشته باشد.
مدیر کل حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس 
استان کرمان تصریح کرد:عالقمند بودیم در این 
دوره به زندگی شهید سلیمانی بپردازیم، اما زمان 
کم بود و یکی از محور های کنگره در این زمینه 
نقش شخصیت های تاثیرگذار در ادبیات پایداری 
ایران و جهان در سده اخیرعنوان فراخوان کنگره 

است.
سرهنگ مهدوی فرد اظهار کرد: مقاالت دریافتی 
کنگره دوره قبل ۵۰ مورد و امسال ۷8 مورد بوده 

و کنگره چهارم 2۴۹ و سوم ۱۴۶ مقاله و پنجم 
۱۳۳ مقاله داشته ایم.

او بیان کرد:از ابتدا برنامه ریزی شده بود کنگره 
به صورت بین المللی برگزار شود اما دوره دوم به 
صورت منطقه ای برگزار شد، در بحث بین المللی 
به دلیل مسائل سیاسی و مشکالت در رفت و آمد 

و تحریم ها منفی شد.
مدیرکل حفظ آثار نشر ارزش های دفاع مقدس 
سراسری  کنگره  گفت:هشتمین  کرمان  استان 
تعداد  با  و  مجازی  صورت  به  پایداری  ادبیات 
محدود مدعوین در دانشگاه شهید باهنر ساعت 
۹ تا ۱2 یکشنبه 2۴ اسفندماه برگزار خواهد شد.

مهدوی فرد با اشاره به اینکه عالقه مندان از طریق 
درگاه های الکترونیکی می توانند مراسم برگزاری 
کنگره و قرائت مقاالت را ببیند، گفت:در ابتدای 
کل  ستاد  رییس  باقری  لشکر  سر  پیام  مراسم 

نیرو های مسلح قرائت خواهد شد.
او با بیان اینکه شهید سلیمانی از بنیان گذاران 
کرمان  استان  در  کشور  پایداری  ادبیات  کنگره 
از  بعد  سال  نخستین  امسال  گفت:  است،  بوده 
برگزار  شهادت شهید سلیمانی است که کنگره 
می شود و تصمیم داریم برنامه ای در خور شأن 

استان کرمان و شهید سلیمانی اجرا کنیم.

تشریح ابعاد جدیدی از پرونده فساد مالی اداره کل اقتصاد و دارایی؛

احضار 50 نفر به دستگاه قضایی کرمان

به میزبانی کرمان؛

هشتمین کنگره ادبیات پایداری 2۴ اسفندماه برگزار می شود
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از  تعدادی  دارد  نظر  در  شرق  منطقه  امالک  فروش  دفتر 
امالک مسکونی ، اداری ، تجاری ، گرمابه و مرغداری متعلق 
و  نقد  با شرایط  کتبی  مزایده  برگزاری  از طریق  را  به خود 

اقساط و بدون دریافت کارمزد به فروش برساند.
مورد  امالک  از  بازدید  برای  توانند  می  متقاضیان خرید  لذا 
مزایده  برگزاری  نحوه  از  بیشتر  اطالعات  کسب  و  نظر 
و  مزایده  اسناد  و  مزایده  در  شرکت  شرایط  برگ  اخذ   ،
تاریخ  تا   1399/12/10 تاریخ  از  پیشنهادات  پاکت  تحویل 
1399/12/23همه روزه به جز ایام تعطیل از ساعت 8 لغایت 
14 به دفاتر فروش امالک امداد به آدرس های ذیل مراجعه 
فرمایند و یا مدارک ، نمونه قرارداد فروش ) مبایعه نامه ( و 
فرم های مربوطه ) اسناد مزایده ( را از سایت معرفی شده 
اخذ نمایند. . ضمناً آخرین مهلت تحویل پاکت پیشنهادات 

حداکثر ساعت 14 مورخ 1399/12/23 می باشد.
مالحظات :

1( متقاضیان برای شرکت در مزایده می بایست سپرده ای 
به میزان پنج درصد قیمت پایه مزایده ملک مورد نظر 

خود را طی چک بانکی مربوط به ردیف های 1 تا 9 در 
وجه اداره کل کمیته امداد امام خمینی )ره( کرمان با 
شناسه ملی 14001907380 و ردیف 10 در وجه مجتمع 
اقتصادی کمیته امداد امام خمینی )ره( با شناسه ملی 
14003163370 تهیه و تحویل دفاتر فروش امالک نموده و 
مبایعه   ( فروش  قرارداد  انعقاد  ضمناً  نمایند.  دریافت  رسید 
نامه ( در خصوص ردیف های 1 تا 9 با اداره کل کمیته امداد 

کرمان می باشد.
2( متقاضیان می بایست رسید سپرده ماخوذه )قرمز رنگ ( 
به همراه برگ تکمیل شده پیشنهاد قیمت و برگ امضاء شده 
شرایط شرکت در مزایده را داخل پاکت مخصوص پیشنهادات 
متقاضی  خانوادگی  نام  و  نام  فقط  درج  از  پس  و  داده  قرار 
 /23 شنبه  14روز  ساعت  تا  حداکثر  پاکت  آن  روی  بر 

1399/12 داخل صندوق پیشنهادات بیاندازند.
3( فروشنده در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات واصله و 
همچنین تمدید مهلت مزایده یا ابطال آن به هر شکل مجاز 

و مختار است.

4( پیشنهادات فاقد سپرده ، مخدوش ، مبهم و یا مشروط از 
درجه اعتبار ساقط و تکمیل و رعایت مفاد فرم های شرکت 
الزامی  گردد  می  ارائه  فروش  دفاتر  طریق  از  که  مزایده  در 

است.
فرم  بایست ذیل  دارای شخصیت حقوقی می  5( متقاضیان 
شرایط شرکت در مزایده را به مهر و امضاء مسوولین قانونی 

برسانند.
در جلسه  آنان  نماینده  یا  کنندگان  کلیه شرکت  6( حضور 
شرکت  کلیه  یا  یک  هر  حضور  عدم  و  است  آزاد  مزایده 

کنندگان موجب هیچ ادعایی از طرف آنان نخواهد بود.
اطالعات  به  محترم  متقاضیان  شود  می  توصیه  مذکوراً   )7
مندرج در ردیف هر ملک توجه و ضمن رعایت مفاد مندرج 
نظر حتماً  مورد  ملک  از  مزایده  در  شرایط شرکت  برگ  در 

بازدید به عمل آورند.
8( اقساط طی چک های ) صیاد ( صادره از سوی بانک ها 
)به جز صندوق قرض الحسنه( قابل دریافت و از اخذ سفته 

معذور می باشیم.

9( در صورت پرداخت نقدی الباقی ثمن معامله مشمول 
سالیانه  هفده درصد تخفیف به صورت روز شمار خواهد 

شد.
10( درصورت برنده نشدن در مزایده سپرده متقاضی حداکثر 

ظرف مدت ده روز کاری عودت داده خواهد شد.
عقد قرارداد و تحویل چک های اقساط در فاصله   )11
زمانی ده روز کاری از تاریخ برگزاری مزایده الزامی است.
12( کلیه امالک با وضع موجود ارزیابی شده و به فروش می 
رسند و رعایت حقوق ارتفاقی و هرگونه گذربندی احتمالی 

برابر ضوابط و مقررات به عهده خریدار می باشد.
دفاتر فروش امالک امداد به نشانی :

1- کرمان _ خیابان ابو حامد _ خیابان جیحون _ روبروی 
کمیته  کل  اداره   _ )ص(  اعظم  پیامبر  بیمارستان  اورژانس 
امداد امام خمینی )ره( _ طبقه زیر زمین _ اداره تدارکات 

)ردیف های 1  تا  9 (
بعد   _ _کوچه شماره 2  پاسداران  _ خیابان  2- رفسنجان 
امام  امداد  کمیته  اقتصادی  مجتمع   _ بسیج  ساختمان  از 

خمینی )ره( منطقه شرق ) ردیف10 (
 32266001  –  5  ،  32262111   : تماس  های  تلفن   
و   34262108 و    9 تا    1 های  ردیف    )1020 داخلی   (
09921609215 ردیف 10 ) پاسخگوئی در ساعات اداری (  

آدرس اینترنتی :
http:// www.emdadimam.ir 

زمان برگزاری مزایده : 
روز یک شنبه مورخ 1399/12/24 ساعت 8 صبح .

محل برگزاری مزایده : 
1- کرمان _ خیابان ابو حامد _ خیابان جیحون _ روبروی 
امداد  کمیته  کل  اداره   _ اعظم  پیامبر  بیمارستان  اورژانس 
ردیف   ( تدارکات  اداره  زمین  زیر  طبقه  )ره(  خمینی  امام 

های 1 تا 9 (
2- یزد _ خیابان حضرت مهدی )عج( _ نبش کوچه شهید 
امام  امداد  _ کانون فرهنگی غدیر کمیته   ) اشترزاده ) 33 

خمینی )ره( )ردیف10 (

فروش فوق العاده امالک           
)مزایده شماره 99/56 کرمان(

دیف
آدرسشهرر

 مساحت 
عرصه 

(مترمربع)

وضعیت 
ملک

نوع ملک
نوع 

کاربری
وضعیت 

سند
میزان 
مالکیت

(ریال)قیمت پایه نوع انتقال
سپرده شرکت در 

(ریال)مزایده 

شهربابک1
 بلوار امام خیابان 

مصلی روبروی 
دبیرستان اندیشه

مسکونیزمینتخلیه1045

             سند 
قطعی             

 (بنچاق )     
انتقالی از 
شهرداری

 یک قطعه مفروز 
               ( 1045 

سهم مشاع از 
 سهم 223000

(ششدانگ 

18,000,000,000900,000,000وکالتی

بم 2

فهرج بلوار قائم  بعد 
ازخیابان عمار جنب 

کمیته امداد امام 
خمینی فهرج

عرصه 
2083/70 

60اعیان 

در اختیار 
امداد

زمین و 
ساختمان        

فاقد پروانه  )
(ساخت 

14,000,000,000700,000,000وکالتیششدانگدارداداری

بم 3

فهرج بخش نگین کویر 
روستای ده گاوی 

روبروی مدرسه و خانه 
بهداشت

 575عرصه 
        96اعیان 

(مستهلک  )
تخلیه

حمام 
عمومی 
متروکه

گرمابه
دارای 
برگ 

واگذاری
700,000,00035,000,000وکالتیششدانگ

 روستای سیرچشهداد4
عرصه 
1665/79 

310/39اعیان 
اداریسولهتخلیه

دارای 
برگ 

واگذاری
11,500,000,000575,000,000وکالتیششدانگ

 روستای فردوسیه رفسنجان5
خیابان مطهری غربی

اداریزمینتخلیه1143/25
دارای 
برگ 

واگذاری

ششدانگ 
یک قطعه 

مفروز
5,000,000,000250,000,000وکالتی

جاده رفسنجان زرند6
روستای ده ایرج

مالکیت عرصه 
         تصرفات 10000

         اعیان 55000 
اخیراً  )         850

قسمتی از اعیان 
تخریب گردیده 

مورد  (است 
 متر 10000واگذاری 

مربع می باشد 
مابقی صرفأ تصرف 

است

تخلیه

مرغداری            
ساختمان  )

مستهلک فاقد 
به  (پروانه 

انضمام کلیه 
متعلقات و 

منضمات و چاه 
آب محفوره 
دارای پروانه 
بهره برداری

مرغداری 
سنتی

4,000,000,000200,000,000وکالتیششدانگدارد

بردسیر7
 روستای بهرامجرد 

جنب دبیرستان 
دخترانه میرکمانداری

اداریزمینتخلیه997/55
دارای 
برگ 

واگذاری
3,500,000,000175,000,000وکالتیششدانگ

روستای دهنو بلوار منوجان8
اصلی

عرصه 
1241/08 

     536اعیان 
پارکینگ 
98/50

در اختیار 
امداد

ساختمان 
قدیم کمیته 

امداد
12,000,000,000600,000,000قطعیششدانگدارداداری

منوجان9
روستای دهنو روبروی 

کمیته امداد امام 
سابق (ره)خمینی 

 31/20عرصه 
33/40اعیان 

در اختیار 
امداد

مغازه        
تجاری(فروشگاه)

دارای 
برگ 

واگذاری
600,000,00030,000,000وکالتیششدانگ

رفسنجان10

بلوار شهید مفتح 
روبروی دانشکده 
دندانپزشکی نبش 

کوچه گلبرگ

766/50
دارای دستور 
قضائی تخلیه 

و در دست 
اقدام می باشد

42,500,000,0002,125,000,000قطعیششدانگداردمسکونیزمین  ماهه24 درصد نقد مابقی 30

نقدی

 ماهه 18 درصد نقد مابقی 60
 70تحویل پس از وصول 
درصد ثمن معامله

 24 درصد نقد مابقی 40
ماهه تحویل پس از وصول 

 درصد ثمن معامله50

مشخصات امالک استان کرمان

شرایط پرداخت

 ماهه 18 درصد نقد مابقی 60
 70تحویل پس از وصول 
درصد ثمن معامله

 18 درصد نقد مابقی 50
ماهه تحویل پس از وصول 

 درصد ثمن معامله60

 18 درصد نقد مابقی 50
ماهه تحویل پس از وصول 

 درصد ثمن معامله60

 18 درصد نقد مابقی 50
ماهه تحویل پس از وصول 

 درصد ثمن معامله60

 18 درصد نقد مابقی 50
ماهه تحویل پس از وصول 

 درصد ثمن معامله60

 18 درصد نقد مابقی 50
ماهه تحویل پس از وصول 

 درصد ثمن معامله60
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گزارش:مهدیه السادات 
میر مهدی حسینی

به قلم 
هما حجازی

روایت »کرمان امروز« از یک وظیفه مهم انسانی بر شانه بهبود یافتگان کرونا و درخواست وزارت بهداشت از ایشان:

اهدای پالسمای شفاگر؛ وظیفه ای انسانی

شاید شما هم به این خبر در فضای مجازی و یا حقیقی 
یافتگان  بهبود  از  بهداشت  وزارت  که  باشید  برخورده 
کووید19 می خواهد که برای اهدای پالسمای خود که 
نوعی اثر درمانگر دارد، اقدام کنند.برخود وظیفه دانستیم 
که به عنوان یک رسانه در این زمینه نیز قلم بزنیم و به 
که  خون  پالسمای  اهدای  که  کنیم  اشاره  موضوع  این 
می تواند موجب نجات بیماران دیگر شود این روزها یک 
برای  که  است  مدنی  ی  وظیفه  یک  این  است.  وظیفه 

نجات همنوعان خود قدمی کوچک برداریم. قدمی بسیار 
ما  برای  اهدای خون که هیچ ضرری هم  مانند  کوچک 
متن  از  بخشی  موضوع  این  اهمیت  راستای  در  ندارد. 
منتشر شده از سوی وزارت بهداشت را در ادامه منتشر 
خواهیم کرد تا شاید اندکی موجب تفکر در افراد واجد 

شرایط شود.
چندی پیش سخنگوی وزارت بهداشت با اشاره به تاثیر 
تزریق پالسمای خون بهبود یافتگان کرونا در روند بهبود 
سایر مبتالیان به این بیماری، از بهبودیافتگان کووید19 
اقدام  خود  خون  پالسمای  اهدای  به  نسبت  تا  خواست 
کنند و گفت:»استفاده از پالسمای خون بهبود یافتگان 
کرونا یک روش درمانی برای درمان مبتالیان این بیماری 
تزریق  که  می دهد  نشان  مطالعات  جدیدترین  و  است 
پالسمای بهبودیافتگان کووید19 با باالترین سطح آنتی 

بادی در مراحل اولیه بیماری یعنی سه روز اول، می تواند 
میان  در  بیماری  پیشرفت  کاهش  در  ثمربخشی  نتایج 
مبتالیان داشته باشد. آمار اهداکنندگان پالسما از سوی 
بهبودیافتگان کرونا در کشور تنها۲ درصد است که این 
کمتر  بیماری  این  به  مبتالیان  آمار  با  مقایسه  در  عدد 
از بهبودیافتگان کرونا  انتظار است. درخواست ما  از حد 
این است که به شکرانه بازیابی سالمتی خود در دو ماه 
ابتدایی پس از بهبود بیماری، با حضور در مراکز انتقال 
خون نسبت به اهدای پالسمای خون خود و شرکت در 

این عمل ایثارگرانه اقدام کنند«
با توجه به اینکه در تمامی کشورهای جهان این رفتار 
این  است،  شده  رایج  یافتگان  بهبود  بین  در  اجتماعی 
تصور می رود که مردم ایران نیز در این زمینه از چنین 

رفتار خداپسندانه ای غافل نشوند.

گزارش »کرمان امروز« از رنج گردشگری بحران زده استان و سایه شوم کرونا که ادامه دار خواهد بود؛

برای نابود نشدن مراکز گردشگری چه کرده ایم؟

اشاره: 
کرونا  ویروس  پایدار  ایستایی  دلیل  به  حاضر  حال  در 
های  آژانس  فعالیت  کرمان  استان  در  البته  و  کشور  در 
صنعت  های  شاخه  زیر  هرگونه  و  ها  هتل  گردشگری، 
بیش  و  است  رسیده  صفر  به  استان  این  در  گردشگری 
از 90 درصد فعاالن و کارکنان صنعت گردشگری استان 
خانه نشین شدند و این صنعت هر سال نسبت به سال 
قبل به شرایط بدتر دچار می شود و در سال 1400 نیز 
این اوضاع به علت شیوع ویروس جهش یافته باز اسفناک 
پر  فصل  نوروز  ایام  که  است  حالی  در  این  بود.  خواهد 
زمینه  همین  در  رود.  می  شمار  به  گردشگری  مخاطب 

گزارشی تهیه شده که در ادامه  قابل مطالعه است.
خسارت کرونا به هتل های کرمان

رزرو هتل ها در  پیرو آن  و  صنعت گردشگری کرمان 
استان کرمان هم مانند دیگر استان های کشور در این 
یک سال گذشته در بدترین شرایط خود قرار دارد.با ورود 
ویروس کرونا و افزایش شمار افرادی که به دلیل ابتال به 

این ویروس جان خود را از دست داده اند، باعث شده تا 
صنعت گردشگری در این استان با آسیب روبه رو شود. 

یکی از بخش های آسیب دیده از کرونا، صنعت هتلداری 
می باشد. با کاهش مسافران بیش از 50 درصد هتل های 
شهر کرمان بسته و تعطیل شده اند. اغلب نیروها در هتل 
ها در این شرایط بحرانی بیکار شده اند که گاه بیمه هم 
نبوده اند و آنها هم که بیمه بوده اند در شرایط کرونایی 
از بیمه استفاده کنند و یا خدماتی به آنها  اند  نتوانسته 

داده شود.
شیوع  کرمان،  استان  هتلداران  جامعه  رییس  گفته  به 
کرونا و ایجاد محدودیت ها باعث شده هتل های استان 
کرمان روزهای بسیار سختی را سپری کنند و اشغال هتل 
های استان کرمان در این ایام حداکثر و در بهترین حالت 
نیز درصد  کرمان  در شهر  و  است  رسیده  به 15 درصد 

اشغال هتل ها ۲5 درصد است. 
آژانس های مسافرتی در خط مقدم خسارت ها

قرار  مسافرتی  های  آژانس  گردشگری  مقدم  خط  در 
است.شاید  گردشگر  و  سفر  بین  رابط  واقع  در  و  دارند 
بتوان گفت که آژانس ها و دفتر خدمات سفر مهم ترین 
بخش خدمات گردشگری هستند، زیرا  به عنوان اصلی 
به  تورهای گردشگری  ارائه کننده  و  کننده  توزیع  ترین 
بسیاری دیگر از اجزا این صنعت نظیر هتل ها، راهنمایان، 
حمل و نقل و بخش خوراک نیز سود می رسانند. در واقع 

دفاتر  این  سفر  نفعان  ذی  و  مسافر  بین  ارتباط  عمل 
هستند. بخش بزرگی از نیروی انسانی صنعت گردشگری 
نیز در همین آژانس ها کار می کنند و معیشت بسیاری 
از افراد مستقیم یا غیر مستقیم با فعالیت این صنف در 

ارتباط است. 
بسیاری از دفاترکوچک خدمات مسافرتی کرمان در ایام 
کرونا تعطیل شدند.آنهایی هم که توانستند سر پا بمانند 
نیمی از کارکنان خود را تعدیل کردند.این در حالی است 
کرمان  گردشگری  دفاتر  کارکنان  درصد   90 حدود  که 
بانوان و زنان نان آور خانوار هستند که همواره با حقوقی 
را می  امورات شان  کردند  دریافت می  ها  آژانس  از  که 
تا  شد  سبب  آمده  پیش  شرایط  متاسفانه  که  گذراندند 
امورات و خرید مایحتاج زندگی این افراد با مشکل مواجه 

شود.
سخن آخر

با شرایط بحران های سنگین  یک سال اخیر باید دید 
 1400 سال  در  کرمان   جان  نیمه  گردشگری  صنعت 
آیا  و  دارد  نگه  ایستاده  را  خود  خمیده  قامت  تواند  می 
مسئوالن با ایجاد خالقیت و نوآوری در این صنعت می 
توانند چراغ هتل ها و دفاتر گردشگری کرمان را روشن 
و  داخلی  گردشگران  حضور  شاهد  دوباره  تا  دارند  نگه 

خارجی به استان چهار فصل کرمان باشیم یا نه؟

می شویم  نزدیک  کرمان  گردشگری  پرمخاطب  فصل  و  نوروز  ایام  به  درحالی  روزها  این   
که سفرهای نوروزی ممنوع شده است و 90درصد از فعاالن صنعت گردشگری خانه نشین 
شده اند. در سالی که گذشت گردشگری استان کرمان چنان ضربه ای را تجربه کرد که اگر 
گردشگری  مراکز  از  درصد   90 یقینا  باشد،  داشته  ادامه  وضعیت  چنین  هم  آینده  سال  در 
که  است  چندی  و...  گردشگران  اسکان  مراکز  مسافرتی،  دفاتر  هتل ها،  شد.  خواهد  تعطیل 
نفس های آخرین خود را می کشند و دولت باید برای نابود نشدن این صنعت در استان تا دیر 
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یاد ایام

رودخانه چهار فرسخ و سدهایش
در سال 1۳۶4 شمسی که در دبیرستان های بخش  شهداد 
به تدریس مشغول بودم چهارخاطره از شهداد دارم که به 

ترتیب می نویسم.
 الف- در شهداد متوجه شدم که قبل از انقالب دو ماه از 
سال یکی در آبان ماه و دیگری در اسفند ماه هرسال موسسه 
جغرافیای دانشگاه تهران طرح تحقیقاتی در کویر لوت داشته 
اند و مرکز آنها هم در شهداد بوده است. آقای دکتر احمد 
مستوفی سرپرست این طرح بوده که بعد از انقالب چند بار 
آقای دکتر مستوفی را در تهران دیدم و چه خاطرات خوبی 
از شهداد داشت که برایم تعریف می کرد. ای کاش که قدر 
بزرگان خود را می دانستیم و از آنها در موقعیت های گوناگون 

در هنگام حیات آنها تجلیل می کردیم .
آقای دکتر احمد مستوفی فرد ثابت گروه بود که به طور 
تمام وقت این دو ماه را در کمپ کویری شهداد اقامت داشت 
-که  را  کویری  تحقیقات  گروه  اعضای  می کرد.  وسرپرستی 
در  و  بودند  مختلف  های  رشته  در  دانشگاه  استادان  اکثراً 
زمینه آب و هوا و جغرافیای طبیعی و بیماری های کویری 
تحقیق مطالعه می کردند - هدایت می کرده است. این گروه 
تحقیقاتی دارای ماشین های لندرور مجهز به بی سیم و هلی 
کوپتر و هواپیما بودند و موفق شده بودند تا قبل از انحالل 
گروه، 1۸ کتاب مختلف در زمینه های مختلف راجع به دشت 
لوت بنویسند که من همه آن کتاب ها را از موسسه جغرافیایی 
دانشگاه تهران خریدم و مطالعه کردم. متاسفانه بعد از انقالب 

در  شدند.  سپرده  فراموشی  به  و  شد  تعطیل  گروه  این  کار 
صورتی که اگر دنباله تحقیقات آنها گرفته می شد چه خدمات 
های گرانبهایی که می شد به این خطه از سرزمین میهن کرد 
که متاسفانه از آنان دریغ شد.  به قول معروف ضرب المثلی 
است که می گوید هر جا جلو ضرر را بگیری منفعت است. 
حیف است که این منطقه در قرن ۲1 منطقه بکری باقی بماند 
و امکانات خداداد آن با حفظ محیط زیست منطقه به نفع 

پیشرفت مملکت و خود کویر استفاده نشود .
انجام  از تحقیقاتی که این گروه در کویر لوت  یک نمونه 
داده بودند مطالعه تمام رودخانه های فصلی دشت لوت بود 
که از هنگام تشکیل رودخانه تا موقعی که رودخانه به باتالق 
جازموریان می رسید  همه را مطالعه کرده بودند. این مطالعه 
این  در طول  که  رفاهی  اقدامات  برای  بود  راهنمای خوبی 
رودخانه در آینده می شد احداث کرد. به عنوان نمونه یکی 
از این رودخانه ها رودخانه چهار فرسخ است که با عکس های 
و  کوپتر  هلی  با  رودخانه  این  انتهای  تا  ابتدا  از  که  هوایی 
طول  در  آورد.  می  وجد  به  را  انسان  بودند  گرفته  هواپیما 
می شود  عریض  رودخانه  این  زمانی  چهارفرسخ  رودخانه 
و قدرت تخریب آن کم  متر می رسد  به ۲00  آن  و عرض 
است  آورده  با خود  کوهستان  از  که  و سنگ هایی  می شود 
به ترتیب در دشت چهار فرسخ رها می کند. هرچه که این 

رودخانه به جلو می رفت سنگ هایی با وزن 1 تن و ۲ تن 
حتی سنگی به وزن 10 تن را که در رودخانه غلطانده و در 
کرانه رودخانه در دشت پهناور جا گذاشته بود و عکس آن  
همراه گروه تحقیق لوت  در کتاب مشاهده می شود که  من 
.رودخانه  این سنگ را در رودخانه چهارفرسخ دیدم  خودم 
که جلوتر می رود در برخی نقاط عرض رودخانه چهارفرسخ 
10 متر و ارتفاع آن ۲0 متر می شود که زمانهایی در تاریخ 
تمام این ارتفاع ۲0 متر از آب پر بوده حتی رودخانه سر ریز 
هم کرده است که یکی از شاهکارهای این طبیعت خاموش 

منطقه است .
در این قسمت راه فرار برای هیچ جنبنده ای که در رودخانه 
گیر کرده باشد باقی نمی ماند و هر انسان یا حیوانی که در 
هنگام طغیان رودخانه اگر در این مسیر قرار بگیرد بی گمان 
طعمه امواج  سهمگین  رودخانه خواهد شد و اما و اگری هم 
ندارد. با این تفاسیر اولیای امور مملکت تصمیم گرفتند که 
در سال 1۳۶4 شمسی سدی بر روی رودخانه چهار فرسخ در 
مسیر شهداد احداث کنند و آب آن را برای استفاده کشاورزی 
و صنعتی و آشامیدنی به شهداد برسانند.  در همان محلی 
که می خواستند  سد بتن ارمه ایجاد کنند قبال سد  سنتی 
موقتی احداث شده بود که با شاخه  های درخت ،مغنی های 
باهوش جلو آب  را گرفته بودند  و با ۸ حلقه چاه که در 

از  را  بودند آب  حاشیه رودخانه و مسیر شهداد حفر کرده 
داخل  به  مصنوعی  قنات  مثل  ها  چاه  این  داخل  رودخانه 
قرار  رودخانه  کف  در  اول  چاه   . می کردند  هدایت  شهداد 
داشت و چاه  دوم چهارمتر باالی رودخانه بود و شش چاه 
دیگر را طوری دقیق محاسبه کرده بودند که چاه هشتمی 
آب را به شهداد می رساند و به اصطالح مظهر قنات مصنوعی 
آب را به روی زمین می رساند. در مواقع عادی سال که از 
سیل خبری نبود قسمتی از آب رودخانه به داخل چاه هدایت 
می شد و اضافی آب هم  از بین شاخ و برگ درخت ها که با  
آن جلو آب را گرفته بودند به کویر می رفت و راه خود را تا 
باتالق جازموریان )که اکنون صد در صد آن خشک است( 
ادامه می داد ولی در هنگامی که رودخانه طغیان می کرد با 
اولین یورش سهمگین آب این سد موقت که چیزی غیر از 
شاخه های درخت نبود و به آسانی کنده میشد و همراه امواج 
آب در داخل رودخانه به حرکت در می آورد و آب رودخانه 
جریان عادی خود را در دشت لوت طی میکرد فقط در این 
حالت دهانه چاه اول و دوم از گل و الی پر میشد و آب به 
شهداد نمی رسید . چند روز بعد از فروکش کردن سیل مغنی 
های  شهداد می آمدند و دو چاه  اولی را که از گل و الی  پر 
شده بودند الیروبی می کردند و دوباره سد موقتی  را با شاخه 
های درخت احداث می کردند و مقداری از آب را داخل چاه 

های شهداد هدایت می کردند.  به این ترتیب با احداث این 
سد موقت در هیچ زمانی شهداد تهدید نمی شد به محض 
زیاد می شد سد موقت  خراب می شد و  اینکه شدت آب 
پیدا می کرد همانطور که  لوت جریان  تمام  آب در دشت 
گفتم اولیای امور تصمیم گرفتند که در سال 1۳۶4 شمسی 
سد بتنی در این نقطه احداث کنند و کانالی بتنی  هم برای 
رسیدن آب به شهداد احداث کنند و آب را به شهداد برسانند. 
خوشبختانه در مراحل اولیه حفر کانال بودند که کانال هنوز 
با  تا یک متر  خاکی بود و بتنی نشده بود ولی دیواره سد 
و  بودند  بتنی کرده  راهم  بود و کف سد  بتن ساخته شده 
با میل گرد و سیمان  کامال کف سد مسلح شده بود بدون 
اینکه باالدست این رودخانه را مطالعه کنند که چه سیل های 
وحشتناکی در این قسمت از رودخانه هر 10 سال یک مرتبه 
آبان ماه  در  نه چندان شدیدی  باران  بارش  است.  آمده  می 
وقتی  شد  شروع  ساعت  مدت 10  به  سال 1۳۶4 شمسی 
مطمئن شدند بارش باران ادامه خواهد داشت .و اولیای امور 
شهداد مجبور شدند با لودر و  بلدوزر هایی که در شهداد 
موجود بود و اطالعیه دادند که مردم خانه های خود را تخلیه 
شبانه  کارگران  باشند.  بعدی  های  اطالعیه  منتظر  و  کنند 
داخل این کانال را پر کردند که آب به داخل شهر نفوذ پیدا 
نکند در نتیجه آب در پشت سد بتنی که خوشبختانه ارتفاع 
آن هنوز یک متر بیشتر ساخته نشده بود جمع شد وقتی که 
قدرت آب به اندازه کافی رسید زیر بتن های سد را خالی کرد 
و تمام سد را با همه میل گرد و بتن مسلح از جا کند و با 
خود به دشت برد و در دشت لوت سد بتنی  ویران شده را جا 
گذاشت و آب در مسیر طبیعی خود جریان پیدا کرد.  و به 

قول معروف:" آمده بود بالیی ولی به خیر گذشت!"
ادامه دارد...

به قلم
 محمد تقی راهپیما
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