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بدینوسـیله بـه اطـاع کلیـه اعضـاء کانـون کارگـران  بازنشسـته شهرسـتان منوجان 
میرساند:جلسـه مجمـع عمومی عـادی  کانون یادشـده درتاریـخ 1400/11/27 راس 

سـاعت 10صبـح درمحل سـالن فرمانـداری منوجان برگزارخواهدشـد.
از کلیه ی اعضاء جهت شـرکت درجلسـه با ارائه کارت عضویت معتبرکانون ،دفترچه 
بیمـه ،حکـم بازنشسـتگی ویافیش حقوقی  دعـوت به عمل می آید.ضمنٌا کسـانی که 
تمایـل بـه کاندیداتـوری هیئت مدیره وبازرسـان کانـون رادارند،می تواننددرخواسـت 
کتبـی خـود رابه همـراه سـایرمدارک)1-کپی کارت ملی2-کپی صفحـه اول دفترچه 
بیمـه ،حکـم بازنشسـتگی یـا فیـش حقوقی 3-آخریـن مـدرک تحصیلی(را تـا تاریخ 

1400/11/20بـه دفترکانـون شهرسـتان یا کانون اسـتان کرمـان تحویل نمایند.
الزم بـه ذکراسـت،طبق تبصـره مـاده 2دسـتورالعمل چگونگـی تشـکیل کانونهـای 
کارگـران بازنشسـته،بازماندگان مسـتمری بگیرفاقـد حـق رای مـی باشـندوهمچنین 

کاندیدهیئـت مدیـره نیزنمـی توانندباشـند.
بـرای آگاهـی بیشترباشـماره تلفـن:43300279 کانـون  شهرسـتان منوجـان تماس 

نمائید. حاصـل 
دستورکارجلسه:

1-گزارش مالی توسط بازرسان
2-استماع گزارش هیئت مدیره

3-انجام انتخابات هیئت مدیره وبازرسان 
هیئت مدیره 

فروشگاه پوشاک کاریزما 
فروش آنالین وحضوری

جدیدترین  با کیفیت ترین  و جذاب ترین 
مدلهای زمستانی کاپشن ، سویت هودی و غیره

جدیدترین کفش های  نیم بوت و اسپرت 
،مجلسی و اداری و ...

و انواع مانتو و شلوار اداری و مجلسی  ، کیف ، 
شال و روسری 

در 
*فروشگاه پوشا ک کاریزما*

آدرس:منوجان جنب بانک کشاورزی
karizma.manoojan:اینستاگرام

پیام تسلیت فرماندار در پی شهادت جانباز غالم جوشن پور
بـار دیگـر یکی از مـردان الهی و هم تبار عاشـورائیان  بـه  ملکوت اعلی 

پیوست 
اینجانـب بـه نوبه خود عروج آسـمانی یادگار هشـت سـال دفاع مقدس 
کـه سـالهای طوالنـی آثـار زیانبـار دوران جنـگ را تحمل کـرد و در راه 
ارزش هـای واالی انقاب اسـامی کوشـید خدمت رهبـر معظم انقاب، 
مـردم شـهید پرور شهرسـتان،  خانواده محترم ایشـان تسـلیت گفته و  

بـرای عموم بازماندگان صبر و سـامتی مسـالت دارم 
محمد محمودی فرماندار شهرستان منوجان

مراســم تشــییع و تدفیــن شــهید 
و  بســیجي  پــور،  جوشــن  غــام 
جانبــاز 70 درصــد منوجانــي بــا 
مــردم  مختلــف  آحــاد  حضــور 
ــن مراســم کــه  ــد.در ای ــزار گردی برگ
بــا   1400 مــاه  شــنبه25دی  روز 
ــردم  ــده م ــکرالهي نماین ــور ش حض
5گنــج در مجلــس، حجــت االســام 
رضوانــي امــام جمعــه شهرســتان 
معاونــت  و  فرمانــدار  منوجــان، 
ســرهنگ   ، فرمانــداري  سیاســي 
پاسداراســام حیــدري فرماندهــي 
ســپاه شهرســتان منوجــان ، فرمانــده 
ــهید  ــس بنیادش ــروي انتظامي،رئی نی
و ســایر مســئولین برگــزار شــد، 
در  پــور  جوشــن  غــام  شــهید 
زهــراي  بهشــت  شــهداي  قطعــه 
ــهیدمعظم  ــن گردید.ش ــان دف منوج
ــه  ــور  ک ــن پ ــام جوش ــی  غ کربای
بعنــوان بســیجی در جنــگ تحمیلــی 
هشــت ســاله حضــور یافتــه بــود ، در 
پنجــم اردیبهشــت 13٦٦ در منطقــه 
عملیاتــي جنــوب در ســلیمانیه عراق 
از ناحیــه صــورت، چشــم، ســر و 
ــود  گــردن و دســت مجــروح شــده ب
کــه پــس از 3۸ ســال بــه یــاران 

شــهیدش پیوســت.

جانباز70درصدمنوجانی به همرزمان شهیدش پیوست



 سال چهارم/ شماره 65/شنبه25دی ماه 1400

شماره پیامک مخاطبین در فضای 
مجازی :09176255224

 خبر
بازدید میدانی مدیر کل بنیاد شهید و  

امور ایثارگران استان کرمان از مناطق 
سیل زده ی جنوب این استان

حسین خسروی/سردبیر

احمــد گروهــی مدیــر کل بنیــاد شــهید و امــور ایثارگــران اســتان 
کرمــان امــروز صبــح پنــج شــنبه 1400/10/1٦ بــه جنــوب کرمان 

ســفر کــرد.
ــواده هــای شــهدا، جانبــازان  وی کــه بــه منظــور سرکشــی از خان
ــه شهرســتان  و ایثارگــران جنــوب کرمــان پــس از ســیل اخیــر ب
منوجــان ســفر کــرده بــود در ابتــدای ســفر خــود طــی یــک بازدید 
میدانــی بــه روســتای گنــج آبــاد شهرســتان منوجــان رفــت و بــا 
ــران  ــازان و ایثارگ ــهدا، جانب ــای ش ــواده ه ــازل خان ــور در من حض
ایــن روســتا بصــورت خانــه بــه خانــه و از نزدیــک بــا آنهــا دیــدار 

و گفتگــو کــرد.
منــازل مســکونی خانــواده هــای محتــرم شــهداء، جانبــازان، 
ایثارگــران و ســایر اهالــی ســاکن در روســتای گنــج آباد شهرســتان 
ــه  ــر ب ــه منج ــل ک ــد روز قب ــای چن ــی ه ــی بارندگ ــان ط منوج
جــاری شــدن ســیل شــدید در ایــن شهرســتان و از جملــه در ایــن 
ــیب  ــی و آس ــرک خوردگ ــی، ت ــار آبگرفتگ ــود دچ ــده ب ــتا ش روس
ــه هــا و فرونشســت هــای زمیــن گشــته و  هــای ناشــی از فروچال

ــده اســت. ــه خــود دی ــی ب خســارت هــای فراوان
احمــد گروهــی مدیــر کل بنیــاد شــهید و امــور ایثارگــران اســتان 
ــوب،  ــون جن ــا ســردبیر نشــریه ی تریب ــی ب ــان طــی گفتگوی کرم
خبــر از مســاعدت ایــن اداره کل بــه خانــواده هــای شــهداء، 
جانبــازان و ایثارگــران ایــن روســتا داد و اذعــان داشــت: »خانــواده 
ــن روســتا  ــاالی 25 درصــد ای ــازان ب ــرم شــهدا و جانب ــای محت ه
کــه منــازل مســکونی شــان در اثــر ســیل اخیــر و فروچالــه هــا و 
فرونشســت هــای زمیــن دچــار خســارت شــده مشــمول حمایــت 
ــدد  ــای متع ــی ه ــی رایزن ــه و ط ــرار گرفت ــهید ق ــاد ش ــای بنی ه
ــا و  ــه نهاده ــر چ ــئولین دیگ ــط و مس ــای مرتب ــایر نهاده ــا س ب
مســئولین فرادســتی و چــه نهادهــا و مســئولین محلــی از جملــه 
ــوده و تــاش خواهیــم  ــه جــّد در صــدد ب مســکن و شهرســازی ب
کــرد کــه ان شــاءاهلل بــرای ایــن خانــواده هــای محتــرم در ابتــدای 
ــرار  ــار ق ــا در اختی ــپس ب ــرده و س ــه ک ــب تهی ــن مناس ــر زمی ام
دادن وام مســکن برایشــان، آنهــا را جهــت تامیــن مســکن مناســب 
و اســتاندارد یــاری خواهیــم نمائیــم. گروهــی در حاشــیه ی ایــن 
بازدیــد و دیدارهــا طــی یــک تمــاس تلفنــی بــا خداکــرم کولیونــد 
مدیــر کل مســکن و گلزارهــای بنیــاد شــهید و امــور ایثــار گــران 
ــت  ــای الزم جه ــای ه ــت و مجوزه ــرد و موافق ــو ک ــور گفتگ کش
مســاعدت بــه خانــواده هــای شــهداء، جانبــازان بــاالی 25 
درصــد روســتای گنــج آبــاد کــه بــه لحــاظ ســکونت در وضعیــت 
ــای  ــرض تهدیده ــان در مع ــازل ش ــد و من ــرار دارن ــراری ق اضط
محیطــی ناشــی از فرونشســت هــای زمیــن در ایــن روســتا اســت 
ــواده  ــته از خان ــا آندس ــت ه ــن موافق ــق ای ــود. طب ــت نم را دریاف
هــای شــهدا و جانبــازان بــاالی 25 درصــد ایــن روســتا کــه علــی 
رغــم اینکــه قبــًا از بنیــاد شــهید وام دریافــت نمــوده ولــی زمیــن 
نگرفتــه انــد مــی تواننــد صاحــب زمیــن شــده و بــر اســاس فــرم 
ج صاحــب مســکن مناســب نیــز شــوند. وی همــکاری و همیــاری 
مســئولین محتــرم و ذیربــط محلــی در جهــت جانمایــی و تامیــن 
زمیــن مناســب بــرای ایــن خانــواده هــای محتــرم را یــادآور شــد 
و اضافــه نمــود کــه تامیــن زمیــن مناســب بــرای ایــن عزیــزان از 
طــرف نهادهــا و مســئولین مرتبــط کمــک شــایان توجهــی بــرای 
بنیــاد شــهید و امــور ایثارگــران در جهــت تامیــن مســکن مناســب 
بــرای ایــن خانــواده هــا اســت کــه ان شــاءاهلل بایــد مــورد توجــه و 
اهتمــام ویــژه قــرار گیــرد. احمــد گروهــی مدیــر کل بنیــاد شــهید 
و امــور ایثارگــران اســتان  کرمــان عــاوه بــر بازدیــد و سرکشــی از 
روســتای گنــج آبــاد منوجــان بــه دیدارهــا خانــواده هــای محتــرم 
شــهداء، جانبــازان و ایثارگــران مرکــز شــهر )قلعــه ی منوجــان( و 
ــاد منوجــان رفــت تــا پــس  روســتاهای چــاه شــاهی و حســین آب
آن دیدارهــا منوجــان را بــه مقصــد شهرســتان قلعــه گنــج و دیگــر 

شهرســتان هــای جنــوب کرمــان تــرک کنــد.

سرهنگ رضا محمدرضایی:

دستگیری سارق موبایل در جیرفت
فرمانــدۀ انتظامــی جیرفــت از دســتگیری یــک ســارق موبایــل در 

ایــن شهرســتان خبــر داد.
ــگاه  ــگار پای ــا خبرن ــو ب ــی در گفت و گ ســرهنگ رضــا محمدرضای
خبــری پلیــس اظهــار داشــت: مأمــوران کانتــری 14 محمدآبــاد 
ــک  ــه ی ــم ب ــه ب ــت ب ــور جیرف ــد در مح ــت زنی هدفمن ــا گش ب
دســتگاه خــودرو ســواری پرایــد مشــکوک و آن را جهــت بررســی 

بیشــتر متوقــف کردنــد.
ــی، در  ــام قضای ــا مق ــی ب ــس از هماهنگ ــوران پ ــزود: مأم وی اف
بازرســی از ایــن خــودرو موفــق بــه کشــف 19 دســتگاه گوشــی 
ــد،  ــی خــودرو از قبیــل: پخــش، بان تلفــن  همــراه، قطعــات داخل

ــرق شــدند. ــل ب ــداری ســیم و کاب آچــار و مق
ایــن مقــام انتظامــی بیان داشــت: متهــم در ابتــدا منکــر هرگونــه 
ــس  ــواهد پلی ــتندات و ش ــا مس ــه ب ــا در مواجه ــود ام ــرقتی ب س
لــب بــه اعتــراف گشــود و پــس از تشــکیل پرونــده جهــت ســیر 

مراحــل قانونــی بــه مرجــع قضائــی معرفــی شــد.
ــهروندان  ــان از ش ــت در پای ــتان جیرف ــی شهرس ــدۀ انتظام فرمان
ــورت  ــد و در ص ــدی بگیرن ــی را ج ــای پلیس ــت توصیه ه خواس
مشــاهدۀ هرگونــه مــوارد مشــکوک، موضــوع را ســریعا از طریــق 

ــد . ــاع  دهن ــی اط ــای پلیس ــز فوریت ه ــه مرک ــن 110 ب تلف

شـهردار  محمـودی  مهنـدس 
موفـق کهنـوج گفت: طـی دیدار 
بـا مهنـدس سـاردویی مدیرکل 
راه وشهرسـازی جنـوب کرمـان 
مابیـن  دوطرفـه  نامـه  تفاهـم 
کل  واداره  کهنـوج  شـهرداری 
راه وشهرسـازی جنـوب،  جهـت 
بازآفرینـی  در محـات  مصـرف 
شـهرکهنوج بـه متـراژ ٦1 هـزار 

متر مربع بسته شـد. وی تصریح 
بادریافـت  امیدواریـم  کـرد: 
کارخانـه  بـزودی  تسـهیات، 
آسـفالت شـهرداری را بعد از 15 
سـال مجـددآ راه انـدازی نموده 
وبااسـتفاده از سـهمیه قیررایگان 
درراسـتای آسـفالت معابرشهری 
کهنـوج باشـتاب هرچـه بیشـتر 

برداریـم. گام 

شهردارکهنوج ازعقد 
تفاهم نامه واگذاری 
سهمیه قیر رایگان 

خبرداد

انعقادتفاهم نامه قیررایگان مدیرکل راه شهرسازی با شهرداری منوجان
عمومـی  *روابـط  گـزارش  بـه 
اسـامی  وشـورای  شـهرداری 
شـهرمنوجان*؛ امروز پنج شـنبه 
23سـوم دیمـاه1400 درجلسـه 
جامـع  طـرح  پیرامـون  ای  
شـهرمنوجان بـا حضورمدیـرکل 
آزادی  وشهرسـازی،مهندس  راه 
کل،  اداره  شهرسـازی  مسـئول  
رئیـس  سـاالری  اسـام  آقـای 
شـورای شـهر ومهندس شـیخی 
سرپرست شـهرداری منوجان ،در 
اداره کل راه وشهرسـازی  محـل 
برگزارگردیـد.  کرمـان  جنـوب 

در حاشـیه ایـن جلسـه مهندس 
شـهرداری  سرپرسـت  شـیخی 
منوجـان از انعقـاد تفاهـم نامـه 
قیررایگان اداره کل راه وشهرسازی 
منوجـان  شـهرداری  بـا  جنـوب 
مشاورشـرکت  کـه  خبـرداد 
موردقـرداد ونماینـده اسـتانداری 
ونماینده بعضـی ازادارات منوجان 
حضورداشـتند  جلسـه  ایـن  در 
برایـن  همگـی  وتـاش  وسـعی 
بود که بـا تعامل ورایزنـی بتوانند 
انچـه را کـه مطالبه بـه حق مردم 

وشهرهسـت انجـام گیـرد.

پــرورش  آمــوزش  مدیــرکل 
گفــت:  کرمــان  اســتان 
فضــای  کمبــود  چالــش 
ــان  ــگاه فرهنگی ــی دانش فیزیک
ــی  ــرا یک ــود زی ــع ش ــد رف بای
دانشــگاه  رســالت های  از 
فرهنگیــان ایــن اســت کــه 
فضــای آموزشــی و خوابگاهــی 
معلمــان  دانشــجو  شــأن  در 
ایــن  در  کــه  کنــد  فراهــم 
ــم  ــران ه ــک خی ــه از کم زمین
شــد. بهره منــد  می تــوان 

ــه نقــل از  ــه گــزارش ایســنا ب ب
روابــط  و  اطاع رســانی  اداره 
عمومــی آمــوزش و پــرورش 
ــی  ــا رضای ــان، رض ــتان کرم اس
ــگاه  ــس دانش ــا رئی ــدار ب در دی
کرمــان،  اســتان  فرهنگیــان 
روســای پردیــس هــا و جمعــی 
از کارکنــان ایــن دانشــگاه بیــان 
کــرد: نیرویــی کــه در دانشــگاه 
خدمــت  ســابقه  فرهنگیــان 
ــمند اســت  ــی ارزش دارد، نیروی
کــه اگــر در آمــوزش و پــرورش 

کار کنــد، خدمتــی اثربخــش 
ــت. ــد داش خواه

رئیســی  اولیــن  افــزود:  وی 
پــرورش  و  آمــوزش  در  کــه 
شهرســتان هــا و مناطق اســتان 
از  جوانــی  کــردم،  منصــوب 
دانشــگاه  آموختــگان  دانــش 

ــود کــه در عمــل،  ــان ب فرهنگی
جوانــان  بــه  دادن  میــدان 
دانشــگاه  کارآمــد  و  فعــال 
ــت کــردم و از  ــان را ثاب فرهنگی
ــته  ــم خواس ــکاران ه ــه هم هم
ام از دانــش آموختــگان ایــن 
هــای  پســت  در  دانشــگاه 

ــره  ــی به ــی و کارشناس مدیریت
منــد شــوند.

مدیــرکل آمــوزش و پــرورش 
اســتان کرمــان گفــت: اگــر 
نســل جــوان مــا بتوانــد در 
ــرورش  ــوزش و پ ــه آم مجموع
ــاد  ــا همــه ابع ــد ب ــت کن مدیری

مــی  آگاه  تربیــت  و  تعلیــم 
شــود و مــی توانــد موثــر واقــع 
شــود، ایــن موضــوع بســیار 
ــجویی  ــر دانش ــت، اگ ــم اس مه
ــجویی  ــا ی دانش ــکل ه در تش
در  باشــد،  داشــته  فعالیــت 
ــد و  ــد ش ــده خواه ــده دی آین

ــر  ــترده ت ــت گس ــه فعالی زمین
ــود. ــی ش ــم م ــش فراه برای

در  داشــت:  اظهــار  رضایــی 
زمینــه جــذب عضــو هیــات 
علمــی دانشــگاه فرهنگیــان، 
شایســته تــر اســت از بیــن 
فرهنگیانــی کــه مــدرک دکتــرا 
دارنــد جذب صــورت گیــرد، در 
ــوزش  ــر آم ــا وزی ــه ب ــن زمین ای
و پــرورش و نماینــده مــردم 
شهرســتان هــای کرمــان و راور 
در مجلــس شــورای اســامی 
ــوع،  ــرده ام و موض ــت ک صحب

ــت. ــری اس ــال پیگی در ح
وی بیــان کــرد: چالــش کمبــود 
دانشــگاه  فیزیکــی  فضــای 
ــود،  ــع ش ــد رف ــان بای فرهنگی
یکــی از رســالت هــای دانشــگاه 
فرهنگیــان ایــن اســت کــه 
ــی  ــی و خوابگاه ــای آموزش فض
معلمــان  دانشــجو  شــان  در 
ایــن  در  کــه  کنــد  فراهــم 
ــم  ــران ه ــک خی ــه از کم زمین
ــد. ــد ش ــره من ــوان به ــی ت م

مدیرکل آموزش پرورش استان کرمان:

چالش کمبود فضای دانشگاه فرهنگیان باید حل شود

ــاد   معــدن مــس کــرور عنبرآب
ــن  ــی از بزرگتری ــوان یک به عن
بــا  کشــور  مــس  معــادن 
ذخیــرۀ 500 میلیــون تــن روز 
جمعــه 24 دی مــاه بــا حضــور 
وزیــر صنعــت، معــدن و تجارت 

ــرد. ــه کار ک ــاز ب آغ
صنعــت،  ســازمان  رییــس 
جنــوب  تجــارت  و  معــدن 
ــن  ــه در آئی ــان روز جمع کرم
کــرور  معــدن  بــه کار  آغــاز 
تولیــد  ظرفیــت  عنبرآبــاد، 
ســاالنۀ معــدن مــس کــرور را 
ــرد و  ــام ک ــن اع ــزار ت 20 ه

ــری در  ــتغالزایی 300 نف از اش
ــرح  ــن ط ــی ای ــۀ ابتدای مرحل

خبــر داد.
افــزود:  مروجــی  مســلم 
معــدن  تولیــدی  محصــول 
مــس کــرور کنســتانتره مــس 
ــن  ــرمایه گذاری ای ــزان س و می
طــرح، پنــج  هــزار میلیــارد 

ریــال اســت. 
معــدن  داشــت:  اظهــار  وی 
شهرســتان  کــرور  مــس 
عنبرآبــاد بــا ذخیــرۀ احتمالــی 
500 میلیــون تــن مــس، یکــی 
ــمند  ــزرگ و ارزش ــر ب از ذخای

ــه در  ــت ک ــور اس ــی کش معدن
ــتان  ــرق شهرس ــتای رودَف روس

ــت. ــع اس ــاد واق عنبرآب
مروجــی بــه آخریــن وضعیــت 
در  مــس  کارخانجــات 
ــرد  ــاره ک ــان اش ــوب کرم جن
حاضــر  حــال  در  گفــت:  و 
در  مــس  کارخانــۀ  چهــار 
ــش  ــط بخ ــه توس ــن منطق ای
خصوصــی احداث شــده و یــک 
کارخانــۀ جدیــد نیــز در بخــش 
اســماعیلی ایــن منطقــه آمــادۀ 

احــداث اســت.
ــر  ــن وزی ــیدرضا فاطمی امی س

تجــارت  و  معــدن  صنعــت، 
بــه  جمعــه  روز  )صمــت( 
جنــوب  بــه  ســفر  منظــور 
چنــد  از  بازدیــد  و  کرمــان 
ــه، وارد  ــن منطق ــروژه در ای پ
ایــن اســتان شــد و در بــدو 
ورود مورد اســتقبال مســئوالن 

قرار گرفــت.   اســتانی 
وزیــر  ســفر  پایان بخــش 
صمــت بــه جنــوب کرمــان در 
شهرســتان جیرفــت بــا بازدیــد 
از شــهرک صنعتــی شــماره 
2 شــامل پایانــۀ صادراتــی و 
کارخانــۀ مــس ســبزواران بــود.

مهندس مروجی:

ظرفیت تولید ساالنه معدن مس کرور 20 هزار تن است
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نشریه تریبون جنوب را 
دراینستاگرام،سروش؛ایتا وتلگرام با آیدی

@triboonjonoob
دنبال کنید.

خبر
تداوم بارش باران و برف در جیرفت 

 10 راه روستایی و فرعی در این شهرستان 
مسدود شد

معـاون راهـداری اداره کل راهـداری و حمـل و نقـل جـاده ای 
جنـوب اسـتان کرمـان هـم از مسـدود شـدن 10 راه روسـتایی 
در بخـش جبالبـارز جیرفـت خبـر داد.مجتبـی رئیسـی گفـت:در 
شهرسـتان رودبار محور ایرانشـهر-برجک مسـدود شـده است وی 
بیـان کـرد: بـا توجـه به حجم بارشـها امکان مسـدود شـدن محور 

رودبـار- زهکلـوت و زهکلـوت -ایرانشـهر وجـود دارد.
معـاون راهـداری اداره کل راهـداری و حمـل و نقـل جـاده ای 
جنـوب اسـتان کرمـان از مسـدود شـدن آبنماهـای محـور فرعـی 
مظفـر آبـاد - بیـژن آبـاد و آبسـردوئیه در رودبـار جنـوب خبر داد 
و گفـت :راننـدگان از محـور جایگزیـن بزرگراهـی خلیـج فـارس 

کنند. اسـتفاده 
رئیسـی بـا اشـاره به بـارش بـرف در محـور جیرفت -سـاردوئیه از 
مـردم و راننـدگان خواسـت بـا توجه به حجـم بارشـها از ترددهای 
غیـر ضـروری جدا اجتناب کننـد و در صورت تـردد از گردنه های 

برفگیـر جیرفـت حتمـا زنجیر چرخ بهمراه داشـته باشـند . 
شـماره 141 مرکـز مدیریـت اطاعات راهها و حمـل و نقل جنوب 
کرمـان هـم بصـورت شـبانه روزی آمـاده پاسـخگویی در زمینـه 

وضعیـت جـوی راهها اسـت.
روابـط عمومـی اداره کل راهـداری و حمل و نقل جـاده ای جنوب 

اسـتان کرمان

جلوگیری از برداشت غیر مجاز شن و ماسه در 
اراضی ملی شهرستان جیرفت

فرماندهـی یـگان حفاظـت اداره کل منابـع طبیعـی و آبخیـزداری 
جنـوب کرمـان در گفتگـو با خبرنـگار پیام طبیعت جنـوب کرمان 
گفـت: صبـح امـروز طی گشـت زنـی نیروهـای یـگان حفاظت در 
منطقـه و اقـدام بـه موقـع از برداشـت غیـر مجـاز و بی رویه شـن 
و ماسـه در منطقـه علـی آبـاد شهرسـتان جیرفـت جلوگیـری بـه 

عمـل آمد.
وی افـزود: پیشـگیری از وقـوع جرم اولویت نخسـت یگان حفاظت 
اداره کل منابـع طبیعـی و آبخیـزداری اسـت و نیروهـای یـگان 
حفاظـت جنـوب کرمـان بـه گشـت زنـی هـای مسـتمر و شـبانه 
روزی خـود در اراضـی ملـی منطقه ادامه خواهنـد داد و در صورت 
مشـاهده هـر گونـه تخریـب و تصـرف اراضـی ملـی توسـط افـراد 

سـودجو بـا آنهـا برخـورد خواهنـد کرد.
سـرهنگ امیرافضلـی در پایـان خاطرنشـان کـرد: مـردم طبیعـت  
دوسـت می تواننـد در تمـاس بـا »شـماره 139 و 1504 کـد امداد 
جنـوب  آبخیـزداری  و  طبیعـی  منابـع  اداره کل  مرتـع  و  جنـگل 
آتش سـوزی  زمینـه  در  را  خـود  اخبـار  و  گزارش هـا  کرمـان« 
ملـی،  اراضـی  تصـرف  و  تخریـب  طبیعـی،  منابـع  عرصه هـای 
قاچـاق گیاهـان دارویـی، حفـر چـاه غیـر مجـاز در اراضـی ملی و 
... اطاع رسـانی کننـد تـا از ورود خسـارت های جبران ناپذیـر بـه 

عرصه هـای مرتعـی و جنگلـی جلوگیـری شـود.

افتتاح پروژه بوستان عشایردرکهنوج

 باحضورسـردارمعروفی فرماندهـی محتـرم سـپاه ثـاراهلل اسـتان 
وجمعـی از مسـئولین وخانـواده شـهدا، همزمـان با یادواره شـهید 
مقاومت سـرداردلها حاج قاسـم سـلیمانی و پانصدشـهید سـرافراز 
عشـایر درجنـوب کرمـان، پروژه بوسـتان شـهدای عشـایر کهنوج 

شـد. افتتاح 
مهنـدس مجیدمحمـودی شـهردارکهنوج از احـداث ایـن بوسـتان 
بامسـاحت 3000 مترمربـع و  اعتباری بالغ بـر725 میلیون تومان 

ازمنابـع داخلی شـهرداری درکمترازدومـاه خبرداد.

جنگل هــا،  ســازمان  رییــس 
مراتــع و آبخیــزداری کشــور 
در بازدیــد از مناطــق ســیل زده 
ــه  ــاره ب ــا اش ــان ب ــوب کرم جن
اجــرای پروژه  هــای آبخیــزداری 
ــی  ــت: ط ــه گف ــن منطق در ای
 400 از  اخیــر  بارندگی هــای 
میلیــون متــر مکعــب ســیاب، 
ــب آن  ــر مکع ــون  مت 200 میلی
توســط اقدامــات آبخیــزداری 
کنتــرل و از ســیاب  مخــرب 

ــد. ــری ش جلوگی
نــو،  کرمــان  گــزارش  بــه 
در  افــزود:  منصــور  مســعود 
ــه  بارندگی هــای اخیــر قریــب ب
70 میلیــون متــر مکعــب آب را 
ــد  ــره ش ــا ذخی ــت بند ه در پش
ــتفاده  ــم از آن اس ــه می توانی ک

ــم. کنی
پژوهش هــا  او  گفتــه ی  بــه 
 70 کــه  می دهــد  نشــان 
ســیاب  خســارت  درصــد 
پــروژه  کــه  مکان هایــی  در 
آبخیــزداری اجــرا شــده کاهــش 

می .کنــد پیــدا 
منصــور اضافــه کــرد: مــا در 
اســتان هایی کــه ماننــد اســتان 
ــد  ــن مشــکل را دارن ــان ای کرم

عملیــات  افزایــش  سیاســت 
آبخیــزداری را داریــم.

او افــزود: مــا اعتبــاری بالــغ 
تومــان  میلیــارد   170 بــر 
آبخیــزداری  حوضــه  در  را 
جنــوب اســتان کرمــان در نظــر 
گرفته ایــم و تــا پایــان ســال 
هــزار هکتــار  از 100  بیــش 
مشــمول  اســتان  عرصــه  از 
عملیــات آبخیــزداری می شــود.
ــا،  ــگل ه ــازمان جن ــس س رئی
مراتــع و آبخیــزداری کشــور بــا 
اشــاره به جبــران  خســارت های 
ناشــی از ســیل از ســوی دولــت 
گفــت: پیشــنهاد مــا ایــن اســت 
ــارات  ــن اعتب ــی از ای ــه بخش ک
ــه  ــزداری هزین ــش آبخی در بخ
تقاضــا  دولــت  از  و  شــود 
بودجــه  آســتانه  در  داریــم 
1401 ســازمان را در حوضــه 

آبخیــزداری تقویــت کنــد.
در  اســتان   ۸ داد:  ادامــه  او 
دی مــاه درگیــر ســیاب شــدند 
کــه در مجمــوع 491٦ متــر 
مکعــب روان آب داشــتیم. در 
ــی 30  ــا 25 ال ــه ه ــن حوض ای
درصــد عملیــات آبخیــزداری 
ــب  ــه قری ــم ک انجــام داده بودی

ــب  ــون مترمکع ــه 2000 میلی ب
ــون  ــرل و 750 میلی آب را کنت
متــر مکعــب آب پشــت بندهــا 

ــم. ــره کردی ذخی
بــرای  منصــور  گفتــه ی  بــه 
 3 بایــد  و خــاک  حفــظ آب 
مقولــه آب، خــاک و پوشــش 
و  شــود  مدیریــت  گیاهــی 
رمــز کارایــی آبخیــزداری در 
ــن  ــن اســت کــه همزمــان ای ای
داشــته  اثربخشــی  مقوله هــا 

باشــند.
جنگل هــا،  ســازمان  رئیــس 
مراتــع و آبخیــزداری کشــور 
 2 اجــرای  بــه  اشــاره  بــا 
ســال  در  سراســری  پویــش 
ــداد،  ــن روی ــت: اولی ــاری گف ج
احیــای  بــرای  بــذرکاری 
ــد  ــه 40 درص ــود ک ــرس ب زاگ
ــور را  ــیرین کش ــه آب ش چرخ

می کنــد. تامیــن  زاگــرس 
ــه  ــری ک ــش دیگ ــزود: پوی او اف
ــت  ــت کاش ــرا اس ــال اج درح
نهــال بــه یــاد هر شــهید اســت 
کــه بــا کمــک 70 دســتگاه 
ــر  ــوار حــرم مطه ــی از ج اجرای
امــام رضــا آغــاز شــد تــا پایــان 
ســال ادامــه دارد و قــرار اســت 

ــود. ــرار ش ــال 1414 تک ــا س ت
منصــور اضافــه کــرد: همچنیــن 
515 میلیــون نهــال کاشــته 
شــود کــه ایــن عــاوه بــر 
کــه  اســت  هایــی  برنامــه 

دارد. ســازمان 
بــه گفتــه ی او زارعــت 40 هــزار 
ــگل کاری  ــوب و جن ــار چ هکت
هکتــار  هــزار   15 اقتصــادی 
ــا  ــه ب ــت ک ــتور کار اس در دس
انجــام  مختلــف  گونه هــای 
می شــود. منصــور در خصــوص 
ــان نیــز گفــت:  ــاالب جازموری ت
ــن  ــئولیت بی ــاالب مس ــن ت ای
ــن  ــنهاد م ــی دارد و پیش بخش
ــت  ــا محوری ــه ب ــت ک ــن اس ای
همــه ی  زیســت  محیــط  
و  کننــد  کمــک  دســتگاه ها 
ــی  ــی پیش بین ــه مل ــک برنام ی

ــود. ش
ــه  ــان ب ــر جازموری ــزود: اگ او اف
همیــن منــوال پیــش بــرود 
ــود  ــل نمی ش ــکل ح ــا مش قطع
وظایــف  حــوزه،  در  ایــن  و 
ــا  ــگل ه ــازمان جن ــر س منحص
ــم  ــا ه ــه ب ــد هم ــت و بای نیس
ــا  ــند ت ــته باش ــارکت داش مش

جازموریــان نجــات یابــد.

بازدید رییس سازمان جنگل ها 
از مناطق سیل زده جنوب کرمان

فاطمــي امین:حمایــت از ســرمایه گذاری 
در کهنــوج در دســتور کار وزارت صمــت 
اســت بــه گــزارش کهنوجیهــا ، وزیــر 
صنعــت معــدن و تجــارت در بازدیــد از 
مجموعــه تیتانیــوم کهنــوج گفــت:  تــا اخــر 
بــا  ســرمایه گذاری  پروژه هــای  امســال 
رویکــرد ایجــاد اشــتغال مناســب طراحــی 

و در اولویــت قــرار می دهیــم.
ــوب  ــه جن ــدای ورود ب ــن در ابت فاطمی امی
کرمــان  از مجموعــه تیتانیــوم کهنــوج 
و  معــدن  صنعــت،  کرد.وزیــر  بازدیــد 
تجــارت در ســفر یــک روزه بــه اســتان 
ــوم  ــه تیتانی ــد از  مجموع ــان در بازدی کرم
ــوم   ــراوری تیتانی ــد ف ــت: واح ــوج گف کهن
ــن شهرســتان  ــه ســالهای گذشــته در ای ک
مطــرح بــوده، در طــی  یــک ســال گذشــته 
ــه  ــد ک ــذار ش ــی واگ ــش خصوص ــه بخ ب
ــت  ــری داش ــرفت بهت ــدت پیش ــن م در ای
است.ســید رضــا فاطمــی امیــن در حاشــیه 
ایــن ســفر بــه خبرنــگاران گفــت:  تیتانیــوم 
کهنــوج از پیشــرفت 40درصــدی  برخوردار 
اســت، اگــر ایــن پیشــرفت را بــه ٦0 درصــد 
برســاند وزارت صمــت بــا رویکــرد حمایــت 
ــک  ــه  کم ــن مجموع ــی ای ــن مال در تامی

ــرد.  ــد ک خواه
ــی  ــه پیش بین ــان اینک ــا بی ــت ب ــر صم وزی
و  ســازنده  شــرکت  نــگاه  از  پیشــرفت 
ســرمایه گــذار بهمــن ســال آینــده اســت، 

ابــراز امیــدواری کــرد کــه  رونــد پیشــرفت 
ســرعت بگیــرد و حداکثــر تــا پاییــز ســال 
ــد. ــان برس ــه پای ــه ب ــن مجموع ــده ای آین

فاطمی امیــن در رابطــه بــا ظرفیت هــای 
معدنــی شهرســتان کهنــوج اظهــار داشــت: 
وزارت صنعــت معــدن و تجــارت بــرای 
کهنــوج  جملــه  از  شهرســتان ها  همــه 
ــارت  ــدن و تج ــت، مع ــش صنع ــرح آمای ط
در دســتور کار دارد، کــه تمامــی فرصت هــا 
ــرح   ــن ط ــتان در ای ــای شهرس و ظرفیت ه

ــرد.  ــرار می گی ــی ق ــورد بررس م
ــا  ــش ب ــرح آمای ــزود: ط ــت اف ــر صم وزی
ــش  ــتان پی ــتغال شهرس ــن اش ــدف تامی ه

ــی رود .  م
ــوج را دارای  ــتان کهن ــن شهرس فاطمی امی
ــرد و  ــوان ک ــادی عن ــادن زی ــت مع ظرفی
ــم  ــول می دهی ــت ق ــزود: در وزارت صم اف
پروژه هــای  امســال  آخــر  تــا  کــه 
ســرمایه گذاری بــا رویکــرد ایجــاد اشــتغال 
قــرار  اولویــت  در  و  طراحــی  مناســب 
ــروژه  ــل توجهــی پ ــه میــزان قاب دهیــم و ب
ــم.   ــف کنی ــوج تعری ســرمایه گذاری در کهن
ــع  ــوج مجتم ــوم کهن ــرح تیتانی ــری ط مج
ــا  میــزان  صنعتــی ذوب آهــن پاســارگارد ب
ــارد  ــزار و 340 میلی ــرمایه گذاری 24 ه س
ــت. ــری اس ــتغالزایی 2٦0 نف ــا اش ــال ب ری

سفر وزیر صنعت، معدن و تجارت به کهنوج

 با خبرنگاران
لزوم استفاده ازظرفیت رسانه درشوراها 

احمدروانپاک خبرنگارتریبون جنوب 

درشهرنودژ

جلسـات  در  شـهروندان  و  خبرنـگاران  حضـور 
شـورا، نـه تنها تهدید نیسـت بلکـه فرصتی برای 
شـورا اسـت چرا کـه با حضـور افـکار عمومی در 

جلسـات شـورای شـهر ، باعـث مـی شـود تـا اعضـای شـورا بـا دقت 
بیشـتری تصمیـم بگیرنـد و همـه تصمیمـات و مصوبـات شـورا بـه 
صـورت شـفاف منعکـس می گـردد. طبـق قانون ، جلسـات شـورای 
شـهر علنـی اسـت مگـر اینکـه غیـر علنـی بـودن یـک جلسـه بـه 
تصویـب دو سـوم اعضـا برسـد و از قبـل اعـام شـود؛ همچنیـن در 
آیین نامه شـوراها آمده ، مردم می توانند در جلسـات شـورای شـهر 
حضـور یابنـد. شـوراها نهادهایـی هسـتند کـه مردمـی بـوده و خود 
مـردم در انتخابـات، اعضـای شـورا را انتخـاب کرده انـد بنابراین حق 
دارنـد عملکـرد شـورا را نقد کنند.موضوع دیگر در ایـن زمینه ، فراهم 
کـردن شـرایط نقـد شـورای شـهر توسـط مـردم و خبرنگاران اسـت 
کـه اعضـای شـورا وظیفه دارنـد انتقادها را بشـنوند و بـه آن ها عمل 
کننـد؛ در واقـع بایـد شـرایطی فراهم بشـود کـه مـردم و خبرنگاران 

جـرات نقـد کردن شـورا را داشـته باشـند.
وظیفه رسانه ها، آگاهی بخشی به مردم است

مـاده 15 قانـون شـوراها مـی گویـد که جلسـات شـوراها علنـي و با 
حضور دو سـوم اعضاء اصلي رسـمیت  مي یابد و تصمیمات با اکثریت 
مطلق آراي حاضرین معتبر اسـت و تشـکیل جلسـات غیرعلني منوط 
بـه تصویـب دو سـوم اعضـاء حاضـر در جلسـه مي باشـد. موضـوع 
انتخـاب شـهردار جدید و مصوباتی که به شـورای شـهر ارتبـاط دارد 
نمـی توانـد غیرعلنی و بـدون حضور خبرنگاران برگزار شـود. رسـانه 
ها و مطبوعات رکن چهارم دموکراسـی هسـتند. خبرنگاران و رسـانه 
هـا حـق دارنـد نظـرات، انتقـادات، پیشـنهادها و توضیحات مـردم را 
درج و بـه اطـاع عمـوم برسـانند. کسـب و انتشـار اخبـاری کـه بـه 
منظـور افزایش آگاهي عمومي باشـد حق قانوني خبرنگاران و رسـانه 

ها اسـت.

بارندگی و سیل اینبار در جازموریان
سلمان سابقی خبرنگارتریبون جنوب 

بـه  گـزارش  سـلمان سـابقی خبرنـگار نشـریه 
بخـش  زهکلـوت  شـهر  در  جنـوب  تریبـون 
جازموریـان بـا توجـه بـه بارندگـی  اخیر شـاهد  
طغیـان  بسـیاری از رودخانه هـای فصلی بودیم 
طـی مصاحبـه سـلمان سـابقی بـا شـهردار این 

منطقـه شـهردار زهکلـوت گفـت، بـا توجـه بـه هشـدار هـای سـتاد 
بحـران و هواشناسـی در آماده باش کامل قـرار گرفتیم،وی در ادامه ی 
گفتگـو تصریـح کـرد: هم اکنـون هم بـا تمام تـوان و قـوا آمـاده برای 
خدمـت رسـانی بـه مـردم هسـتیم   شـهردار ایـن شـهر در رابطه با 
خسـارت های این سـیل هـم گفت: الحمـدهلل تا االن خسـارت جانی 
گـزارش نشـده اسـت و در بعضـی مناطق  متاسـفانه سـیل وارد خانه 
ها شـده اسـت و در بعضی مناطق هم  سـیل وارد کشـاورزی ها شـده 
و موجب خسـارت به کشـاورزان  شـده اسـت. گفتنی اسـت:بارش در 

ایـن منطقـه بـاالی 11 میلیمتـر گزارش شـده اسـت.

جلسه شهردارقلعه گنج  و امام جمعه 
شهرستان با مدیرکل راه و شهرسازی

طــی جلســه مهنــدس احمــدی شــهردار و حجــت االســام 
ــدس  ــا مهن ــرم ب ــه محت ــام جمع ــک ام ــدی نی ــلمین احم والمس
ســاردویی مدیــر کل  راه و شهرســازی در خصــوص طــرح تفصیلــی 
ــاز آفرینــی شــهری ، موضوعــات و مشــکات شــهر قلعــه گنــج  و ب
در حــوزه راه و شهرســازی مطــرح و پیشــنهادات و راهکارهــای الزم 

ــه و بررســی شــد. ارای
ــور  ــا حض ــهروندان ب ــات ش ــری مطالب ــت پیگی ــن در جه همچنی
شــهردار و امــام جمعــه در محلــه ســرتک علیــا ، بافاصلــه ترمیــم 
ســیل بندهــای محلــه شــروع شــد و مهنــدس احمــدی در خصــوص 
روشــنایی بلــوار شــهید ســلیمانی بیــان نمــود کــه در هفتــه آینــده 
پایــه چــراغ هــای باقــی مانــده نصــب میگــردد و شــاهد روشــنایی 
ــد از  ــن بع ــود و همچنی ــم ب ــلیمانی خواهی ــهید س ــوار ش ــل بل کام

ــرار دارد. ــت شــهرداری ق ــا در اولوی ــه زر ،ســرتک علی محل
ــرکل راه و  ــا مدی ــتان ب ــه شهرس ــام جمع ــهردار و ام ــد ش  بازدی

شهرســازی
ــاده راه  ــات زیرســازی پی ــای ناشــی از عملی ــه ه  جمــع آوری نخال

ــان شــهید ببربیــان خیاب
 ترمیم سیل بندهای حوزه حسین آباد و سرتک علیا

آمار فوتی های حادثه خودرو سوختبر در 
منوجان به ۸ تن رسید

بــا فــوت دانــش آمــوز نوجــوان منوجانــی کــه در ســانحه دلخــراش 
رانندگــی خــودروی ســوختبر و پــژو و دو دســتگاه موتــور ســیکلت 
در منوجــان دچــار ســوختگی شــدید شــده بــود، آمــار فوتیهــای این 

ســانحه بــه هشــت تــن رســید
در ایــن حادثــه عــاوه بــر چهــار جــوان بلــوچ )فنوجــی( کــه بــرای 
ــد و راننــده خــودرو ســوختبر، ســه  ــه منطقــه آمــده بودن تفریــح ب
ــا 1٦ ســال ســن  ــن 14 ت ــه بی ــی ک ــوز نوجــوان منوجان ــش آم دان

ــد. داشــتند جــان خــود را از دســت دادن
ــه  ــب حادث ــی،  در ش ــوز منوجان ــش آم ــی دان ــر زارع ــی اصغ عل
دچــار ســوختگی شــدید شــده بــود و بعــد از چنــد روز بســتری در 
بیمارســتان کرمــان جــان باخت.هــر ۸ فوتــی حادثــه اخیــر متولدین 

ــد . دهــه 70 و هشــتاد بودن
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بعــد از ســانحه دلخــراش رانندگــی 
-هشــتبندی  منوجــان  محــور 
ــوان  ــوان و ج ــوختن 7 نوج و  س
آمــوز  دانــش  نوجــوان  )دو 
ــک  ــوچ و ی ــوان بل ــی ،4ج منوجان
ــودرو  ــده خ ــاری رانن ــوان رودب ج
ــش  ــا بی ــرگ آنه ــوختبر(  و م س
ــان  ــوال در اذه ــن س ــش ای از پی
ایجــاد شــده کــه چــرا فکــری 
بــرای ســوختبری و ســوختبران 

ــود؟! ــی ش نم
مــردم در وهلــه اول انگشتشــان 
بــه ســمت نهادهــای امنیتــی، 
انتظامــی و قضایــی اســت امــا 
در واقــع ایــن نهادهــا یکــی از 
ــد  ــه بای ــتند ک ــتگاههایی هس دس
چارچوبــی  در  وظایفشــان  بــه 
و  نماینــد  عمــل  مشــخص 
ــز  ــری نی ــتگاهها و ادارات دیگ دس
ــد  ــه بای ــد ک ــر دخیلن ــن ام در ای
ــم  ــه مه ــن مقول ــز در ای ــا نی آنه

انجــام دهنــد. را  وظایفشــان 
در همیــن حادثــه اخیــر چنــد 

ــود؛ ــی ش ــاد م ــوال ایج س
چــرا راننــده پرایــد ســوخت جابجا 
ــا  ــکاری ی ــر و بی ــرده اســت؟ فق ک
طمع؟)پــدر راننــده پرایــد کــه 

ــد،  ــر ش ــه حاض ــه حادث در صحن
گفــت: ))یــک هفتــه بــود کــه 
خدمــت ســربازی پســر مجــردش 

ــود(( ( ــده ب ــام ش تم
خــودروی پرایــد بیــش از 500 
ــن  ــا تامی ــل را از کج ــر گازوئی لیت
ــوخت؟  ــگاه س ــت؟ جای ــرده اس ک

ــوخت؟ ــی س ــای مخف انباره
 ، ســوخت  مخفــی  انبارهــای 
ــی  ــن م ــه تامی ــان چگون سوختش
شــود؟نظارت بــر نحــوه توزیــع 
ــاد  ــدام نه ــده ک ــر عه ــوخت ب س

اســت؟
را  ســوخت  پرایــد  خــودروی 
منوجــان  تــا  مبــدا  از  چگونــه 
رســانده اســت؟ نظــارت مســیر بــر 

عهــده کــدام نهــاد اســت؟
جهــاد   ، راهــداری  نقــش 
کشــاورزی، ســازمان صمــت، اداره 
کار و رفــاه اجتماعــی، شــرکت 
در  و...  انتظامــی  نیــروی  نفــت، 
ایــن حادثــه و حــوادث مشــابه 

چــه بــوده اســت؟
پیــش از اینکــه مرزهــای شــرقی 
بســته شــود ، در دولــت گذشــته 
تاشــها و صحبتهــای زیــادی بــا 
ــخص  ــی ش ــی و حت ــئولین دولت مس
حســن روحانــی رئیــس جمهــور وقت 
ــوختبری  ــردن س ــد ک ــرای قانونمن ب
)بخوانیــد قاچــاق ســوخت( از ســوی 
علمــای  برخــی  حتــی  و  مــردم 
ــد  ــام ش ــتان انج ــتان و بلوچس سیس
امــا بنــا بــه دالیلــی دولــت زیــر بــار 

ــت. ــرف نرف ــن ح ای
مــردم  کــه  عاملــی  مهمتریــن 
ــتان و  ــان و سیس ــتانهای کرم اس
بلوچســتان و هرمــزگان را بــه ایــن 

شــغل کاذب و پرخطــر ســوق داده 
ــردم در  ــر م ــکاری و فق معضــل بی

ــن مناطــق اســت. ای
ــر  ــا زی ــز قطع ــی نی ــت کنون دول
ــردن ســوختبری  ــد ک ــار قانونمن ب
ــد  ــا در هــر حــال بای نمــی رود ام
راه و چــاره ای بــرای آن اندیشــیده 

شــود تــا هــم از خطــرات و تلفــات 
انســانی و مالــی و هــم هــدر رفــت 
ســوخت بعنــوان ســرمایه ملــی 

ــری شــود. کشــور جلوگی
ــرکت  ــر ش ــه اخی ــن حادث در همی
بالــغ  مبلغــی  بایــد  بیمــه 
3،۸40،000،000 )ســه میلیــارد و 

هشــتصد و چهــل میلیــون تومــان( 
دیــه افــراد فوتــی را پرداخــت 

ــد. نمای
ــاج  ــا راه ع ــی رســد تنه بنظــر م
ایــن معضــل شــناخت ظرفیتهــای 
منطقــه و ایجــاد زیرســاختها و 
مشــاغلی اســت کــه جوانــان را 

ــمت و  ــه س ــوق دادن ب ــای س بج
ســوی مشــاغل کاذب و پرخطــر در 

ــرد. ــکار ک ــغول ب ــا مش آنج
راهــکار  موضــوع  ایــن  بــرای 
مناســب نیــز وجــود دارد و آن 
ــرای  ــت ب ــود وزارت نف ــه خ اینک
جلوگیــری از هــدر رفــت ســرمایه 
ــه  ــی در منطق ــانی و مل ــای انس ه
بــر اســاس ظرفیتهــای موجــود 
بــا  و  کنــد  گــذاری  ســرمایه 
ــی در حــوزه  ــع تبدیل ایجــاد صنای
معدنــی  و  صنعتــی  کشــاورزی، 
مشــاغلی ایجــاد کنــد کــه معضــل 
فقــر، محرومیــت و بیــکاری تــا 
ــادی از مناطــق شــرقی  حــدود زی
و جنــوب شــرق کشــور رخــت بــر 

ــدد. بن
امــا در ابتــدا بایــد ســایر نهادهــای 
دولتــی در کنــار ســرمایه گــذاری 
وزارت نفــت، زیرســاختهای الزم 
ــاد  ــرق، آب و... را ایج ــد راه، ب مانن
بــرای ســرمایه  راه  تــا  نماینــد 
گــذاری آســان،  فراهــم آیدبــه 
ــری  ــورد قه ــد برخ ــی رس ــر م نظ
در ایــن زمینــه بتنهایــی پاســخگو 
کــه  هرچــه  و  بــود  نخواهــد 
ــی در  ــی و انتظام ــای امنیت نهاده
ایــن مقولــه ورود بیشــتری داشــته 
انســانی  هــای  هزینــه  باشــند 
بیشــتری در پــی خواهــد داشــت و 
ســایر دســتگاهها نیــز بایــد بــرای 
ــاه مــدت  ــزی کوت ــه ری ــک برنام ی
همــکاری نماینــد تــا بیــش از ایــن 
شــاهد از دســت دادن و ســوختن 
توســط  گنــاه  بــی  جوانــان 
بمب هــای متحــرک در جــاده هــا 

ــیم. نباش

بــه  بازدیــد مهنــدس احمــدی شــهردار 
همــراه آقــای صمیمــی ریاســت شــورای 
شــهر و آقــای حیــدری عضــو شــورای شــهر و 
بــا حضــور ســرهنگ امیرســبتکی فرماندهــی 
نیــروی انتظامــی از آمــاده ســازی محــل 
ــوه  ــرد می ــای دوره گ ــین ه ــاماندهی ماش س

ــار،   ــره ب و ت
ــرای  ــود : اج ــح نم ــدی تصری ــدس احم مهن
ــرادی  ــن طــرح در راســتای ســاماندهی اف ای
ــار  اســت کــه از طریــق فــروش میــوه و تره ب
ــدام  ــن اق ــد و ای ــد می کنن ــب درآم و ... کس
ــود  ــزان می ش ــن عزی ــاماندهی ای ــب س موج
تــا بــدون مشــکل بتواننــد بــه فعالیــت خــود 

ادامــه دهنــد.

تصریــح  ادامــه  در  احمــدی  مهنــدس 
ــر  ــه در اث ــی ک ــه ترافیک ــه ب ــا توج ــود: ب نم
ــهید  ــوار ش ــیر بل ــا در مس ــف وانت بار ه توق
ــا اختصــاص  ــود، ب ســلیمانی  ایجــاد شــده ب
فضــای ویــژه و آمــاده ســازی آن در روزهــای 
ــتیم. ــکل هس ــن مش ــل ای ــدد ح ــی درص آت
بازدیــد از عملیــات تجهیــز و راه انــدازی 
کارگاه بلــوک زنــی و جــدول زنــی شــهرداری
محـل  سـازی  آمـاده  عملیـات  از  بازدیـد 
سـاماندهی ماشـین های دورگرد میوه فروش
ــفالت  ــات آس ــرای عملی ــه اج ــد از ادام بازدی
ــاد ــل آب ــس ،چی ــان شــهید جــال انی خیاب

عملیــات کاشــت نشــاء گل هــای فصلــی در 
بلــوار شــهید ســلیمانی

بازدید شهردار و 
ریاست شورای شهر و 
اعضای شورای شهر 

از پروژه های عمرانی 
در شهر قلعه گنج

چرا فکری برای سوختبران نمی شود !؟


