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جناب آقای دانش هاشمی پور
بـا کمـال افتخـار ،انتصـاب  شایسـته حضـرت عالـی را بـه 
سـمت مدیـر کل آمـوزش و پـرورش اسـتان هرمزگان  
صمیمانـه تبریـک گفتـه و توفیقـات روز افـزون شـما را از 

درگاه ایـزد منـان خواسـتاریم .

احمد بهرامی  بانک ملی مرکزی میناب
زنـده  گفت وگـوی  برنامـه  در  ایـران،  رئیس جمهـوری  روحانـی«،  دکترحسـن 
تلویزیونـی پـس از خبر سراسـری ٢١ به ارائـه آماری از عملکـرد دولت پرداخت. 
روحانـی در حالـی سـخنانش را آغـاز کـرد کـه پیـش از خبـر ٢١ کلیپـی پخـش 
شـد کـه در آن خواننـده می گفـت: »پاره کـن کاغـذ برجـام کـه آتـش بکشـیم«. 
رئیس جمهـوری در آغـاز سـخنانش بـا بیـان اینکـه »این روز بـرای من روز بسـیار 
خاطره انگیـزی اسـت چرا کـه در ایـن روزی بنـده حکـم تنفیـذ آرای مـردم را از 
دسـت مقـام معظـم رهبـری دریافـت کـردم«، گفـت: »بنـده اان کـه چهار مـاه از 
سـال گذشـته و هم اکنـون نیز وارد ماه پنجم شـده ایم بسـیار امیدوارتـر از روز اول 
سـال کـه بـا مردم صحبـت می کردم هسـتم، به آینده مسـائل اقتصـادی،  اجتماعی، 
 امنیـت ملـی بسـیار امیدوارتـرم، اوا از لحاظ امنیتـی دولت این افتخـار را دارد در 
طـول ایـن سـه سـال بـا همه تـوان و تاش در کنـار قوای مسـلح و نیروهای مسـلح 
و به ویـژه بـا همـت مـردم یـک آرامش و ثبـات بی نظیری را در سـال های گذشـته 
و ماه هـای اولیـه امسـال شـاهد هسـتیم و ایـن ثبـات و آرامش بـه حول و قـوه الهی 

ادامـه خواهد داشـت«.
 او افـزود: »عـاوه بـر ایـن در زمینـه مسـائل اقتصـادی گرچـه مـا هنوز آمـار اولیه 
سـه مـاه نخسـت امسـال را در رشـد اقتصـادی نداریـم؛ امـا همـه عامت هـا بـه مـا 
می گویـد کـه حرکـت رو بـه جلـو اسـت«. رئیس جمهـوری در ادامه با نشـان دادن 
نمودارهایـی از سـبقت گرفتن صـادرات بـر واردات ایـران در چهـار مـاه نخسـت 

سـال، بیـن سـال های ٨٨ تـا ٩٥ خبـر داد. 
روحانـی در ادامـه درمـورد برجـام نیـز گفـت: »ما وقتـی در مقابل طـرف خارجی 
اهمـال  کـه  کنیـم  صحبـت  گونـه ای  بـه  بایـد  می گیریـم  قـرار  مذاکـرات  در 
و کم کاری هایشـان را بـه رخ آنهـا بکشـیم و وقتـی بـا مـردم خودمـان صحبـت 
 ١+٥ »البتـه  افـزود:  او  شـود«.  مطـرح  بایـد  نیـز  ماجـرا  دیگـر  بخـش  می کنیـم 
اهمال هایـی در اجـرای برجـام دارد امـا درعین حـال برجـام فضـای بسـیار خوبـی 

را بـرای اقتصـاد کشـور بـه وجـود آورده اسـت«. 
در دوران برجام فرصت خوبی برای ما ایجاد شده

رئیس جمهـوری ادامـه داد: »تـا دیـروز قدرت هـای بـزرگ بـاای سـر مـا ایسـتاده 
بودنـد و بـه مـا تحمیـل می کردنـد و می گفتنـد کـه از یـک میلیـون بشـکه نفـت 
خـام یـک بشـکه اضافـه هـم نبایـد بفروشـید و حتـی کشـورهای دیگـر هـم کـه 
می خواسـتند نفـت مـا را خریـداری کننـد در مقابـل آنهـا ایسـتادگی می شـد«. او 
افـزود: »مـا ایـن عـزت امـروز را داریم که بـه مقداری کـه دلمـان می خواهد نفت 
می فروشـیم کـه ایـن مسـئله عـاوه بـر لحـاظ اقتصـادی از لحـاظ سیاسـی و ابعـاد 
انقابـی کشـور مؤثر اسـت. بخـش عمده انقاب ما اسـتقال اسـت و بخش عمده 
اسـتقال ایـن اسـت کـه در اراده مـان و در اجـرای اراده مـان در برابـر قدرت هـای 
بـزرگ بـه خوبـی ایسـتادگی کنیـم و اجـازه ندهیـم آنهـا چیـزی را بـر مـا تحمیل 
کننـد«. او افـزود: »کشـورهایی کـه در دوران تحریـم از مـا نفـت می خریدند برای 

مـا شـرایطی را تعییـن می کردنـد کـه بخشـی از بهـای نفـت خریـداری شـده را بـا 
دار و بخشـی دیگـر را بـا پـول ملـی کشـور خـود تعییـن می کردنـد کـه مـا ناچار 
می شـدیم پـول ملـی کشورشـان را از خـود آنهـا بـا خریـد کاا از همـان کشـور 
مصـرف کنیـم. چـرا امـکان جابه جایـی پـول آن کشـورها نبـود و از سـوی دیگـر 
تبدیـل آن نیـز هزینـه زیـادی داشـت. عـاوه بـر ایـن، این کشـورها حداقـل ١٠ تا 
٢٠ درصـد از پـول نفـت مـا را بـه عنـوان هزینـه انتقـال از مـا دریافـت می کردند«. 
اگر حسن نیت داشتند درمورد موضوعات دیگر هم مذاکره می کردیم

از  سـنگ اندازی هایی  هم اکنـون  آیـا  کـه  سـؤال  ایـن  بـه  پاسـخ  در  روحانـی 
»حتمـا  گفـت:  خیـر،  یـا  می گیـرد  صـورت  برجـام  اجـرای  در  مقابـل  طـرف 
سـنگ اندازی هایی وجـود دارد؛ همان هایـی کـه بـا اصـل برجـام مخالـف بودنـد 
در درون آمریـکا شـما می دانیـد کـه مجلـس آمریـکا و کنگـره این گونـه بودنـد 
مخالفـت  مرتـب  کـه  جمهوری خواهـان  مخصوصـا  بودنـد  مخالـف  برجـام  بـا 
می کردنـد بـرای اینکـه برجـام بـه امضـا نرسـد و تصویـب نشـود«. او ادامـه داد: 
»همچنیـن رژیـم صهیونیسـتی همیشـه مخالـف بـود و در ایـن مسـیر سـنگ اندازی 

می کـرد.  مانع تراشـی  و  می کـرد 
برخـی کشـورهای دور و اطـراف مـا متأسـفانه روی کودک صفتی شـان بـا برجـام 
مخالـف بودنـد و امـروز هـم در اجرای برجـام سـنگ اندازی می کننـد«. او افزود: 
بـه  بـود  مـا طرفـی  اگـر طـرف  فرمودنـد  بیـان  مقام معظم رهبـری  »همان طور کـه 
تعهـدات خـودش دقیـق عمـل می کـرد هـم بـه نفـع منطقـه و هم بـه نفع خودشـان 
بـود، مقام معظم  رهبـری فرمودنـد کـه ایـن یـک آزمایـش و امتحـان بـود بـرای 
طـرف مقابـل،  اگـر آمریکایی هـا بـا حسـن نیت و دقیـق برجـام را اجـرا می کردنـد 
و جلـوی سـنگ اندازی ها و کند کاری هایـی کـه امـروز می بینیـم را می گرفتنـد و 
شـاهد آن نبودیـم چـه بسـا به طـرف مقابـل اعتماد می کردیـم و در یـک موضوع 
دیگـر هـم حاضـر بودیـم بـا آنهـا مذاکـره کنیـم کـه ممکـن بـود بـه نفـع منطقـه 

آمریـکا مـا و دیگران باشـد«. 
روحانـی بـا بیـان ایـن  کـه »متأسـفانه آنهـا ایـن آزمایـش را بـه خوبـی انجـام نداند 
و بـه تعهـدات خودشـان دقیـق پاینـد نبـود«، گفـت: »درعین حـال مـا بایـد در برابر 
طـرف مقابـل حواسـمان جمـع باشـد. برجـام حاصـل وحـدت و انسـجام ملـی و 
همـکاری تمـام قـوا حمایـت همه ملـت بزرگـوار، رهنمودهـای رهبری بـود؛ زیرا 
در سـایه ایشـان بـود کـه مـا در برجـام پیروز شـدیم و امروز هـم ادامـه راه ما برای 
ایـن  کـه از فرصـت بـه وجـود آمـده به خوبی اسـتفاده کنیم بـاز هم همـان وحدت 

و انسـجام و هدایت هـای رهبـری را می خواهیـم«. 
روحانـی گفـت: »ایـن نکتـه را اضافـه کنـم کـه برجـام در بعضـی زمینه هـا خیلـی 
خـوب اجـرا شـد مثـل صـادرات نفـت و گاز بیمه کشـتی رانی، نقـل و انتقـال پول 
ولـی در بعضـی جاهـا بـا کنـدی پیـش مـی رود ماننـد عـدم فعالیـت بانک هـای 
بـزرگ در ارتبـاط بـا ایـران البتـه بهانه هایی که می تراشـند و فشـارهایی که پشـت 

بـه آنـان وارد می شـود«. رئیس جمهـوری در ادامـه گفـت: »اگـر شـرایط  پـرده 
قبـل از برجـام و مذاکـرات دولـت یازدهـم و توفیقاتـی را کـه بـه دسـت آمـده را 
ببینیـم، شـاهد خواهیـم بود شـرایط این گونـه بود که بایـد فقط یک میلیون بشـکه 
نفـت می فروختیـم و بـا تصویـب تحریم هـا بـه مـرور زمان ایـن مقـدار، ٢٠ درصد 

کاهـش پیـدا می کـرد. 
در عین حـال شـرایط دسترسـی بـه اموالمـان هـر روز سـخت تر می شـد، کشـورها 
سـخت گیری می کردنـد و در حوزه هـای دیگـری همچـون پتروشـیمی، فلـزات 

گرانبهـا و خـودرو هـم نمی توانسـتیم صـادرات داشـته باشـیم«.
هر لحظه ممکن بود یک جنگ ناخواسته در کشور ایجاد شود

او بـا تأکیـد بـر اینکـه مهم ترین اثـر برجام این بود که سـایه شـوم تهدیـد از باای 
سـر مـا دفـع شـد، ادامه داد: »شـش یا هفـت قطع نامه علیه مـا تصویب کـرده بودند 
و شـرایط طـوری بـود کـه هر لحظـه ممکن بود یـک جنگ یا آتش ناخواسـته در 
کشـور مـا ایجـاد شـود. امـا با تصویـب برجـام ایران هراسـی از بیـن بـرده و تهدید 
از سـر مـا برداشـته شـد«. روحانـی افـزود: »توفیـق مـا در برجـام لطـف ١+٥ نبـوده 
و مـردم بـا ایسـتادگی، مقاومـت، اتحـاد و بـا هدایـت رهبر شجاعشـان حقشـان را 
بازسـتاندند پـس لطـف کسـی نبـوده بلکـه در سـایه ی ایـن مقاومت ما بـه پیروزی 
رسـیدیم البتـه از ابتـدا گفتیـم کـه دنبـال بـرد ـ بـرد هسـتیم و طـرف مقابـل هـم 

پیـروزی می کند«. احسـاس 
 برخی معتقد بودند باید شبکه های مجازی را فیلتر کرد

رئیس جمهـوری در پاسـخ بـه سـؤالی دربـاره برنامـه دولـت بـرای مبـارزه با فسـاد 
حقوقـی  فیش هـای  و  غیرمتعـارف  پرداخت هـای  بـه  کـه  »موضوعـی  گفـت: 
معـروف شـد، یـک حرکـت خیـری بـود. افـرادی که ایـن موضـوع را با هـر نیتی 
دنبـال کردنـد باعـث شـد تـا در مجمـوع بـه نفـع مـردم و کشـورمان و در مسـیر 

درسـت مبـارزه بـا فسـاد و بحـث شـفافیت قـرار بگیـرد«.
 روحانـی اضافـه کـرد: »نقـش فضـای مجـازی نیـز در ایـن زمینه بسـیار مؤثـر بود، 
تأکیـد دولـت یازدهـم از روز اول نیـز بـه همیـن موضـوع بـود کـه البتـه برخـی 
معتقـد بودنـد بایـد بـا این شـبکه ها مبارزه کـرد و فیلتر کـرد«. او با تأکیـد بر اینکه 
اسـاس مسـئله در موضوع فیش های نجومی شـفافیت اسـت، گفت: »اسـاس مسئله 

دسترسـی مـردم بـه اطاعـات و غیرجناحی بـودن مبارزه با فسـاد اسـت. 
نبایـد مسـئله را حزبـی و جناحـی کنیـم، بایـد همـه بـا فسـاد مبـارزه کنیـم، بایـد با 

سوءاسـتفاده، رانـت و خصوصـاً رانـت اطاعاتـی مبـارزه کنیـم«. 
رئیس جمهـوری در ادامـه بـا اشـاره بـه نهادهـای عمومـی و خصوصـی موجـود 
گفـت: »زمانـی یـک نهـادی خصوصـی اسـت و بخش خصوصـی مقـررات خود 
را دارد، امـا یـک زمانـی ایـن نهـاد دولتـی اسـت کـه طبـق قانـون اقـدام می کنـد، 
حـال وقتـی یـک نهـادی عمومـی غیردولتی یـا خصولتی شـد، یعنی نـه خصوصی 
اسـت و نـه دولتـی، وقتـی از امـوال عمومـی اسـتفاده می کنـد، مشـکاتی ایجـاد 

برخـاف  مـواردی  شـدیم  متوجـه  »مـا  داد:  ادامـه  رئیس جمهـوری  می  کنـد«. 
انصـاف بوده اسـت، شـاید بگوینـد در چارچوب بـوده، اما حقوق باید متناسـب با 
کار و فعالیـت باشـد، تصمیمـات خوبـی گرفتـه شـد و همه قوا همـکاری کردند و 
رهبـری نیز دسـتور دادنـد مقرراتی کـه دولت تصویـب می کند برای سـایر نهادها 
هـم ازم ااجرا باشـد. دولـت تصمیماتی اتخـاذ کرد و درنهایت شـورای حقوق و 

دسـتمزد چارچوبـی را تعییـن کرد«.
دستگاه هایی که باید امنیت کشور را حفظ کند 

نباید وارد بخش اقتصاد شوند
تصدی گری هـای  واگـذاری  لـزوم  سـؤالی درخصـوص  بـه  پاسـخ  در  روحانـی 
دولـت بـه بخـش خصوصـی در راسـتای کاهـش فسـاد و افزایـش کارآمـدی، 
گفـت: »نظـام در سیاسـت های کلـی اصـل ۴۴ قانـون اساسـی بـر ایـن موضـوع 
تأکیـد داشـت کـه بخش هـای غیرضـروری کـه ضرورتـی نـدارد تصـدی آنهـا بر 
عهـده دولـت باشـد، بـه مـردم واگـذار شـود. متأسـفانه اجرای بـد قانـون اصل ۴۴ 
یکـی از مسـائلی بـود کـه این مشـکات را بـه وجـود آورد؛ یعنی به جـای این  که 
ایـن امـوال بـه مـردم واگـذار شـود، بـه نهادهـای عمومـی غیردولتـی واگذار شـد 
و مشـکل دوطرفـه شـد؛ نـه دولـت نظـارت داشـت، نه بخـش خصوصـی و بخش 
عمـده فسـاد از همین جـا آغـاز شـد«. او گفـت: »درخصـوص ایـن موضـوع کـه 
بخش هایـی کـه در دولت هـای قبـل واگذار شـده، چـه مقدار به بخـش خصوصی 
و چـه مقـدار بخـش غیرخصوصـی بـوده اسـت، آمارهـای متناقـض وجـود دارد 
و مشـکاتی در ایـن راه وجـود دارد«. رئیس جمهـوری تصریـح کـرد: »راه حـل 
بـاز  بـه مـردم واگـذار شـود، دسـت بخـش خصوصـی  اقتصـاد  ایـن اسـت کـه 
گذاشـته شـده و مشـکات از پیـش پـای آن برداشـته شـود«. روحانـی ادامـه داد: 
»دسـتگاه هایی کـه بایـد امنیـت کشـور را حفظ کند و مسـئولیت اصلـی را برعهده 
داشـته باشـد، نبایـد وارد بخـش اقتصـاد شـوند؛ باید اقتصاد بـه مردم واگذار شـود 

و مـردم هـم مالیـات خـود را پرداخـت کننـد«. 
هتاکان منزوی شوند

رئیس جمهـوری درمـورد مسـئله اخـاق نیـز گفـت: »همـه آسـیب های اجتماعـی 
کـه بـا آن مواجـه هسـتیم بـه خاطـر این اسـت کـه از اخاق فاصلـه گرفتیـم و اگر 
شـکافی بیـن احـزاب و گروه هـا به وجـود می آید بـه خاطر همین موضوع اسـت«. 
او بـا بیـان اینکـه »نبایـد هیـچ روزنامـه، رسـانه، فـرد یـا تریبونـی آبـروی مـردم را 
خدشـه دار کنـد«، گفـت: »حتـی در جایی کـه فـردی در دادگاه محکوم می شـود 
حـق نداریـم بـه آن توهیـن کنیم. حـق نداریم بـه هموطنانمـان اهانت کنیـم«. او با 
انتقـاد از برخـی شـیوه های اتهام زنـی، افـزود: »وقتـی بخواهیم کسـی را متهم کنیم 
و بـه صراحـت نگفتـه باشـیم، می گوییـم شـنیده شـده اسـت و بـا روایـات مجهول 
می گوییـم کـه بـاز هـم از بـار گنـاه کـم نمی کنـد«. او گفـت: »کاری کنیـم کـه 

هتـاکان منـزوی شـوند و گـوش شـنوایی بـرای شـنیدن هتاکی آنها نباشـد«. 

جناب آقای رافعتی
انتخـاب شایسـته جنابعالـی را بـه عنـوان رئیـس اداره ورزش و جوانان 
شهرسـتان رودان تبریـک گفتـه و موفقیـت و سـربلندی را برایتـان از 

درگاه خداونـد منـان خواهانیـم 

رئیس هیات فوتبال شهرستان میناب هدایت مظلوم

رئیس جمهور
برجام حاصل حمایت 
ملت و رهبری بود

شـهرداری فاریـاب بـه اسـتناد مجـوز صـورت 
شـورای   95/5/10 10مورخـه  شـماره  جلسـه 
اسـامی شـهر فاریاب ،نیـروی انسـانی خدماتی 
خود را به مدت یکسـال به مبلـغ 6/000/000/000 
ریـال  بـه شـرکتهای خدماتـی واجد شـرایط  به 

شـرح ذیـل واگـذار نماید. 
متقاضیان بایسـتی پیشـنهادات خود را در پاکت 
اک و مهـر شـده 5 روز پـس از درج اگهـی بـه 
واحـد حراسـت شـهرداری تحویـل داده و رسـید 

نمایند دریافـت 
کمیسـیون  اعضـای  حضـور  بـا  پیشـنهادات 
معامـات  مفتـوح و برنـده مناقصـه مشـخص 

شـد. خواهـد 
درصورتیکـه نفر اول برنـده مناقصه ظرف مدت 
یک هفته نسـبت به اخـذ قرارداد  اقـدام ننماید به 
ترتیـب با برنـده دوم یا سـوم مناقصـه ،قرارداد  

منععقد می شـود.
شـرکتهای متقاضی بایسـتی پیشـنهادات خود را 
واضح بنویسـند که نشـان دهند کـه جمع آوری 
یـک کیلـو زباله و رفت و روب خیابانها مشـخص 

می باشـد اعـام نمایند 
شـهرداری در رد یا قبول کلیه پیشـنهادات مختار 

است.
رعایـت مـوارد ذیل جهـت شـرکت در مناقصه 

اسـت. الزامی 
طبقـه  طـرح  و  کار  اداره  از  مجـوز  الف:داشـتن 

مشـاغل بنـدی 
ب-ضمانت نامه بانکی به میزان قرارداد

ج-اظهارنامه شرکت 
شـماره  بـه  قـرارداد  درصـد   5 مبلـغ  د-واریـز 
حسـاب 0104447537007جـاری نـزد بانـک ملی 

فاریـاب
هزینـه درج آگهـی بـه عهـده برنـده مناقصه می 

. شد با
معظمه تاجیک
سرپرست شهرداری فاریاب
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وحیـد پورمـرادی معلـول توانمنـد جیرفتـی ،قهرمان 
مسـابقات پـرورش انـدام اسـتان کرمـان از داسـتان 

معلولیـت تـا موفقیت خـود میگویـد ...
لطفا خودتان را برای مخاطبان ما معرفی کنید . 

وحیـد پورمرادی هسـتم متولد 1365 در شهرسـتان 
فت  جیر

مکـران :از کـی ورزش پـرورش انـدام را شـروع 
کردیـد ؟

مـن از نوجوانـی بـه ورزش بدنسـازی عاقه داشـتم 
و داخـل ایـن رشـته فعالیت میکـردم اما متاسـفانه به 
دلیـل مشـغله هـای زیـاد کاری فرصـت اینکـه بتوانم 

ایـن ورزش را بـه طـور حرفه ای ادامه بدهم نداشـتم 
بـه  را  ورزش  ایـن  کـه  هسـت  سـالی  پنـج  اان  و 

. میدهـم  انجـام  ای  حرفـه  صـورت 
 مکـران :کـی وچطور ایـن اتفاق برای شـما افتاد و 

؟  شدید  دچارمعلولیت 
روز بیسـت و هفتـم مهرمـاه سـال 1387 وقتـی کـه 
بـا بـرادرم رفتیـم سـر کار متوجـه شـدم کـه سـیم 
بـرق فشـار قـوی تـوی حریـم سـاختمان قـرار دارد 
و کارکـردن بـا ایـن شـرایط ریسـک خیلـی باایـی 
داشـت،اما مـن متاسـفانه بـه دلیـل مشـکات مالـی 
مجبـور بـه پذیـرش این ریسـک بودم و بایـد این کار 

را تحویـل میـدادم . کارم را شـروع کـردم و تقریبـا 
اواخـر کارم بـود کـه بـرای محکـم کـردن داربسـت 
رفتـم روی پشـت بـام و متاسـفانه لولـه ای کـه توی 
برخـورد  قـوی  فشـار  بـرق  سـیم  بـا  بـود  دسـتم 
کـرد و مـن دچـار بـرق گرفتگـی شـدم بـرادرم مـن 
را سـریعا بـه بیمارسـتان امـام جیرفـت رسـاند امـا 
متاسـفانه توی بیمارسـتان بـه من رسـیدگی نکردند 
و بـه مـن گفتند کـه برق گرفتگی شـما سـطحیه ومن 
رامرخـص کردند امـا من از درون میسـوختم و درد 
مـی کشـیدم بـرادرم سـریعا مـن را بـه بیمارسـتان 

کرمـان منتقـل کـرد .
دکترهـای  بیمارسـتان کرمـان گفتنـد  کـه بایـد هـر 
قبـول  امـا مـن  پاهایـت را قطـع کنیـم  دو دسـت و 
نکـردم و اجـازه ایـن کار رانـدادم و بـه تهـران رفتم 
. بـه تهـران کـه رسـیدم بـه بیمارسـتان هـای زیادی 
مراجعـه کـردم امـا بـه دلیـل وخامـت حالـم مـن را 
نمـی پذیرفتنـد تـا اینکه به کمـک یکی از دوسـتان در 

بیمارسـتان شـهید مطهـری بسـتری شـدم . 
پزشـکان ایـن بیمارسـتان تـاش زیـادی کردنـد امـا 
متاسـفانه بـه دلیـل وخامـت حالـم مجبـور بـه قطـع 
دسـتها  ویکـی از پاهایـم شـدند و فقط عمـل جراحی 
تمـام  و  بـود  آمیـز  موفقیـت  پاهایـم  از  یکـی  روی 
دارایـی مـن فقـط همـان یک پا شـد کـه اگر ایـن پایم 
را هـم قطـع مـی کردنـد زندگـی کـردن برایـم خیلـی 

دشـوار میشـد . 
مکـران :وحیـد پورمرادی چطـور با ایـن وضعیت 
را  جدیـدش  جسـمانی  وشـرایط  آمـد  کنـار 

پذیرفـت؟؟
ادم  ایسـتادم و  پاهـای خـودم  از بچگـی روی  مـن 
بسـیار فعالـی بـودم ،  تصـور ادامـه زندگـی بـا ایـن 
شـرایط برایـم غیـر ممکـن بـود وانگیـزه ای بـرای 
پرسـتارهای  بـه  حتـی  و  نداشـتم  زندگـی  ادامـه 
بیمارسـتان پیشـنهاد پـول میـدادم کـه من را بکشـند 
و راحـت کننـد امـا قبـول نمـی کردنـد . ایـن وضعیت 
تـا دوسـال ادامـه داشـت ومـن حتـی نمـی توانسـتم 
راه بـروم تـا اینکـه از ایـن وضعیـت خسـته شـدم و 

بپذیـرم و زندگـی  را  کـه شـرایطم  تصمیـم گرفتـم 
جدیـدی بـرای خـودم بسـازم .

بـه لطـف خـدا و کمـک ورزش دوبـاره روی پاهـای 
خـودم ایسـتادم و توانسـتم بـر معلولیتم غلبـه کنم و 

شـکر خـدا اان زندگـی خیلی خوبـی دارم . 
مکـران :از ورزشـت برایمـان بگـو ، چـه روزهایی 
از هفتـه تمریـن میکنـی ؟ تمریـن کـردن بـا ایـن 

شـرایط برایـت سـخت نیسـت ؟ 
مـن ورزشـم را بـه طـور حرفـه ای ادامـه میدهـم و  
روزانـه تمریـن میکنـم اصـا روزی که نتوانـم بروم 
مـن  زندگـی  روز  بدتریـن  نکنـم  تمریـن  و  باشـگاه 

 . ست ا
متاسـفانه دسـتهای مصنوعیـم گاهـی اوقات کشـش 
کـه  شـکلی  بـه  توانـم  نمـی  و  راندارنـد  هـا  وزنـه 
دوسـت دارم تمریـن کنـم امـا بـا ایـن حال به شـدت 
بـه ورزشـم پایبنـدم و بـه طـور روزانـه تمرینـم را 

انجـام مـی دهـم . 
مکـران :نگاهـت بـه آینده چیـه ؟ چه اهدافـی داری 

و چـه آینـده ای را بـرای خـودت متصوری ؟ 
مـن اهـداف زیـادی تـوی زندگیـم دارم و میدونم که 
بـه تمـام اهـداف و آرزوهام میرسـم چـون میخوام 

وبـرای رسـیدن بـه اهدافـم تـاش میکنـم. در حـال 
حاضـر دارم بـرای مسـابقات بعـدی خـودم را آماده 
میکنـم کـه شـهریور مـاه امسـال برگـزار میشـه و 

هدفـم کسـب مقـام درایـن مسـابقاته .
مکـران :ممنـون از وقتی کـه به ما دادیـد اگر حرف 

پایانی داریـد بفرمایید . 
فقـط میخواهـم بـه تمام کسـانی که وضعیتی مشـابه 
وضعیـت مـن دارند و یا دچـار یک معلولیت جسـمی 
هسـتند بگویـم  کـه هرگـز امیـد خودتان را از دسـت 
ندهیـد و معلولیـت هیـچ وقـت پایـان کار نیسـت بـه 
تـاش خودتـان ادامـه بدهیـد انشـاه همان طـور که 
مـن توانسـتم بـر مشـکل خـود غلبـه کنـم شـما هـم 
میتوانیـد پـس هرگـز نـا امیـد نباشـید و بـرای لـذت 

بـردن از زندگـی خـود تـاش کنید .
محمدصالح واحدي 

وحید پورمرادی قهرمانی که معلولیت را زیر وزنه ها له کرد

مدیرجهادکشاورزی جیرفت:
307تن گوشت مرغ طی سه 

ماهه روانه بازار شده است
طي سـه ماهه سـال جـاري 183٤٠٠قطعـه جوجه 
شهرسـتان  هـاي  مرغـداري  سـطح  در  ریـزي 
جیرفـت انجـام شـده اسـت کـه بالـغ بـر3٠7 تـن 
گوشـت مفیـد روانه بـازار مصرف گردیده اسـت.

مهندس علي سـااري در گفـت و گو با خبرگزاري 
داشـت؛  اظهـار  جیرفـت  شهرسـتان  در  مکـران 
مـي  منطقـه 18واحـد  هـاي  گوشـتي  مرغـداري 
بأشـد کـه از این تعـداد 1٠واحـد فعال و مشـغول 
بـه منظـور   خدمـات  باشـند  و  تولیـد مـي  بـه 
رسـاني  مناسـب  شـرکت تعاونـي مرغـداران در 
مراحـل پایانـي تشـکیل و اغـاز بـه کار مي باشـد.

مهنـدس سـااري خاطرنشـان کـرد؛ تنوع شـرایط 
اقلیمي شهرسـتان، وجود مناطق سردسـیر،معتدل 
و گرمسـیر بـا فاصلـه کـم از مرکـز شهرسـتان   
شـرایط مناسـبي را بـراي پـرورش مـرغ و تولیـد 
فراهـم  جیرفـت  شهرسـتان  در  سـفید  گوشـت 

اسـت. نموده 
 

نماینـده عالـی دولـت در اسـتان هرمزگان با اشـاره 
اسـتان  رتبـه نخسـت کشـوری توسـط  بـه کسـب 
هرمـزگان در پرداخـت تسـهیات بانکـی بـرای رفـع 
موانـع واحدهـای تولیدی در کشـور از افتتاح 3 طرح 

بـزرگ ملی در سـطح اسـتان خبـر داد. 
در  امـروز  ظهـر  از  بعـد  جـادری  جاسـم 
رفـع  و  تسـهیل  کارگـروه  جلسـه  بیست و ششـمین 
موانـع تولیـد اسـتان هرمـزگان با اشـاره به ریسـک 
بـاای سـرمایه گذاری در امـر تولید اظهارداشـت: به 
منظـور ایجـاد اشـتغال بایـد بـه تولیدکننـدگان کمک 

کـرد.
وی بـا تاکیـد بـر لـزوم هدایت صحیـح منابـع بانکی 
بیان داشـت:  تولیـد،  رونـق  بـه  کمـک  جهـت  در 
بانک هـای اسـتان هرمـزگان بـه 5٤ پرونـده معرفـی 

شـده از سـوی کارگروه تسـهیل و رفـع موانع تولید 
اسـتان تسـهیات پرداخـت کـرده انـد.

اسـتاندار هرمـزگان گفـت: بـا ایـن تعـداد پرداخـت 
در  کشـور  نخسـت  رتبـه  هرمـزگان  تسـهیات، 
موانـع  رفـع  بـرای  بانکـی  تسـهیات  پرداخـت 
واحدهـای تولیـدی را داشـته که موجب رفع مشـکل 
و راه انـدازی ایـن واحدهـای تولیـدی شـده اسـت.

اسـتاندار هرمـزگان افـزود: اگـر همـکاری مناسـب 
مدیـران بانـک هـای اسـتان تداوم داشـته باشـد می 
توانیـم رتبه نخسـت اسـتان هرمـزگان در این زمینه 

را حفـظ کنیم.
پرونـده در  از 3  اعـم  پرونـده  بررسـی 19  از  وی 
بخـش صنعـت و 16 پرونـده در بخـش کشـاورزی 
در جلسـه کارگـروه رفـع موانـع تولیـد خبـر داد و 

مجمـوع  در  تصریح کـرد: 
بیـش از  یک هـزار و 2٠٠ 
تسـهیات  ریـال  میلیـون 
ایـن  مشـکل  رفـع  بـرای 
19 تولیـد کننـده و رونـق 
ایجـاد  و  تولیـد  بیشـتر 
کارگـروه  اشـتغال،در 

شـد. مصـوب 
در  دولـت  عالـی  نماینـده 

منظـم  برگـزاری  از  همچنیـن  هرمـزگان  اسـتان 
تولیـد  موانـع  رفـع  و  تسـهیل  کارگـروه  جلسـات 
اسـتان بـا هـدف رفـع مشـکل تولیدکنندگان اسـتان 
خبـرداد. جـادری با اشـاره بـه افتتاح 3 طـرح بزرگ 
ملـی طـی سـال جـاری در هرمـزگان ابرازداشـت: 

طرح هـای مزبـور اعـم از کارخانه تولید فـواد کاوه 
جنـوب کیـش، یک طـرح در شـرکت عظیم گسـترش 
کشتی سـازی و فـاز نخسـت پاایشـگاه نفت سـتاره 
آنهـا  از  بهره بـرداری  بـا  کـه  بـوده  فـارس  خلیـج 
در  مقاومتـی  اقتصـاد  سـال  در  مناسـبی  اشـتغال 

می شـود. ایجـاد  هرمـزگان 

استاندار هرمزگان:
3 طرح بزرگ ملی در هرمزگان افتتاح می شود 

رئیس جهاد کشاورزی جنوب کرمان 
عنوان کرد

پیش بینی تولید 190 هزار 
تن خرما در جنوب کرمان

 

رئیـس سـازمان جهـاد کشـاورزی جنـوب کرمان 
کشـت  زیـر  سـطح  از  می شـود  پیش بینـی  گفـت: 
خرمـای ایـن منطقه 189 هـزار و 398 تن محصول 

تولید  شـود.
بـه گـزارش مکران: سـید یعقـوب موسـوی بعد از 
ظهـر امـروز در جمـع خبرنـگاران اظهـار داشـت: 
برداشـت خرمـا در منطقـه جنـوب کرمـان از نیمـه 
و  آل مهتـری  زودرس  ارقـام  بـا  خردادمـاه  دوم 
شـکری آغـاز شـده اسـت.وی بیـان داشـت: ایـن 
متوسـط     ارقـام  برداشـت  اسـتمرار  بـا   عملیـات 
یافتـه  ادامـه  مرداسـنگ  و  کلوتـه، مضافتـی  رس 
پایـان بـا برداشـت رقـم هلیلـه ای  آبان مـاه  تـا   و 

می یابد.
جنـوب  در  خرمـا  کشـت  زیـر  سـطح  موسـوی 
کرمـان را 3٠ هـزار و 72٤ هکتـار ذکـر و تصریـح 
میـزان سـطح  ایـن  در  می شـود  پیش بینـی   کـرد: 
محصـول  تـن   398 و  هـزار   189 کشـت   زیـر 

تولید  شود.
وی بـا اشـاره بـه اینکه خرمای مضافتی در سـطح 
15 هـزار و 362 هکتـار بـا تولیـد 9٤ هـزار و 699 
افـزود: در 1٠  تـن محصـول برداشـت می شـود، 
هـزار و 753 هکتـار سـطح زیـر کشـت خرمـای 
کلوتـه نیـز 66 هـزار و 289 تـن محصـول تولیـد 
می شود.موسـوی بـا اعـام برداشـت 18 هـزار و 
9٤٠ تن خرمای مرداسـنگ از سـطح 3 هزار و 73 
هکتـار عنـوان کرد: تولید سـایر ارقـام خرمای این 
منطقـه نیز یک هـزار و 536 تن محصول در سـطح 

9 هـزار و ٤7٠ هکتـار اسـت.
رئیـس سـازمان جهـاد کشـاورزی جنـوب کرمان 
ادامه داد: بر اسـاس آمار وزارت جهاد کشـاورزی 
ایـن منطقـه رتبـه اول تولید و رتبه دوم سـطح زیر 
کشـت خرما را در کشـور به خـود اختصاص داده 
است.موسـوی خاطرنشـان کـرد: شهرسـتان های 
قلعه گنـج،  فاریـاب،  رودبـار،  عنبرآبـاد،  جیرفـت، 
کهنـوج و منوجـان مناطق خرماخیز جنوب اسـتان 

کرمان هسـتند.

ششـمین دوره انتخابـات خانـه مطبوعـات هرمزگان 
بـا حضـور اکبـر ملکـی ،معـاون اجرایـی مدیـر کل 
مطبوعـات داخلـی وزارت فرهنگ و ارشـاد اسـامی 
و پیشکسـوتان ،اسـاتید مدیـر مسـئوان ،خبرنگاران 
،سرپرسـتی روزنامـه های سراسـری و… مورخ 95 

/5/5در فرهنگسـرای طوبـی برگـزار شـد.
و  فرهنـگ  کل  اداره  عمومـی  روابـط  گـزارش  بـه 
ارشـاد اسـامی هرمـزگان ،در ابتـدای ایـن مراسـم 
واجدالشـرایطین کـه در نـام نویسـی عضویـت خانه 
مطبوعـات شـرکت کرده بودنـد پس از احـراز هویت 
و امضـای لیسـت حضـور و غیـاب و دریافـت تعرفه 

بـرگ رای وارد سـالن شـدند .
کاندیداهایـی کـه بـرای هیـات مدیره خانـه مطبوعات 
اعـام آمادگـی کـرده بودنـد طـی لیسـت جداگانه ای 
تحـول هـر کـدام از اعضاء شـد کـه عبـارت بودند از 
:الـف :مدیر مسـئوان “محمـد نعیمی ،کامبیز حسـین 
پـور وسـمیه اکبـری “،ب: نماینـدگان سـردبیران و 
زاده  مسـلم  “فرزانـه  محلـی  نشـریات  خبرنـگاران 
،علـی اکسـیر ،ابـاذر عطایـی ،علـی زارعـی و زینـب 
” فـروغ مسـلم  ” ج:نشـریات سراسـری  نورالدینـی 

زاده ، احمـد سـااری ” د:خبـر گـزاری هـا ” حجـت 
 ” محمـد حسـینی  ومحمـد  پهلوانـی  احمـد  ااسـام 
ه:بازرسـین ” ایـوب دبیـری نـژاد ، خلیـل در خـور و 

حسـن آتـش زبـان ”
در ادامـه هیـات برگـزار کننـده انتخابـات متشـکل از 
غامحسـین عطایـی دریایـی ،ناصـر احمـدی ، بهرام 
رضایـی ، عبدالحمیـد سـعیدیان ، معصومـه قاسـمی 
فرهنـگ  کل  اداره  از  ناظـران  همـراه  بـه  گوربنـدی 
و ارشـاد اسـامی در جـای خـود مسـتقر و مـوارد 
مـورد نظـر را کـه بایـد رعایت می شـد بیـان کردند .

غامحسـین عطایـی دریایـی بعنـوان رئیـس هیـات 
برگـزار کننـده تعـداد ثبـت نـام کننـدگان را در نـام 
نویسـی خانـه مطبوعـات 17٠ نفر اعام کـرد و گفت 
:از ایـن تعـداد 9٤ نفـر در انتخابـات شـرکت کـرده 
انـد کـه تعـداد از حـد نصـاب نصـف بعاوه یـک نیز 

بیشـتر مـی باشـد .
پـس از رای گیـری و شـمارش تعرفـه هـا 92 بـرگ 
رای صحیـح بـه صنـدوق انداختـه شـد کـه اسـامی 
افـراد ذیـل به عنـوان اعضـای اصلی ششـمین دوره 
برگـزار  هیـات  توسـط  هرمـزگان  مطبوعـات  خانـه 

کننـده اعـام شـد .
 بخش مدیر مسئوان :

 محمد نعمتی )هفته نامه نگاه روز (با 86 رای
کامبیز حسین پور )ماهنامه چلچله ( با 85 رای
بخش سردبیران وخبرنگاران نشریات محلی :

فرزانه مسلم زاده )روزنامه دریا (با 83 رای
علی اکسیر )روزنامه گامبرون ( با 72 رای

اباذر عطایی )هفته نامه ندای جوان (با 85 رای
سرپرستی روزنامه سراسری :

 فروغ مسلم زاده )هفته نامه جرون ( با 87 رای
 بخش خبرگزاری ها :

حجـت ااسـام احمـد پهلوانی “خبرگزاری شبسـتان 
“با 85 رای

بخش بازرسان :
ایوب دبیری نژاد )روزنامه دریا (با 86 رای
 خلیل در خور )ندای هرمزگان (با 81 رای

 روابط عمومی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسامی 
هرمزگان

انتخابات خانه مطبوعات هرمزگان برگزار شد

دلیـل  بـه  بلوچسـتان  و  سیسـتان  اسـتان 
وجود در شـرایط اقلیمی خـاص از کمترین 
میـزان بارش نسـبت بـه نقاط دیگر کشـور 
برخـوردار اسـت کـه ایـن مقولـه در کنـار 
دمـای گاها بـاای 5٠ درجه هوا در اسـتان 

باعـث ایجـاد بیابـان شـده اند.
بـه گـزارش خبرگـزاری دانشـجویان ایران 
بلوچسـتان،  و  سیسـتان  منطقـه  )ایسـنا( 
کنـار  در  انسـانی  و  طبیعـی  علـل  کاهـش 
یکدیگـر باعـث ایجـاد بیابـان هـای وسـیع 
در اسـتان شـده انـد کـه ایـن مقولـه اهمیت 
امـر بیابـان زدایـی را مطـرح کـرد و پس از 
مدتـی دسـتگاه هـای مرتبـط در ایـن امـر 

وارد عمـل شـدند.
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیز داری اسـتان 
اقلیـم،  شـرایط  گفـت:  خصـوص  ایـن  در 
دخالـت انسـان و معیشـت ناپایـدار جوامـع 
محلـی سـه دلیـل اصلـی ایجـاد بیابـان در 
کشـور و اسـتان هسـتند اما عاوه بـر انان 
بایـد مسـائل عمرانی و توسـعه ای را نیز از 
دیگـر دایـل بیابانی شـدن کشـور دانسـت 
امـا امـروز بـرای مقابـل بـا افزایـش بیابان 
هـا کشـور در راه بیابـان زدایی وارد شـده 
اسـت و طـی سـالهای اخیـر در ایـن راسـتا 
اقدامـات بسـیاری نیـز در صـورت گرفتـه 

کـه موفـق بـوده اند.

بـا  اسـتان  داد:  ادامـه  پاکـزاد  عبدالباسـط 
واقـع شـدن در منطقـه آب و هوایی ایرانی- 
تورانـی دارای هفـت پهنه اقلیمی با پوشـش 
گیاهـی متنوع اسـت و در حـال حاضر بالغ 
بر 6.5 میلیون هکتار از مسـاحت سیسـتان 
و بلوچسـتان را بیابـان تشـکیل مـی دهـد 
بحرانـی  کانـون    28 آنـان  بـر  عـاوه  و 
فرسـایش بـادی در 1.2 میلیـون هکتـار از 
سـطح بیابـان هـای اسـتان نیـز شناسـایی 

است. شـده 
هـای  طـرح  و  هـا  برنامـه  در  افـزود:  وی 
بیابـان زدایـی کـه در اسـتان اجـرای شـده 
انـد کانـون بحرانی سیسـتان بـا 252 هزار 

و ٤53 هکتـار، ایرانشـهر بـا 288 هـزار و 
٤51 هکتـار، کانـون بحرانی دلـگان با 13٤ 
هـزار و 13 هکتـار، نیکشـهر بـا 171 هـزار 
و 8 هکتـار و کانون بحرانی شـندان سـیب 
و سـوران بـا 262 هـزار و 72 هکتـار در 

اولویـت بیابانزدایـی قـرار گرفتـه اند.
پاکـزاد اذعـان داشـت: طـی سـال جـاری 
در تمـام شهرسـتان ها میانگیـن دمـا بااتر 
از حـد معمـول بـوده اسـت کـه ایـن مقوله 
اثراتـی را بـر پوشـش منابع طبیعی اسـتان 
ایـن  در  لـذا  گذاشـت  خواهـد  و  گذاشـته 
بـرای  خاصـی  اقدامـات  بایـد  خصـوص 

شـود. پیش بینـی  اسـتان 
وی گفـت: اسـتان سیسـتان و بلوچسـتان 
طـی سـال هـای اخیـر در امـر بیابانزدایـی 
توانسـته رتبه اول کشـور را بدسـت آورد.

سیستان و بلوچستان در محاصره بیابان و ریزگردها
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با هفته نامه فرهنگی 

اجتماعی صبح مکران
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ュも畢山ヤ イ事糎

نماینـده عالـی دولـت در اسـتان کرمـان با اشـاره به 
اینکـه اجـرای پـروژه هـای انتقـال آب آینـده صنعتی 
ایـن اسـتان را تضمیـن می کند، گفت: سـد صفارورد 

مرتبـط با سرشـاخه هـای هلیل رود نیسـت. 
بـه گزارش مکران علیرضا رزم حسـینی شـنبه شـب 
در نشسـت کارگـروه رفـع موانـع سـرمایه گـذاری 
در بخـش بهداشـت و درمـان بازسـازی بیمارسـتان 

نوریـه بـه عنـوان یکـی از 
هـای  بیمارسـتان  بهتریـن 
اعصـاب و روان در جنوب 
شـرق را مصـداق اقتصـاد 
مقاومتـی دانسـت و اظهـار 
کـرد: عقـب ماندگـی حوزه 
تاریخـی  کرمـان  سـامت 
سـرمایه  ورود  و  اسـت 
گـذاران در ایـن حـوزه می 

توانـد راهگشـا باشـد.
رزم حسـینی بـا اشـاره به 
اسـتان  مدیریـت  اسـتقبال 
از سـرمایه گـذاران، افزود: 
حرکـت هایـی در ایـن حـوزه در حـال انجـام بوده و 
شـاهد ورود سـرمایه گـذاران بـه حوزه سـامت در 

اسـتان کرمان هسـتیم.
آمـوزش  و  درمـان  بهداشـت،  وزیـر  گفـت:  وی 
پزشـکی تنهـا وزیـری اسـت کـه اختیـارات خـود در 
زمینـه توسـعه بیمارسـتانی را بـه دانشـگاه علـوم 

اسـت. داده  پزشـکی 
رزم حسـینی ادامـه داد: چنانچـه وزرات خانـه هـای 
دیگـر هم اینگونـه وظایف را به دسـتگاه های متناظر 
واگـذار مـی کردند مسـیر توسـعه هموارتر می شـد.

وی توسـعه پایـدار و متـوازن را از اهـداف مدیریـت 
اسـتان کرمـان عنوان و تصریـح کرد: بدیـن معنا که 
باید ارائه خدمات در جنوب و شـمال اسـتان یکسـان 

باشد.
رزم حسـینی با اشـاره بـه اینکه ۳۰۰ میلیـارد تومان 
اسـت،  انجـام  حـال  در  بزرگـراه  و  جـاده  سـاخت 
ثـروت هـای و  از  اسـتان کرمـان سرشـار  افـزود: 

ظرفیـت هـای بـی نظیـری اسـت.
اسـتاندار کرمـان بـا اشـاره به تقسـیم این اسـتان به 
هشـت منطقـه اقتصـادی گفـت: تا پایان سـال شـاهد 
ایـن  تحولـی نظیـر آنچـه در قلعـه گنـج رخ داد در 

هشـت منطقـه خواهیـم بود.
اجرای طرح توسعه و آبادانی در رودبار جنوب

وی بـه طـرح توسـعه و آبادانـی شهرسـتان رودبار 
جنـوب اشـاره و تصریـح کـرد: نظیـر ایـن طـرح در 

شهرسـتان های شـهربابک، راور، بردسـیر، ریگان و 
سـپس در تمامی شهرسـتان های اسـتان کرمان نیز 
اجـرا می شـود.نماینده عالی دولت در اسـتان کرمان 
رتبـه کرمـان در زمینـه دریافـت تسـهیات ارزی و 
ریالـی را پنجـم دانسـت و گفـت: در حـال حاضر ۸۵ 
درصـد ۶۵ صورتجلسـه پروژه های شـهری کرمان 

در حال اجراسـت.
وی از بهـره بـرداری از میـدان آزادی در ۲۲ بهمـن 
سـال جـاری خبـر داد و افـزود: پروژه های شـهری 

بـا سـرعت در کرمـان در حال اجراسـت.
پرداخـت ۱۸۰۰ میلیـارد تومـان یارانـه مردمـی در 

کرمـان
رزم حسـینی بـا اشـاره بـه اینکـه در نظـر داریـم ۱۰ 
درصـد یارانـه های مردمـی در صندوق هـای محلی 
میلیـارد   ۸۰۰ و  هـزار  شـد:  یـادآور  شـود،  جـذب 
تومـان یارانـه در اسـتان کرمـان پرداخت می شـود.

اسـتاندار کرمـان در خصـوص پـروژه هـای انتقـال 
را  کرمـان  صنعتـی  آینـده  خطـوط  ایـن  گفـت:  آب 

تضمیـن مـی کنـد.

وی بـا اشـاره بـه اینکـه سـد صفـارود مرتبـط بـا 
سرشـاخه هـای هلیـل رود نیسـت، ادامـه داد: سـد 
و تونـل صفـا رود ۷۰۰ میلیـون مترمکعـب ظرفیـت 

دارد. آب  انتقـال 
هـای  چـاه  حفـر  از  انتقـاد  بـا  کرمـان  اسـتاندار 
غیرمجـاز گفـت: کارگروه ملی جازموریـان در دولت 
یازدهـم تشـکیل شـده و اقدامااتـی در ایـن خصوص 

صـورت گرفتـه اسـت.
وی گفـت: کرمان مانند روسـتایی بـزرگ با ۱۴ هزار 
هکتـار اسـت در صورتـی که این شـهر می توانسـت 
در وسـعت چهـار هزار هکتـار با خدمات بهتر شـکل 
بـر  ایـن وسـعت  یـادآور شـد:  گیـرد.رزم حسـینی 
خدمـت رسـانی تاثیرگـذار بوده و در حـال حاضر با 
دسـتان خالـی و تهاتـر و قـرض پروژه های شـهری 

را اجـرا مـی کنیم.
حـوزه  در  بایـد  کرمـان  اینکـه  بـه  اشـاره  بـا  وی 
سیاسـت هماننـد اقتـاد مقاومتـی الگـو باشـد، افزود: 
امـروز شـاهد وحـدت و هـم دلـی در اسـتان کرمـان 

هسـتیم.

سد صفا رود مرتبط با سرشاخه های هلیل رود نیست

بـه گـزارش مکـران : رشـیدی رئیـس اداره برق 
رودبـار درادامـه سـخنان حسـینی گفـت بـرق 
اشـتراک  و۱۷۰۰  ۷۶نیـرو  پاشـنه  بـا  رودبـار 
دربخش کشـاورزی اسـت کـه بااتریـن رتبه را 
ازنظرموتورپمـپ برقـی درسـطح اسـتان داریـم 
دارای  شـبکه  ازنظرشـاخص  اظهارداشـت  وی 

رتبـه سـوم هسـتیم.
رشـیدی گفـت :هـم اکنـون ۹۵مـگاوات پـی بـه 
صـورت روزانـه دربـرق رودبارتوزیع میشـود 
که۵مـگاوات ازتعهدمابیشترشـده همیـن طورکه 
اسـتحضارداریم افزایـش پـی باعـث ناپایـداری 
از  مندیـم  خواهـش  مـردم  از  میشـود  شـبکه 
روشـن کـردن بعضـی ازوسـایل غیرضـروری 
جنـاب  از  طـور  همیـن  و  کننـد  داری  خـود 
رابـه  کاری  مندیـم سـاعت  خواهـش  فرمانـدار 

برگرداننـد. ۶تا۱۳بعدازظهـر  سـاعت 
رئیس اداره برق اشـاره کردندکه هیچ روسـتای 
بـاای ۱۰خانوارنیسـت که برق نداشـته باشـند.

وی با تاکیدگفت خواهان احداث پسـت ۱۳۲جنب 
پـل بهادرابـاد واحـداث پست۲۳۰سـیاردرمنطقه 
ویـژه  وخواسـتارپیگیری  هسـتیم  علـم  چـاه 
ازشـخص نماینـده شـدند.فیروزی مدیـر ابفـای 
کنیـم  رامجـاب  گـذار  اگرسـرمایه  رودبارگفـت 
بیایددرسـطح شهرسـتان به صورت قـراردادی 
نیروحداقـل  وزارت  آب  دهدپـروژه  انجـام 

میکنـد. سـود۳۵درصدراتضمین 
فیروزی گفت: ۸۱روسـتافاقدآب در روستاباای 
در  داریـم  شهرسـتان  درسـطح  ۲۰مجتمـع 
بـرداری  بهـره  شـاخص  تخصیـص  صـورت 
شهرسـتان که باای ۹۰درصدمیرسـدنزدیک به 
۱۰۱روسـتاوآبادی باای بیسـت خانـوار و زیر 
۲۰خانوارازنعمـت آب شـرب بهره مندمیشـوند.

اقـای حمیدیـان رئیـس مرکزبهداشـت ودرمـان 
گفـت: در رودبار۲۰مرکـز بهداشـت و درمانـی 

داریم ۳۲خانه بهداشـت جدیدازآواخر۹۳شـروع 
مرکـزی  درموردآزمایشـگاه  وی  کارشـده  بـه 
دریـک  و  نـدارد  سـاخنمانی  داشـت  بیـان 

دارد. فعالیـت  اسـتیجاری  سـاختمان 
رئیـس شـبکه بهداشـت ودرمـان گفـت کارهـای 
انجـام شـده وسـعت محرومیـت زیـاد  زیـادی 
اسـت میطلبدانشـااه کاربیشـتری انجـام شـود.

ایـن  در  رودبارجنـوب  فرمانـدار  ناوکـی  اقـای 
میهمـان  بـه  گویـی  خیرمقـدم  ضمـن  جلسـه 
حضورایشـان  گفـت  ای  دکترحمـزه  ویـژه  بـه 
درمجلـس رابـه فـال نیـک میگیریـم دردوسـال 

امضاکردیـم. نامـه  از۷۲تفاهـم  اخیربیـش 
وی گفـت: مهمتریـن مسـئله ای کـه مادرطی این 
دوسـال دنبـال کردیـم منطقـه ویـژه اقتصـادی 

اسـت. جازموریان 
فرماندارگفـت: بادوشـرکت بسـیارمهم ازجملـه 
و  کرمـان  سـازمان  وعمـران  توسـعه  شـرکت 
اسـتان مقـدس واردبحـث وگفتگو شـدیم که هر 
دو انهـا اعـام امادگـی کردنـد انشـاه هرکـدام 
در مزایـده کـه درهفتـه اینـده برگـزار میشـود 
برنـده شـود ایـن منطقـه را بـه برنـده مزایـده 
تحویـل میدهیـم امیدواریـم بـا پیگیـری شـما به 
پتروشـیمی  مجتمـع  وهمچنیـن  برسـیم  نتیجـه 
عالـی  حضـرت  پیگیـری  کـه  جازموریـان 

رامیطلبـد.
اقـای موسـوی  و ایشـان اظهـار داشـتند نـگاه 
بـه ایـن منطقـه نگاهـی ویژه بـوده وباعث شـده 
اسـت در دوسـال  آینـده دربحـث ابیـاری تحـت 
راازآن  کشـوری  اول  رتبـه  ای  وقطـره  فشـار 

رودبارکنیـم.
وی درادامـه گفـت: در بحـث گاز رسـانی بعـد 
ازکهنـوج اولیـن شهرسـتانی هسـتیم کـه دریـک 
سـال گذشـته پیگیـری به عمـل امده امیـد میرود 
در هفتـه دولت شـاهد تزریـق گاز در تعدادی از 

روسـتاها و...داشـته باشیم.
وی اظهـار داشـت سـدی کـه بـر روی رودخانه 
شـدن  خشـکیده  باعـث  کردنـد  احـداث  هلیـل 
شـد  پیـش  در۲۵سـال  جازموریـان  تـااب 
وسـاکنان ان از  کنـار رودخانـه مهاجرت کردند 
ماانتظارمـان بـر ایـن بـود سـدجیرفت رابـرای 
بـرای  داشـت  وبیـان  میکردنـد  مـاازاد  مـردم 
رفـع ایـن مشـکل نیـاز بـه حمایـت وهـم فکـری 
داریـم .درآخرنماینـده منتخـب پنـج شهرسـتان 
دکتـر حمـزه ای بـا ابـراز خوشـحالی درجلسـه 
وتشـکر از مـردم ومقـام معظـم رهبـری کـه بـا 
رهنمودهایشـان انتخابـات را در مسـیر درسـت 

هدایـت کردنـد.
وی گفـت: برخـودم ازم میدانـم از عزیزانـی که 
در عرصـه امنیـت حـوزه رودبارحنـوب فعالیت 
دارنـد تشـکر کنـم کـه هفتـه گذشـته کاربزرگی 
انجام دادند و با تشـکر ازجناب شـهردار بخاطر 
تغییر زیبـا درچهره شـهر ورودباررادربین پنج 

گنـج زیبـا خواندنـد وامیدوارم برای همیشـه این 
مقـام رادربااتریـن رتبـه حفظ کند.

وی در بحـث چاه های بدون پروانه بیان داشـت 
که۵الی۶هـزار چـاه غیـر مجـاز داریم کـه حدود 
۲۰۰۰۰نفـر از ایـن چـاه هـا اسـتفاده میکنند وی 
گفـت کارگـروه هـای ویژهـای مـی اینـد وقطعـا 

چـاه هـای قبـل از ۸۵پروانـه دار خواهند شـد.
هـای  صنـدوق  و  زیسـت  محیـط  و  آب  وی 
بازنشسـتگی را از سـه بحـران چالـش برانگیـز 
اب  بحـران  از  نجـات  راه  ایشـان  و  خوانـد  
راآبیـاری تحـت فشـار وکمتـر برداشـت کـردن 
آب دانسـت و کشـاورزی رفتن به سـمت گلخانه 

هاسـت. 
دکتـر در بحـث تـااب گفـت بعـداز احـداث سـد 
جیرفت تـااب جازموریان خشـکید وطبق تفاهم 
نامـه هـا بایـددر هرثانیـه ۷۰۰لیتـر اب بـه تااب 
برگرداننـد کـه تـا به امروز میسـر نشـده اسـت 
انشـااه مـا پیگیـر حق آبـه جازموریان هسـتیم. 

اولین جلسه رسمی شورای اداری دررودبارجنوب 
باحضور نماینده پنج شهرستان جنوب کرمان در مجلس شورای اسامی

رئیـس سـازمان جهاد کشـاورزی جنـوب کرمان 
گفـت: براسـاس آمـار وزارت جهـاد کشـاورزی 
دوم  رتبـه  و  تولیـد  نخسـت  رتبـه  منطقـه  ایـن 
سـطح زیـر کشـت خرمـا را در کشـور بـه خـود 
مکـران:  گـزارش  اسـت.به  داده  اختصـاص 
سـید یعقـوب موسـوی روز دوشـنبه در جمـع 
خبرنـگاران سـطح زیـر کشـت خرمـا در جنـوب 
اسـتان کرمـان را ۳۰ هـزار و ۷۲۴ هکتار اعام و 
پیـش بینـی کـرد: از این میزان سـطح زیر کشـت 
۱۸۹ هـزار و ۳۹۸ تـن محصـول در سـال جـاری 
برداشـت  شـود.وی بیان کرد: برداشـت خرما در 
ایـن منطقـه از نیمه دوم خرداد بـا ارقام زودرس 
آل مهتـری و شـکری آغـاز شـد و ایـن عملیـات 
بـا برداشـت ارقـام متوسـط   کلوتـه، مضافتـی و 
مرداسـنگ ادامـه مـی یابد و تـا آبان با برداشـت 

رقـم هلیلـه ای بـه پایـان خواهد رسـید.
رئیـس سـازمان جهاد کشـاورزی جنـوب کرمان 
باغـات خرمـای مضافتـی جنـوب  گفـت: سـطح 
کرمـان ۱۵ هـزار و ۳۶۲ هکتـار مـی باشـد کـه 
پیـش بینـی تولیـد ۹۴ هـزار و ۶۹۹ تـن محصول 
هکتـار   ۷۵۳ و  هـزار   ۱۰ افـزود:  داریـم.وی  را 
سـطح زیـر کشـت خرمـای کلوتـه اسـت کـه ۶۶ 
هـزار و ۲۸۹ تـن پیـش بینـی تولید ایـن محصول 
را داریم.موسـوی بـا اعـام برداشـت ۱۸ هزار و 
۹۴۰ تن خرمای مرداسـنگ از سـطح سـه هزار و 
۷۳ هکتـار عنـوان کرد: تولید سـایر ارقام خرمای 
ایـن منطقـه نیـز یکهـزار و ۵۳۶ تـن محصـول در 

سـطح ۹ هـزار و ۴۷۰ هکتـار اسـت.
عنبرآبـاد،  جیرفـت،  شهرسـتان های  گفـت:  وی 
و  کهنـوج  قلعه گنـج،  فاریـاب،  رودبارجنـوب، 
منوجـان مناطـق خرماخیـز جنوب اسـتان کرمان 

هسـتند.
وی همچنیـن بـه واگـذاری مجتمع هـای گلخانه ای 
و  هکتـار   ۲۴ مسـاحت  بـه  قلعه گنـج  صـوان 

بـه  هکتـار   ۲۰ مسـاحت  بـه  کهنـوج  آب باریـک 
سـرمایه گذاران خبـر داد و گفـت: ایـن مجتمـع ها 
در قالـب قـرارداد اجاره به شـرط تملیک با قیمت 

کارشناسـی بـه سـرمایه گذاران واگـذار شـد.
رئیـس سـازمان جهاد کشـاورزی جنـوب کرمان 
آنهـا  زیرسـاخت  کـه  مجتمع هـا  ایـن  افـزود: 
نیمه تمـام اسـت با تصویـب هیأت مدیره شـرکت 
سـرمایه گذاران  بـه  کشـاورزی  شـهرک های 
و  قلعه گنـج  شهرسـتان های  بومـی  متقاضـی 

کهنـوج واگـذار مـی شـود.
وی تصریـح کـرد: اراضـی فـوق طـی چنـد روز 
شـد،  مقـرر  و  تحویـل  متقاضیـان  بـه  آینـده 
زمان بنـدی  برنامـه  براسـاس  سـرمایه گذاران 
تکمیـل  بـه  اقـدام  شـرکت  توسـط  شـده  اعـام 
گلخانـه ای  واحدهـای  احـداث  و  زیرسـاخت ها 

کننـد. و طـرح مصـوب  نقشـه  طبـق 
مجتمـع  اینکـه  بـه  توجـه  بـا  گفـت:  موسـوی 
آمـاده  نیـز  رودبـار  چاه حسـن  گلخانـه ای 
واگـذاری اسـت از سـرمایه گذارانی کـه تمایـل به 
سـرمایه گذاری در ایـن مجتمـع دارنـد دعـوت به 
عمـل می آیـد.۲۳۶ هـزار هکتار سـطح زیر کشـت 
محصـوات زراعـی و باغـی در جنـوب کرمـان 
اسـت کـه از ایـن مقـدار ۹۰ هـزار هکتـار باغی و 

۱۴۶ هـزار هکتـار زراعـی مـی باشـد.
سـاانه بیـش از چهـار و نیـم میلیـون تـن انـواع 
شهرسـتان  هفـت  در  کشـاورزی  محصـوات 
زیـر پوشـش سـازمان جهـاد کشـاورزی جنوب 

کرمـان تولیـد مـی شـود.
عـاوه بـر منطقه جنـوب کرمان شهرسـتان های 
شـرق اسـتان کرمـان نیـز از قطـب هـای تولیـد 
خرمـا بویـژه خرمـای مضافتی اسـت و با وجود 
ایـن قابلیـت گسـترده، احـداث و توسـعه صنایـع 
ارزش  ایجـاد  بـرای  فـرآوری  و  بنـدی  بسـته 
افـزوده محصـول ضـروری بـه نظـر مـی رسـد.

قابلیت دیگری از استان کرمان؛
اختصاص رتبه نخست کشوری تولید 

و دوم سطح زیرکشت خرما به جنوب کرمان
بـا اعـام مرگ سـه نفر دیگـر در جریان سـیل اخیر در شهرسـتان 
مهرسـتان، آمار فوتی های این سـیل در سیسـتان و بلوچسـتان به 

شـش نفر افزایـش یافت.
پارسـایی فرمانـدار مهرسـتان در گفـت وگـو بـا خبرنـگار ایسـنا 
منطقـه سیسـتان وبلوچسـتان، با بیـان اینکـه تاکنون ۳مـورد فوتی 
در بحـث بارندگـی هـای مونسـونی گـزارش شـده، اظهار کـرد: در 
پـی وقـوع بـارش های شـدید وسـیل آسـا یکـی از اهالی روسـتای 
چاهـوک از توابـع بخـش مرکـزی کـه مـردی ۴۹سـاله بـود بـر اثر 

ریـزش دیـوار جـان خـود را از دسـت داد. 
وی ادامـه داد: یـک فـردی میانسـال بـرق کار نیـز در بخـش آشـار 
کـه بـرای نصـب تجهیـزات به بـاای تیر بـرق رفته بود بـر اثر برق 
گرفتگـی جانـش را از دسـت داد، البتـه هنوز علت بـرق گرفتگی وی 
بـر اثـر ارتباط با برق شـهری یا رعد وبرق مشـخص نشـده اسـت.

پارسـایی بـا بیـان اینکه یـک جوان ۲۵ سـاله دیگر نیـز در رودخانه 
ماشـکید غـرق شـده اسـت، گفـت: ایـن جـوان کـه دچـار بیمـاری 
اختـال حـواس بـوده نیز با نزدیک شـدن بـه رودخانه ماشـکید در 
ایـن رودخانـه غـرق و جنـازه وی پـس از گذشـت یک روز توسـط 

اهالـی روسـتا پیدا شـده اسـت.
بیشـترین  کـرد:  بیـان  دیگـری  بخـش  در  مهرسـتان  فرمانـدار 
بـارش هـای مونسـونی کـه طـی هفته گذشـته در اسـتان سیسـتان 
وبلوچسـتان شـکل گرفتـه مربـوط به شهرسـتان مهرسـتان اسـت. 
وی افـزود: از زمـان آغـاز فعالیـت سـامانه بـارش زا در جنـوب 
اسـتان بیـش از ۶۰میلـی متـر بـاران درشهرسـتان مهرسـتان ثبـت 
شـده اسـت کـه خسـارت هـای زیـادی بـه حـوزه کشـاورزی و 

زیربنایـی ایـن شهرسـتان وارد کـرده اسـت. 
فرمانـدار ایرانشـهر نیـز گفت: سـه نفر در شهرسـتان ایرانشـهر به 
دلیـل بـی احتیاطـی و بی توجهی بـه بارندگی برای شـنا کردن وارد 
بندهـای خاکـی و گـودال هایی که در آنها آب جمع شـده بود شـدند 

و جـان خود را از دسـت دادند. 
به گزارش سـتاد مدیریت بحران سیسـتان و بلوچسـتان در جریان 
بـارش هـای سـیل آسـای اخیـر در جنـوب اسـتان بـه بسـیاری از 
بخـش هـای کشـاورزی، زیربنایـی و منازل مسـکونی آسـیب جدی 
وارد شـده اسـت که از میزان خسـارات آنها هنوز آماری در دسـت 

. نیست
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جان 6 نفر گرفت

مدیرعامـل شـرکت توزیـع بـرق جنـوب کرمـان 
از احـداث نیـروگاه بـادی ۱۰ مگاواتـی در بـم و 

نرماشـیر خبـر داد.
عبدالرضـا مهدوی نیـا پیـش از ظهـر امـروز در 
سـرمایه گذاری  فرصت هـای  تبییـن  همایـش 
احـداث نیروگاه بادی ۱۰ مگاواتی بم و نرماشـیر 
بـرای جـذب سـرمایه گذار کـه بـا حضـور مدیـر 
دفتـر انـرژی بادی سـازمان انرژی هـای نو ایران 
در بـم برگزار شـد، اظهـار داشـت: از مجموع ۲۳ 
شهرسـتان اسـتان کرمـان ۱۵ شهرسـتان غربی، 
شـرقی و جنوبـی اسـتان زیرنظـر شـرکت بـرق 
جنـوب کرمـان هسـتند.وی بـا بیـان اینکـه ۵۰۰ 
بـرق جنـوب وجـود  در حـوزه  هـزار مشـترک 

سـاانه  مشـترکان  ایـن  مصـرف  افـزود:  دارد، 
۱۰۶ هـزار مـگاوات اسـت و برای برق رسـانی به 
آنهـا ۳۱ هـزار کیلومتـر شـبکه ایجـاد و ۲۶ هزار 

ترانـس نصب شـده اسـت.
مدیـر عامـل شـرکت توزیـع بـرق جنـوب اسـتان 
کرمـان تصریـح کـرد: شـرکت مـا از لحـاظ طول 
شـبکه مقـام هفتم کشـور از لحاظ بـرق دار کردن 
روسـتاها رتبـه سـوم و از نظـر مصـرف انرژی 
در بخـش کشـاورزی در ردیـف دوم قـرار دارد.

مهدوی نیـا خاطرنشـان کرد: از هزاران سـال قبل 
تاکنـون زمیـن پنـج درجـه گرم تـر شـده، امـا بـه 
دلیـل وجـود کارخانه هـای متعـدد تا سـال ۲۱۰۰ 
میـادی ۸,۵ درجـه گرم تـر و موجـب تغییـرات 
جـذب  خواسـتار  می شـود.وی  زمیـن  اساسـی 
سـرمایه گذار بـرای احـداث نیـروگاه بـادی بـم و 
نرماشـیر شـد و بیـان داشـت: تاکنـون دو دکل 
بادسـنج در بـم و نرماشـیر نصـب شـده و ایـن 
پـروژه دو سـال طـول کشـیده اسـت.مدیر عامل 
از  شـرکت توزیـع بـرق جنـوب اسـتان کرمـان 
فعالیـت یک شـرکت خصوصـی در زمینه مطالعه 
اجـرای طـرح تولیـد بـرق زبالـه، ضایعـات، برگ 
داد.مهدوی نیـا  خبـر  حیوانـی  کـود  و  درختـان 
بـرق  از  روسـتا   ۲۱ کرمـان  اسـتان  در  گفـت: 
روسـتا  هفـت  کـه  شـدند  بهره منـد  خورشـیدی 

مربـوط بـه بـم و ریـگان اسـت .

احداث نیروگاه بادی ۱۰ مگاواتی در بم و نرماشیر

نماینده مردم شرق هرمزگان در خانه ملت:
امیدی به اعتبارات ماده ۱8۰ ندارم/ 

در توزیع اعتبارات عدالت رعایت 
نشد/ نوبخت به قول خود عمل نکرد

نماینـده مـردم شـرق هرمـزگان در مجلـس شـورای اسـامی 
گفـت: به تخصیص اعتبارت مصوب شـده در ماده ۱۸۰ امیدوار 
نیسـتم و در توزیـع اعتبـارات در اسـتان عدالـت رعایـت نشـده 
است.حجت ااسـام سـید مصطفـی ذوالقـدر در جلسـه کمیتـه 
برنامه ریزی شهرسـتان رودان اظهار داشـت: در سـال گذشـته 
در مـورد مـاده ۱۸۰ جلسـات زیـادی برگـزار شـد ولـی شـاهد 
ایـن بودیـم کـه هیچ مبلغـی به اسـتان هرمـزگان تخصیص داده 
نشـد و ایـن باعـث نگرانی شـده اسـت.وی افزود: بـه تخصیص 
اعتبـارات مـاده ۱۸۰ امیـدوار نیسـتم و نباید چنیـن قول هایی به 
ادارات داده شـود، جلسـاتی در ایـن خصوص بـا نوبخت رئیس 
سـازمان برنامه ریزی کشـور داشـتیم و قول هایی هم داده شـد 
ولی متاسـفانه عملی نشـده اسـت.نماینده مردم شـرق هرمزگان 
در مجلـس شـورای اسـامی بیـان کـرد: بـا بررسـی های انجام 
شـده مشـاهده شـد در اسـتان هرمـزگان متاسـفانه در توزیـع 
اعتبـارات مـاده ۱۸۰ عدالـت رعایـت نشـده اسـت و در برخـی 
زیـادی  فرهنگـی  و  ورزشـی  اماکـن  از شهرسـتان ها سـاخت 
هیـچ  شهرسـتان ها  دیگـر  در  ولـی  اسـت  شـده  برنامه ریـزی 
اعتبـاری در ایـن زمینـه بـه تصویـب نرسـیده اسـت.ذوالقدر بـا 
اشـاره بـه مشـکات بخـش جغیـن و بخـش مرکزی شهرسـتان 
رودان عنـوان کـرد: اسـتاندار هرمزگان در سـفری که به بخش 
جغیـن داشـت در حضـور همـه مردم قـول داد که مشـکل جاده 
حـل خواهـد شـد امـا تـا بـه حـال هیچ گونـه اقـدام عملـی در 
ایـن زمینـه صـورت نگرفتـه اسـت همچنیـن بـا توجـه بـه حجم 
زائـری کـه بـرای زیـارت بـه روسـتای سـید سـلطان محمـد)ع( 
سـفر می کند بایسـتی جاده مناسـب و کم خطری داشـته باشـیم.

وی در ادامـه بـا ابـراز نگرانـی از گسـتردگی حـوزه شـرق و 
حضـور فقـط یـک نماینـده از ایـن حـوزه در مجلـس شـورای 
اسـامی تصریـح کـرد: بنـده نماینده پنـج شهرسـتان در حوزه 
شـرق هسـتم و ایـن یـک ظلـم بزرگـی بـه مـردم حـوزه ای کـه 
۵۰۰ هـزار نفـر جمعیـت دارد شـده اسـت و موانـع زیـادی کـه 
به دلیـل گسـتردگی حـوزه شـرق در پیـش روی نماینـده اسـت 
بـرای پیگیـری مسـائل و مشـکات پنج شهرسـتان وجـود دارد 
کـه امیدواریـم در دوره آینـده بـا اضافـه شـدن یـک نماینـده به 
حـوزه شـرق هرمزگان این مشـکات تا حدودی برطرف شـود.
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روشـن  وضـوح  بـه  فطـر  عیدسـعید  تعطیـات 
سـاخت که مسـاله گردشـگری در شهر سـاردوئیه 
مسـئولین  و  محتـرم  اسـتاندار  فـوری  مسـاعدت 

میطلبـد. را  شهرسـتان  ارشـد 
شهرسـاردوییه واقـع در 80 کیلومتری شهرسـتان 
درب  تـا  گرفتـه  بیـژن  سـر  ی  ازگردنـه  جیرفـت 
بهشـت بـا کـوه هـای زنجیـروار و مناظـری چشـم 
نـواز، آبگـرم هـای متعدد، بـاغ های زیبـا، درختانی 
کهـن سـال و بـه خصـوص وجـود بـارگاه ملکوتی 
امامـزاده سـلطان سـید احمد همچـون نگینی در دل 
کویـر بـوده و مـی رود تـا بـه یکـی از پـر جاذبـه 
تریـن قطـب های گردشـگری اسـتان کرمـان تبدیل 
شـود. امـا متاسـفانه بـا وجـود واضـح بـودن ایـن 
امـر و نبـود امکانـات و عـدم ثبات مدیریتـی و عزل 
حمایـت  عـدم  همچنیـن  و  بسـیار  هـای  نصـب  و 
مسـئولین اسـتانی فاقـد کمتریـن زیرسـاخت هـای 

گردشـگری میباشـد.
بـرای  تعییـن شـده  مـکان رسـمی  تنهـا  از جملـه 
بـوده  امامـزاده  کوچـک  زائرسـرای  گردشـگران 
و اگـر نبـود مسـاعدت آمـوزش و پـرورش و در 
بـرای  خـود  مـدارس  برخـی  دادن  قـرار  اختیـار 
اسـکان مطمئنـًا باوضـع وخیـم تری روبـرو بودیم 
و گـواه این امر هجوم بی سـابقه ی گردشـگران از 
تمامـی نقـاط کشـور در ایـام عیـد سـعید فطـر بود 

کـه نشـان داد اگـر وضـع بـه همیـن منـوال
پیـش رود،مطمئنـًا باعث بروز فاجعـه های اجتمایی 

و زیسـت محیطـی برای این شـهر خواهیم بود
در ایـن چنـد روز وضـع بـه گونـه ای بـود که حتی 
سـرویس های بهداشـتی و آبخوری نیز پاسخگوی 
ایـن خیـل عظیـم جمعیـت نبودنـد ،دیگرچـه برسـد 
بـه ترافیـک ممتـد و تمیـز کـردن شـهر کـه رمق از 

رفتگـران عزیـز شـهرداری نیـز گرفته بود
گاهـًا در اواخـر هفتـه ازدحـام جمعیـت باعـث عدم 
آنتـن دهـی تلفـن هـای همـراه بوده کـه این مسـاله 

توجـه جـدی مسـئولین مخابـرات را میطلبد.)نبـود 
اینترنـت همـراه مناسـب هـم پیشکششـان(

و همچنیـن در روز هـای تعطیـل و آخر هفته فشـار 
آب بـه گونـه ای اسـت کـه در نواحـی مرتفـع بـا 
قطعـی آب مواجه شـده و بومیان منطقـه نیز از آب 

شـرب بـی بهـره می شـوند.
بمانـد کاهـش ولتاژ برق نیز، مشـکلی اسـت افزون 
بـر مشـکالت پیشـین.گویی مسـئولین اسـتانی ایـن 
بخـش را رها کـرده وهیـچ توجهی بـه آن ندارند.با 
وجـودی کـه قطعا با این مـن باب فاجعـه ای حتمی 

خواهدداد. رخ 
بـه دلیـل عـدم وجـود کمـپ هـای گردشـگری گاهًا 
ورود مسـافرین بـه اماک خصوصـی اهالی بومی 
و اسـتفاده ی بـدون اجازه از باغ هـا ومزارع آن ها 
درگیـری هایـی را نیـز بـه وجـود آورده کـه بعضًا 

نـکات تلخـی را نیز در پی داشـته اسـت.
بخش سـاردوییه با حدود بیسـت هـزار جمعیت در 
یـک روز تعطیـل میزبـان ده هـا هـزار گردشـگر و 
زائـر مـی باشـد که ایـن امر توجـه فوری اسـتاندار 
محترم و مسـئولین ارشـد شهرستان رامیطلبد،زیرا 
بخشداری،شـهرداری و حتـی آمـوزش و پـرورش 
نیـز تمامـی امکانـات قلیـل خـود را بسـیح کـرده تا 
بتواننـد بـه سـختی گوشـه ای از ایـن مهـم را بـه 
انجـام برسـانند امـا کاسـتیها هنـوز فراوان اسـت.

و در پایـان خاطـر نشـان میکنیـم در تمامـی دنیـا 
صنعـت گردشـگری یکـی از سـهل تریـن راه هـای 
کسـب درآمـد مـی باشـد و با اندکـی توجـه درزیر 
سـاخت های این امر میتوان سـود های سرشـاری 

از آن حاصـل کـرد
نمایندگـی  و  بخشداری،شـهرداری  زحمـات  از 
امـر  ایـن  در  سـاروئیه  پـرورش  و  آمـوزش 

. یم ر ا سـگز سپا
 مهدی واحدی

فکری به حال ساردوئیه کنید 
امکانات موجود پاسخگو نمی باشد

جوانـان  و  ورزش  اداره   : مکـران  گـزارش  بـه 
شهرسـتان میناب: جلسـه هئیت نابینـان و کم بینایان  
شهرسـتان مینـاب بـا حضـور خانواده های  روشـن 
دان مینابـی  بـا حضـور متقـی رئیـس اداره ورزش 
و جوانـان ، دانشـور رئیـس  اداره بهزیسـتی ،زائری 
رئیـس  هئیـت نابینایـان و کـم بینایـان  ،محمـد دال 
خـال دبیـر این هئیـت و مربی رشـته ورزشـی گلبال 
در سـالن اجتماعـات بهزیسـتی  شهرسـتان مینـاب 

گردید. برگـزار 
در ابتـدا زائـری رئیـس هئیـت نابینایان و کـم بینایان 
شهرسـتان مینـاب ضمن تقدیـر و تشـکر از خانواده 
هـای روشـندان مینابـی کـه بـا حضـور خـود  و 
باعـث  خودشـان  ی  بینـا  کـم  و  نابینـا  فرزنـدان  
دلگرمـی هئیـت شـده اند  عنـوان نمود: حضور شـما 
در ایـن جلسـه بیانگـر اهمیـت دادن به فرزنـدان خود 

و افـراد روشـندل خانـواده هـا میگـردد .
اطـاع  جلسـه  ایـن  برگـزاری  از  هـدف  گفـت:  وی 
رسـانی بـه افـراد روشـندل و یـا خانـواده هایـی می 
باشـد کـه افراد نابینـا و یا کم بینا در خانـواده  دارند  
کـه بداننـد مرکـزی به نـام هئیـت ورزشـی نابینایان  
و کـم بینایـان  بـا حمایـت  اداره ورزش و جوانـان  
تشـکیل گردیـده تـا بتواند از اسـتعدادهای  ورزشـی 
اسـتفاده  عزیـزان روشـندل در سـطح شهرسـتان  
بهینـه  گـردد. رئیـس هئیـت نابینایـان و کـم بینایـان  
شهرسـتان مینـاب در ایـن جلسـه  گفـت: ورزشـی 
کـه امـروز در جامعـه مـدرن بـه عنوان سـرگرمی و 
تفریـح مـورد اسـتفاده قـرار مـی گیـرد بـرای جامعه 
نابینایـان و کـم بینایـان درمـان محسـوب می شـود.

زائـری  ضمـن تقدیـر و تشـکر از جعفـر متقی رئیس  
جـوان اداره ورزش و جوانـان شهرسـتان مینـاب که 
بـا در اختیـار نهـادن مکانـی بعنـوان دفتـر هئیت این 
امـکان را بـه روشـندان مینابـی دادنـد تـا بتواننـد 
بـا برنامـه ریـزی و دور هـم بـودن در یـک مکانـی 
مشـخص برنامـه هـای بلنـد مـدت و کوتاه مـدت این 
هئیـت را بـه پیش ببرند گفـت: با توجه بـه محدودیت 
هـای کـه در حوزه ای حرکتـی نابینایـان وجود دارد 
ایـن قشـر  بـه  ای  ویـژه  امکانـات  مـی رود  انتظـار 
و  ورزش  ،اداره  مینـاب  بهزیسـتی   اداره  توسـط 
جوانـان شهرسـتان ، و اداره کل ورزش و جوانـان 
اسـتان  داده شـود تـا به عنـوان یک عضـو مدنی در 

جامعـه فعالیت داشـته باشـند.
وی  بـا اشـاره بـه فعالیـت  بیـش از 150 نابینـا و 
کـم بینـا در سـطح شهرسـتان کـه  توسـط جامعـه  
معلولیـن شهرسـتان میناب ، اداره بهزیسـتی و هئیت  
ورزشـی نابینایـان و کـم بینایان شناسـایی شـده اند 
،افـزود: بـا توجـه به تعـداد نابینایـان در شهرسـتان 
مینـاب  آمارتعداد نابینایان فعال در عرصه ورزشـی 
کـم اسـت و انتظار مـی رود با برنامه ریزی مناسـب  

و ادامه این جلسـات و آشـنایی خانـواده های  دارای 
عضـو روشـندل  تعـداد بیشـتری از جامعـه هدف را 

بـه این حـوزه سـوق دهیم.
مینـاب  شهرسـتان  ورزش  متولـی  متقـی  جعفـر 
هـای  سـازمان  نمود:حمایـت  بیـان  جلسـه  ایـن  در 
مـردم نهـاد بـرای مشـارکت ایـن قشـر در پیگیـری 
مطالبـات بـه حـق خـود را یـک ضـرورت دانسـت و 
افـزود: هـم اکنـون در سـطح شهرسـتان مینـاب  دو 
NGO  جامعـه معلولیـن و جامعـه ضایعـات نخاعـی  

شهرسـتان  مینـاب در  ایـن زمینـه فعـال  می باشـند  
و بـه صـورت جـدی مطالبـات  معلولین  شهرسـتان 
مینـاب را در کنـار دیگر دسـتگاههای ذیربط  پیگیری 
مـی نماینـد. در ادامـه متقـی رئیـس اداره ورزش و 
جوانـان مینـاب گفـت:  تـاش و پیگیـری آقـای دال 
خـال  دبیـر ایـن هئیت  در کنـار  زائـری رئیس هئیت 
نابینایـان و کـم بینایـان  مینـاب  باعـث گردیـده تـا  
ایـن قشـر از  جامعـه هـدف در مینـاب ماننـد دیگـر  
ورزشـکاران معلـول مینابـی کـه در ورزش سـرآمد  
اسـتان و کشـور هسـتند در بخـش نابینایـان و کـم 
بینایـان نیـز مـا در آینـده ایی نزدیک شـاهد رشـد و 
شـکوفایی روشـندان مینابـی در عرصـه ورزش و 

تمامـی عرصـه هـای اجتماعـی دیگـر باشـیم.
متقـی  یادآور شد:شهرسـتان میناب  دارای پتانسـیل 
هـای باایـی در ایـن عرصه ورزشـی اسـت و انتظار 
می رود با برنامه ریزی مناسـب بسـترهای تقویت و 
توسـعه رشـته هـای وزشـی  مختلف نابینایـان و کم 
بینایـان بـا حمایـت سـازمانهای دولتـی ،غیـر دولتی 
معلولیـن  جامعـه  ماننـد  نهـاد  مـردم  ،سـازمانهای 

شهرسـتان  فراهم شـود. 
اداره  رئیـس  دانشـور  حسـین  محمـد  ادامـه  در 
بهزیسـتی شهرسـتان مینـاب در ایـن جلسـه گفـت: 
اداره بهزیسـتی شهرسـتان مینـاب  تمامـی  هـم و 
غـم خـود را بـا تمامـی امکانـات در اختیـار معلولیـن  
مینابـی ،  نابینایـان و کـم بینایـان ایـن شهرسـتان   

. داد  قـرار خواهـد 
چنـد  ورزشـی   افزود:سـالن  رابطـه  همیـن  در  وی 
مظـوره ایی هم اکنون در  مجتمع بهزیسـتی آزادگان 
شـهر مینـاب بـا اعتبـاری بالـغ بر3ملیـارد ریـال از 
محـل دارایـی های اسـتان در حال سـاخت می باشـد 
کـه بـا   سـاخت ایـن سـالن در ایـن مجتمـع متعلـق 
بـه بهزیسـتی  کـه هـم اکنـون نیـز  شـاهد  پیشـرفت 
80درصـدی ان هسـتیم  امیدواریـم  هر چه سـریعتر 
تـا دهـه فجر امسـال این سـالن جهـت بهره بـرداری  

تمامـی معلولیـن شهرسـتان  قـرار بگیـرد .
در پایـان نقطـه نظـرات و پیشـنهادات  خانـواده های  
مـورد  مینابـی  حاضـر در جلسـه  در  روشـندان 
وضیعـت  و برنامـه هـای  پیـش رو  ایـن هئیت مورد 

بررسـی قـرار گرفت .

  جلسه هئیت نابینایان و کم بینایان  میناب با 
خانواده های معلولین نابینا و کم بینا برگزار گردید

سفیر آفریقای جنوبی در ایران: 
آفریقای جنوبی آمادگی 
واردات خرما از بم را دارد

بـه گـزار ش روابـط عمومـی فرمانـداری بم، ویلیـام مکس 
فلمن وایتـد ظهـر امـروز در دیـدار بـا فرمانـدار بـم اظهـار 
داشـت: از ایـن کـه در بم حضور دارم بسـیار خوشـحالم، 
بـم شـهری جدیـد اسـت کـه بـه واسـطه زلزلـه دلخـراش 

سـال 8۲ هـزاران نفـر جـان خـود را از دسـت دادنـد.
وی افـزود: در آن زمـان یـک تیم از آفریقـای جنوبی برای 
کمـک بـه مـردم زلزلـه زده بـه بـم آمدنـد کـه مـن نیـز در 
آن تیـم حضـور داشتم.سـفیر آفریقـای جنوبـی در ایـران 
ادامـه داد: بسـیار جالـب اسـت کـه بعـد از آن زلزلـه مردم 
بـه زندگـی خـود ادامه دادنـد و امـروز از وضعیـت خوبی 
برخـوردار هسـتند.ویلیام مکـس فلمن وایتـد بیـان داشـت: 
هم اکنـون ظرفیت هـای خوبـی از جملـه درختـان خرمـا در 
بـم وجـود دارد، امـا متاسـفانه خرمـای بـم بـه بازارهـای 
خرماهـا  سـایر  از  مـردم  معمـوا  و  نمی رسـد  آفریقـا 

می کننـد.  اسـتفاده 
کشـاورزی  محصـوات  وجـود  کـرد:  خاطرنشـان  وی 
ایـن اسـتان را  متعـدد ماننـد خرمـا و پسـته در کرمـان 
متمایـز کـرده و بایـد از ایـن ظرفیـت بـه خوبـی اسـتفاده 
شود.سـفیر آفریقـای جنوبـی در ایـران تصریـح کـرد: دو 
کشـور ایـران و آفریقـای جنوبـی می تواننـد در زمینه های 
مختلـف از جملـه صـادرات محصـوات کشـاورزی بـم به 
ویـژه خرمـا، صـادرات خـودر و همچنیـن تبـادل علمـی با 
هـم همـکاری داشـته باشـند و مـا آمادگـی ازم را داریـم.

وی ابراز داشـت: در بحث گردشـگری و با توجه به وجود 
جاذبه هـای متعـدد مـا آمـاده هسـتیم تـا مقدمـات حضـور 
گـزارش روابـط عمومـی  کنیم.بـه  فراهـم  را  گردشـگران 
فرمانـداری بـم سـفیر آفریقـا در ایـن سـفر از کارخانجات 

خودروسـازی و ارگ تاریخـی بـم بازدیـد می کنـد.

شهرسـتان  جوانـان  و  ورزش  اداره  عمـوی  روابـط  گـزارش  بـه 
مینـاب : مسـابقات  والیبـال  لیـگ بزرگسـاان شهرسـتان مینـاب 
کـه از اسـفند مـاه 94 در سـالن  حجـاب اداره ورزش و جوانـان 
شهرسـتان مینـاب در محلـه خلفـی  شـهر مینـاب آغاز شـده بود با 

قهرمانـی غدیـر گوربنـد بـه کار خـود پایـان داد.
اول:  ،گـروه  تیـم در دو گـروه  کـه 9  از مسـابقات  ایـن دوره  در 
برزگـر دم شـهر،بهمنی،فانوس تیاب،غدیـر گوربنـد، نوبند گسـتر  و 
در گـروه دوم:اتحـاد بنـدزرک، تربیـت شـهدای تمبانو،ثامـن کـردر   
و حمکـی  قـرار داشـتند  بـا  هـم بـه رقابـت پرداختنـد     تیـم هـا به 
صـورت دوره ایـی بـا هـم بـه رقابـت پرداختنـد کـه چهـار تیمی که 
توانسـتند   بـه  مرحلـه  نیمـه نهایی  لیـگ والیبال شهرسـتان میناب 
برسـند  از گـروه   اول: دو تیـم  غدیـر گوربنـد و بهمنـی  و از گروه 

دوم: تربیـت  شـهدای تمبانـو و ثامـن کـردر بودند.
 در تاریـخ 95/1/۲3: والبیـال غدیـر گوربنـد کـه در تاریـخ ورزش 

شهرسـتان و اسـتان  در رشـته والیبـال  یکی از 
قطـب هـای اصلـی و اینفـک والیبال شهرسـتان 
مینـاب و اسـتان بـوده بعـد از فـوت سـرمربی 
توانمنـد خـود  مرحوم ورزشـکار و پیشکسـوت 
ایـن رشـته مرحـوم مصطفـی قاسـمی  در سـال 
بعـد  بـود   رفتـه  فـرو  زمسـتای  خـواب  90بـه 
بزرگسـاان  لیـگ  در  بـا حضـور  و  مدتهـا   از 
محمـد  گـری  سـرمربی  بـا  مینـاب  شهرسـتان 
قاسـمی  و بـا حمایـت  توانسـتند بعـد از مدتهـا   
بـا اقتـدار وارد ایـن مسـابقات   شـوند و  تمـام 
ایـن چنـد سـال یکـه تـاز   مدعیانـی  را کـه در 
والیبـال شهرسـتان   بودنـد بـه زانـو در آورنـد 
در مرحلـه نیمـه نهایـی   غدیـر گوربند  توانسـت 
بـا اقتـدار و بـا نتیجـه  3بر0ثامـن کـردر  را کـه 
در ایـن چنـد سـال کـه  در غیـاب  غدیـر گوربنـد بـه همـراه تربیـت  
شـهدای تمبانـو قهرمـان لیـگ برتـر والیبـال اسـتان ، فانـوس تیاب، 
نوبنـد گسـتر و  ثامـن کـردر کـه  در غیـاب  والیبـال  گوربنـد یکـه 
تـاز میـدان  والیبـال شهرسـتان مینـاب واسـتان بودنـد  را ازپیـش 
رو بـردارد و  بـا اقتـدار بـه فینـال ایـن دوره از رقابتهـا راه یابـد.

در دیگـر سـو  تربیـت شـهدای تمبانـو کـه توانسـته بـود قهرمانـی 
لیـگ برتـر والیبـال اسـتان را در کارنامـه خـود  بـه ثبـت برسـاند   
در مقابـل  بهمنـی  قـرار گرفـت و طبـق پیـش بینـی هـای اهالـی 
والیبـال شهرسـتان ،ایـن تربیـت  شـهدای تمبانـو بـود که توانسـت 
بـا   زحمـت فـراوان  و  بـا نتیجـه 3بـر۲  از سـد حریـف چغـر خود 
عبـور نمایـد  تـا والیبالسـتهای مینابـی و عاقمنـدان بـه این رشـته  
بعـد از مدتهـا در فینـال   والیبالـی جذاب را بین  غدیـر گوربند غول 
بیـدار شـده والیبـال شهرسـتان مینـاب و یکـه تـاز میـدان والیبـال 

شهرسـتان و اسـتان و قهرمان لیگ برتر والیبال  اسـتان هرمزگان 
تربیـت شـهدای تمبانـو را شـاهد باشـند. در رده بنـدی   ایـن دوره 
از مسـابقات  و در تاریـخ 95/5/7: بعلـت حاضـر نشـدن تیم والیبال 
ثامـن کـردر  در مقابـل   بهمنـی از سـوی کمیتـه فنـی  و   برگـزار 
کننـدگان لیـگ والیبـال مینـاب   ثامـن بـا باخـت فنـی 3بـر0  از دور 
رقابتهـا کنـار گذاشـته شـد و بهمنی  در جایگاه سـوم ایـن دوره از 
رقابتهـا قـرار گرفـت.در فینال  مسـابقات  که با حضـور جعفر متقی 
رئیـس اداره ورزش و جوانـان شهرسـتان میناب،پیـش کسـوتان  
ایـن رشـته و عاقمنـدان بـه ورزش در سـالن  ورزشـی حجـاب 
محلـه خلفـی اداره ورزش و جوانـان شهرسـتان مینـاب   همراه بود  
همـه منتظـر ان بودنـد تیـم تربیت شـهدای تمبانو قهرمـان لیگ برتر  
اسـتان هرمـزگان  کـه بـرای اعاده حثیـت  والیبال  خـود   آمده بود 
و غدیـر گوربنـد کـه خـود را وام دار  والیبـال  شهرسـتان میناب و 
اسـتان هرمـزگان  مـی دانسـت در مقابل هـم قرار گرفتنـد  غدیر که 
بـرای ثابـت کـردن  دوبـاره خود کار سـختی را در پیش رو ادشـت  
و در مقابـل هـواداران   پـر انـرژی تربیـت تمبانـو باید بـازی بدون 
اشـتباه و خطـا یـی انجـام  می داد  ولی اسـترس بـاای  بازیکنان و 
حساسـیت  ایـن دیدار  بـر روی بازیکنان غدیر در" سـت" اول تاثیر 
خـود را گذاشـت ولـی بـاز  "از کـوزه همـان تـراود کـه در اوسـت" 
تربیـت تمبانـو نتوانسـت در سـت اول حریـف   غدیـر گـردد و ایـن 

سـت را  بـا نتیجـه ۲5 بـر ۲0از غدیـر باخـت.
غدیـر کـه  نـه بـرای  قهرمانـی  به اینجا رسـیده بـود بلکه امـده بود 
کـه  یـک بـار دیگر توانائیهـای  والیبالسـتهای  گوربنـد را به نمایش 
بگـذارد  مـی دانسـت کـه در مقابـل تیمی قـرار دارد کـه در این چند 
سـال غیبـت   والیبالیسـتهای گوربنـدی  عناویـن زیـادی را بـرای 
والیبـال شهرسـتان مینـاب   بـه ارمغـان اورده  و مـی دانسـت کـه 
تربیـت  شـهدای تمبانـو توانسـته بـود کـه در اسـتان نیزبـا حضور  

سـرمربی  بنـام مینابـی  خـود  و داور بیـن المللـی این رشـته سـید 
مصطفـی مظلـوم و بـا حمایت هـای   مالی اسپانسـر این تیم   اسـم 
و رسـمی بـرای خـود بـاز کنـد.   و در ایـن سـو  تربیـت  تمبانو که  
فکـر نمـی کـرد  غدیـر تـا بدینجـا برسـد و ماننـد همیشـه  بـروی 
حریفـان سـنتی خـود فانـوس ثامـن  ویـا نوبنـد گسـتر حسـاب باز 
کـرده بـود در ۲سـت دوم و سـوم خـود را  تـا حـدودی  جمـع کرد  
و ایـن ۲سـت را بـا نتایـج ۲5بـر۲3 و ۲5بـر19 از سـد  غدیـر عبور 
نمود.بـازی بـه  سـت چهـارم  کشـیده شـد و در ایـن سـت بـود که  
غدیـر گوربنـد بـا کوچینـگ  عالـی سـرمربی خـود محمـد صادقـی 
و تشـویق تعـداد انـدک هوادارانـی کـه  از روسـتای گوربنـد بـرای 
تشـویق تیـم خـود  بـه سـالن  ورزشـی حجـاب شـهر مینـاب امـده 
بودنـد  توانسـتند بـا ارائـه بـازی زیبـا  و دفـاع هـای خـوب روی 
تـور و  سرویسـهای بـی نقـص بازیکنـان مسـتعد خـود  عرصـه را 
در سـت چهـارم بـر حریـف مدعـی قهرمانی تنـگ نمـوده  و در این 
سـت توانسـت با نتیجـه ۲5بر18  مدعـی اصلی قهرمانـی را به زانو 
در بیـاورد و ایـن دیـدار جـذاب و دیدنـی  بـه سـت پنجـم و آخـر 
هیچـان والیبـال کشـیده شـد.در سـت آخـر  کـه خسـتگی در سـاق 
هـای دسـتان و پاهـای بازیکنان دو تیم مشـهود بود ایـن  گوربندی 
هـا بودنـد کـه بـا انگیـزه ایـی بیشـتر تـوپ و میـدان را در دسـت 
گرفتنـد   و در رقابتـی سـنگین و تماشـایی  دو تیـم پوئـن بـه پوئـن 
و امتیـاز بـه امتیـاز  بـا اسـترس و هیجـان  در کنـار هـم بـه پیـش 
میرفتنـد کـه در ایـن جـا در امتیار8بـه7و بـا تعویض زمین توسـط 
داور  بازیکنـان گوربنـد بودنـد کـه  نگذاشـتند تربیـت تمبانـو  خود  
را بـه امتیـاز  ممکـن برسـاند و بـا پیشـی گرفتـن ۲امتیـازی غدیـر 
گوربنـد   غدیـر توانسـت بـا نتیجـه 18بـر16  کاپ قهرمانـی   را از 
دسـتان  تربیـت تمبانـو بربایـد و جشـن قهرمانـی لیگ بزرگسـاان 
والیبـال  شهرسـتان مینـاب را در سـالن  ورزشـی حجـاب محلـه 
خلفـی   شـهر مینـاب بگیرنـد.در پایـان و در مراسـم اختتامیـه کـه 
بـا حضـور جعفـر متقـر رئیـس اداره ورزش و جوانـان شهرسـتان 
همـراه بـود کاپ هـای  تیـم های برتـر به برتریـن ها  اهـداء گردید.

غدیرگوربند قهرمان لیگ برتر والیبال  استان را به پائین کشید و قهرمان لیگ والیبال میناب شد

بـه گـزارش سـایت کنارصنـدل, عضـو کمیسـیون 
ایجـاد  لـزوم  بـر  مجلـس  درمـان  و  بهداشـت 
از خـام  بـرای جلوگیـری  داروخانـه هـای گیاهـی 
فروشـی، کاهـش تخلفـات عطـاری هـا و همچنیـن 

کـرد. تاکیـد  دارویـی  گیاهـان  کشـت  افزایـش 
احمـد حمـزه در گفـت و گو بـا خبرنـگار خبرگزاری 
خانـه ملـت، در واکنـش بـه اظهـارات دبیـر انجمـن 
داروسـازان مبنـی بـر اینکـه ایجـاد داروخانه هـای 
گیاهـی موجـب تخریب نظـام توزیع دارویی کشـور 
مـی شـود، تصریـح کـرد: بـه نظـر می رسـد طـرح 
ایـن موضـوع بیشـتر بـه دلیـل منافـع شـخصی و 
بـرای  تـا دلسـوزی  باشـد  داروسـازان  اقتصـادی 
نظـام دارویـی کشـور، زیـرا ایجـاد داروخانـه های 
گیاهـی کاهـش تخلفـات ایـن عرصـه و سـاماندهی 

عطـاری هـا را بـه همـراه خواهـد داشـت.
نماینـده مـردم کهنـوج، فاریـاب، منوجـان، رودبـار 
و قلعـه گنـج در مجلـس شـورای اسـامی، افـزود: 
بـه طـور قطـع ابـاغ آئیـن نامـه تاسـیس داروخانه 
هـای گیاهـی از سـوی وزارت بهداشـت بـه صورت 
شـتابزده نبـوده و بـر اسـاس کار کارشناسـانه و 
برنامـه ریـزی اصولی انجام شـده زیـرا واقعیت آن 
اسـت کـه در راسـتای سـاماندهی بـازار رها شـده 
طـب سـنتی چنین اقدامی از سـوی وزارت بهداشـت 

بسـیار ارزشـمند و پسـندیده اسـت.
ایجاد داروخانه های گیاهی هیچ گونه مغایرت و 

تداخلی با نظام دارویی کشور ندارد
حمـزه بـا بیـان اینکـه ایجـاد داروخانه هـای گیاهی 

هیـچ گونـه مغایـرت و تداخلـی بـا نظـام دارویـی 
کشـور نـدارد، ادامـه داد: هـم افزایـی طـب سـنتی 
و نویـن و برقـراری تعامـل منطقـی میـان آنهـا در 
بسـیار موثـر  هـا  بیمـاری  بهتـر  راسـتای درمـان 

اسـت.
لزوم ایجاد داروخانه های گیاهی برای جلوگیری 
از خام فروشی داروهای گیاهی و کاهش تخلفات 

عطاری ها 
نماینـده مـردم کهنـوج، فاریـاب، منوجـان، رودبـار 
و قلعـه گنـج در مجلـس دهـم، بـر ضـرورت ایجـاد 
از خـام  بـرای جلوگیـری  داروخانـه هـای گیاهـی 
هـا  عطـاری  تخلفـات  کاهـش  و  گیاهـان  فروشـی 
اگـر داروخانـه هـای گیاهـی  تاکیـد کـرد و گفـت: 
بـرای مـردم شـناخته شـوند عطـاری ها بـه تبع آن 
اسـتانداردهای ازم را رعایـت کـرده و در کنار این 
تولیـد و صـادرات گیاهان دارویـی ارتقا و وضعیت 
نامناسـب طب سـنتی سروسـامان یافته و  مهمتر از 
آن مصـرف منطقـی فـرآورده هـای گیاهـی و ایجاد 

درآمدزایـی را بـرای کشـور بـه همـراه دارد. 
بـرای جلوگیـری از تخلفـات عطـاری هـا اداره آنهـا 

بایـد بـه سـازمان غـذا و دارو واگذار شـود
مجلـس  در  درمـان  و  بهداشـت  کمیسـیون  عضـو 
دهـم، بـا تاکید بـر اینکه بـرای جلوگیـری از تخلفات 
عطـاری هـا اداره آنهـا باید به سـازمان غـذا و دارو 
واگـذار شـود، تصریـح کـرد: بـرای تحقـق ایـن کار 
بایـد توافـق مناسـبی میان خانـه اصنـاف و وزارت 
مجوزهـای  و  نظـارت  تـا  شـود  انجـام  بهداشـت 

و  غـذا  سـازمان  مسـتقیم  نظـر  زیـر  هـا  عطـاری 
دارو صـادر شـود تـا از ایـن وضعیـت نامطلـوب 
انجمـن  دبیـر  خـارج شوند.سـید مهـدی سـجادی، 
داروسـازان ایـران بـه تازگـی بـه دنبال ابـاغ آیین 
وزارت  سـوی  از  گیاهـی  هـای  داروخانـه  نامـه 
بهداشـت، گفـت: راه انـدازی داروخانـه هـای گیاهی 
نـه تنهـا موجـب سـاماندهی عطـاری هـا نخواهنـد 
شـد، بلکـه ایجاد مکان سـومی  در کنـار بیش از 10 
هـزار داروخانـه و 5 هـزار عطـاری، فرآینـد نظارت 
را پیچیـده تـر و در نهایـت به فسـاد و تخریب نظام 

دارویـی کشـور منتهـی مـی شـود.

دکتر حمزه نماینده مردم پنج شهرستان جنوبی:
ایجاد داروخانه های گیاهی موجب تخریب نظام توزیع دارویی کشور می شود
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ュも畢山ヤ イ事糎

سد جیرفت هلیل رود 
را خشکاند و جازموریان 

را عریان کرد
بحـر  ارتفاعـات  ار  هلیـل رود   : گـزارش مکـران  بـه 
آسـمان و بلندیهـای سـربیژن و هنـزا سرچشـمه مـی 
گیـرد و بـا رودخانه شـور پایین شـهر جیرفـت به آن 
مـی پیونـدد در بسـتر رودخانـه ای کـه از جیرفـت و 
عنبرآبـاد و کهنـوج و رودبـار وقلعـه گنـج عبـور مـی 
کنـد و بـه دشـت جازموریـان مـی ریـزد ،ایـن رود 
در طـول تاریـخ فـراز و نشـیبهای زیـادی پشـت سـر 
گذاشـته اسـت تمدنهای بشـری زیـادی در اطراف این 
رودخانـه تاسـیس شـده اسـت از بیـن رفتـه و نابـود 
شـده اسـت ,ایـن رودخانـه کـه بـه دیـورود مشـهور 
اسـت تمدنهـای انسـانی زیادی بـا طغیان ازبیـن برده 
پنهـان کـرده  اسـت و زیـر هـزاران خـروار آبرفـت 
اسـت نمونـه آن شـهر دقیانـوس و تمـدن هفـت هزار 
سـاله ای کـه در کنـار تپـه هـای باسـتانی کنارصندل 
در بسـتر رودخانـه مدفـون شـده اسـت همچنیـن بـا 
خشکسـالی کـه سـالیان متوالـی داشـته اسـت باعـث 
فـرار سـاکنان اطـراف رودخانـه از جیرفـت تـا جـاز 
موریـان داشـته اسـت بااخـره زندگـی در طـول ایـن 
رود فـراز و نشـیبهای زیـادی تا به امروز پشـت سـر 

است. گذاشـته 
دیـورود بـا ایـن همـه ابهـت و قدمتـش ایـن روزههـا 
مغلـوب انسـانها شـده اسـت و گرفتار صنعـت ،و بیم 
نابـودی کامل آن می رود ، بیش از ده سـال اسـت که 
خشـکیده اسـت و کسـی هـم اعتراضـی نکـرده اسـت 

چرا؟

اجرایـی  دسـتگاه  کـدام  رود  هلیـل  نابـودی   عامـل 
مـردم  مـا  امـروز  کـه  اسـت  اینهـا سـواتی  اسـت؟ 
زندگـی  رود  ایـن  پهنـای  در  کـه  کرمـان   جنـوب 

می کنیم می پرسیم …….
بلـه هلیـل رود را ابتـدا سـد جیرفـت خفـه کـرد که در 
سـر شـاخه اصلـی ایـن رودخانـه طغیـان گـر احداث 
پشـت سـد  در  را  آب  مکعـب  متـر  میلیونهـا  و  شـد 
 ۵۰ گرمـای  در  شـده  ذخیـره  آب  و  کردنـد  ذخیـره 
درجـه جنـوب کرمـان بخـار شـد و رفـت هـوا ، بدون 
اینکـه بـه کار کشـاورزان یـا صنعـت بیاییـد از طرفی 
ایـن رود کـه در بسـتر رودخانـه حرکـت مـی کرد در 
مسـیر چشـمه هـای زیادی بـود کـه بـه آب رودخانه 
افـزوده مـی شـد و ایـن رودخانـه هـر چـه بـه پاییـن 
دسـت مـی رسـید میـزان آبدهـی آن بیشـتر می شـد 
امـا بـا بسـتن سـد و ذخیـره آب در پشـت سـد کم کم 
چشـمه هـا خشـکید و چـاه هـای خـودکار هم خشـک 
شـد آب کشـاورزی روسـتاهایی زیـادی از جیرفت تا 
جازموریـان بـه فاصلـه تقریبـی ۴۰۰کیلومتـر از ایـن 
رودخانـه تامیـن مـی شـد بـا خشـک شـدن رودخانه 
بـه  مجبـور  حیـات  ادامـه  بـرای  کشـاورز  مـردم 
حفرهـزاران حلقـه چـاه آب در اطـراف ایـن رودخانـه 

شـدندتا بتواننـد بـه زندگـی ادامـه بدهنـد .
پـس نتیجـه مـی گیریـم کـه سـد جیرفـت باعـث حفـر 
هـزاران حلقـه چاه در اطراف هلیل رود شـده اسـت و 
خشـک شـده هلیل رود عامل حفر چاههای کشاورزی 
شـده اسـت اما امـروز خانم ابتـکار می گویـد که حفر 
چاههـا باعـث خشـک شـدن هلیـل و جاز شـده اسـت 
ولـی حقیقـت ایـن اسـت کـه سـد جیرفـت عامـل ایـن 
همـه نابسـامانی آبـی در جنـوب کرمان شـده اسـت .

امـا علـت خشـک شـده سـد جیرفـت را امـروز انتقال 
اب بـه کرمـان عنـوان مـی کننـد طرحـی کـه هنـوز به 
مرحلـه افتتـاح نرسـیده و هیـچ گونـه آبی انتقـال داده 
نشـده اسـت سـد جیرفـت را اول آه کشـاورزانی کـه 
بـا بسـتن آب ،تمـام باغـات و مـزارع آنهـا نابود شـد 
خشـکانید و بعـدش اداره آب خیـز داری جیرفـت در 
دولـت احمـدی نـژاد ،که با احـداث بند هـای خاکی در 
دهنهـای فرعـی کوههای باا دسـت سـد کـه منبع آبی 
سـد جیرفـت بـوده انـد .همچنیـن جـاز موریـان هم با 
احـداث هـزاران آب بنـد در کوههـای رمشـک ،مـارز ، 
قلعـه گنـج ،رودبـار و کهنـوج و کوههـای جبـال بـارز 
کاما نابود شـد چون با احداث سـد جیرفت و خشـک 
شـدن هلیـل ،هنـوز در فصـل زمسـتان رودخانه های 
فصلـی بـه جـاز موریان مـی ریختنـد اما بـا طرحهای 
آبخیـز داری جهـاد در دولـت احمـدی نـژاد بـا احداث 

ایـن سـدهای خاکی جـاز موریـان نابود شـد …
و  هـا  کمپیـن  مجـازی  فضـای  در  امـروز   امـا 
اعتـراض هـای از تریبـون هـا شـنیده مـی شـود و 
مـردم هـم ناخواسـته بـا آنهـا گاهـا همـراه می شـود 
امـا ایـن اعتراضـات دارای اغـراض سیاسـی اسـت و 
مخالفـان در جنـوب کرمـان قصـد بـه چالش کشـیدن 
دولـت دارنـد و مـی خواهنـد از ایـن نمـد بـرای خـود 

کاهـی بدوزنـد.
و  ونویسـندگان  روشـنفکران  از  بعضـی  متاسـفانه 
روزنامـه نـگاران بـا سـابقه هـم در ایـن زمینـه بدون 
داشـتن سـواد جغرافیـا ومشـورت بـا جغرافـی دانان 
اسـتان و کـه طـرح انتقـال آب بـه کرمـان هیـج ربطی 
بـه هلیـل رود نـدارد بـا قلـم خود بـه تشـویش اذهان 
دار  بیـرق  ناخواسـته  و  زننـد  مـی  دامـن  عمومـی 
انـد و طرحـی  امیـد شـده  مخالفـان دولـت تدبیـر و 
کـه در دولـت نهـم توسـط نامجـو وزیـر وقـت نیـرو 
کلیـد خـورده اسـت را به دولـت مردمی تدبیـر و امید 

نسـبت مـی دهنـد….

شهرسـتان  ویـژه  فرمانـدار  اسـتاندارو   معـاون 
بـا  ریـزی  برنامـه  شـورای  جلسـه  در  مینـاب 
 : گفـت   18۰ مـاده  اعتبـارات  توزیـع  کار  دسـتور 
بیـش از 29۰ میلیـارد ریـال اعتبـار بـرای توسـعه 
و عمـران شهرسـتان مینـاب در بخش هـای مختلف 

اسـت. شـده  داده  اختصـاص 
بـه گـزارش مکـران: فرمانـداری ویـژه شهرسـتان 
ریـزی  برنامـه  کمیتـه  جلسـه  سـومین  مینـاب،  
شهرسـتان بـا حضـور ابـوذر مهدی نخعـی معاون 
اسـتاندار هرمـزگان و فرمانـدار ویـژه شهرسـتان 
آقـا  حـاج  المسـلمین  و  ااسـام  حجـت  و  مینـاب 
ذالقـدر نماینـده مردم شهرسـتان مینـاب در مجلس 
شـورای اسـامی در محـل فرمانداری برگزار شـد.

معـاون اسـتاندار هرمـزگان بـا اشـاره بـه جایـگاه 
کمیتـه برنامـه ریـزی در شهرسـتانها اظهارداشـت 
نقـش  ریـزی  برنامـه  کمیتـه  هـر شهرسـتان  در   :
داردو  اسـتان  واسـتراتژی  توسـعه  در  بسـزائی 
بـه  کارشناسـی  نـگاه  بایـد  ریـزی  برنامـه  کمیتـه 

. باشـد  داشـته  اعتبـارات  توزیـع 
وی بـا تأکیـد بـر برنامـه ریزی کوتـاه مـدت و بلند 
مـدت افـزود: ادارات و نهادهـا بایـد بـرای دسـتگاه 
خـود درجهـت توسـعه و رشـد شهرسـتان برنامـه 
درجلسـات  را  هـا  برنامـه  ایـن  و  نماینـد  ریـزی 
کمیتـه برنامـه ریـزی مطـرح نماینـد تـا در صورت 
کمیتـه  رئیـس  شـود.  گذشـته  اجـرا  بـه   تصویـب 
برنامه ریزی شهرسـتان خطاب به رؤسـای ادارات 
گفـت: مسـئولین در اجرای پروژه هـای خود جدیت 
را سـر لوحـه کارهای خود قـرار داده و از پیمانکار 
منصـف و مشـخص و توانمند فنی و مالی اسـتفاده 
نمایـد تـا شـاهد بهـره بـرداری از پـروزه هـا بـر 

اسـاس جـدول زمان بندی مشـخص باشـیم.
نماینـده عالـی دولـت در شهرسـتان مینـاب ضمـن 
تأکیـد برخدمـت رسـانی بـه مـردم اظهـار داشـت: 
رسـیدگی بـه امـور مـردم و محرومیـن و عمـران 
آبادانـی شهرسـتان از الطاف بـزرگ خداوند متعال 
به مسـئولین اسـت و بایـد به نحو احسـنت در ادای 

ایـن وظیفـه تـاش و کوشـش نمـود و هـدف هم بر 
خدمـت بـه مردم باشـد.

فرمانـدار ویژه شهرسـتان مینـاب از مدیران ادارات 
و نهادهـا خواسـت با تدبیر و برنامه ریزی مناسـب 
ضمـن جذب به موقـع اعتبارات اولویـت کاری خود 
را در اتمـام پـروژه هـای نیمـه تمـام قراردهنـد و 
سـپس بـا اولویت بندی و نیاز سـنجی پـروژه هایی 
که جنبه عمومی و نیاز منطقه هسـتند درشهرسـتان 
عملیاتـی کنند.معاون اسـتاندار هرمـزگان در بخش 
دیگـری از سـخنان خـود بـا اشـاره بـه خدمـات و 
اقدمـات دولـت در بخـش هـای عمرانی گفـت: دولت 
تدبیـر و امیـد علیرغـم همـه مشـکاتی کـه بـا آن 
مواجـه بـوده بخصوص مشـکات مالـی و اعتباری 
عملکـرد خوبـی در حـوزه اجـرا و بهره بـرداری از 
پـروژه هـای عمرانی داشـته اسـت که نگاه توسـعه 
متـوازن فصـل مشـترک برنامـه ریـزی هـای دولت 

بوده اسـت.
وی بـا اشـاره بـه اینکـه بـر اسـاس برنامـه ریـزی 
مبلـغ  ریـزی  برنامـه  انجـام شـده سـازمان  هـای 
29۰ میلیـارد ریـال از محـل اعتبـارات مـاده 18۰ 
بـرای توسـعه و آبادانـی شهرسـتان در بخش های 
درمـان،  و  بهداشـت   ، راه  وشهرسـازی  مختلـف 
اجـرای طرحهـای هـادی ، ورزش و سـایر بخـش 
هـا در قالـب 77 پـروژه در نظـر گرفته شـده اسـت 
اعتبـاری  منابـع  سـایر  اسـاس  بـر  وامیدوارمیـم 
در  خوبـی  عمرانـی  هـای  پـروژه  اجـرای  شـاهد 
نماینـده  جلسـه  ایـن  ادامـه  باشـیم.در  شهرسـتان 
مـردم شهرسـتان هـای شـرق اسـتان در مجلـس 
شـورای اسـامی بـا بیـان اینکـه توسـعه و رشـد 
مـا  پیگیـری  هـای  اولویـت  از  مینـاب  شهرسـتان 
مـی باشـد و امیدواریـم بـا تحقـق اعتبـارات شـاهد 
اجرایـی شـدن این پـروژه های عمرانـی خوب برای 
مـردم مینـاب باشـیم.حاج اقـا ذالقـدر بـا اشـاره به 
اهمیـت برنامـه ریـزی دقیـق در تعریـف و اجـرای 
پـروژه هـا عمرانـی گفـت: بایسـتی این نکتـه مدنظر 
مدیـران و مسـوان باشـد کـه در تعریـف و اجرای 
پـروژه هـا اولویـت اصلـی رضایـت و رفـاه مـردم 
.نماینـده  باشـد  خدمـات  از  حداکثـری  اسـتفاده  و 
شـورای  مجلـس  در  مینـاب  شهرسـتان  مـردم 
اسـامی در پایـان بـا اشـاره بـه اینکه پـروژه های 
خوبـی از محـل توزیـع اعتبـارات مـاده 18۰ پیـش 
بینـی شـده کـه توزیـع متـوازن پـروژه هـا در همه 
 نقـاط و بخـش هـای شهرسـتان نقطـه مشـترک آن 

می باشد.

معاون استاندار در  شورای برنامه ریزی شهرستان میناب:
بیش از 290 میلیارد ریال اعتبار از محل ماده 180 برای 
توسعه و عمران شهرستان میناب اختصاص داده شده است

بـه گـزارش روابط عمومـی خانـه مطبوعات جنوب اسـتان 
کرمـان شـامگاه سـه شـنبه دوازدهـم مـرداد مـاه جـاری 
اندیشـی مدیـران مسـئول نشـریات جنـوب  ؛نشسـت هـم 
کرمـان بـه میزبانـی نشـریه افاق جنـوب در هتل پارسـیان 
قلعـه گنـج بـا حضـور حجـه ااسـام نجنـو امـام جمعـه 

وعیـدی فرمانـدار قلعـه گنـچ برگـزار گردیـد .
درایـن مراسـم حجـه ااسـام نجنـو بـا اشـاره بـه نقـش 
خطیـر رسـانه در توسـعه وارتقـاء منطقـه اظهـار داشـت 
شهرسـتان قلعـه گنـج شـاهد گامهـای مثبتـی اسـت کـه در 
جهـت تحـول همـه جانبـه برداشـته می شـود .وی بـا تاکید 
بـر لـزوم رفع مشـکات فرهنگی وحدت وانسـجام یکپارچه 
جنـوب را بـرای رفـع محرومیتهـا واحقـاق حقـوق مـردم 

تعییـن کننـده توصیـف نمـود.

عیـدی فرمانـدار قلعـه گنـج نیـز بـا تجلیـل از خبرنـگاران 
واهالـی رسـانه نقـش انهـا را در رفـع مشـکات جامعـه در 
ابعـاد مختلـف مهـم دانسـت وگفت امـروز شهرسـتان قلعه 
گنـج در راسـتای تحقـق اقتصـاد مقاومتـی به مـدد اقدامات 
بنیـاد مسـتضعفان ودسـتگاه هـای اجرائـی اسـتان درحال 

متحول شـدن اسـت.
ایـن جلسـه دکتـر بختیـار مجـاز  رئیـس خانـه  درادامـه 
از مسـوولین  مطبوعـات جنـوب کرمـان ضمـن قدردانـی 
ومیزبانی اقاق حسـینی مدیر مسـوول نشـریه افـاق جنوب 
وخازنـی رئیـس اداره ارشـاد شهرسـتان قلعـه گنـج اظهار 
داشـت امـروزه نقـش رسـانه بـر کسـی پوشـیده نیسـت .

بـا  اهالـی رسـانه  ایجـاد تعامـل  لـزوم  بـر  تاکیـد  بـا   وی 
از  مدیـران  برخـی  اجرائـی عـدم شـناخت  هـای  دسـتگاه 
وظایـف حـوزه رسـانه را یکـی از مشـکاتی عنـوان کـرد 
کـه ازم اسـت باایجـاد جلسـات هـم اندیشـی در رفـع آن 

اقـدام نمـود.

مجـاز بیان داشـت ما در جنـوب کرمان قابلیت های بسـیار 
خوبی درحوزه رسـانه  نسـبت به سـایر اسـتانهای کشـور 
داریـم کـه بایـد از ایـن ظرفیـت در جهـت ارتقـاء وتوسـعه 
و  تعصبـات  بعضـا  افـزود  نمائیـم.وی  اسـتفاده  جنـوب 
اختافـات دربرخـی مقاطـع باعـث شـده کـه جنوب اسـتان 

بماند. ناشـناخته 
رئیـس هیـات مدیـره خانـه مطبوعـات جنـوب خاطر نشـان 
کرد:مااهالـی رسـانه در جنـوب کرمان باید دسـت اتحاد به 
هـم داده و منسـجم باشـیم زیـرا دردهـای مشـترک زیادی 
انهـا بایـد منطقـه گرایـی  وجـود دارد کـه بـرای مـداوای 
وتعصبـات نابجـا نادیـده گرفته تـا بتوانیم نسـبت به تحقق 

مطالبـات مـردم گامهـای موثـری بـر داریم.
درادامـه ایـن جلسـه هدایـت پیرنیامدیـر خانـه مطبوعـات 

جنـوب اسـتان کرمـان نیـز طـی سـخنانی امادگـی خانـه 
و  جنـوب  نـگاران  خبـر  عضویـت  جهـت  را  مطبوعـات 

نمـود. اعـام  انهـا  مشـکات صنفـی  رفـع  در  همـکاری 
در ادامـه ایـن جلسـه مدیـران مسـول نشـریات از جملـه 
وتعـدادی  جنـوب  ،تریبـون  مکـران  ،صبـح  جنـوب  افـاق 
مسـئوان  و  رسـمی  هـای  خبرگـزاری  نماینـدگان   از 
بیـان نقطـه نظـرات خـود را در  بـه  سـایت هـای خبـری 
خصـوص مسـائل و مشـکات مطبوعـات و رسـانه هـای 

پرداختنـد. جنـوب  
نشسـتهای  دادندبـه  سـامان  لـزوم  ازجملـه  مـواردی 
خبـری بـا مسـوولین ذی ربـط، برگـزاری مستمرجلسـات 
انعـکاس مطالبـات  اعمـال وحـدت رویـه در  هم اندیشـی،  
مـردم درخصـوص نجـات تـااب جـاز موریـان، همدلـی و 
همفکـری مطبوعـات در جهـت توسـعه جنـوب اسـتان از  
مـواردی بـود کـه در جلسـه هـم اندیشـی مدیران مسـئول 
نشـریات جنوب اسـتان کرمـان درتاار پارسـیان قلعه گنج 

شـد. مطرح 

جلسه هم اندیشی مدیران مسؤول 
نشریات جنوب کرمان برگزار شد

پنـاه عضـو کمیسـیون  نیکـزادی  مهنـدس 
نقـش  بـه  اشـاره  بـا  مجلـس  کشـاورزی 
تعاونی هـای روسـتایی در بهبـود وضعیت 
نهایـی  قیمـت  کاهـش  و  کشـاورزان 
محصـول، گفـت: بایـد تشـکاتی در کنـار 
را  محصواتشـان  کـه  باشـد  کشـاورزان 

بفروشـد.
داد:  توضیـح  نیکزادی پنـاه  حبیـب اه 
از  روسـتاها  در  تعاونـی  شـرکت های 
زمان هـای دور وجـود داشـت. از ترکیـب 
ایـن شـرکت های تعاونـی، هـر شهرسـتان 
یـک اتحادیـه تعاونـی داشـت و از مجمـوع 
اتحادیه هـا، یک اتحادیـه تعاونی مرکزی در 
تهـران قرار داشـت. وظیفـه ایـن تعاونی ها، 
فـروش  و  کشـاورزی  نهاده هـای  تأمیـن 
متأسـفانه  بـود.  کشـاورزی  محصـوات 
امـروز نـه تعاونی هـا و نه اتحادیـه مرکزی 
فعـال نیسـتند، منابـع مـورد نیاز بـه عنوان 
سـرمایه در اختیارشان نیسـت و دولت هم 
روی آن هـا متمرکـز نشـده کـه فعالشـان 

. کند
او ادامـه داد:  سـازمان تعاونـی روسـتایی 
هـم کـه شـرکت ها را اداره می کنـد، نقشـی 
کـه باید داشـته باشـد نـدارد و کارش را به 
درسـتی انجـام نمی دهـد. باید تشـکاتی در 
کنـار کشـاورزان باشـد که محصواتشـان 
را بفروشـد، صنایـع جانبـی مثـل صنایـع 
تبدیلـی، بسـته بندی و فرآوری هـم در کنار 
تولیـد ایجـاد کننـد که اگـر کاایی مـازاد بر 
امـکان صـادرات وجـود  و  بـود  مصـرف 

نداشـت، تبدیل شـود.
تعاونی هـا  کـرد:  خاطرنشـان  بـم  نماینـده 
در  هـم  موثـری  نقـش  می تواننـد 
تامیـن  و  کشـاورزان  بـه  سـرویس دهی 
از  خیلـی  باشـند.  داشـته  نهاده هـا 
از  خـارج  محصـول  جنوبـی،  اسـتان های 
فصـل تولیـد می کننـد؛ کسـی ایـن محصول 
را از آن هـا نمی خـرد و همـان محصول در 
مناطـق شـمالی بـا قیمـت بسـیار باایـی به 
این جـا  دسـت مصرف کننـده می رسـد. در 
هـم بـه تولیدکننـده و هـم بـه مصرف کننده 

شـود. مـی  اجحـاف 
تاکیـد  کشـاورزی  کمیسـیون  عضـو  ایـن 
کـرد:  اگر سـازمان تعاون روسـتایی بتواند 
وظیفـه خـود را بـه درسـتی انجـام دهـد،  
هـم  و  دارد  سـودآوری  تولیدکننـده  هـم 
مصرف کننـده از قیمـت پایین تری اسـتفاده 
ایـران  مـردم  همـه  نفـع  بـه  کـه  می کنـد 

خواهـد بـود.

دکتر حمزه : 
استقال جنوب کرمان 

فعا منتفی اعام می شود
بـه گـزارش مکـران دکتـر احمـد حمـزه نماینـده پنـج 
شهرسـتان جنـوب کرمان در جلسـه شـورای ادارای 

فاریـاب اعـام کرد
دکتـر حمـزه  در جلسـه شـورای اداری فاریـاب  در 
جـواب ریـس فرهنـگ ارشـاد فاریـاب کـه خواسـتار 
پیگیـری اسـتقال جنـوب کرمـان بودنـد گفـت فعـا 
اسـتقال جنـوب منتفـی اسـت تـا ادارات کلـی کـه در 
جنـوب کرمـان مسـتقر هسـتند تعییـن تکلیف شـوند.

همچنیـن متذکـر شـد کـه سـال گذشـته دویسـت نفر 
در جهـاد کشـاورزی جذب شـده اسـت که سـهم پنج 
شهرسـتان فقـط بیسـت نفـر بـوده اسـت امـروز مـا 
پیگیـری هسـتیم کـه جهـاد کشـاورزی چـه پاسـخی 
پنـج  حـق  هـم  دیگـر  ادارات  در  و  دارد  مـا  بـرای 
شهرسـتان ضایـع شـده اسـت متاسـفانه از طـرف 
دوسـتان مـا در گذشـته هیـچ گونـه اعتراضـی هـم 
زده نشـد امـا امـروز بنـده اجـازه نخواهـم داد سـر 
سـوزنی از حـق مـردم جنوب ضایع بشـودو بشـدت 
پیگیـری هسـتم کـه مدیـران و معاونـان ادارات کل از 

پنـج شهرسـتان جنوبـی باشـد.

نیکزادی پناه نماینده بم:

تشکاتی در کنار کشاورزان باشد که 
محصواتشان را بفروشد

آگهی حصر وراثت
شـماره  شناسـنامه  دارای  راد  زارعـی  احمـد  آقـای 
17بشـرح دادخواسـت بـه کاسـه 3۰6/3/9۵  از ایـن 
و  نمـوده  حصروراثـت  گواهـی  درخواسـت  شـورا 
چنیـن توضیـح داده که شـادروان درویـش زارعی راد 
بشناسـنامه ۴81در تاریـخ 92/12/12 اقامتـگاه دائمـی 
خـود بـدرود زندگـی گفتـه ورثـه آن مرحـوم منحصر 

: به  اسـت 
1- شـوکت مدیـری فرزنـد لشـکری بـه ش ش ۴71 به  

ت ت 1333صـادره از کهنـوج نسـبت همسـر متوفی 

2- احمـد زارعـی راد فرزنـد درویش بـه ش ش 17 به 
ت ت 13۵1 صـاده از کهنـوج نسـبت فرزنـد متوفی 

ش  ش  بـه  درویـش  فرزنـد  راد  زارعـی  حسـین   -3
کهنـوج  از  1369صـادره  ت  ت  بـه    31۵۰۴۰۰۵7۰

متوفـی  فرزنـد  نسـبت 
ش  ش  بـه  درویـش  فرزنـد  راد  زارعـی  حسـن   -۴
کهنـوج  از  صـادره   137۰ ت  ت  بـه   31۵۰۴۰۰۵89

متوفـی  فرزنـد  نسـبت 
۵- زینـب زارعـی راد فرزنـد درویش بـه ش ش 1262 

ت ت 13۵3 صـادره از کهنـوج نسـبت فرزنـد متوفی 
6-  زهـرا زارعـی راد فرزند درویش به ش ش 898 ت 

ت 1361صـادره از کهنوج نسـبت فرزند متوفی 

7-  فاطمـه زارعـی راد فرزنـد درویش به ش ش ۴9 ت 
ت 1363 صـادره از کهنوج نسـبت فرزند متوفی 

به جز اینها ورثه دیگری ندارد 
اینـک بـا انجـام تشـریفات مقدماتی درخواسـت مزبور 
را یکمرتبـه آگهـی مـی نمایـد تاهرکـس اعتراضی دارد  
یـا وصیتنامـه ای از متوفـی نـزد او باشـد از تاریـخ 

نشـراین آگهـی ظـرف یکمـاه به شـورا تقدیـم دارد .

رئیس شورای حل اختاف شماره3 
شهرستان فاریاب 
حمید میرزاده 

یاداشت:

آگهی احظار متهم 
در پرونـده کاسـه 940535 شـعبه معـاون دادسـتان 
عمومـی و انقـاب کهنـوج آقـای اصغر جمیلـی کرمانی 
فرزنـد میـرزا حسـین بـه اتهام تصـرف عدوانـی تحت 
تعقیـب قـرار گرفته ، باعنایـت به مجهول المـکان بودن 
آئیـن  قانـون   174 مـاده  مقـررات  اجـرای  در  و  متهـم 
دادرسـی کیفـری بـه نامبـرده ابـاغ می گـردد تاظرف 
یـک مـاه از تاریـخ انتشـار آگهـی جهـت دفـاع از اتهام 
انتسـابی در ایـن شـعبه حاضـر گـردد . بدیهـی اسـت 
در صـورت عـدم حضـور ، مطابـق مقـررات رسـیدگی 
غیابـی بعمـل خواهـد آمـد . ضمنـا از کلیـه کسـانی که 
متهـم را میشناسـند تقاضـا میشـود آگهی را بـه اطاع 

. برسـانند  ایشان 

معاون دادستان 
دادسرای عمومی و انقاب شهرستان کهنوج
محمد واعظی فرد

آگهی مفقودی
وانت دوکابین مـزدا تیپ بی2000 آی -رنگ آبی نفتی 
– متالیـک مـدل 1390  به شـماره موتـورFE140533و 

شـماره شاسـی  NAGDPX2PC19E40264 به شماره 
پاک15ق952ایـران 65 بـه نـام اصغـر براهوئـی بـا 
شـماره ملی 3160082423 و شـماره شناسنامه 8225 
فرزنـد پیرمحمد مفقود شـده اسـت و از درجـه اعتبار 

سـاقط است.
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تودیع ومعارفه 
مدیر آموزش و پرورش 

شهرستان میناب

در مـورخ ۹۵/۵/۲ مراسـم تودیـع و معارفـه مدیر 
آمـوزش و پرورش شهرسـتان مینـاب با حضور 
معـاون مدیـرکل آمـوزش و پـرورش ، فرمانـدار 
ویـژه مینـاب و جمعـی از مسـئولین و فرهنگیـان 

در سـالن اجتماعـات فرمانـداری برگزار شـد.
آمـوزش و  زاده معـاون مدیـرکل  دادی  موسـی 
پـرورش ، بـا بیـان اینکه بیـش از یک میلیـون نفر 
فرهنگـی در کشـور وجـود دارد گفـت: آمـوزش 
تربیـت  و  تامیـن  مرکـز  عنـوان  بـه  پـرورش   و 
نیـروی انسـانی کشـور اسـت و معلمـان ، آینـده 
جامعـه را از نظـر نیروی انسـانی کارآمد تضمین 

مـی کنند.
وی افـزود: یکـی از برنامـه هـای دولـت تدبیـر و 
امیـد ، اسـتفاده از مشـارکت مـردم در سـازمان 
آمـوزش و پـرورش می باشـد و این رسـالت مهم 
نیـز بجـز بـا همـکاری آحـاد مـردم و مسـئولین 

میسـر نمی شـود.
دادی زاده بـا عنـوان کـردن اینکه تا قبـل از دولت 
تدبیر و امید آزمایشـگاه نانو در اسـتان نداشـتیم 
آزمایشـگاه   ۶ دولـت  ایـن  در  توانسـتیم  امـا 
نانـو احـداث و راه انـدازی کنیـم ، گفـت: تعـداد 
پژوهشسـراهای دانـش آموزی هـم از ۹ تا به ۲۱ 

پژوهشسـرا افزایـش داشـته اسـت
انـدازی  راه  بـا  کـه  داد  ادامـه  مدیـرکل  معـاون 
آزمایشـگاههای نانـو ، توانسـتیم توسـط یکـی از 
دانـش آمـوزان بـرای اولین بار در سـال گذشـته 
مقـام و رتبـه اول در المپیـاد نانـو کسـب و حتـی 
رکـورد کشـوری را هـم ۶۵ درصد بـه ۷۰ درصد 
افزایـش دهیـم و ایـن رکـورد در اختیـار دانـش 

آمـوز هرمزگانـی اسـت.
وی در بخـش دیگـری از سـخنان خـود گفت: پنج 
دانـش آموز هرمزگانی موفق شـدند به مسـابقات 
بیـن المللـی رباتیـک کـه در مردادمـاه در کشـور 

امـارات برگـزار می شـود راه پیـدا کنند.
در پایـان از زحمـات چهـار سـاله علـی اسـامی 
ابراهیمـی تجلیـل و طـی حکمـی از طـرف  نخـل 
موسـی  توسـط  پـرورش  و  آمـوزش  مدیـرکل 
دادی زاده معـاون مدیـرکل ، غامرضـا سـااری 
بـه عنـوان مدیـر آمـوزش و پـرورش شهرسـتان 

مینـاب معرفـی شـد

پسران احمدی نژاد 
چه شغلی دارند؟ 

نـژاد  احمـدی  نزدیـکان  از  داوری   عبدالرضـا 
گفته اسـت مهـدی و علیرضا ایـن روزها کارگری 

کنند. می 
یـزد  آفتـاب  روزنامـه  نیـوز،  نامـه  گـزارش  بـه 
در گزارشـی بـه آخریـن وضعیـت فعالیـت هـای 
از  بعـد  نـژاد 3 سـال  سیاسـی محمـود احمـدی 
اسـت. پرداختـه  اش  جمهـوری  ریاسـت  دوران 

ایـن گـزارش بـه شـغل مهـدی و  از  در بخشـی 
علیرضـا فرزنـدان محمـود احمـدی نـژاد پرداخته 
نزدیـکان  از  داوری  عبدالرضـا  کـه  اسـت  شـده 
احمـدی نـژاد گفتـه اسـت مهـدی و علیرضـا ایـن 

روزهـا کارگـری مـی کننـد.

صادق زیبا کام در گفت وگو با آرمان:
احمدي نژاد به دنبال شنل روحاني و هاشمي است

ادعاي اخیر احمدي نژاد درباره آمریکا صحت ندارد
آرمـان- امیرحسـین عظیمـي: حامیـان رئیـس دولت هـاي نهـم و دهـم 
آن  درصـدد  و  آمده انـد  بیـرون  خـود  دفاعـي  اك  از  روزهـا  ایـن 
هسـتند کـه با متهم کـردن رقیـب، از اتهاماتي کـه دربـاره دولت مورد 
حمایتشـان مطـرح مي شـود، اعـام برائـت کننـد. احمدي نـژاد هـم در 
آخریـن سـخنراني خـود در مشـهد عنـوان کـرد زمانـی کـه دولـت را 
در سـال ۸۴ تحویـل مي گرفـت، کشـور بـا تهدیـد نظامـي مواجـه بـود 
و زمانـي کـه دولـت را مي خواسـت تحویـل بدهـد، آمریـکا خواهـان 
مذاکـره بـا ایـران بـود. در ایـن راسـتا دکتـر صـادق زیبـاکام اسـتاد 
دانشـگاه بـا »آرمـان« بـه گفت وگـو پرداختـه کـه در ادامـه مي خوانید.
آقـاي احمدي نـژاد اخيـرا عنـوان كردنـد كشـور را در سـال۸۴ در 
شـرايط مطلوبـي تحويـل نگرفتنـد، در حالـی كـه در زمـان تحويل 
 دادن دولـت، آمريـكا تمايل بـراي گفت وگـو با ايران داشـت. تصور 

مي كنيـد هـدف او از بيـان چنيـن موضوعي چيسـت؟
هـر دو مـوردي که مدعي شـدند، خاف اسـت. آنچه آقـاي احمدي نژاد 
دربـاره زمـان تحویـل گرفتـن و زمـان تحویـل دادن دولت بیـان کرده 
اذعـان داشـت،  بایـد  از هـر قضاوتـي  قبـل  نـدارد و  اسـت، صحـت 
ایـن اظهـارات نیازمنـد توضیـح اسـت. سیاسـت خارجـي کشـور مـا 
ارتبـاط جـدي بـا ریاسـت محتـرم جمهـوري نـدارد و جنـاب آقـاي 
احمدي نـژاد بهتـر از هـر کسـي مي دانـد کـه رئیس جمهـور بخشـي از 
عامـل تعیین کننـده در سیاسـت خارجـي اسـت، یعنـي فقـط بخشـي از 
 آن را در اختیـار دارد و بخش هـاي دیگـر در اختیـار رئیس جمهـور 

نیست. 
حـال فرقـي نمي کنـد رئیس جمهـور رادیکال یـا انقابي باشـد، یا رئیس 
جمهـور اهـل تنش زدایـي، احتـرام بـه دیگـران و دور ازشـعارهاي تند 
باشـد، همچـون رئیـس دولـت اصاحـات کـه اینگونـه بـود. در حـال 
حاضـر شـاهد هسـتیم که آقـاي دکتر روحانـي تاش زیـادي را انجام 
مي دهنـد تـا کشـور را بـه سـمت تنش زدایـي بـا غـرب و حتـي آمریکا 

هدایـت کنـد، امـا نیروهاي دیگـري هم حضـور دارند کـه در این مورد 
تاش هـاي  هسـته اي  توافـق  دربـاره  حتـي  مي کننـد.  تکلیـف  تعییـن 
زیـادي از سـوي همیـن طیف صـورت گرفت کـه تمایل داشـتند توافق 
هسـته اي فقـط و فقط محـدود به برداشـتن تحریم ها و دسـتیابي ایران 
بـه حسـاب ها و دارایي هایـي شـود کـه در بانک هـاي خارجـي بلوکـه 

شـده است. 
بیشـتر از ایـن هـم مشـاهده شـد جریانات دلواپـس حتي اجـازه ندادند 
کـه دولـت آقـاي روحاني به سـمت تنش زدایـي پیش بـرود. در دوران 
دولت هـاي نهـم و دهـم هـم دقیقـا بـه همیـن منـوال رفتـار مي شـد و 
اینگونـه نبـود کـه سیاسـت خارجـي دسـت آقـاي احمدي نـژاد باشـد. 
وقتـي مي گویـد زمانـي کـه دولـت را تحویـل گرفتـم، کشـور در حـال 
تهدیـد نظامـي و در شـرایط خطرناکـي بـود و بعـد از آن یعنـي وقتـي 
رئیـس  کـه  داشـتیم  قـرار  را تحویـل مـي دادم، در وضعیتـي  دولـت 
جمهورآمریـکا التمـاس مي کـرد کـه با کشـور ما پـاي یک میـز مذاکره 

بنشـیند، بیشـتر بـه دنبـال ابهام آفرینـي اسـت. 
شـاید ایـن فرضیـات را رئیس جمهور دیگري بتواند در کشـور خودش 
بـاره  ایـن  ایـران مطلقـا نمي توانـد در  امـا رئیس جمهـور  ادعـا کنـد، 
ادعایـي را مطـرح کنـد کـه مـن دربـاره سیاسـت خارجـي تعیین کننـده 

هسـتم. اصلی 
تاش هـاي دولـت اصاحات بـراي تنش زدايـي را چگونـه ارزيابي 
مي كنيـد و آيـا كشـور بـا اسـتراتژی دولت هـای هفتم و هشـتم در 

سـال ۸۴ تهديـد نظامي مي شـد؟
 رئیـس دولـت اصاحـات تـاش زیـادي را انجـام داد تـا سیاسـت 
خارجـي کشـور بـه سـمت تنش زدایـي هدایـت شـود. او در آن زمـان 
مسـاله گفت وگـوي تمدن هـا را مطـرح کـرده بـود کـه مـورد پذیـرش 
از  مي کـرد،  سـفر  مختلفـي  کشـورهاي  بـه  گرفـت.  قـرار  جهانیـان 
جملـه کشـورهاي اروپایـي، و هـر جـا کـه هیـات دولـت به آنجا سـفر 
مي کـرد، اسـتقبال ویـژه و شـایاني از سـوي کشـور میزبـان تـدارك 
دیـده مي شـد. بنابرایـن اینکـه احمـدي نـژاد ادعـا مي کنـد مایـل بـوده 
کـه کشـور را بـه سـمت تنش زدایي سـوق دهـد، چنـدان قدیمـي نبوده 
کـه مـا آن را فرامـوش کـرده باشـیم. حتـي بـه عکـس، آن زمانـي کـه 
آقـاي احمدي نـژاد دولـت را در سـال ۸۴ تحویل گرفتند، بسـیار سـعي 
او  شـود.  هم پیمـان  و  همسـو  اصولگرایـي  جریان هـاي  بـا  مي کـرد 
مسـائلي را در عرصـه بین الملـل مطـرح کـرد کـه بـه مـذاق دلواپسـان 
خـوش بیایـد. یادمـان اسـت در نخسـتین مسـافرت رئیـس دولـت نهم 
بـه نیویـورك کـه بـراي شـرکت در نشسـت سـازمان ملل بـود، مطرح 
کـرد کـه مـن نیامـده ام کـه در اینجـا بـا حکومت هـا و دولـت صحبـت 
کنـم، بـه ایـن دلیل کـه آنها تنهـا نام نمایندگـي مردم را یدك مي کشـند، 
بلکـه آمـده ام بـا خود مـردم صحبت کنم. مسـائل دیگـري را هم مطرح 
مي کـرد، از جملـه مدیریـت جهانـي یـا اینکـه آمریـکا و اروپـا در حـال 
محو شـدن هسـتند. بعیـد به نظر مي رسـد کـه احمدي نژاد این مسـائل 

را فرامـوش کـرده باشـد.
سياست احمدي نژاد در هشت سال دولت متبوعش چگونه بود؟

در ایـن دوره برعکـس آن چیزي بـود که این روزها آقـاي احمدي نژاد 
در سـخنراني هاي خـود بازگـو مي کنـد. سیاسـت خارجـي کشـور در 
هشـت سـال ریاسـت جمهوري آقاي احمدي نژاد وضعیت خوشـایندي 
نداشـت و در زمانـي کـه دولـت دهـم در حـال بـه اتمـام رسـیدن بود، 

عمـا با هیچ قـدرت جهاني مـراوده اي نداشـتیم. 
ایـران بـا اتحادیـه اروپـا و کشـورهاي کـره جنوبـي،  حتـي روابـط 
کانـادا و هنـد رو بـه سـردي مي رفـت. اما با وجـود این مسـائل، آقاي 
احمدي نـژاد مدعـي اسـت کـه آمریکایي هـا بـراي مـن نامـه نوشـته و 
آن  برعکـس  ایـن درسـت  اتفاقـا  بودنـد.  ارتبـاط  برقـراري  درصـدد 
چیـزي اسـت کـه در اواخـر دولـت آقـاي احمدي نـژاد اتفـاق افتـاد. در 
یکـي دوسـال آخـر دولـت آقـاي احمدي نـژاد، اکثـر دولت هـا متوجـه 
شـده بودنـد کـه رئیـس دولت دهم عـاوه بـر اختافات شـدیدي که با 
سـایر مراکـز قـدرت در ایـران دارد، دیگـر قـدرت کافـي بـراي مذاکره 
نـدارد. برخـاف گفته هایـش، ایـن احمدي نـژاد بـود کـه بسـیار تـاش 
مي کـرد بـا آمریکایي هـا مذاکـره کنـد و در مقابـل، آمریکایي هـا بودند 
کـه مي دانسـتند او در یکـي دو سـال آخـر دولتـش، قـدرت خـودش را 
از دسـت داده و حاضـر نبودنـد کـه بـا او بـه صـورت جـدي مذاکـره 
کننـد. حتـي زمانـي کـه آمریکایي هـا دربـاره مسـائل هسـته اي حاضر 
بـه مذاکـره شـده بودنـد، برخـاف آنچـه آقـاي احمدي نـژاد مي گویـد، 
بـا  کـه  بـود  وایتـي  دکتـر  آقـاي  بـا  مذاکره کننـده  تیـم  مسـئولیت 
پادرمیانـي عمـان مذاکـرات بـه صـورت پنهانـي انجـام شـد، امـا در 
دولـت آقـاي روحاني ایـن روند از حالت پنهاني خارج شـد و رسـما با 
آمریـکا وارد مذاکـرات شـدیم. متاسـفانه آقـاي احمدي نـژاد بـر خاف 

واقعیت هـا، اظهارنظـر مي کنـد و ایـن، کار نادرسـتي اسـت.
پـس بـا توجـه بـه اظهـارات شـما، مي تـوان اینگونـه نتیجـه گرفـت که 
ایـن انعطـاف آقـاي احمدي نـژاد متاثـر از سیاسـت هاي جدیـد آقـاي 

روحانـي اسـت کـه مـورد پذیـرش مـردم قـرار دارد. 
آقـاي احمدي نـژاد بـه خوبـي متوجه شـده اسـت جمعیت قابـل توجهي 
از مـردم مخصوصـا جوانـان، دهـه شـصتي ها و هفتادي هـا و اقشـار 
ایه هـاي شهرنشـین کمتـر از سیاسـت هاي آمریـکا و غـرب سـتیزي 
و ایه هـاي  اقشـار  راي  اینکـه  بـراي  احمدي نـژاد  اسـتقبال مي کننـد. 
کـه در ۸ سـال دوره  را  بیـاورد، شـنلي  بـه دسـت  را  تحصیلکـرده 
ریاسـت جمهوري بـر تـن کـرده بـود از تـن بـه در کـرده و مي خواهـد 
شـنل روحانـي، رئیـس دولـت اصاحـات و آیـت ا... هاشـمي را بر تن 
کنـد تـا بتواند جدا از اقشـار ایه هاي عوام جامعـه، راي تحصیلکرده ها 
را هـم بـه دسـت بیـاورد. امـا او کار اشـتباهي انجـام مي دهـد و سـبد 
راي او و همفکرانـش فقـط از ایه هـاي پایین اسـت. در اردیبهشـت ۹۶ 
اقشـار و ایه هـاي تحصیلکرده همچنـان مخالف رویکـرد و جهان بیني 

او خواهنـد بود.

احمدي نژاد به دنبال شنل روحاني و هاشمي است 

جنـس  آن  از  امـا  اصولگراسـت  رضا پارسـا: 
اصولگرایانـی کـه از دومین دوره ریاسـت جمهوری 
محموداحمدی نـژاد منتقـد او شـد! آن هـم تـا جایـی 
کـه بـه دلیـل سـخنانی علیـه احمدی نـژاد بـه شـش 
مـا حبـس تعزیـری محکوم شـد! اما از سـوی دیگر، 
او از منتقـدان آیـت ا... هاشمی رفسـنجانی محسـوب 

می شـود. 
مصاحبـه  پـی  در  کـه  بـود  پیـش  یک سـال  همیـن 
نامـه ای  گاردیـن،  نشـریه  بـا  هاشمی رفسـنجانی 
بلندبـاا نوشـت و در آن ضمـن »سـرور ارجمنـد« 
خوانـدن هاشـمی، از او بـه دلیـل موضع گیری هایش 
دیگـر  بـار  »عباس سـلیمی نمین«  امـا  کـرد.  انتقـاد 
بـه  تاختـن  ضمـن  و  گشـوده  سـخن  بـه  لـب 
بـه  دسـت  حسـن روحانی،  و  هاشمی رفسـنجانی 
اعترافاتـی می زنـد کـه نشـان می دهـد کـه او چقـدر 

اسـت. ناراحـت  آن بابـت  از 
آرزوی وحدت اصولگرايان

سـلیمی نمین آنچه ایـن روزها توسـط اصولگرایانی 
جنـاح سـخن  ایـن  مختلـف  نـام طیف هـای  بـا  کـه 
می گوینـد را تعیین کننـده و البته تأثیرگـذار نمی داند! 
او ظرفیـت باایـی برای جبهه پیـروان امام و رهبری 
و یـا جبهـه یکتـا قائـل نیسـت؛ امـا در بـاب احتمـال 
گفت:»هرگـز  وحـدت  بـه  اصولگرایـان  دسـتیابی 

وحـدت نظـر به صـورت جامـع ممکـن نیسـت. 
اصولگـرا  وزیـن  عناصـر  و  عقـول  اگـر  حتـی 
نیسـت  معلـوم  برخـی  برسـند،  جمع بنـدی  بـه 
اسـت  طبیعـی  بپذیرنـد،  را  جمع بنـدی   آن 
وزن  چقـدر  نمی دانـم  کـه  نیروهایـی  برخـی 
می تـوان بـرای آن هـا قائـل بـود، شـاید روی نقطـه 
نظـرات خودشـان ایسـتادگی کننـد امـا آنچـه مهـم 
اسـت جریاناتـی کـه دارای وزن تعیین کنندگـی در 
اصولگرایـی هسـتند، آن هـا بـا توجـه بـه تجربیـات 
گذشـته آمادگـی بیشـتری را بـرای رسـیدن بـه یک 

دارنـد.« تفاهـم 

مرز اضطرار روحانی!
از  دیگـری  بخـش  در  عباس سـلیمی نمین 
صحبت هایـش، فعـال شـدن برخـی از اصولگرایـان 
انتخابـات سـال ۹۶ به صـورت  نامـزد  به عنـوان  را 
مشـروط، مطلوب دانسـت اما تصریـح کرد:»اگر این 
افـراد بازی نخورند و توسـط عناصری کـه مایل اند 
نشـوند،  هدایـت  بخورنـد  شکسـت  اصولگرایـان 
اشـکالی نـدارد که یـک ظرفیتـی را فعال کننـد و بعد 
ظرفیـت خودشـان را بـه میـدان بیاورنـد و حول یک 
فـرد متمرکـز کننـد.« او در توضیـح شکسـت ایـن 
خـارج  گفت:»چـون  گذشـته  سـال های  در  تئـوری 
بـه  فـردی  هدایـت می شـدند.  اصولگـرا  از جریـان 
حـرف آیـت ا... مهدوی کنـی گـوش نـداد کـه توفیـق 
اصولگرایـان را دنبـال می کـرد، امـا بـه حـرف آقای 
هاشـمی گـوش داد کـه حاضـر اسـت اصولگرایـان 

شکسـت فاحـش بخورنـد.« 
سـلیمی نمین در ادامـه بـه موضـوع احتمـال حمایت 
اصولگرایـان از حسـن روحانی در سـال ۹۶ اشـاره 
کـرد و افـزود: »بعیـد می دانـم چـون اگر درگذشـته 
ایـن احتمـال می رفـت اان دیگر ایـن احتمال ضعیف 
شـده اسـت.« رئیـس دفتر مطالعـات و تدویـن تاریخ 
ایـران، در باب امـکان پیروزی مجدد حسـن روحانی 
در سـال ۹۶، اضافـه کرد: »اگـر آقای روحانی برخی 
خطاهـای خـود را جبـران و اعتماد جامعه را نسـبت 
بـه خـود کسـب کنـد، می توانـد از سـنت رایـج دو 
بهـره  جمهـوری  ریاسـت  زمـان  شـدن  دوره ای 
گیـرد. مـن خـودم درواقـع ایـن را بـه نفـع جامعـه 
هـم می دانـم، اگـر جامعه فرصـت ازم بـرای تجربه 
کـردن جریانات داشـته باشـد یعنی جامعه به رشـد 
اضافـه  او  آمـد.«  خواهـد  نائـل  بیشـتری  سیاسـی 

کرد:»اگـر آقای روحانـی ایـن رونـد را اصـاح نکند، 
حقوق هـای غیرمنطقـی را به طورجـدی کنتـرل نکنـد 
و خطاهـای اطرافیانـش را جبـران نکنـد تـا جامعـه 
بـه یـک اضطـرار برسـد.« او افزود:»آقای روحانی تا 
مـرز رسـاندن جامعه به اضطـرار برای آنکـه اولین 
رئیس جمهـور ۴ سـاله باشـد نزدیـک شـده امـا ایـن 
فرصـت بـرای او وجـود دارد کـه اعتمـاد جامعـه را 

مقداری ترمیـم و از ایـن فرصـت اسـتفاده کنـد.«
توهم احمدی نژاد

بـه  اعتـراف،  ضمـن  ادامـه  در  عباس سـلیمی نمین 
کـرد.  اذعـان  هاشـمی  تفکـر  بـه  جامعـه  بازگشـت 
گرچـه فرصت را بـرای انتقاد از هاشمی رفسـنجانی 
از دسـت نـداد! او گفـت: »جامعـه مـا یـک بازگشـتی 
به طـرف تفکـر آقـای هاشـمی پیداکـرده، درحالی که 
حـدودا ۱۵ سـال پیـش به شـدت از او فاصلـه گرفته 
وارد  کـه  بعـدی  نسـل  می دهـد  نشـان  ایـن  بـود. 
میـدان سیاسـت شـده خیلـی تجربیـات را در اختیار 
نـدارد و طبیعتـا یـک تمایاتـی به سـمت تفکـر آقای 

هاشـمی پیـدا شـد، بـرای اینکـه جامعـه دوبـاره یک 
جریـان را تجربـه کنـد نیـاز بـه فرصـت ازم دارد.« 
سـلیمی نمیـن با اشـاره بـه فعالیت های سـعیدجلیلی 
نامـزد ریاسـت جمهـوری  به عنـوان  او  ارزیابـی  و 
گفت:»آقای جلیلـی بـا وجـود کـه مزیت هـای بسـیار 
فقـدان  دلیـل  بـه  امـا  دارد  کـه  منحصربه فـردی 
ارتباطـات قـادر بـه اثبـات خـودش نیسـت. جامعـه 
کـه  شـود  قانـع  شـخصیت  یـک  بـه  نسـبت  بایـد 
همه جانبـه  به صـورت  می توانـد  شـخصیت  آن 
عمـل کنـد. مـن تصـورم ایـن اسـت کـه آقای جلیلـی 
و  خـودش  مزیت هـای  اثبـات  بـه  قـادر  به راحتـی 
قوت هـای خـودش نیسـت.« وی در پایان، اشـاره ای 
نیـز بـه امـکان حضـور مجـدد محموداحمدی نـژاد 
در انتخابـات سـال ۹۶ داشـت. سـلیمی نمین کـه از 
منتقـدان اصولگـرای رئیـس دولـت های نهـم و دهم 
اسـت، گفت:»قطعـا جامعه یـک خطا و یک اشـتباه را 

از جانبـه یـک فـرد دوبـاره نخواهـد پذیرفـت.
دولتـش  کـه  خدماتـی  کنـار  در  احمدی نـژاد  آقـای 
داشـت، خطاهای فاحشـی را مرتکب شد و نشان داد 
کـه ظرفیـت ازم را برای ریاسـت جمهوری ندارد. او 
خیلـی تحـت تأثیـر تملـق اسـت و بافاصلـه بـر اثـر 
می شـود؛  توهـم  دچـار  و  می ریـزد  هـم  بـر  تملـق 
بنابرایـن جامعـه بـه ایـن جمع بنـدی رسـید کـه ایـن 
شـخصیت ممکـن اسـت فعـال و یـک آدم پرتاشـی 
باشـد امـا ظرفیـت ازم را بـرای ریاسـت جمهوری 
نـدارد. چراکـه بـا اندکـی ابـراز احساسـات و اندکی 
تملـق اطرافیـان دچـار برهـم ریختگـی شـخصیتی 
می شـود؛ بنابرایـن جامعـه دیگـر تمایل نـدارد چنین 
گزینـه ای را تجربـه کنـد.«وی تصریـح کـرد: »قطعـا 
صاحیت هـا  درتأییـد  ذی ربـط  مسـئوان  ازجانـب 
به عنـوان شـهروند و  امـا  نمی توانـم صحبـت کنـم 
از طـرف جامعـه می توانـم بگویـم کـه اهـل فکـر و 
تفکـر در جامعـه تمایلـی بـه تجربـه دوباره ریاسـت 

جمهـوری آقـای احمدی نـژاد نخواهـد داشـت.«

»بازگشت« به تفکر آیت ا... هاشمی 

آرمان:»خریـد راي«؛ ایـن موضوعـي بـود که دبیر شـوراي نگهبان 
آن را یکـي از مشـکات انتخابـات دانسـت. آیـت ا... جنتـي گفـت: » 
متاسـفانه یکـي از مشـکات مـا ایـن اسـت کـه خریـد آرا در حـال 
رایـج شـدن اسـت و همیـن مسـاله باعث مي شـود مجلس شـوراي 
اسـامي مرکـزي بـراي سـرمایه داران و پول داران  شـود. یعني هر 
کسـي پـول بیشـتري دارد، مي توانـد بـه مجلس بـرود.« اسـفند ۹۴ 

یعنـي پـس از انتخابـات مجلـس دهـم بود کـه گزارش هایـي درباره 
غامحسـین  اینکـه  جملـه  از  شـد،  منتشـر  انتخاباتـي  راي  خریـد 
اسـماعیلي رئیس دادگسـتري اسـتان تهـران گفت: » هـم در عرصه 
تبلیغـات و هـم در برگـزاري انتخابـات گزارش هایـي بـراي خرید و 
فـروش آرا بـه صـورت متفرقـه واصـل شـد که بـه همـه واحدهاي 
قضائـی ابـاغ کردیـم کـه به صـورت تمام وقت تـا پایـان انتخابات 

گزارش هـا را رصـد و رسـیدگي کننـد. 
قطعـا تخلفـات انتخاباتـي بـه صـورت فوق العـاده و خـارج از نوبت 
مجلـس  پژوهش هـاي  مرکـز   » مي گیـرد.  قـرار  رسـیدگي  مـورد 
سـال ۸۶ گزارشـي بـا عنـوان خریـد آرا در انتخابـات منتشـر کـرد 
کـه حسـین نبي لـو پژوهشـگر و تدوین کننـده ایـن گـزارش در آن 
آورده اسـت: »فقـدان قوانیـن حمایتـي در ایـران بـراي برخـورد با 
یـک زمینـه تخلـف انتخاباتي اسـت؛ نبـود مقرراتي بـراي جلوگیري 
از جابه جایـي رای دهنـدگان در روز رای گیـري چالشـي اسـت کـه 
ایـن پژوهشـگر، پیـش روي مسـئوان قـرار داده و بـر ایـن بـاور 
اسـت کـه باید در ایـن زمینه به قوانیـن حمایتي روي آورد. آسـیب 
دیگـري کـه ایـن بـه آن اشـاره شـده اسـت  رعایت نکـردن تناسـب 
درحوزه بنـدي انتخاباتـي اسـت. بـه گفتـه پژوهشـگري »وقتـي این 
دو پدیـده در کنـار هم قـرار مي گیرنـد، انگیزه اي بالقـوه ، ولي جدي 
قانـون  در  فراهـم  مي آیـد«  کاندیداهـا  از سـوي  آرا  بـراي خریـد 
انتخابـات فعلـي، مـواردي ماننـد خریـد و فـروش راي، جـرم تلقـي 
شـده و بـراي آن، مجـازات بسـیار سـبکي در نظـر گرفتـه شـده 
اسـت. بـه بیـان دیگر، عـاوه بـر مجـازات متخلفیـن، اقـدام قانوني 

موثـري کـه علیـه تخلفاتـي از این دسـت مي تـوان انجـام داد، ابطال 
آراي خریـد و فـروش شـده اسـت. 

در بنـد ۱ از مـاده ۶۶ قانـون انتخابـات فعلـي اعـام شـده خریـد و 
فـروش رای جرم محسـوب مي شـود. طبـق ماده ۷۵ ایـن قانون نیز 
خریـدار و فروشـنده راي بـه »تـا سـه مـاه حبـس« یـا یـک میلیون 
تـا پنـج میلیـون ریـال جـزاي نقـدي و هشـت سـال محرومیـت از 
عضویـت در هیـات  هـاي اجرایـي و نظـارت و شـعب اخـذ رای 
قانـون  بـه  توجـه  بـا  پیداسـت  کـه  اینطـور  مي شـوند.  محکـوم 
مجـازات جدیـد، عمـا خریـدار و فروشـنده راي تنهـا بـه مجـازات 
جریمـه نقـدي محکـوم مي شـوند و ناگفتـه پیداسـت سـقف جریمـه 
۵۰۰ هـزار تومانـي در انتخابـات، مجـازات پیشـگیرانه جـدي براي 
خریـد و فـروش راي تلقـي نمي شـود. در قانون جدیـد انتخابات نیز 
مـواردي از قبیـل خریـد و فـروش راي جـرم انگاري شـده ولي باز 
هـم در مجـازات ایـن مـورد، داراي سـختگیري زیاد نیسـت. اکنون 
مشـخص نیسـت شـوراي نگهبـان چه سـازو کاري را بـراي توقف 

ایـن عمـل خـاف و غیرقانونـي مدنظـر خواهـد گرفت.
تفاهم بيشتر با مجلس در دستور كار 

دبیـر شـوراي نگهبـان دیـروز عـاوه بـر تخلـف خریـد راي بـه 
موضوعـات دیگـري هـم پرداخـت و در رابطه با اشـکات انتخابات 
گفـت: در گذشـته اشـکاات زیـادي بود. هـم در احـراز صاحیت ها 
و هـم در بحـث اجـرا و روز رای گیـري بـه ویـژه در مسـاله خریـد 
آرا اشـکااتي وجـود داشـت. آیت ا... احمد جنتي در حاشـیه جلسـه 
اولویـت کاري  دربـاره  منکـر  از  نهـي  و  معـروف  بـه  امـر  سـتاد 

شـوراي نگهبـان در دوره جدیـد اظهار کـرد: کارهاي مـا عمدتا دو 
قسـمت اسـت؛ یـک قسـمت مربـوط بـه مصوبـات مجلـس، قانون و 

کارهـاي حقوقـي اسـت کـه بـه همان صـورت قبـل ادامـه دارد. 
دبیـر شـوراي نگهبـان ادامـه داد: البتـه در ایـن قضیـه بنـا داریـم 
تفاهـم بیشـتري بـا مجلـس شـوراي اسـامي داشـته باشـیم و بـه 
مشـکات مجلـس توجـه کنیـم و مجلـس نیز به مشـکات مـا توجه 
داشـته باشـد. آنها یک توقعاتـي از ما دارند و طبعا مـا نیز توقعاتي 
از آنهـا داریـم کـه باید بایـد بتوانیم به تفاهم برسـیم. جنتـي افزود: 
بنـا داریـم بیشـتر بـا آقـاي اریجاني و نماینـدگان مجلس شـوراي 

اسـامي جلسـاتي داشـته باشـیم تا همدیگـر را بهتـر درك کنیم. 
دبیر شـوراي نگهبان در پاسـخ به این سـئوال که دقیقا چه انتظاري 
از مجلـس شـوراي اسـامي دارنـد گفـت: از مجلـس انتظـار داریـم 
قبـل از اینکـه مـا اظهارنظـر کنیـم روي مصوبـات بیشـتر کار کنند. 
بـه عنـوان مثـال خیلي از قوانین بـار مالي دارد که بـر دولت تحمیل 
مي شـود و قطعـا ایـن قوانین در شـوراي نگهبـان مورد ایـراد قرار 
مي گیـرد. انتظـار داریـم نماینـدگان مجلـس، قانوني که بـار مالي بر 
ذمـه دولـت مي گـذارد تصویـب نکننـد. جنتـي از دیگـر اولویت هاي 
شـوراي نگهبـان را انتخابـات سـال ۹۶ ریاسـت جمهوري خوانـد و 
افـزود: در ارتبـاط بـا این موضوع نظرمان این اسـت کـه دقت کنیم 
تـا اگر اشـکااتي در گذشـته وجـود داشـت، این اشـکاات برطرف 
شـود. در گذشـته اشـکاات زیـادي بـوده و اشـتباهاتي صـورت 
مي گرفتـه و برخـي اوقـات گزارش هایـي مي آمده که درسـت نبوده 

و در گـزارش دقت نشـده اسـت.

خرید راي رایج شده است
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ュも畢山ヤ イ事糎
صدای مردم

اداره برق کهنوج
باسام

اقـا ایـن نماینـده شـما در دهکهـان هـر جـا کـه 
برایش منفعتی باشـد و دوسـتان و خویشاوندان 
خودش باشـد چراغهـای روشـنایی معابر نصب 
برایشـان  اختصاصـی  صـورت  بـه  و  نمـوده 
تـدارک مـی بینـد بـا اینکـه شـبکه بـرق دهکهـان 
ضعیـف اسـت ایـن نماینـده اداره بـرق بارههـا 
نسـبت بـه جابجایـی تجهیـزات بـرق رسـانی از 
محلـه هـای دیگر بـه محله خـودش بـرای تقویت 

بـرق  اسـتفاده کـرده اسـت.
بـا  برخـوردش  ..اصـا  کنیـد  رسـیدگی  لطفـا 
اهالـی  از  نیسـت.......جمعی  خـوب  مشـترکین 

دهکهـان روسـتایی 

باسام 
لطفـا صدای ما را به اسـتاندار هرمزگان برسـان، 
بنده با شـش فرزند 25 سـال اسـت که در شـهر 
مینـاب زندگـی مـی کنـم هنـوز امتیـاز اب و برق 
در ایـن گرمایـی طاقـت فرسـا نداریـم بـه  همـه 
ادارات هـم مراجعـه کردیـم کسـی به مـا پابرهنه 
هـا فقیـر بیچارهها توجهـی نکرد لطفـا صدای ما 

را بـه گوش مسـوان باا برسـانید.

جناب استاندار کرمان 
سام

مـا کارگـران شـهردای قلعـه گنـج 16 مـاه اسـت 
گنـج  قلعـه  فرمانـداری  بـه  نگرفتیـم  حقـوق 
مراجعـه کردیـم کـه صدای مـا را به گوش شـما 
برسـاند و شـاید فرجـی حاصـل شـود ولـی در 
عیـن نابـاوری نماینـده عالـی دولـت بـه مـا گفت 
شـهرداری پولتـون نـداره بده برویـد جزیره کار 

کنیدلطفـا رسـیدگی کنیـد.

نماینـده محتـرم پنـج شهرسـتان جنـوب کرمان 
لطفا سـرو سـامانی به ثبت اسـناد کهنـوج بدهید 

 قابل توجه مدیران درفاریاب
توسـط عـده ای از فرهنـگ دوسـتان و جوانـان 
فرهنگـی فاریـاب گروهـی در تلگـرام راه انـدازی 

شـده اسـت  بـه نـام فاریـاب تدبیـر و امید.
برای رسـیدگی مشـکات اجتماعی مـردم ،که در 
ایـن گـروه مشـکات بیان می شـود و مسـئولین 
پاسـخ مـی دهنـد کـه متاسـفانه تنهـا بخشـدار و 
اب روسـتایی  اداره  و  مدیـر جهـاد کشـاورزی 
در گـروه حضـور پیـدا کردند و پاسـخگو بودند 
ندادنـد  جوابـی  امـروز  بـه  تـا  مدیـران  دیگـر 
درخواسـت داریـم در ایـن گـروه حضوریابند و 

پاسـخگو باشـند

جناب فرماندار کهنوج 
با سام

چرا آب شـرب در کهنوج جیره بندی شـده اسـت 
از سـاعت 8شـب تا طلوع آفتاب شـهرک صنعتی 
و شـهرک آزادگان آب نیسـت مـدت 5مـاه اسـت 
کـه بدیـن منـوال اسـت لطفا دسـتور دهیـد منابع 

آبی مدیریت شـود. شـهروند

نماینده محترم پنج گنج 
لطفا پل رمشک پیگیری کنید

نماینده محترم پنج شهرستان 
لطفا تغییرات مدیران را پیگیری کنید

فطـرت انسـان بـه گونـه ای آفریـده شـده اسـت کـه 
توانایـی هـای بسـیاری دارد و این توانایـی ها بدون 
ارتبـاط با زیبایـی های طبیعی که در زندگی شـهری 
کـه همـان فضاهای سـبز می باشـند به افسـردگی و 
خمـودی مـی گرایـد و بالطبـع در پرتـو بهـره منـدی 
از فضـای سـبز خاقیـت هـای انسـان شـکوفه مـی 
گـردد. امـروزه مفهـوم شـهرها بدون وجـود فضای 
سـبز موثـر در اشـکال گوناگـون آن قابـل مقایسـه 

. نیست
در هـر دوره و زمانـی، بـا توجـه بـه دانـش و علـم 
بشـر، نیاز ها و خواسـته های او، شـرایط اجتماعی_

اقتصـادی، سیاسـی_ایدئولوژیکی، سـکونتگاه هـای 
مرتبطـی بوجـود می آیند و به نوعـی در خدمت رفع 
نیازهـای بشـری قـرار مـی گیرنـد. اولین سـکونتگاه 
هـا به شـکل روسـتاهای سـنتی بودنـد و جدیدترین 
آنهـا یعنـی ابـر شـهر ها بـا بیـش از 1۰ میلیـون نفر 

جمعیـت در پهنـه ایـن کـره خاکـی ایجاد شـده اند
یکـی از راه هـای رسـیدن بـه توسـعه پایدار داشـتن 
رفـاه و آسـایش در زندگـی جامعـه مـی باشـد کـه 
امـروزه تـاش همـه مسـئولین و دسـت انـدرکاران 
امـور جامعـه تامیـن رفـاه و آسـایش مـردم اسـت. 
و  مـادی  قسـمت  دو  بـه  زندگـی  رفـاه  و  آسـایش 
معنـوی یـا روحـی تقسـیم مـی شـود. کـه آسـایش 
روحـی و معنـوی مهمتـر از بقیـه عوامـل مـی باشـد 
یکـی از عوامـل بیرونـی تامیـن آسـایش و رفـاه در 
فضاهـای پر ازدحام شـهری فضاهای سـبز شـهری 
سـبز   فضـای  شهرسـازی  دیـدگاه  از  باشـد،  مـی 
عبارت اسـت از بخشـی از سـیمای شـهر که از انواع 

گیاهـان تشـکیل یافتـه اسـت. 
اگرچـه بیشـتر شـهروندان مقیـم شـهر از مزایـا و 
تاثیـرات غیـر مسـتقیم فضاهـای سـبز بـر زندگـی 
خـود آگاه نیسـتند امـا ایـن تاثیـر و کنـش متقابـل 
بـر  عـدم  و  سـبز  فضـای  از  برخـورداری  میـان 
خـورداری از آن بـر زندگی انسـان توسـط پژوهش 
هـای گوناگونـی به اثبات رسـیده اسـت کـه در قران 

و احادیـث هـم بـه ایـن مهـم توجـه شـده اسـت. 
نـگاه بـه فضای سـبز غـم های انسـان را مـی زداید. 
بـه او آرامش بخشـیده و اورا شـاد وخوشـحال می 

. کند
بهـره منـدی از فضـای سـبز حالـت یـاس و نومیدی 
را از انسـان دور کرده و شـور و امیدی در او ایجاد 

و یـا تقویت مـی کند.
 فضـای سـبز تاثیـری قابل توجه در درمـان بیماری 
ایـن  کـه  طـوری  بـه  دارد  روانـی  و  روحـی  هـای 
مشـکات بـا نـگاه کـردن به فضـا و مناظر سرسـبز 
و قدم زدن و نفس کشـیدن در فضای سـبز از میان 

رود.  می 
خداونـد درخـت را بـرای انسـان افریـد، از ایـن رو 
بایـد درخـت را بـکارد، آن را آبیاری کنـد و در حفظ 

آن کوشـا باشـد )حضرت محمـد،س(.
اثـرات فضـای سـبز در شـهرها کاهـش  مهمتریـن 
آلودگـی هـوا، کاهـش آلودگـی صوتـی، تعدیـل دما، 
افزایـش رطوبـت نسـبی، تلطیـف هـوا و جـذب گـرد 
و غبـار اسـت. سـایر اثرات فضای سـبز در شـهرها 
نسـبی هسـتند ولـی مجموعـه اثـرات فضـای سـبز 
حضـور آنهـا را در شـهرها اجتنـاب ناپذیـر می کند. 
بـه طـوری که بدون وجود آن ممکن نیسـت شـهرها 
پایـدار بماننـد. بنابرایـن اگـر فضای سـبز بـه عنوان 
جزیـی از بافـت شـهرها و نیـز بخشـی از خدمـات 
شـهری ضـرورت یافتـه باشـد، نمـی توانـد جـدا از 
نیازهـای جامعـه شـهری باشـد. از ایـن رو فضـای 
سـبز بایـد از نظـر کمـی و کیفـی متناسـب بـا حجـم 
بـه شـرایط  بـا توجـه  فیزیکـی شـهر، سـاختمانها، 
)خیابانهـا و جـاده هـا( و نیـاز های جامعـه، از لحاظ 
روانـی، گـذران اوقـات فراغـت و نیازهای بهداشـتی 
بـه  بتوانـد  تـا  شـود  سـاخته  شـهر  اکولوژیکـی 
عنـوان فضـای سـبز فعـال بازدهـی زیسـت محیطی 

مسـتمری داشـته باشـد.
متاسـفانه شـهر کهنـوج از فضـای سـبز نامناسـب 
و بـدون برنامـه ریـزی برخـوردار اسـت کـه ایـن 

مهـم توجـه مسـئوان شـهری و شهرسـازی را مـی 
طلبـد کـه بـا توجه به خشـک بـودن و گرمای شـدید 
منطقـه و نیازهـای روحـی و روانـی مـردم اقـدام به 
فضاسـازی و ایجـاد پـارک هـای جدیـد و سـبز و 
بلوارهـای سـبز و کاشـت درخـت در آن هـا کنند که 

در ایـن راسـتا پیشـنهادهایی ذکـر مـی شـود.
پیشـنهاد مـی شـود فرهنـگ منطقـه  را در طراحـي 
فضـاي سـبز دخیـل کنیـد، یعنـی بیشـتر از درختان 

وگیاهـان بومـی در طراحـی هـا اسـتفاده کنیـد.
پیشـنهاد می شـود برای توسـعه فضای سبز شهری 
از روش های آمایش سـرزمین اسـتفاده شـود، یعنی 
بـرای تصمیم گیـری در مـورد توسـعه فضای سـبز 
طبیعـی  عوامـل  آن(،  بـرای  الگـو  )تعییـن  شـهری 
)تـوان اکولوژیکی منطقه( و عوامل انسـانی )شـرایط 
شـوند؛  ادغـام  یکدیگـر  بـا  اجتماعـی(  اقتصـادی- 
سـپس برنامه ریـزی نهایی بـرای اجرا ارائه شـود تا 
توسـعه فضای سـبز شـهری، بازدهی محیط زیستی 
مسـتمری داشـته باشـد و در واقـع گامـی به منظـور 

توسـعه پایـدار محیط زیسـتی برداشـته شـود.
پیشـنهاد مـی شـود بـا توجه به رشـد ناموزن شـهر 
و تخریـب فضـاي سـبز و زمیـن هـاي حاصـل خیز 
ازم اسـت کـه قوانینـي اتخـاذ گـردد کـه از قـدرت 
اجرایي برخوردار باشـد و هر گونه سـاخت و سـاز 
را مشـروط بـر اختصاص زمیني براي فضاي سـبز 

گرداند. 
در شهرسـتان کهنـوج بـا توجـه بـه اقلیـم آن کـه از 
فضـاي سـبز طبیعـي محروم مي باشـند ازم اسـت 
نگاهـي  بـا  دهنـد.  ویـژه  اهمیتـي  بـه فضـاي سـبز 
گـذرا در پارکهـای شهرسـتان مـي تـوان بـه قدمـت 
آن پـي بـرد کـه بیشـتر ایـن پـارک هـا در چنـد دهه 
اخیـر ایجـاد شـده اسـت. ولـي بـا ایـن وجـود حـد 
سـرانه فضـاي سـبز با رشـد جمعیـت کاهـش یافته 
و جوابگـوي ایـن جمعیـت نبـوده اسـت. در مرحلـه 
اول نیـاز اسـت کـه تمـام نیـروي کاري شـهرداری 
تخصـص ازم را داشـته باشـند، زیـرا زمانـي کـه 

طراحـان غیر متخصص باشـند از مـردم انتظار نمي 
رود کـه در قبـال فضـاي سـبز شـهر خـود مسـئول 
باشـند، لـذا متخصصـان امـر در ایـن زمینـه بـکار 
گرفتـه شـوند و هـم در جهت اسـتفاده صحیح مردم 
از ایـن فضـای بوجـود آمـده از طریـق شـبکه هـای 
اجتماعـی و رسـانه هـا و یـا نوشـتن پارچـه و بنـر 
و نصـب آن در سـطح شـهر فرهنـگ سـازی ازم به 

آید. وجـود 
و  منطقـه  بومـي  هـاي  گونـه  شـود  مـی  پیشـنهاد 
اسـتفاده بیشـتر از گونـه هـاي بومـي درطراحـي و 

فضـای سـبز شناسـایی شـود. کاشـت 
اتخـاذ قوانینـي کـه هر گونه سـاخت و سـاز و ایجاد 
شـهرک هـای جدیـد و واگـذاری زمیـن را ملـزم بـه 

اختصـاص مکانـي بـراي فضـاي سـبز کند.
پیشـنهاد مـی شـود در تپـه هـای مربـوط بـه مقبره 
شـهدای گمنـام، با رایزنـی و چانه زنی بـرای گرفتن 
بودجه کافی از وزارت کشـور و سـازمان شهرداری 
هـا  فضـای سـبزی همانند پارک شـهر کـه در تغییر 

چهـره شـهر تاثیر فراوانـی دارند ایجاد شـود.
آنجـا کـه بایـد سـخن درسـت گفـت، در خاموشـی 

خیـری نیسـت. حضـرت علـی )ع(. نهـج الباغـه

علی سااری خالص

فضای سبز کهنوج و راهکارهایی برای افزایش آن

چـک سـندی اسـت کـه بـر طبـق آن صاحب حسـاب 
بانکـی بـا صـدور چـک مـی توانـد خـودش شـخصا 
و یـا بـا تحویـل چک بـه فرد دیگـر، از حسـاب بانکی 
خـود پـول برداشـت کنـد. بـه گـزارش مشـرق، چک 
سـندی اسـت که بـر طبـق آن صاحب حسـاب بانکی 
بـا صـدور چـک مـی توانـد خـودش شـخصا و یـا با 
تحویـل چـک بـه فـرد دیگـر، از حسـاب بانکـی خـود 
پـول برداشـت کند.صـادر کننـده چک بایـد در تاریخ 
منـدرج در آن معـادل مبلـغ مذکـور در بانـک محـال 
علیـه وجـه نقـد داشـته باشـد و نباید تمام یا قسـمتی 
از وجهـی را کـه بـه اعتبـار آن چـک صـادر کـرده 
بـه صورتـی از بانـک خـارج نمایـد یـا دسـتور عـدم 
پرداخـت وجـه چـک را بدهـد و نیـز نبایـد چـک را به 
صورتـی تنظیـم نماید کـه بانک به عللـی از قبیل عدم 
مطابقـت امضـاء یـا قلم خوردگـی در متـن چـک یـا 
اختـاف در مندرجـات چـک و امثـال آن از پرداخـت 
وجـه چـک خـودداری نمایـد. هـرگاه در متـن چـک 
شـرطی بـرای پرداخت ذکر شـده باشـد بانـک به آن 

شـرط ترتیـب اثـر نخواهـد داد.
دارنده چک

کسـی اسـت که چک بـه نام او صـادر می شـود یا از 
طریـق ظهرنویسـی بـه او منتقل می شـود یـا چک در 
وجـه حامـل را در اختیـار دارد و می تواند با مراجعه 
بـه بانـک مبلـغ منـدرج در متـن چـک را مطالبـه کنـد. 
کسـی کـه چـک در وجه وی صـادر شـده مي تواند با 
ظهرنویسـي آنـرا بـه شـخص دیگـری واگـذار نماید، 
بشـرطی کـه صادرکننـده حـق انتقـال چـک را از وی 

سـلب نکرده باشـد.
کدام چک ها قابل شکایت کیفری نیستند؟

1-چـک دارای سـر رسـید )وعـده دار( یعنی چکی که 
بـرای تاریخ آینده صادر شـده باشـد.

2-چکی که اصوا بدون تاریخ  صادر شده باشد.
۳- چـک سـفید امضـاء )چکی کـه صادرکننـده،آن را 
فقـط امضـا کـرده و بقیه متن چک را شـخص دیگری 

بعدا نوشـته باشد.(
۴-چکـی کـه در متن آن ، شـرطی ذکر شـده باشـد یا 
بـه موجـب یک قـرارداد یـا توافـق نامه جداگانـه ای ، 

مشـروط باشد .
5- چکی که بابت تضمین صادر شده باشد.

6- چکـی کـه بابـت معامـات نامشـروع مثـل بهـره 
)ربـا( صـادر شـده باشـد .

ایـن قبیـل چکهـا فقـط از طریق حقوقـی قابـل مطالبه 
. هستند

محمد رضا زمانی ـ وکیل پایه یک دادگستری
منبع: میزان

کدام چک ها قابل شکایت کیفری نیستند؟ 

بانـک جهانـی بـا بیان این کـه حـدود ۳۰ میلیارد دار 
از دارایـی های بلوکه شـده ایران پـس از برجام آزاد 
شـده اسـت اعام کـرد اقتصاد ایـران به دلیـل متنوع 
تر بودن آسـیب کمتری نسـبت به سـایر کشـورهای 

خاورمیانـه از افـت قیمت نفت متحمل شـده اسـت.
بـه گـزارش تسـنیم، بانـک جهانـی طـی گزارشـی بـا 
طـرح ایـن پرسـش که ایـران چگونـه به ارزان شـدن 
نفـت واکنـش نشـان مـی دهد؟ نوشـت: کاهـش قیمت 
نفـت بـه اقتصـاد ایـران آسـیب زده، امـا ایـن آسـیب 
کمتـر از آسـیبی بـوده کـه بـه دیگـر تولیـد کننـدگان 
ایـن  اقتصـاد  زیـرا  اسـت.  وارد شـده  منطقـه  نفـت 
کشـور در مقایسـه بـا دیگـر تولیـد کننـدگان نفـت، 

متنـوع تـر اسـت و بنابراین وابسـتگی 
کمتری بـه درآمدهای نفتـی دارد. نفت 
حـدود ۳۰ درصـد از درآمدهای دولت 

ایـران را تشـکیل مـی دهد.
از  همچنیـن  المللـی  بیـن  نهـاد  ایـن 
تولیـد  ای  هـزار بشـکه  افزایـش 6۰۰ 
اجرایـی  پـی  در  ایـران  نفـت  روزانـه 
 )2۰16 ژانویـه   16 برجـام)از  شـدن 
خبـر داده و اعـام کـرد دولـت ایـران 
افزایـش ایـن رقم بـه 8۰۰ هزار بشـکه 
در  را  امسـال  تابسـتان  در  روز  در 
برنامـه دارد کـه بدیـن ترتیـب تولیـد 
نفـت ایـران بـه سـطح قبـل از تحریـم 

رسـید. خواهـد   )2۰1۴ از  ها)قبـل 
بانـک جهانـی در ادامـه گـزارش خـود از آزادی ۳۰ 
از  پـس  ایـران  شـده  بلوکـه  دارایـی  دار  میلیـارد 
برجـام خبـر داد و نوشـت: بر اسـاس برجـام، حدود 
۳۰ میلیـارد دار از دارایـی هـای بلوکـه شـده ایـران 
آزاد شـده و این کشـور اجـازه یافته بـه دارایی های 

خـود در خـارج از کشـور دسترسـی پیـدا کنـد.
ایـن گـزارش افـزود: دولـت اقداماتـی را بـه منظـور 
بودجـه خـود  بـر  نفـت  ارزان شـدن  تاثیـر  کاهـش 
صـورت داده کـه مـی تـوان بـه افزایـش اخـذ مالیات 
از سـازمان هایـی اشـاره کـرد کـه قبـا از پرداخـت 

مالیـات معـاف بودنـد. 

بانک جهانی: 
۳۰ میلیارد دار پول بلوکه شده ایران پس از برجام آزاد شد

کیبورد بی سیم نخرید!
کیبـورد هـای بـی سـیم کـه مـدت زیـادی اسـت در میـان 
کاربـران رایج شـده اسـت، به راحتی توسـط هکـر ها قابل 
هک شـدن هسـتند و آن ها کلمات تایپ شـده را می توانند 

. ببینند

بـه گـزارش کلیک، برخـی محقققـان امنیتی اعام کـرده اند 
کـه کیبـورد هـای بـی سـیم بـه راحتی هـک خواهند شـد و 
هکـر هـا مـی توانند آنچه که شـما تایـپ می کنیـد را ببینند. 
پـس بـا ایـن روش بـه راحتـی کلمات عبـور و نـام کاربری 

حسـاب های شـما قابل دسـتیابی خواهـد بود.
در کل هشـت تولیـد کننـده کیبـورد هـای بـی سـیم وجـود 
دارد و میلیـون هـا نفـر از ایـن کیبورد ها اسـتفاده می کنند 
کـه از طریـق امـواج و بلوتـوث متـن هـا را می نویسـند که 

مـی شـود آن هـا را ردیابـی کرد.
در وبسـایت BASTILLE لیسـت کیبـورد هـای مشـکل دار 
و ناامـن منتشـر شـده اسـت امـا گفته می شـود کـه به جز 
ایـن لیسـت، کیبـورد هـای دیگـری هـم وجـود دارنـد کـه 
همیـن مشـکات را دارنـد. پـس نمـی شـود بـه طـور قطـع 
لیسـت آن هـا را بـه همین چنـد کیبورد اعام شـده محدود 

کرد.
اگرچـه ایـن مشـکل شـناخته شـده اسـت، اما شـرکت های 
امنیتـی و تولیـد کننـده ی کیبورد هیـچ کاری برای برطرف 
کـردن آن نکـرده انـد و به کاربـران در باره ی آن هشـدار 

نـداده انـد. محققـان توضیح مـی دهند که:
امـا راه حـل چیسـت؟ اینکـه بـه کیبـورد های قدیمـی روی 
بیاوریـم یـا از کیبورد هـای بلوتوثی با امنیت باا اسـتفاده 

؟ کنیم

زردچوبه به پیشگیری از 
سرطان روده کمک می کند

بـه گفتـه محققـان، مـاده نارنجـی زردچوبـه موسـوم بـه 
بـه  اسـت.   ضدسـرطانی  خـواص  از  مملـو  کورکومیـن 
گـزارش خبرنـگار مهـر، کورکومیـن، مـاده فعـال در ادویه 
زردچوبه اسـت و سـیلیمارین مـاده موجـود در خار مریم 
اسـت که بـرای درمـان بیمـاری کبدی اسـتفاده می شـود.

دانشـمندان دانشـگاه سـنت لوئیـس آمریـکا دریافتـه انـد 
مخلـوط ایـن دو ترکیـب گیاهی کـه دارای خـواص دارویی 
هسـتند، در درمـان بیمـاری ها امیدبخش اسـت. تیم تحقیق 
در این مطالعه، رشـته ای از سـلول های سـرطان روده را 

در قالـب مـدل آزمایشـگاهی بررسـی کردند. 
کورکومیـن  بـا  ابتـدا  هـا  سـلول  درمـان  دریافتنـد  آنهـا 
درمـان  از  موثرتـر  مراتـب  بـه  سـیلیمارین  بـا   و سـپس 
سـلول هـا فقـط بـا یکـی از ایـن ترکیبـات بـه تنهایـی بـه 
ازکیـل،  اوتایاشـانکر  اسـت.  سـرطان  بـا  مقابلـه  منظـور 
عضـو تیـم تحقیـق، در ایـن بـاره مـی گویـد: »ترکیـب ایـن 
فیتوشـیمیایی هـا مانـع از تکثیـر و گسـترش سـلول هـای 
سـرطان روده مـی شـود. بعـاوه زمانیکـه سـلول هـای 

سـرطانی ابتـدا در معرض کورکومین و سـپس در معرض 
سـیلیمارین قـرار مـی گیرنـد، تعـداد بیشـتری از سـلول 
هـا مـی میرنـد.« وی در ادامـه مـی افزایـد: »ایـن ترکیبـات 
فیتوشـیمیایی مـی تواننـد شـیوه هـای درمانـی جایگزینـی 
بـرای درمـان سـرطان بـوده و مانـع از عـوارض جانبی و 

مسـمومیت ناشـی از شـیمی درمانـی شـوند.«

اعتمـاد  ایجـاد  عوامـل  از جملـه  پوسـت  زیبایـی 
بـه نفـس در افـراد اسـت ولـی مـی تـوان برخـی 
مشـکات پوسـتی ماننـد لکـه هـا و نواحـی تیـره 
طبیعـی  خوراکـی  مـواد  بـا  را  آن  سـطح  روی 

کـرد.  برطـرف 
بـه گـزارش کارشناسـان بـه افـرادی کـه دچـار 
مشـکات پوسـتی چـون خال هـای سـیاه، نواحی 
تیـره در پوسـت و یا مشـکل رنگدانه هـای با رنگ 
هـای متفـاوت بـر روی بـدن خود هسـتند توصیه 
مـی کننـد از موثرترین ماسـک هـای خانگی برای 

درمـان ایـن مشـکل اسـتفاده کنند. 
گفتنـی اسـت، پـره هـای سـیب زمینـی خـام یکـی 
از ماسـک هـای فـوق العـاده مفیـد بـرای درمـان 
اختـاات پوسـتی اسـت، در سـیب زمینـی منابـع 
مغـذی از گـروه ویتامیـن B و سـایر مـواد معدنی 
مفیـد وجـود دارد کـه می تـوان با قـرار دادن ایه 
هـای سـیب زمینی تـازه و خنـک بر روی پوسـت 

آن را آبرسـانی کـرد.
 بـرای رفـع حلقـه هـای تیـره دور چشـم نیـز می 

تـوان از سـیب زمینـی اسـتفاده کـرد و تنهـا کافی 
مناطـق  در  را  تـازه  زمینـی  سـیب  بـرش  اسـت 
آسـیب دیـده دور چشـم بـه مـدت 1۰ دقیقـه قرار 
افـرادی کـه دارای پوسـت  داد. کارشناسـان بـه 
بسـیار خشـک هسـتند توصیـه مـی کننـد سـیب 
زمینـی را قبـل از اسـتفاده بـه عنـوان ماسـک در 
آب قراردهنـد تـا اثـر نـرم کنندگـی سـیب زمینـی 

بیشـتر شـود.
 سـرکه سـیب مـاده موثـر دیگری بـرای محافظت 
از پوسـت اسـت و مـی توان با آغشـته کـردن یک 
پنبـه بـه سـرکه و پاکسـازی نواحـی مـورد نظـر 
2 الـی سـه بـار در روز بـه پوسـتی درخشـان و 

بـدون لـک یـا تیرگـی دسـت یافت.
 بـرای اثـر گـذاری سـرکه سـیب در ایـن روش 
مـاه  یـک  حداقـل  مـدت  بـه  آن  انجـام  مراقبتـی 
توصیـه مـی شـود و افـرادی کـه دارای پوسـت 
سـرکه  بـا  شستشـو  تحـت  و  هسـتند  حسـاس 
سـیب دچـار سـوزش می شـوند مـی تواننـد پس 
را  محـل  گـرم  آب  بـا  پوسـت  آغشـته شـدن  از 

دهنـد. شستشـو 
زردچوبـه نیـز بـه دلیـل دارا بـودن اثـرات ضـد 
رفـع  بـرای  توانـد  مـی  قـوی  بسـیار  التهابـی 
گیـرد.  قـرار  اسـتفاده  مـورد  پوسـتی  مشـکات 
ایـن ادویـه مـی توانـد رنگدانه های ناشـی از جای 
جـوش هـا را از بیـن ببرد و برای اینـکار افراد می 
تواننـد یـک الی دوبـار در هفته از ماسـک زرچوبه 
کـه بـا آب بـه شـکل یـک خمیـر درآمـده اسـت 
اسـتفاده کـرده و آن را بـر روی پوسـت صـورت 
خود قرار دهند و پس از گذشـت 15 دقیقه خشـک 

صـورت خـود را بـا آب گرم شستشـو دهند.

راه هایی برای خداحافظی با لک های پوست صورت 
+دستورالعمل 

دو قاتل فراری پس از دو سال 
به چنگ قانون گرفتار شدند 

 

بـه گفتـه آقـای شـیروانی باز پـرس شـعبه اول دادسـرای 
عمومـی شهرسـتان قلعـه گنـج،  دوسـال قبل در روسـتای 
افـراد  یـا  فـرد  توسـط  سـاله   26 خانمـی  سـلمی  ریـگ 

ناشـناس در رختخـواب بـه قتـل رسـید. 
وی افـزود اقدامـات اولیـه انجـام شـده جهـت دسـتگیری 
متهمـان بـی نتیجـه مانـد، تـا اینکـه باپیگیـری وهمـکاری 
هـای  تـاش  و  اسـتان  آگاهـی  دادسـرا،پلیس  منسـجم 
شـبانه روزی پلیـس آگاهـی شهرسـتان قلعـه گنـج، پس از 
شناسـایی متهمـان معلـوم شـد کـه دونفـر متهم بنـام های 
)مـ  ز( )الـفـ  ز( کـه دایـی و پسـر دایی مقتـول بوده و پس 
از قتـل متواری شـدند و جهت مخفی شـدن بـه بندر عباس 
رفتـه وسـپس بـه شهرسـتان چالـوس در اسـتان گلسـتان 

 . یختند گر
وی افـزود متعاقب اقدامات انجام شـده فنی مشـخص شـد 
متهمیـن دوبـاره بـه بندرعبـاس برگشـتند ودر یـک اقـدام 
اطاعاتـی در مخفیگاهـی در شـهر بندرعبـاس کـه با اسـم 
جعلـی مخفـی شـده بودنـد دسـتگیر شـده وبـه مقامـات 
قضایـی تحویـل، و پرونـده پس از تکمیل بـه دادگاه کیفری 

اسـتان کرمان ارسـال شـد.
بازپـرس شـیروانی باتوجـه بـه انگیـزه نـش ـ ت گرفتـه از 
گفـت  ناموسـی  مسـائل  متعصبانـه  و  جاهانـه  برخـورد 
:ازم اسـت کـه در ایـن گونـه مسـائل اجتماعـی فرهنـگ 
سـازی شـود تـا افـراد جامعـه متعصبانـه نسـبت بـه ایـن 

گونـه مسـائل خودسـرانه اقـدام نکننـد. 

محمدحیدری خبرنگار صداوسیما



 سال اول ـ شماره 35 ـ پنجشنبه 14مرداد 1395- یک ذی القعده 1437

ュも畢山ヤ イ事糎
گستره توزیع: هرمزگان کرمان سیستان و بلوچستان

باتدبیر دکتربیانی مقدم 
خطوط توسعه بهداشت منوجان ترسیم شد

هـای  وخواسـته  منوجـان  بـه  سفروزیربهداشـت  طـی 
شـد  ترسـیم  بهداشـت  توسـعه  خطـوط  مقـدم  دکتربیانـی 
ودکتربیانـی مقـدم توانسـت قلـه هـای نظـام سـامت رافتـح 
کنـد ودکتربیانـی مقدم ریـس مرکزبهداشـت منوجان فرصت 
راغنیمـت شـمرده ویکایک خواسـته های خـودش راطی نامه 
ای سرگشـاده مطـرح کـرد اکنـون خواسـته هـای دکتربیانی 
مقـدم  ودکتربیانـی  انـد  شـده  محقـق  یکـی  یکـی   مقـدم 

فهرسـت وار انهـا رابـه رشـته تحریـردراورده که بد نیسـت 
باهم به این فهرسـت نگاهی اجمالی داشـته باشـیم 1-احداث 
تخصصـی  کلینیـک  600متر2-احـداث  اوژانـس  سـاختمان 
وتااسـمی  دیالیـز  بخـش  سـاختمان  600متر3-احـداث 
4-احداث سـه واحـد پانسـیون جهت پزشـکان متخصص5-

خریـداری 2-دسـتگاه همودیالیـز 6-افزایـش چـارت نیروی 
انسـانی از32بـه 64تخـت خـواب کـه درحـال حاضر64تخت 

فعـال میباشـد 7-احـداث بخـش ای سـی یـو
شبکه بهداشت :

سـاخت وافتتـاح خانـه بهداشـت چشـمه وشـکراباد ؛سـاخت 
؛تجهیـز  مرکزبهداشـت  نگهبانـی  بهداشـتی  هـای  سـرویس 
هـای  دوربیـن  بـه  مرکزبهداشـت  ومحوطـه  سـاختمان 

وتعمیردیوارمرکزبهداشـتی  محوطـه  ؛بهسـازی  مداربسـته 
گرماهی؛تعمیرخانـه  بهداشـت  ؛تعمیرخانـه  ابـاد  حسـین 
؛تجهیـز  ابـاد  غریـب  بهداشـت  ؛تعمیرخانـه  بنـک  بهداشـت 
پزشـک  پانسـیون  مرکزطالقان؛تجهیـز  پزشـک  پانسـیون 
مرکزگشـمیران؛رنگ  درمانـگاه  مرکزدهنو؛تعمیرسـاختمان 
امیـزی سـاختمان ستادمرکزبهداشـت وتجهیزستاد؛سـاخت 
خانـه بهداشـت تـم زردان سـااراباد خالـق ابـاد باپیشـرفت 
متوسـط نودوپنـچ درصد ؛سـاخت خانـه بهداشـت وافتتاحیه 

دهنو؛یوسـف  اموزی؛پورشـعبان؛مراداباد؛چیل  چـاه  انهـا: 
ابـاد ؛ چـاه غامحسـین ؛خریـداری چهـل ونه دسـتگاه رایانه 
توالـت  235چشـمه  ؛سـاخت  بهداشـت  هـای  خانـه  جهـت 
درمناطق روسـتایی ؛بهسـازی محوطه ستادشـبکه بهداشـت 
سـالن  راه؛سـاخت  واداره  شـهرداری  باهمـکاری  ودرمـان 
امـوزش سـامت مرکزبهداشـت بـه متراژدویسـت وشـصت 
وتجدانـو  طالقـان  مرکزبهداشـت  زنـی  ؛کلنـگ  مترمربـع 
هرکـدام بـه متراژسـیصدمترمربع ودوواحـد خانـه پزشـک 
وسـرایداربه مبلـغ 1400ملیـون تومـان از اعتبـارات وزارت 
بهداشـت ؛راه انـدازی سـامانه سـیب در خانه های بهداشـت 
ومراکزبهداشـتی درمانـی خریـد اینترنـت پرسـرعت ؛خریـد 
یـازده سیسـتم کامپیوتررایانـه ی کـردن پذیـرش درمانگاها

در بخـش شـبکه بهداشـت تعمیروتجهیـز کامـل خانـه هـای 
بهداشـت تجدانـو ؛چـاه شـاهی ؛حسـین ابـاد؛ دهنـو؛ بجگان؛ 
گردن کرم ؛ ماهکنـگان ؛رور؛چاریان؛کموکین؛وتعمیروتجهیز 
مرکـز  مامـای  مرکزبجگان؛پانسـیون  پزشـک  پانسـیون 
بجگان؛پانسـیون خانم ها درمحوطه مرکزبهداشت؛پانسـیون 
واحـد  نـودژ؛  مامـای  ؛پانسـیون  ابـاد  حسـین  پزشـک 
وسـاخت  ابـاد  ومرکزحسـین  قلعـه  مرکـز  دندانپزشـکی 
پارکینـگ سـتاد مرکز بهداشـت؛ انبـار جدید مرکز بهداشـت؛ 
انبـار جدیـد دارویی مرکز بهداشـت با حضـور رئیس محترم 
دانشـگاه علـوم پزشـکی بـه عنـوان فاتـح قلـه هـای سـامت 
ایـن خطـه  بـه  کـه سفروزیربهداشـت  اسـت  اهمیـت  حایـز 

برشـتاب ایـن پروژهـا کمـک شـایانی کـرد
شبکه بهداشت :

سـاخت وافتتـاح خانـه بهداشـت چشـمه وشـکراباد ؛سـاخت 
سـرویس هـای بهداشـتی نگهبانـی مرکـز بهداشـت ؛ جهیـز 
هـای  دوربیـن  بـه  بهداشـت  مرکـز  محوطـه  و  سـاختمان 
مداربسـته ؛بهسـازی محوطه و تعمیر دیوار مرکز بهداشـتی 
گرماهی؛تعمیرخانـه  بهداشـت  ؛تعمیرخانـه  ابـاد  حسـین 
ابـاد؛ تجهیـز  ؛ تعمیرخانـه بهداشـت غریـب  بنـک  بهداشـت 
پزشـک  پانسـیون  مرکزطالقان؛تجهیـز  پزشـک  پانسـیون 

مرکـز دهنو؛ تعمیر سـاختمان درمانگاه مرکزگشـمیران؛رنگ 
امیـزی سـاختمان ستادمرکزبهداشـت وتجهیزستاد؛سـاخت 
خانـه بهداشـت تـم زردان سـااراباد خالـق ابـاد باپیشـرفت 
متوسـط نودوپنـچ درصد ؛سـاخت خانـه بهداشـت وافتتاحیه 
انها:چـاه امـوزی؛ پورشـعبان؛ مرادابـاد؛ چیل دهنو؛ یوسـف 
ابـاد ؛چـاه غامحسـین ؛ خریـداری چهـل ونه دسـتگاه رایانه 
توالـت  235چشـمه  سـاخت  بهداشـت؛  هـای  خانـه  جهـت 
درمناطق روسـتایی ؛ بهسـازی محوطه سـتاد شبکه بهداشت 
ودرمـان بـا همـکاری شـهرداری و اداره راه؛سـاخت سـالن 
اموزش سـامت مرکز بهداشـت به متراژ دویسـت وشـصت 
وتجدانـو  طالقـان  بهداشـت  مرکـز  زنـی  ؛کلنـگ  مترمربـع 
هرکـدام بـه متراژسـیصدمترمربع و دو واحـد خانـه پزشـک 

وسـرایداربه مبلـغ 1400ملیـون تومـان از اعتبـارات وزارت 
بهداشـت ؛راه انـدازی سـامانه سـیب درخانـه های بهداشـت 
ومراکزبهداشـتی درمانـی خریـد اینترنـت پرسـرعت؛ خریـد 
یـازده سیسـتم کامپیوتررایانـه ی کـردن پذیـرش درمانگاها

7- خریـداری تجهیـزات بیمارسـتان بـه مبلـغ یـک میلیـارد 
دسـتگاه  یـک  خریـد  ازجملـه  تومـان  ملیـون  ودویسـت 
بیهوشـی ویـک دسـتگاه همودیالیز8-جـذب متخصص جراح 
عمومـی وبیهوشـی درسـال 94بـه مـدت ده مـاه که بـه علت 
اسـتقبال منتفـی شـد 9-پزشـکان متخصـص شـاغل  عـدم 
دربیمارسـتان هـم اکنـون متخصص اطفـال داخلـی وعفونی 
10-افتتـاح وراه اندازی دوواحد خانه پزشـک دربیمارسـتان 
هرکـدام بـه متراژهشـتادوپنچ مترمربـع 11-سـاخت اتاق ار 

انـدازی دیالیـز بیمارسـتان بـه زودی شـاهد  او جهـت راه 
انـدازی بخـش دیالیـز خواهیـم بـود 12-مجوزسـاخت  راه 
بنـای  وافزایـش  مترمربـع  پانصـد  متـراژ  بـه  زایشـگاه 
امبوانـس  دسـتگاه  یـک  خریـد   -13 اورژانـس  سـاختمان 
جهـت بیمارسـتان 14-خریـد تلویزیـون ویخچـال جهت اتاق 

هـای بیمارسـتان بخـش بسـتری
بیمارستان

 -1 سـاخت اتاق امحازباله بیمارسـتان امام حسـین منوجان 
2-سـاخت سـردخانه اتـاق بیمارستان3-سـاخت نمازخانـه 
بیمارسـتان امام حسـین 4-سـاخت پارکینگ 5- رنگ امیزی 
اطفـال واتـاق عمـل 6-سـاخت پانسـیون  و نقاشـی بخـش 

بیمارستان

یـک  اینکـه در  بـا  فاریـاب  شـهرداری 
مـاه گذشـته در بدتریـن وضعیت مالی 
و اقتصـادی در نبـود شـهردار به سـر 
مـی برد سـرکار خانم  معظمـه تاجیک 
بـا مدیریـت منابع موجود توانسـت این 
شـهرداری را از نابسـامانی نجات دهد 
و فعالیتهـای انجـام داده اسـت  بشـرح 

ذیـل می باشـد.
1- زیر سـازی و آسـفالت خیابان عطا 

تاجیک
فضـای  آب  پمـپ  تجهیـز  و  حفـر   -2

شـهرداری سـبز  
بـا  شـهر  سـطح  کل  گیـری  لکـه   -3
درخواسـت 32/410کیلوگرم  آسـفالت

4- پرداخـت یـک مـاه حقـوق بـه کلیـه 
پرسـنل

5- پیگیـری قیـر یارانـه ای جهـت زیـر 
سـازی و آسـفالت معابـر

6- تعمیر ماشین اات 
معظمه تاجیک
سرپرست شهرداری فاریاب

عملکرد یک ماهه سرپرست شهرداری فاریاب


