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 داانیی

عرصه

گزارش تصویری به روز از اجرای پروژه های گروه انبوه سازان 
مسکن و ساختمان بهار در ارگ جدید بم

15 آذر 1399 - عکس: طلوع بم - محمدحسین خراسانی

س�یدمهدی قوی�دل در جم�ع خبرنگاران 
ب�ا بیان اینک�ه در قانون اساس�ی به عنوان 
شناسنامه حاکمیتی نظام حقوق و تکالیفی 
برای دولت و ملت تعیین ش�ده است اظهار 
داش�ت: اصل تأمین عدالت، تأمین امنیت، 
رف�اه اجتماع�ی و عموم�ی از جمل�ه این 

تکالیف است.

وی با بیان اینکه شناسایی کانون های وقوع جرم 
را در برنامه دستگاه قضایی داریم گفت: یکی از 
وظایف دادگستری پیشگیری از وقوع جرم بوده 
و نظارت ب��ر اجرای قانون نی��ز از دیگر وظایف 

دادگستری در استان است.
مع��اون اجتماع��ی و پیش��گیری از وقوع جرم 
دادگس��تری اس��تان کرمان با اش��اره به اینکه 
شناس��ایی کانون ه��ای وقوع ج��رم را در برنامه 
دس��تگاه قضای��ی داریم افزود: یک��ی از وظایف 

دادگستری پیشگیری از وقوع جرم است.
وی با بی��ان اینکه نظارت بر اجرای قانون نیز از 
دیگر وظایف دادگس��تری در استان است ادامه 
داد: از باب وظایفی که قانون به عهده دس��تگاه 
قضایی گذاش��ته اس��ت وارد مش��کالت حاشیه 

نشینی شدیم.
قویدل با اش��اره به اینکه مش��کالت و معضالتی 
در حاش��یه ش��هر وجود داش��ت که از دو منظر 

باید به آن نگاه ش��ود تصریح کرد: همه افرادی 
که در حاشیه شهر ساکن هستند مجرم نیستند 
و اکثریت آنها به نوعی توسط افراد فرصت طلب 
و کاله بردار و یا ب��ه دلیل ضعف مالی مجبور به 
سکونت در حاشیه شهر شدند. وی با بیان اینکه 
به دلیل عدم امکانات در حاش��یه شهر برخی از 
افراد فرصت طلب از جمله توزیع کنندگان مواد 
مخدر و یا اراذل و اوباش نیز در حاش��یه ش��هر 
سکونت می کنند ادامه داد: از این جهت نیاز بود 

به حاشیه شهر وارد شویم.
مع��اون اجتماع��ی و پیش��گیری از وقوع جرم 
دادگستری اس��تان کرمان با اشاره به اینکه در 
راس��تای پیش��گیری از وقوع جرم دو راهبرد را 
در برنام��ه داری��م عن��وان کرد: توانمندس��ازی 
س��کونتگاه های غی��ر رس��می و پیش��گیری از 

گسترش حاشیه   نشینی دو راهبرد ماست.
وی با بیان اینکه تاکنون شش شورای پیشگیری 
از وقوع جرم اس��تان در مورد حاش��یه   نشینی 
کرمان تشکیل ش��ده و 67 مصوبه در این مورد 
داش��ته ایم گفت: با دس��تگاه هایی ک��ه به دلیل 
کوتاهی و ترک فعل باعث ایجاد حاشیه نشینی 

شده اند برخورد می شود.
قویدل با اش��اره ب��ه اینکه در قان��ون نیز برای 
مدیرانی که به وظایف اجرایی خود عمل نکنند 
مجازات انفصال از خدمت در نظر گرفته ش��ده 

اس��ت ادامه داد: دادس��تان   های سراسر استان 
موضوع ترک فعل مسئوالن و مدیران را پیگیری 
می کنن��د. وی با بیان اینکه تمام دس��تگاه هایی 
که در ایجاد حاش��یه نشینی در استان کوتاهی 
کردن��د شناس��ایی ش��ده اند اف��زود: تکالی��ف 
دس��تگاه های دولتی در بحث حاشیه نشینی در 
قانون مشخص است و این ترک فعل ها مشخص 

و به دادستان اعالم شده است.
مع��اون اجتماع��ی و پیش��گیری از وقوع جرم 
دادگس��تری اس��تان کرمان با اش��اره به اینکه 
دس��تگاه قضای��ی س��اماندهی و جلوگی��ری از 

حاشیه نش��ینی را مطالبه می کند گفت: حدود 
188 هکتار اراضی دولتی در محدوده ش��هرک 
صنعتی وجود دارد که حدود 25 تا 30 هکتار از 
این اراضی به تصرف مردم در آمده که باید رفع 
تصرف ش��ود. وی با بیان اینکه کوره   های آهک 
پزی در حاش��یه شهر قس��مت شهرک صنعتی 
15 روز فرص��ت دارند تا جابه   جا ش��وند افزود: 
230 انشعاب غیرمجاز در شهرک صنعتی وجود 
دارد که جرم بوده و برابر قانون باید با این افراد 

برخورد شود. /تسنیم

معاون دادگستری استان کرمان:

انفصال از خدمت در انتظار مدیرانی که به 
وظایف اجرایی خود عمل نکنند 
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به گزارش طلوع ارگ، صبح 1۶ آذر جلس�ه س�تاد 
مبارزه با بیماری کرونا با حضور هادی شهسوارپور 
فرماندار بم، حجت االس�ام دانشی امام جمعه بم، 
دکتر اویس�ی رئیس دانش�گاه علوم پزشکی بم و 
دیگر اعضای این ستاد با محوریت بررسی آخرین 

وضعیت شیوع کرونا در بم تشکیل شد.
ه�ادی شهس�وارپور فرمان�دار بم در این جلس�ه 
گفت: اعم�ال محدودی�ت های دوهفت�ه ای باعث 
ش�د روند ش�یوع کرونا در بم نزولی شود که البته 
اگر پروتکل های بهداش�تی رعایت نشوند چه بسا 
دوب�اره ب�ه حالت قرم�ز برگردیم. باید به واس�طه 
رف�ت و آمدی که بین شهرس�تانهای ش�رقی با بم 
میشود، آن ش�هر ها هم نسبت به رعایت پروتکل 
ها حساس�یت بیشتری داشته باشند. وی در ادامه 
از اهمیت باالی طرح ش�هید حاج قاس�م سلیمانی 
اشاره کرد و گفت: هدف اصلی این طرح شناسایی 
افراد مبتا و مشکوک و همچنین کمک به خانواده 
آنهاست. این طرح باعث میشود افرادی که بیماری 
را دارند و پنهانکاری میکنند مش�خص شوند. وی 
همچنین تاکید کرد: هر ارگانی یا هر مکان ورزشی 
و یا هر صنفی که مجوز فعالیت در وضعیت نارنجی 
را دارد و پروتکل های بهداش�تی را رعایت نکرد را 

بدون تعارف پلمپ کنید.
وی همچنین از حل ش�دن مشکل 4000 خانوار در 
خصوص تخصیص سهمیه نفت خبر داد و در ادامه 
گف�ت: مش�کل اکثر خان�ه های روس�تایی هم که 

کدپستی نداشتند حل شده است.
وی در ادامه خاطر نشان کرد: هیچ کاری نشد ندارد 

و باید تحت هر شرایطی مشکل مردم حل شود.
در این جلسه همچنین دکتر شیرین نصری معاون 
بهداشتی دانشگاه علوم پزش�کی بم از شناسایی 
2۷ بیم�ار مبت�ای قطع�ی ب�ه کرون�ا و 4۸ بیمار 
مش�کوک طی اجرای طرح حاج قاسم سلیمانی و 

بازدید های خانه به خانه خبر داد.
س�رهنگ احمد بدرآبادی فرمانده ناحیه مقاومت 
بس�یج س�پاه ب�م در خصوص ط�رح حاج قاس�م 
س�لیمانی نیز توضیحاتی را ارایه ک�رد و گفت: در 
اس�تان کرمان جزو اولین شهرس�تانهایی هستیم 
که این طرح به ص�ورت عملیاتی در حال اجرا می 

باشد، تا این لحظه بیش از 3000 هزار خانه را پایش 
کردی�م و به امید خدا بتوانیم تا دو هفته آینده کل 
شهر بم را پایش کنیم، وی همچنین خواستار حل 
مش�کاتی از قبیل تهیه وس�ایل حفاظتی و حمل 
و نقل برای تیم های پایش�ی ش�د. وی در ادامه از 
اصناف به خاطر همکاری همه جانبه کسبه در این 

مدت تشکر کرد.
همچنین در این جلس�ه در خصوص وضعیت نوبت 
دهی مطبهای س�ونوگرافی هم ب�ه گفتگو و تبادل 

نظر پرداخته شد.
در پایان در این جلس�ه مقرر گردید که محدودیت 
های تردد ش�بانه ) از س�اعت 9 شب تا 4 صبح( و 
همچنین ترددهای جاده ای همچنان پا برجا باشد 
و همچنین زمان فعالیت کسبه تا ساعت 1۸ اعام 

شد.

امیدواری�م رون�د نزولی با رعای�ت همه جانبه 
پروتکلهای بهداش�تی حفظ ش�ود؛  در غیر این 
ص�ورت باید منتظر پیک زمس�تانه و افزایش دو 

برابری بیماران باشیم
 دکتر اویس�ی رئیس دانشگاه علوم پزشکی بم در 
س�تاد مبارزه با بیماری کرونا بم به تشریح آخرین 
آمار و ارقام از وضعیت شیوع کرونا در حوزه شرق 

استان کرمان پرداخت.

دکتر مازیار اویس�ی در خصوص آخرین آمار کرونا 
در حوزه ش�رق اس�تان کرمان گفت: از هفته سوم 
آبان تا هفته دوم آذر، 1۸3۶ نمونه گیری از بیماران 
مشکوک گرفته ش�ده که از این تعداد 103۸ بیمار 
مبتای قطعی به کرونا بوده اند و تست آنها مثبت 
ش�ده و همچنی�ن 239 بیمار بس�تری در این بازه 
زمانی داش�ته ایم. وی در ادامه گفت: متاسفانه در 
همین ب�ازه زمانی ۵0 بیمار مبتا قطعی به کرونا را 

از دست داده ایم.
وی همچنی�ن در ادامه گفت: در هفته دوم آذر ۸۶ 
درصد از اصناف پروتکل های بهداش�تی را رعایت 
میکنن�د و همچنی�ن ۷4 درص�د ای�ن پروتکل ها 
توس�ط مردم رعایت میش�ود وی خاطر نشان کرد 
ک�ه این آمار در هفته س�وم آب�ان ۷0 درصد برای 
اصن�اف و ۵9 درصد برای مردم بوده که نش�ان از 
باالرفتن حساسیت جامعه نسبت به رعایت کردن 

دستورالعمل های بهداشتی است.
وی در پایان گفت: امیدواریم روند نزولی با رعایت 
همه جانبه پروتکلهای بهداشتی حفظ شود در غیر 
این صورت باید منتظر پیک زمستانه و افزایش دو 

برابری بیماران باشیم.

پیام مخاطبین طلوع

سرعتگیر عربخانه
س��ام خیابان عربخانه)22 بهمن( اسفالت ش��ده ولی متاسفانه سرعت 
گیرهای چهار راه دومی زیر آسفالت رفته و ماشین ها با سرعت زیادی 
از چهارراه رد میشن از ش��هرداری محترم تقاضا داریم دوباره سرعت 

گیر جدید بذارن

سهام عدالت
س��ام خس��ته نباش��ید چرا تواین اوضاع کرونا فکری برا شلوغی این 
طرحی که برا سهام عدالت دادن نمیزارین؟ شاید کاری وفکری بکنن 

تواین اوضاع بخدا ادم میترسه از بس شلوغه و میگن وقت هم کمه

بهشت زهرا بروات
سام لطفاً بهشت زهرا بروات رسیدگی کنید مردم لباس های کرونایی 

داخل بهشت زهرا همینجور رها میکنند و اینکار باعث آلودگی میشه

اینترنت مخابرات خیابان  امیرکبیر 
با عرض س��ام و خس��ته نباشید خدمت دس��ت اندرکاران زحمتکش 
هفته نامه طلوع بم اینجانب در حدود یکس��ال پیش طی ش��کواییه ای 
گایه خود را نس��بت به وضعیت اس��فبار اینترنت  خیابان امیر کبیر به 
هفته نامه منتقل کردم ولی با گذشت این همه وقت و مراجعات مکرر 
به مخابرات بم و تماسهای فراوان به بازرسی مخابرات کرمان هنوز این 
مش��کل بر طرف نشده و کارمندان مخابرات میگن بخاطر بعد مسافت 
از مرکز مخابرات این مشکل وجود داره !!! سوال من این است که در 
شهرهای بزرگ این مشکل چطور بر طرف شده و اگر ارگانی خدماتی 
را ارائه میکند آیا در قبال این خدمت مسئول پاسخگویی به مشکات 
و بر طرف کردن نواقص کار خود هم هس��ت یا بعد از ارائه هیچگونه 
مس��ئولیتی ندارد؟ لطفا پیگیری کنید چون ب��ا وجود اینکه همه دانش 
آموزان و دانشجویان بصورت آناین درس میخوانند یکی از واجبات 

زندگی کنونی اینترنت پرسرعت وکارآمد است

تاکسی بین راهی
س��ام چرا قیمت تاکسی بین ش��هری باز گران شد!؟  س��ال گذشته با 
افزایش قیمت بنزین قیمت تاکس��ی بم - کرمان به 2۵تومان رس��ید، با 
ش��روع کرونا تاکسی ها موظف شدند ۳نفر س��وار کنند و قیمت را به 
۴۰تومان افزایش دادند، پس از گذش��ت مدت کوتاهی تاکسی داران 
بین ش��هری با ۴نفر حرکت می کردند با قیم��ت ۴۰تومان، از یکم اذر 
با شروع محدودیت های بین ش��هری و تقاضای بیشتر مردم با تاکسی 
بین ش��هری قیمت تاکسی بین شهری به ۵۵ تومان رسید با ۳ مسافر، این 
در حالی اس��ت باز تاکس��ی داران با همان ۴ نفر و با قیمت هر نفر ۵۵ 
تومان فقط در جاده بم-کرمان تردد می کنند، چرا هیچگونه نظارتی بر 

تاکسی های برون شهری انجام نمی شود!؟

پروتکل بهداشتی
سام خس��ته نباشید به عنوان نش��ریه ی بزرگ و عالی شهرستان بم از 
شما درخواس��ت داریم صدای ما مردم رو به گوش مسئولین برسونید. 
از مسئولین میخواهیم که نظارت را بیشتر کنند هم در شهرستان هم در 
روستاهای اطراف ، ما مردم عادی که حقوقی هم نداریم زندگی داره 
واسمون سخت و سخت تر میشه س��بزی فروشی ها میوه فروشی ها و 
مرغ فروشی ها و... هیچ فاصله ای برای مشتری هایشان در نظر نمیگیرند 

شب ها همه ی ماشین ها بیرون هستند

گازکشی
س��ام وقت بخیر لطف کنید دوباره در مورد گاز کشی بلوار امام حد 
واصل میدان ۱۷شهریور تا کلینیک سپاه که تا حاال هیچ اقدامی براش 

صورت نگرفته رسیدگی کنید

شهرک قشمی
س��ام خواهش��ا صدای ما مردم رو به گوش فرماندار بم برس��ونید ما 
چه گناهی کردیم حدود ۱۷س��ال پیش با قرض سیدطاهرالدین  زمین 
خریدیم )زمین های قشمی (بعد از گذشت این همه سال هنوز نمیتونیم 
داخلشون ساخت ساز کنیم خوهشا یه فکری هم به حال ما بکنید به خدا 

حیرونیم نمیدونیم چکارکنیم

بانکها
س��ام همه کارا مارو تعطیل کردن میگن برای سامتی خودتونه وقتی 
بیکاری��م پولی هم نداریم پس چرا بانک ها رو تعطیل نمیکنن هر روز 
بانک پیام میده قس��ط ش��ما عقب افتاده ازکجا بیارم وقتی کار نمیکنم 
لطفا ی��ک کاری کنید بانک تو بیکاری م��ا واین همه گرونی بانکم 
کمتر فش��ار بی��اره روی مردم تا بریم س��رکارامون بتونیم قس��ط بدیم 

پیگیری کنید ممنون

تردد شبانه
 با عرض س��ام از وقتی که تردد از ساعت ۹شب ممنوع شده هرشب 
ش��اهد این هس��تیم که ماش��ین های زیادی پاک های خودشون رو 
مخدوش میکنن و داخل خیابان های ش��هر ب��م راحت میچرخند لطفا 
رسیدگی کنید االن یکی از این ماشین ها یک کار خافی انجام بدهد 

دیگر نمیتوان آن را شناسایی کرد

برق مسکن مهر
 با سام و خسته نباشید خدمت مسولین 

لطفا به موضوع برق خانه های مسکن مهر رسیدگی فرمایید االن خیلی 
وقته که به ما وعده رسیدگی میدهید و هیچکس پیگیر نیست فقط ما را 

از این ارگان به آن ارگان پاس می دهند

دامپزشکی ریگان
 س��ام لطفا فکری به حال ما دامداران ریگانی بکنید ، یک دامپزشک 
خوب نداریم ، یک دامپزش��کی که برای دام هامون داروی خوب بده  

متاسفانه با این وضعیت دائما دام هامون تلف میشن

اداره صمت
سام خدمت مسئول محترم بم چرا روغن نباتی توی بم گیر نمیاد به هر 

مغازرجوع میکنیم میگن نیست لطفا پیگیری بفرمایید

خبر

وضعیت کرونا در بم اگرچه نارنجی اعام ش��ده اما در واقع 
قرمز و همچنان بحرانی و ناپایدار است. در دام خوش خیالی 

گرفتار نشویم.

در ابتدای هفته جاری وضعیت ش��یوع کرونا در بم از قرمز به 
هشدار سطح نارنجی تغییر کرد. اما تغییر وضعیت به نارنجی به 
معنای بهبود شرایط است؟ نه به هیچ وجه! چیزی که فرماندار 
بم هم در جلسه این هفته ستاد کرونا بر آن تاکید کرد و گفت 
ورودی بس��تریهای بیمارستان پاس��تور همچنان قرمز است و 
تغییری هم در وضعیت تعداد فوتی ها رخ نداده اس��ت. یعنی 
اینکه ما در لب مرز هس��تیم و عما و به طور کلی تغییری در 

بحرانی بودن وضع قبلی رخ نداده است.
هر زمان پس از یک بازه زمانی حداقل یک و نیم ماهه تغییر 
پایداری در تعداد موارد بستری یا فوتی ها رخ داد، می توان به 
بهتر شدن شرایط، آنهم پس از آن کمی امیدوار شد. در حالی 
که از سه شنبه ۱۱ آذر تا امروز سه شنبه ۱۸ آذر طی یک هفته، 
۱۳ نفر از شهروندان شرق استان کرمان را از دست دادیم که ۴ 
نفر آنها از جمله یک زن و شوهر سالخورده را همین دیروز از 
دست دادیم. تعداد بستریهای قطعی هم نسبت به مدت مشابه 

هفته قبل هیچ تغییری نداشته است. همان ۳۷ نفر. 
۹۰ درصد فوتی ها نیز افراد ۷۰ س��اله به باال هس��تند. در این 
روزها ش��اهد از دس��ت رفتن عزیزان زیادی هستیم. عزیزان 
و پ��دران و مادران��ی که همه زندگی خود را برای س��امتی 
فرزندان و نوه هایشان وقف کردند. پس بیاییم بیشتر هوایشان 
را داشته باشیم و به راحتی آنان را اسیر کرونا نکنیم. ویروس 
در حال گردش در شهر و بین افراد، به غیرمستقیم ترین حالت 
ممک��ن و در کمترین زمانی که فکرش را می کنید بین افراد 
منتقل می شود. مثا ممکن است در کمتر از نیم ساعت از یک 
اداره یا مغازه در یک سر شهر، ده نفر دیگر که به ظاهر حتی 
یکدیگر را هم ندیده اند مبتا کند یا تبدیل به افراد ناقل شوند 
و بصورت زنجیره ای برسد به منزل فردی سالخورده یا  دارای 
بیماری زمینه ای از نزدیک تری��ن افراد و عزیزان ما. به هوش 

باشیم. در دام خوش خیالی گرفتار نشویم./طلوع بم

فرمانده انتظامی  بم  با اش��اره به کش��ف بیش از ۹۰ هزار لیتر 
س��وخت قاچاق در عملیات های پلیس این شهرستان گفت: 
حمل سوخت قاچاق با خودروهای سواری بسیار حادثه ساز 
و موجب ناامنی ترافیکی در محورهای شرقی استان می شود

سرهنگ اکبر نجفی اظهار داشت: در راستای مبارزه با پدیده 
زیانبار قاچاق سوخت ماموران انتظامی این شهرستان در مدت 
اج��رای چند طرح ب��ا پایش محور بم_ زاهدان ۵۶ دس��تگاه 

خودرو حامل سوخت قاچاق را توقیف کردند
 وی با اش��اره به عدم رعایت قوانی��ن راهنمایی و رانندگی و 
س��رعت باال در محوره��ای مواصاتی توس��ط قاچاقچیان 
س��وخت بیان کرد :در بازرس��ی از خودروه��ای توقیفی در 
مجموع بیش از ۹۰ هزار لیتر سوخت قاچاق کشف و در این 

رابطه ۷۳ نفر دستگیر شدند 
سرهنگ نجفی "در ادامه گفت: علی رغم هشدارهای متعدد 
و برخوردهای زیادی که با عامان حمل سوخت قاچاق می 
شود باز هم شاهد تردد خودروهای سواری حامل سوخت در 
معابر اصلی و فرعی شهرستان هستیم که به واقع موجب ناامنی 
ترافیکی در این معابر ش��ده اند و جان خ��ود و دیگران را به 

مخاطره می اندازد./پلیس

مدیر کل تبلیغات اسامی استان کرمان گفت: مسابقه بزرگ 
کشوری حفظ قرآن کریم در نخستین سالروز شهادت شهید 

سپهبد قاسم سلیمانی در استان کرمان برگزار می شود. 

حجت االس��ام غامحسین حقانی در گفت و گو با خبرنگار 
تس��نیم در کرمان ، با گرامیداشت یاد و خاطره شهید سپهبد 
قاسم سلیمانی اظهار داشت: با توجه به اینکه در آستانه سالگرد 
شهادت س��ردار دل ها حاج قاسم هستیم برنامه های فرهنگی 
مذهب��ی و قرآنی برای این ایام در اس��تان کرمان برنامه ریزی 

شده است.
وی با بیان اینکه بعضی از این برنامه ها با توجه به اینکه نیازمند 
مشارکت عمومی مردم است باید از اکنون اطاع رسانی شود 
گفت: مس��ابقه بزرگ کشوری حفظ قرآن کریم به مناسبت 
نخستین سالروز شهادت شهید سپهبد قاسم سلیمانی در استان 

کرمان برگزار می شود.
مدیر کل تبلیغات اسامی اس��تان کرمان در تشریح جزئیات 
این برنامه قرآنی خاطر نش��ان کرد: این مسابقه حفظ قرآن با 

موضوع دو سوره مبارکه "صف" و "جمعه" برگزار می شود
 که ثبت نام از متقاضیان شرکت در این مسابقه قرآنی از تاریخ 

۱2 آذر ماه جاری آغاز شده است.
وی آخرین مهلت ثبت نام در مس��ابقه بزرگ کشوری حفظ 
قرآن کریم را 2۸ آذر ماه جاری عنوان کرد و افزود: متقاضیان 
از سراس��ر کش��ور می توانند برای ثبت ن��ام از طریق آدرس 
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اقدام کنند. حقانی با اشاره به اینکه این مسابقه قرآنی به همت 
مؤسسه قرآنی مکتب القاسم هیئت مذهبی کربا و همکاری 
سازمان تبلیغات اسامی و حمایت مالی مجتمع مس سرچشمه 
برگزار می شود تصریح کرد: زمان برگزاری مسابقه ۵ دی ماه 
است که نحوه برگزاری آن به ثبت نام کنندگان اطاع رسانی 

می شود.

نارنجی متمایل به قرمز !

حمل سوخت قاچاق با 
خودروهای سواری موجب 

ناامنی ترافیکی میشود

مسابقه بزرگ کشوری حفظ 
قرآن کریم در استان کرمان 

برگزار می شود

در جلسه ستاد کرونا بم عنوان شد

اعمال محدودیت های دوهفته ای باعث شد، روند شیوع 
کرونا در بم نزولی شود/ پایش بیش از ۳ هزار خانه 

توسط تیم های نظارتی

۱۶۷ هزار میلیارد تومان گردش مالی قاچاق مواد 
مخدر و روانگردان در کشور

"ی��داهلل موحد" صبح امروز ۱۹ آذرماه در جلس��ه ش��ورای 
همماهنگ��ی مبارزه با مواد مخدر اس��تان کرمان با اش��اره به 
موقعیت جغرافیایی اس��تان کرمان گف��ت: تمامی جاده های 
مواصاتی استان درگیر قاچاق مواد مخدر هستند و هزینه ای 

زیادی در این زمینه به استان متحمل می شود

وی ادمه داد: میزان اجرای سیاس��ت ها و موفقیت  سیاست ها 
و اه��داف مبارزه با مواد مخدر و مواد روانگردان جای تامل 

دارد.
ریی��س دادگس��تری اس��تان کرم��ان قاچاق م��واد مخدر و 
روانگرده��ا را جرم اقتصادی دانس��ت و بیان ک��رد: افرادی 
که در این عرصه فعالیت دارند هدفش��ان درآمدهای هنگف 
اس��ت به طوری در کشور ما حدود ۱۶۷ هزار میلیارد تومان 

گردش مالی قاچاق مواد مخدر و روانگردان است.
وی ادام��ه داد: قاچاق مواد مخدر در کش��ور اقتصاد پویایی 
دارد و اگر به بنیاده��ای مالی قاچاق مواد مخدر ضربه نزنیم 

همه اقدامات ما بی تاثیر است.

موحد س��از و کار شناس��ایی بنیان های مالی قاچاقچیان مواد 
مخدر در کش��ور را کارآمد ندانس��ت و تصری��ح کرد: در 
حال حاضر گردش مالی قاچاقچیان در سیس��تم بانکی است 
که باید سیس��تم بانکی برای شناسایی آنها به ما کمک کنند 
گفتنی اس��ت که در گذش��ته قاچاقچیان ب��ه صورت گونی 
پک��ول ه��ا را میان خ��ود جابج��ا می کردند و م��ا در زمان 
دس��تگیری آنها چندین گونی پول نیز از آنها کشف و ضبط 

می کردیم.
وی ب��ا بیان اینکه فع��ا اقدامات مبارزه با م��واد مخدر ما به 
کش��ف مواد و قیمت مواد محدود ش��ده و مجازات های ما 
حبس محور ش��ده اس��ت اظهار کرد: هم اکنون ۶۶ درصد 
زندانیان اس��تان زندانیان مربوط به حوزه مواد مخدر هس��تند 
و ب��رای نگهداری آنه��ا هزینه زیادی ب��ه بیت المال تحمیل 
می ش��ود و تا زمانی که این مس��یر را دنب��ال میکنیم قطعا به 

نتیجه نخواهیم رسید.
رییس کل دادگس��تری اس��تان کرمان با تاکی��د برآنکه بنیه 
اقتصادی قاچاقچیان رو به افزایش است، عنوان کرد: گردش 
مال��ی این قاچاقچیان در چرخه پولش��ویی ق��رار دارد و باید 
رویکرد ما در این راستا به سمت ضربه زدن به بنیه اقتصادی 
قاچاقچیان س��وق پیدا کند و در اس��تان کرمان سیس��تم های 
بانکی، اطاعاتی و ... یک اراده جمعی ش��کل دهند و زمینه 
قانونی این مهم وجود دارد تا بتوانیم اموال حاصل از قاچاق 
را شناس��ایی و ب��ه آنها ضربه بزنیم و س��پس ای��ن الگو را به 

کشور ارایه دهیم.
وی بر لزم دستگیری سرش��بکه ها و مغزهای متفکر باندهای 
قاچاق تاکید کرد و افزود: بحث مش��وقات در آئین نامه ها و 

دس��تورالعمل ها فقط مواد محور است و به انهدام باند، شبکه 
و سرشبکه ها تعلق نمی گیرد که باید مشوقاتی برای این مهم 

نیز در نظر بگیریم.
موحد با اشاره به تعداد زندانیان مواد مخدر در استان کرمان 
اظه��ار کرد: فقط ۴ درص��د زندانیان مواد مخدر در اس��تان 
کرمان اتهام آنها فروش مواد مخدر اس��ت و س��ایر زندانیان 
این حوزه یا حمال یا نگهدارنده و ... هستند لذا باید سرباندها 

و شبکه های مواد مخدر را شناسایی و منهدم کنیم.
وی اعام کرد: اس��تان کرمان هزینه زی��ادی از نظر حیثیتی، 
مالی و انس��انی در ام��ر مبارزه با مواد مخدر داده اس��ت که 
متاس��فانه آنگونه که باید دیده شود، دیده نشده است و باید 
روال تغییر پیدا کند تا حق اس��تان مظلوم کرمان بیش از این 

تضییع نشود.
رییس کل دادگس��تری اس��تان کرمان از اموال ضبط ش��ده 
از قاچاقچیان س��خن ب��ه میان آورد و عنوان ک��رد: تعدادی 
خودروی سنگین و س��بک در پارکینگ شورای هماهنگی 
مبارزه با مواد مخدر دپو ش��ده است و اگر نتوانیم آنها را به 
سرعت ساماندهی کنیم به بس��یاری از این خودروها آسیب 
می رس��اند به طوری که قرار بود امسال ۱۰۰۰ دستگاه از این 
هودروها به فروش برس��د که محقق نش��ده است لذا باید به 

سرعت آنها را تعیین تکلیف کنید.
وی تصریح کرد: تا دولت مداخات الزم را نداش��ته باش��د 
مبارزه ب��ا موادمخ��در ابتر می مان��د. دول��ت مدیریت مواد 
مخدر را باید عهده دار ش��ود و ب��ا درمان معتادین، رابطه بین 

عرضه کننده و مصرف کننده را قطع کند.

رییس دادگستری استان کرمان قاچاق مواد مخدر و روانگردها را جرم اقتصادی دانست و بیان کرد: افرادی که در این عرصه فعالیت دارند 
هدفشان درآمدهای هنگف است به طوری در کشور ما حدود ۱۶۷ هزار میلیارد تومان گردش مالی قاچاق مواد مخدر و روانگردان است. 

ماندن در خانه، زنجیره انتقال را کاهش می دهد 

پس، درخانه می مانیم
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استاندار کرمان:

معاون دادگستری استان کرمان خبر داد

دست هرکسی که حتی یک بشکه آب به کرمان بیاورد را می بوسم

شناسایی تمامی دستگاه هایی که در موضوع حاشیه نشینی کوتاهی داشته اند 

۱۵ شهر استان کرمان در وضعیت 
بحرانی آبی

اس�تاندار کرمان بر لزوم مدیریت منابع آب های س�طحی 
تاکید کرد و گفت: تا زمانی که بنده استاندار کرمان هستم 
حتی کس�ی که یک بش�که آب به این اس�تان بیاورد، از او 
حمایت کرده و دس�تش را هم خواهم بوس�ید لذا از همه 
طرح های انتقال آب که طرح های ممکن و قابل اجرایی 

نیز هستند، حمایت خواهم کرد.

دکتر "علی زینی وند" عصر امروز ۱۸ آذرماه در نشس��ت هم اندیش��ی 
و بررسی مس��ایل و مشکات شهرستان های رفسنجان و انار گفت: به 
سپرده گذاری پول های معادن و صنایع بزرگ در بانک های خارج از 
استان معترض هستیم و معتقدیم باید این شرکت های بزرگ صنعتی 

و معدنی بخش عظیمی از منابع خود را به داخل استان انتقال دهند.
وی خطاب به مسئوالن محلی شهرستان رفسنجان اظهار کرد: کارخانه 
کاشی و سرامیک فخار یکی از مدرن ترین کارخانجات تولید کاشی 
و س��رامیک در منطقه اس��ت که ۱۰۰۰ نفر اشتغال دارد و محصوالت 
خود را به خارجج از کش��ور می توانند عرضه کند لذا باید از اینگونه 
واحدهای تولیدی حمایت شود و همه مسئولین استانی موظف هستند 
از افراد کارآفرین حمایت کرده و مش��کات آنها را در اس��رع وقت 

حل و فصل کنند.
اس��تاندار کرمان با بیان اینکه هیچ گونه مخالفتی با واگذاری زمین در 

شهرک صنعتی رفسنجان نداریم و در ادامه اظهار کرد: طرح هایی که 
اشتغال زایی باالیی دارند، در دادن مجوز به آنها تسریع خواهیم کرد و 
از این س��رمایه گذاران حتما حمایت می کنیم. اطمینان به همه می دهم 
که س��رمایه گذارانی که پای کار بوده و طبق قانون عمل می کنند در 
سریع ترین زمان ممکن مدیران استان مجوزهای الزم برای فعالیت آنها 
را صادر خواهند کرد و این صحبت بنده به معنی حمایت از افرادی که 

پرونده شان ناقص یا کار غیرقانونی نیست.
وی ب��ا تاکید بر اینکه اش��تغال حرف اول و اولویت اول ما در اس��تان 
کرمان اس��ت تصریح کرد: منطقه رفس��نجان و انار همواره برای ملت 
ای��ران یادآور روزهای پر خاطره اس��ت و در تاریخ انقاب اس��امی 
این منطقه نقش موثری را داش��ته و افراد بزرگی از این شهرس��تان در 

شکل گیری انقاب اسامی نقش داشته اند.
زین��ی وند با اش��اره به کمک ه��ای زیاد خیران این دو شهرس��تان در 
بخشهای مختلف فرهنگی، بهداشتی، مذهبی و آموزشی عنوان کرد: 

بیشترین شهدای مدافع حرم استان کرمان از این شهرستان بوده اند.
اس��تاندار کرم��ان ضمن گرامی داش��ت یاد و خاطره ش��هید س��ردار 
سلیمانیگ با بیان اینکه اس��تان کرمان سرمایه های انسانی زیادی دارد 
که باعث افتحار ما ایرانی ها هس��تند افزود: استان کرمان نیاز به توسعه 
زیرساختها در وس��عت و ظرفیت آینده استان دارد که اولین مورد آن 
مس��ئله آب اس��ت. به دلیل آنکه بیش��تر منابع آبی این استان از طریق 
سفره های زیرزمینی تامین می شود، طبق سند سازگاری با کم آبی باید 
مص��رف آب را مدیریت کنیم در غیر این ص��ورت منطقه بزرگی از 

استان باید تخلیه و خالی از سکنه شود.
زینی وند بر لزوم مدیریت منابع آب های س��طحی تاکید کرد، افزود: 
تا زمانی که بنده اس��تاندار کرمان هستم حتی کسی که با بشکه آب به 
این استان بیاورد، از او حمایت کرده و دستش را هم خواهم بوسید لذا 
از هم��ه طرح های انتقال آب ک��ه طرح های ممکن و قابل اجرایی نیز 

هستند، حمایت خواهم کرد.
وی با اش��اره به اینکه این اس��تان به لحاظ برق با مشکل جدی روبرو 
اس��ت، تصریح کرد: باید افزایش تولید برق برای توس��عه استان را در 
دس��تورکار قرار دهیم زیرا در این استان ظرفیت های الزم برای تولید 

برق نیز وجود دارد.
اس��تاندار کرم��ان با بی��ان اینکه ظرفیت گاز اس��تان کرم��ان تکمیل 
ش��ده اس��ت، عنوان کرد: زیر س��اخت راه ها نیز در این استان در حد 
کافی ایجاد نش��ده اس��ت بنابراین باید از امکانات عمومی در تکمیل 
زیرس��اخت ها استفاده کرد و زمینه تاس��یس راه با پول های غیردولتی 

کاما در کشور فراهم است که باد از این ظرفیت نهایت بهره را برد.
وی با تاکید برآنکه باید کارگروهی برای تکمیل این چهار زیرساخت 
در اس��تان تشکیل ش��ود، تصریح کرد: اس��تان کرمان به لحاظ علم و 
فناوری نس��بت به بیشتر استان های کشور عقب مانده است و معتقدیم 
پارک علم و فناوری باید به عنوان مهمترین دس��تگاه در استان فعالیت 

داشته باشد.
زینی ون��د با اش��اره ب��ه اینکه در بحث صادرات پس��ته بای��د فنی تر و 
منسجم تر کار این حوزه را دنبال کرد، اظهار کرد: باید مرکز تحقیقات 
کشاورزی در بحث پسته پژوهش ها و راهکارهای الزم برای افزایش 

تولید محصول پسته با توجه به وضعیت آبی منطقه ارایه دهد.
وی تاکید کرد: استان کرمان استانی است که نباید حتی یک قطره از 
فاضاب آن هدر رود و فاضاب اس��تان باید مدیریت شود. فاضاب 

یک امکان مهمی برای استان است.
اس��تاندار کرمان بیان کرد: این مواردی را که در این جلسه بیان کردم 
راهبردهای مدیریتی بنده در استان کرمان هستند و پیگیر اجرای آنها تا 
لحظه آخر خواهم بود زیرا معتقدم باید از تمامی ظرفیت های استان در 

راستای توسعه و پیشرفت کرمان استفاده کرد.
عالی ترین مقام اجرایی دولت در اس��تان کرمان س��ال پایان دولت را 
پایان طایی دانس��ت و افزود: این فرصت س��ال پایان دولت را باید به 
دوران طایی تبدیل کرد. مسئولین استانی و شهرستانی موظف هستند 
طرح هایی که امکان افتتاح آنها تا پایان دولت وجود دارد را شناسایی 

کرده تا اعتبار الزم برای اتمام آنها اختصاص دهیم.
زینی وند در پایان از س��فر دکتر نوبخت رییس سازمان برنامه و بودجه 
کشور به استان کرمان در آینده نزدیک خبر داد و خاطر نشان کرد: در 
ورودی شهرس��تان انار که ورودی استان است باید المانی فاخری که 

در شان سردار شهید حاج قاسم سلیمانی بوده، طراحی و اجرا کرد.

مع�اون اجتماع�ی و پیش�گیری از وقوع جرم دادگس�تری 
اس�تان کرم�ان گفت: همه دس�تگاه هایی ک�ه در موضوع 
حاشیه نش�ینی کوتاهی داشته اند را شناس�ائی کرده ایم و 

برابر قانون وظایف احصاء شده است.

"س��یدمهدی قویدل" شامگاه دوشنبه ۱۷ آذرماه در جمع خبرنگاران اظهار 
ک��رد: در قانون اساس��ی به عن��وان شناس��نامه مدیری��ت و حاکمیتی نظام، 
یکس��ری حقوق و تکالیفی برای دولت و ملت تدوین ش��ده و شامل اصول 
مه��م و کلی��دی از جمله تامین عدالت، امنیت، رف��اه اجتماعی و حاکمیت 

قانون است.
وی افزود: حفظ و احیاء حقوق عامه از موارد حاکمیت قانون است و وقتی 
ت��وازن بین حقوق و تکلیف ملت و حقوق و تکالیف دولت دچار خدش��ه 

شود، یکسری آسیب ها و مشکاتی را مشاهده می کنیم.
قویدل تصریح کرد: در پیشگیری، مهم ترین موضوع شناسائی کانون های 
وقوع جرم و علل وقوع آنهاس��ت و اصل ۵۶ قانون اساسی یکی از وظایف 
مهم پیش��گیری، احقاق و حفظ حقوق عامه اس��ت و وظیفه دیگر دستگاه 
قضائی، نظارت بر اجرای قانون اس��ت که بیشتر وظیفه سازمان بازرسی کل 

کشور در امور اداری و دادستان ها به عنوان مدعی العموم است.
این مقام قضائی بیان کرد: از باب وظایفی که قانون به عهده دستگاه قضا در 
پیش��گیری از وقوع جرم گذاشته، احساس کردیم باید برنامه ریزی داشته و 
کار کنیم لذا برابر گزارش و بازدیدهایی که از حاش��یه شهر داشتیم، دیدیم 

یکسری معضات و آسیب هایی وجود دارد.
وی با اش��اره به اینکه در حاش��یه ش��هر باید از دو منظر ن��گاه کرد، گفت: 
افرادی که در این مناطق حضور دارند همه مجرم نیستند. اکثر آنها شاید به 
نوعی توسط افراد فرصت طلب و کاهبردار یا به دلیل ضعف مالی مجبور 

به سکونت در حاشیه شهر شده اند.
قوی��دل تصریح کرد: به دلیل عدم نظارت و عدم وجود امکانات رفاهی در 

حاشیه شهر برخی از اراذل و اوباش و توزیع کندگان مواد مخدر یا متهمان 
و مجرمان در این اماکن س��کونت دارند و این آسیب و معضل است و نیاز 
است در این موضوع ورود کنیم و در جلساتی با استاندار سابق و رییس کل 

دادگستری این موضوع در دستور کار قرار گرفت.
وی بیان کرد: در راس��تای پیش��گیری از وقوع جرم دو راهبرد را در مناطق 
حاش��یه نش��ین مدنظر قرار دادیم که شامل توانمندسازی س��کونتگاه های 
غیررس��می و ایجاد زیرس��اخت هاف آموزش و ... دنبال می شود و مسئله 
دوم پیشگیری از گسترش حاشیه نشینی و بافت های ناکارآمد است که باید 

علل و راهکارها شناسائی و در موضوعات مختلف دنبال شود.
معاون دادگس��تری اس��تان کرمان اظهار کرد: تاکنون ش��ش جلسه شورای 
پیش��گیری از وقوع جرم اس��تان را با حضور مدیران کل در موضوع حاشیه 
نش��ینی تش��کیل داده و بیش از ۶۷ مصوبه داش��تیم و وظایف دستگاه هایی 
که به نوعی تاکنون کوتاهی و مس��امحه کرده و به دلیل عدم نظارت شاهد 

آسیب ها و معضات در حاشیه شهر هستیم، در حال پیگیری است.
وی اف��زود: دس��تورالعمل موضوع ترک فعل ها توس��ط رییس قوه قضائیه 
اباغ شده و برای مسئوالنی که در دستورات حکومتی و وظیفه قانونی خود 
کوتاهی کنند مجازات انفصال را در نظر گرفته و به همین جهت دادس��تان 
ها مکلف شده اند در سراسر استان موضوع ترک فعل ها را پیگیری کنند.

قویدل گفت: همه دس��تگاه هایی که در موضوع حاش��یه نش��ینی کوتاهی 
داشته اند را شناسائی کرده ایم و برابر قانون وظایف احصاء شده است.

وی تصریح کرد: در قانون برنامه های پنجم و ششم توسعه، سند چشم انداز 
۱۴۰۴ و دس��تورات اباغی مقام معظم رهبری دقیقا تکالیف دس��تگاه های 
دولتی در بحث حاش��یه نشینی مشخص اس��ت و موضوع را در دستور کار 

قرار داده ایم و ترک فعل ها به دادستان اعام خواهد شد.
معاون اجتماعی و پیش��گیری از وقوع جرم دادگس��تری استان کرمان بیان 
کرد: دس��تگاه قضائی به عنوان مطالبه گر از دس��تگاه های اجرایی موضوع 

را پیگیری می کند.

وی افزود: در محله ش��هرک صنعتی کرمان ح��دود ۱۸۸ هکتار از اراضی 
دولتی وجود دارد که قریب به 2۵ تا ۳۰ هکتار از این اراضی توس��ط مردم 
تصرف شده و در برنامه ها و مصوبات شورای پیشگیری از وقوع جرم برابر 
قان��ون باید این ها رفع تصرف و معضات و مش��کات ای��ن منطقه تعیین 

تکلیف شود.
قویدل اظهار کرد: برای انتقال کوره ها از این منطقه ۱۵ روز بیش��تر فرصت 
ندارن��د و بعد از این مهلت دس��تگاه قضائی ورود خواهد کرد و اگر منتقل 

نشوند، پلمب خواهند شد.
وی درب��اره اح��کام قلع و قم��ع ش��هرداری کرمان که اجرا نش��ده گفت: 
احکام صادر ش��ده باید اجرا شود و در کنار آن باید توانمندسازی و ایجاد 

زیرساخت ها در حاشیه شهر اتفاق افتد.
این مقام قضائی با بیان اینکه 2۳۰ مورد اش��تراک برق غیرمجاز در شهرک 
صنعتی داریم که برابر قانون، جرم اس��ت و باید برخورد شود و دستگاه ها 
باید در این قضیه ورود کرده و با ما همکاری کنند تصریح کرد: سایر نقاط 
حاش��یه ای و اهلل آباد در دس��تور کار اس��ت و زمین خواران نیز شناسائی و 

تعدادی بازداشت شده اند.

مع��اون امور عمران��ی اس��تاندار کرمان پدیده نشس��ت زمی��ن به علت 
برداش��ت های بی رویه از منابع آب های زیرزمینی، وجود ۱۵ شهر استان 
در وضعیت بحرانی و ۳ ش��هر در معرض تنش از نظر تامین منابع آبی و 
همچنی��ن ممنوعه و ممنوعه بحرانی بودن ۳۷ محدوده مطالعاتی اس��تان 
را از جمله مش��کات آبی اس��تان کرمان اعام کرد و گفت: در سطح 
استان کرمان ۹ هزار و ۵۷۶ حلقه چاه فاقد پروانه داریم که صاحبان آنها 
وابس��تگی معیشتی به آنها دارند که باید این موارد نیز در سند سازگاری 

با کم آبی دیده شوند.
سید مصطفی آیت الهی موسوی در جلسه کارگروه ملی سازگاری با کم 
آبی در ارتباط ویدئوکنفرانس با وزارت نیرو با بیان اینکه اس��تان کرمان 
پهناورترین اس��تان کشور اس��ت، گفت: ۶۷ محدوده مطالعاتی آب در 
اس��تان کرمان داریم که ۶۱ درصد آنها ممنوعه و 2۹ درصد آن نیز جزء 

محدوده های بحرانی قرار دارند.
وی میزان متوس��ط بارندگی اس��تان کرمان در ۱۰ سال گذشته را  ۱۳۹ 
میلیمتر عنوان و بیان کرد: وضعیت تبخیر آب در اس��تان کرمان همواره 
صعودی بوده است و دمای استان طی ۵۰ سال گذشته 2.2 درجه افزایش 

داشته است.
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار کرمان بیان کرد: در مناطق دولت 
آباد و صوغان بیش��ترین افت س��طح آب های زیرزمینی را شاهد هستیم 
و باید مدنظر داش��ت که از سال ۹۶ تاکنون از س��دهای جیرفت، بافت 
و نس��اء شهرس��تان بم بیشتر از آوردهای پیش بینی ش��ده، حقابه زیست 

محیطی رهاسازی شده است.
این مقام مس��ئول با تبیین وضعی��ت چاه های مجاز و غیرمجاز اس��تان و 
در ادام��ه با بیان اینکه ۸۱.۷ درصد چاه های غیرمجاز اس��تان در جنوب 
کرمان قرار دارند، عنوان کرد: از سفره های زیرزمینی استان کرمان ۶.۳ 
میلیارد متر مکعب آب برداش��ت می شود که در مجموع میزان برداشت 

استان از آب های سطح و زیرزمینی ۶.۹ میلیار مترمکعب است.
موس��وی با اشاره به اینکه آب ۱۷۸ ش��هر و روستا با مشکل شوری آب 
و در تعدادی از ش��هرها و روستاهای استان وجود فلزات سنگین در آب 
را شاهد هس��تیم، تصریح کرد: در بحث استفاده مجدد از آب در استان 
)خدمات فاضابی(، برای ۵ شهر مطالعات اولیه این طرح انجام شده که 
تع��دادی از آنها در حال تکمیل یا اجرا اس��ت به  طوری که ۱۳.۳ درصد 

جمعیت استان تحت پوشش خدمات فاضاب قرار دارند.
به گزارش ایس��نا،معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار کرمان کاهش 
شدید س��طح آب و نامناس��ب ش��دن کیفیت آبخوان های تامین کننده 
آب ش��رب و عدم وجود مکان های مناسب دیگر در جهت آب شرب، 
وابسته بودن آب شرب و کشاورزی به منابع و خشک شدن اکثر قنوات 
و کاهش آبدهی و خش��ک ش��دن تعدادی از چاه ها در طول دهه های 
اخیر را از جمله مش��کات آبی اس��تان برش��مرد افزود: عدم دسترسی 
۷۶۰ روس��تای باالی ۳۰ خانوار با جمعیت بیش از ۱۶۰ هزار نفر به آب 
آشامیدنی و همچنین آبرسانی سیار به ۸۱۳ روستای استان با جمعیتی بالغ 
بر ۳۶۴ هزار نفر از دیگر مش��کات آبی در استان کرمان که باید هرچه 

سریعتر برای رفع این مشکات اقدامات اساسی صورت گیرد.
وی پدیده نشس��ت زمین به علت برداشت های بی رویه از منابع آب های 
زیرزمینی، وجود ۱۵ شهر استان در وضعیت بحرانی و ۳ شهر در معرض 
تنش از نظ��ر تامین منابع آبی و همچنین ممنوعه و ممنوعه بحرانی بودن 
۳۷ محدوده مطالعاتی اس��تان را از دیگر مش��کات آبی اس��تان کرمان 
اعام کرد و افزود: در سطح استان کرمان ۹ هزار و ۵۷۶ حلقه چاه فاقد 
پروانه داریم که صاحبان آنها وابستگی معیشتی به آنها دارند که باید این 

موارد نیز در سند سازگاری با کم آبی دیده شوند.

معاون امور عمرانی استاندار کرمان: 

www.teetr.ir
میدونى محبوبترین نشریه کرمانى کدومه؟!
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ظرفیت کشاورزی ایران، فرصت بی اثر کردن تحریم هاست

به گزارش طلوع ارگ به نقل از خبرگزاری دانش��جو، علی مشکی مدرس 
و کارش��ناس کشاورزی عنوان داشت: اگر ظرفیت بالقوه کشاورزی کشور 
ب��ه ش��یوه ی صحیح مورد بهره ب��رداری قرار گیرد، تحری��م ها عمال بی 
فاید خواهد بود و ایران اس��المی آنچنان در زمینه نیروی انسانی مستعد 
و توانمن��د و منابع غنی اس��ت که نیازی به هیچ کش��ور دیگر در تأمین 

مایحتاج اساسی خود نخواهد داشت.
وی در خصوص ظرفیت های ایجاد ش��ده پس از پیروزی انقالب اسالمی 

بیان داش��ت: خداوند در آیه 11 س��وره نحل میفرمایند از آب باران برای 
شما زراعت و زیتون و نخل و انگور میرویانیم و این نشانه ی بسیار خوبی 
برای اندیش��مندان است. مس��لما با آیات متعددی که در قرآن کریم در 
مورد کش��اورزی آمده، اهمیت بحث کش��اورزی در انقالب اسالمی بیش 
از س��ایر بخش ها بوده اس��ت. همانجور که بنیانگذار کبیر انقالب اسالمی 
حضرت امام خمینی )رحمت اهلل علیه( کش��اورزی را محور توسعه کشور 

دانسته اند.

این کارش��ناس کش��اورزی در ارزیابی توس��عه امکانات کش��اورزی بیان 
داش��ت: پیش��رفت های زیادی پس از انقالب و در این ۴ دهه در بخش 
کش��اورزی داش��تیم از جمله اینکه تولید ما در این ۴ دهه به بیش از 5 
برابر افزایش پیدا کرده است، سطح زیر کشت کشاورزی حدود سه و نیم 
برابر ش��ده بهره وری در مصرف آب با اس��تفاده از روشهای نوین آبیاری 
افزایش چش��مگیری داش��ته اس��ت. همچنین در بخش دانش و فناوری 
های نو در کش��اورزی رشد بسیار زیاد و چشمگیری داشته افزایش سطح 
گلخان��ه ها از 20 هکتار به بیش از 17 هزار هکتار در این ۴ دهه بس��یار 
حائز اهمیت اس��ت و این ک��ه از اصلی ترین برنامه ه��ای وزارت محترم 
جهاد کش��اورزی افزایش و توس��عه گلخانه ها تا س��طح بیش از 50 هزار 
هکتار در 5 سال آینده است.مشکی در خصوص نیروی انسانی متخصص 
افزود: افزایش میزان فارغ التحصیالن بخش کش��اورزی بخش کشاورزی، 
به بیش از 1000 برابر در این ۴ دهه دس��ت یافتیم و افزایش چش��مگیر 
مراکز تحقیقاتی علمی و پژوهش��ی دانشگاهی در بخش کشاورزی هم از 

دستاوردهای مهم انقالب اسالمی است.
این مدرس کش��اورزی در خصوص ظرفیت و س��هم حوزه کشاورزی در 
سرمایه پذیری اظهار داشت: س��رمایه گذاری در بخش کشاورزی یکی از 
بهترین نوع سرمایه گذاری هاست. منتها بایستی حتماً دولت و مسئولین 
از بخش کش��اورزی حمایت کنند. تسهیالت بسیار خوبی که در چندین 
س��ال گذشته بابت احداث گلخانه ها اختصاص داده شده و جذب شده و 
حمایت های خیلی زیادی که در بخش کشاورزی صورت گرفته و مطمئنا 
با توجه به ش��رایط کشور و وجود این ش��رایط تحریمی ظالمانه سرمایه 

گذاری در بخش کش��اورزی یک س��رمایه گذاری خوب هست چه برای 
امنیت غذایی داخل کشور و چه برای بحث صادرات این ظرفیت در کشور 
وجود دارد و منابعش موجود هس��ت که ما بتوانیم عالوه بر تامین امنیت 
غذایی جمعیت کش��ور بتونیم امنیت غذایی بیش از 500 میلیون نفر را 
هم در جهان تامین کنیم و به گونه ای وابستگی در این خصوص در حوزه 
صادرات به کش��ورهای مش��خص ایجاد کنیم که وابستگی به درآمد نفت 

پایه نیز کاهش چشمگیر داشته باشد.
این کارش��ناس کش��اورزی در ادامه افزود: در بح��ث صادرات محصوالت 
کش��اورزی ما در ۴ دهه پیش هیچ جایگاهی در دنیا نداشتیم ولی امروزه 
جایگاه خیل��ی خوبی در صادرات محصوالت کش��اورزی داریم به عنوان 
مث��ال تولید محصوالت گلخان��ه ای از جمله گوجه فرنگی و صادرات اون 

جایگاه خوبی را در دنیا برای ما به وجود آورده است.
وی در خصوص س��المت محصوالت کشاورزی نیز اظهار داشت: 3 دسته 
محصوالت کش��اورزی داری��م : محصوالت ارگانیک، محصوالت س��الم و 
دسته سوم محصوالتی که از نظر مسمومیت های کودی یا مصرف سموم 
دارای مشکل هس��تند. دس��ته اول یعنی محصوالت ارگانیک را قطعاً ما 
نمیتوانی��م به ص��ورت 100 درصد تولید کنیم ولی محصوالت س��الم رو 
خیلی راحت می توانیم در کشور تولید کنیم . وقتی یک کشاورز کودی رو 
بیش از اندازه مصرف کند، خاک این خاصیت رو داره که حداکثر عناصر 
را ج��ذب و به میوه منتقل کند و باعث مس��مومیت های کودی از جمله 
مس��مومیت نیترات ش��ود.باید به دنبال روشی بود که هر عنصر به میزان 

مورد نیاز به ماده غذایی تولید شده توسط گیاه برسد.

علی مشکی مدرس و کارشناس کشاورزی:


