
فرمانـده پایـگاه خلبانـان شـهید بـرادران دلحامـد 
کنـارک بـا بیان اینکه مشـکل فـرودگاه جدیـد چابهار 
فنـی اسـت، گفـت: بهتریـن مکان برای سـاخت شـهر 
فرودگاهـی سـواحل مکـران، کنارک و محدوده شـمال 
فـرودگاه فعلـی اسـت چـون بـا این اقـدام تمـام موارد 

فنـی و الزامـات امنیتـی و نظامـی رعایـت می شـود.
بـه گـزارش مکـران از کنـارک، امیـر سـرتیپ دوم 
خلبـان همایـون حیـدری روز پنجشـنبه در نشسـت 
خبـری بـا اصحاب رسـانه چابهـار اظهار داشـت: ارتش 
براسـاس قانـون اساسـی حافظ منافع مردم و حراسـت 

از آسـمان، زمیـن و دریـا کشـور اسـت و همـواره بـا 
بویـژه سـواحل  مناطـق مختلـف  توسـعه  بـر  تاکیـد 
مکران و اسـتان سیستان وبلوچسـتان، همراه و همگام 
بـا مردم و مسـووالن اسـت .وی بـا بیان اینکه سـاخت 
فـرودگاه در محـدوده شـمال فـرودگاه فعلـی کمترین 
هزینـه را برای کشـور دارد و مطالعات مختلف، خطوط 
قرمـز و حریـم هوایـی و مـکان دلتـا و چارلـی پایـگاه 
هوایـی نیـز نقـض نمی شـود، گفـت: مکانـی کـه برای 
سـاخت فـرودگاه چابهـار در نظـر گرفته شـده منطقه 
چارلـی ۲۱ و ۵۱ و دلتـا ۲۱ )یعنـی منطقـه تیراندازی 

هـوا بـه زمیـن، هـوا به هـوا و  زمیـن به هـوا و آموزش 
خلبانان و منطقه احتیاط( محسـوب می شـود و وقتی 
جنگنـده هـا از فـرودگاه کنـارک پـرواز مـی کنند بعد 
از یـک دقیقـه و۲۰ ثانیـه به این محدوده می رسـند و 
کارهـا از همیـن نقطـه شـروع می شـود که با سـاخت 
فـرودگاه چابهـار عمـا بایـد پایـگاه هوایـی کنـارک و 
فرودگاه آن کاما تعطیل و بسـته شـود که این مسـاله 
امـکان پذیر نیسـت، این منطقه محدوده ای اسـت که 

نباید کسـی بـه آن نزدیک شـود.
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امیر سرتیپ دوم خلبان همایون حیدری

ساخت فرودگاه چابهار موجب نابودی فرودگاه نظامی 
کنارک و کال پایگاه نظامی دهم شکاری می شود  

  مردم ایران خواهان صلح هستند؟

 از خودشان 
بپرسید ...

مکران: حسـن روحانـی، رئیـس جمهـور گفتـه 
اسـت: »امـام حسـن )ع( صلـح کرد چـون اکثریت 
جامعـه صلـح می خواسـت و وقتـی بـه او اعتـراض 
کردنـد گفتند شـما ۱۰ نفـر یا ۲۰ نفـر همۀ مردم 
نیسـتید. وقتی اکثریـت جامعـه صلـح می خواهـد 

بایـد صلـح را انتخـاب کرد.«
و کیهـان هـم بـه او تاختـه کـه: »روشـن اسـت 
کـه بحث هـای جنـاب روحانـی دربـاره صلـح امام 
حسـن)ع( مربوط به سرنوشـت مذاکرات هسـته ای 
اسـت  چندمین بـار  رئیس جمهـوری  و  اسـت 
که اصـرار دارد صلـح امـام حسـن)ع( را مصـادره 
بـه مطلـوب کنـد و بـه خیانـت برخـی خـواص و 
فرماندهـان لشـکر در ایـن صلح تحمیلی نپـردازد؛ 
امـا چـرا؟! آیا فصـل خیانـت یارانـی مانند عبیداهلل 
بـرای  تعمـدی  یـا  نکـرده  مطالعـه  بن عبـاس را 

کتمـان ایـن فصـل مهـم وجـود دارد؟!
اگـر صرفـاً طرفیـن مـی خواهند بحـث تاریخی 
کننـد، ادامـه اش مـی توانـد مفیـد باشـد ولی هم 
خودشـان و هـم مـا مـی دانیم کـه هـدف، فراتر از 
تحلیـل تاریخ اسـام اسـت؛ بحث درباره سیاسـت 
بیـن  تعامـات  عرصـه  در  کشـورمان  کنونـی 
المللی اسـت و بنابـر ایـن، اگـر تـا ابـد هـم بحـث 
کننـد، در ابـد و یـک روز، بـاز هـم در خانـه اول 

خواهنـد بود. 
 نکتـه کلیـدی ایـن اسـت کـه یکـی مـی گوید 
امام حسـن )ع( بـه نظر اکثریت عمل کـرد و صلح 
را پذیرفـت و دیگـری صلح آن حضـرت را نه تابعی 
از نظـر جمـع، کـه اجبـار ناشـی از خیانـت خواص 

می شـمارد.
کـدام شـان راسـت مـی گویـد امـری دیگـری 
اسـت ولی اگـر موضوع بحـث، ایران امروز ماسـت، 
بایـد گفـت کـه چـرا بـه جای خوانـش نیـت های 
مـردم عصـر امـام حسـن)ع( که بدانیـم صلـح می 
خواسـتند یا خیـر، از مـردم خودمان نمی پرسـیم 
که نظرتـان دربـاره سیاسـت خارجی کشـورتان در 

حال حاضر چیسـت؟ 
مگـر نه این که نظـام حاکم بـر ایران، جمهوری 
اسامی اسـت و جمهـور، مگـر معنایـی جـز مردم 
دارد؟ مگـر نـه ایـن اسـت کـه ایـن مـردم ایـران 
هسـتند که بـه عنوان »مالکان« سـرزمین خویش، 
خـود باید سرنوشت شـان را تعیین کننـد و درباره 
در  مسـائل حیاتـی شـان، تصمیم بگیرند؟ خـب! 
کنـار پرداختـن به مباحـث تاریخی و تـاش برای 
ایـن کـه بدانیـم مردمانی در صدها سـال پیش چه 
مـی خواسـتند، از مـردم حـال حاضـر بخواهیم که 
بگوینـد چه مـی خواهنـد؟ جنـگ؟ صلح؟ مـدارا؟ 

تقابـل؟ تعامل؟
در سـرزمینی کـه مردمانش انقاب کـرده انـد 
تـا بـه تعبیـر بنیانگـذار نظـام شـان، »میزان، رأی 
مردم« باشـد، چـه کاری سـاده تـر و کاربـردی تـر 
و عقانـی تـر و حتـی دینـی تـر از رجوع بـه آرای 
مـردم؟ قـرار نیسـت که دربـاره اصول و فـروع دین 
رأی گیـری شـود و انتقـاد شـود کـه نمـی تـوان 
احـکام خـدا را بـه رأی گذاشـت. سـخن بـر سـر 
کسـب نظـر مـردم درباره سیاسـت خارجی کشـور 
اسـت و نحـوه تعامـل ملـت ایـران بـا ملـت هـای 
دیگـر هم عصرشـان. قـرار هـم نیسـت الزامـاً همـه 
پرسـی صـورت گیـرد؛ با یـک نظرسـنجی علمی و 
بـی طرفانـه هم مـی تـوان واقعیت امـر را فهمید و 

بـر اسـاس آن عمـل کرد.
بـه عنـوان یک ایرانـی نظر خودم را مـی گویم و 
بـر اسـاس آنچـه از جامعـه ام دریافتـه ام، فکر می 
کنـم اکثریـت نیـز بـر ایـن باور هسـتند کـه مردم 
ایـران امـروز، خواهان تعامـل، صلـح و همکاری بـا 
انسـان هـای دیگر ایـن کـره خاکی هسـتند. البته 
کـه نـه بـه هـر بهایـی و صـد البتـه کـه بر اسـاس 
سـربلندی مبتنـی بر تاریـخ و تمدن و ریشـه های 

شان.  هویتی 
هیـچ  پرسـید، بی  مـردم  خـود  از  تـوان  مـی 

ای.  مجادلـه 

طـی سـال های اخیـر برخـی 
جوانـان قلعه گنجی بـه راه اندازی 
ماهـی  پـرورش  مجموعه هـای 
گرمابـی روی آورده انـد، و توسـعه 
ایـن کسـب و کار نوپـا نیازمنـد 
صـدور  فرآینـد  شـدن  کوتـاه 
مجوزهـا و توجـه ویژه مدیـران از 
جملـه جهاد کشـاورزی بـه رونق 
تولیـد و تحقـق اقتصـاد مقاومتی 

اسـت.
موفـق  جوانـان  از  بیکـی 
تـوان  بـر  تکیـه  بـا  قلعه گنجـی 
بـه صـورت خودجـوش  خـود و 
بـا وجـود مشـکات فـراوان اقدام 
و  کسـب  یـک  راه انـدازی  بـه 
زودبـازده در منطقـه محـل  کار 
سـکونتش کـرده و جـزو یکـی از 
کارآفرینـان برتـر این شهرسـتان 
در  کـه  شـد  شـناخته  محـروم 
بحـث اقتصـاد مقاومتی اقـدام به 
راه اندازی مجموعـه پرورش ماهی 
کـرده و البتـه گایه هایـی هـم از 
کـم توجهی برخی دسـتگاه ها در 
حمایـت نکـردن و توجـه نکردن 
بـه اشـتغال افرینـی وی داشـت.

کارآفریـن  دومـاری  اشـکان 
خبرنـگار  بـه  قلعه گنـج  جـوان 
نشـریه ی صبـح مکـران گفـت: 
قریـب بـه دو سـال اسـت کـه در 
ماهـی  پـرورش  محلـه سـرتک، 
بتونـی  اسـتخر  در  را  گرمابـی 
راه اندازی کرده، مسـاحت اسـتخر 
آب شـیرین وی ۱۱۰ متـر مربـع 
اسـت و هـم اکنـون سـه هـزار و 
۷۰۰ قطعـه ماهی کپـور را در آن 

می دهـد. پـرورش 
وی افـزود: ابتـدا کـه ایـن کار 
را شـروع کـردم بـه علـت وجـود 
زیـاد  گرمـای  و  سـوزان  آفتـاب 
همـه  تابسـتان،  در  قلعه گنـج 
تـو  ماهی هـای  کـه  می گفتنـد 
و  می شـوند  تلـف  دمـا  ایـن  در 
هیـچ کـس بـاورش نمی شـد این 

حرکـت مـن ادامـه پیـدا کنـد.
مـدت  داد:  ادامـه  دومـاری 
زمـان پـرورش ماهـی بـه صورت 
میانگیـن ۹ الـی ۱۰ ماه بـوده اما 
مـن هنوز بـه دلیـل اینکه قیمت 
فـروش و نـرخ آن پاییـن اسـت 
دسـت  ماهـی  پـرورش  از  فعـا 

تـا  منتظـر هسـتم  و  کشـیده ام 
قیمـت افزایـش یابد و بـازار برای 

شـود. مناسـب تر  فـروش 
ایـن کارآفریـن جـوان تصریح 
کـرد: برای احداث اسـتخر، تامین 
تجهیـزات، و  خریـد بچه ماهـی 
۴۰ میلیـون تومـان هزینـه کردم 
و االن بـه تناسـب افزایـش وزن 
ماهـی، غـذا و خـوراک بیشـتری 

دارند. نیـاز 
وی اضافه کـرد: تاکنون جدای 
از هزینـه سـاخت اسـتخر فقـط 
بـرای خریـد بچه ماهـی و تهیـه 
خـوراک ۲۲ میلیون تومان هزینه 
کـرده ام و طـی ۱۴ مـاه گذشـته 
میانگیـن وزن ماهی هـا بـه ۲ و 
نیـم کیلوگـرم رسـیده و تاکنـون 

هیچگونه فروشـی نداشـته ام.
جهـاد  گفـت:  دومـاری 
تاکنـون  قلعه گنـج  کشـاورزی 
مسـاعدتی  و  کمـک  هیچ گونـه 
برای توسـعه این اسـتخر پرورش 
ماهـی نکـرده اسـت امـا از طرف 
اداره دامپزشـکی چندیـن نوبـت 
بـرای  مشـاوره هایی  و  آمدنـد 

نگهـداری ماهی هـا ارائـه کردنـد.
پـرورش  مشـکات  بـه  وی 
ماهی گرمسـیری در اسـتخرهای 
آب کشـاورزی اشـاره کرد و افزود: 
تهیـه بچـه ماهـی در قلعه گنـج 
تهیـه  اسـت،  دشـوار  و  سـخت 
غـذا و خـوراک هم سـخت و بازار 
فـروش مناسـبی در ایـن منطقه 
چندیـن  حتـی  و  نـدارد  وجـود 
کشـاورزی  جهـاد  بـه  مرتبـه 
بـرای راه انـدازی تعاونـی فـروش 
آبزیـان و دریافـت مجوزهای الزم 
 مراجعـه کردم اما حمایت نشـدم.

داشـت:  اظهـار  کارآفریـن  ایـن 
بخـش  مشـکات  مهم تریـن  از 
نبـود  گنـج،  قلعـه  در  شـیات 
کارشناس شـیات است و این در 
حالی اسـت که نیاز به کارشـناس 
مشـاوره  ارائـه  بـرای  شـیات 
زمینه هـای  در  کشـاورزان  بـه 
مختلـف ضـروری اسـت و نبـود 
کـم  همچنیـن  و  الزم  آگاهـی 
ورود  باعـث  توجهـی کشـاورزان 
بـه  سـنگینی  خسـارت های 
پرورش دهندگان ماهی می شـود.

وی بـا بیـان اینکـه می خواهم 
اسـتخر پرورش ماهی را بارگیری 

نیـاز  اقـدام  ایـن  بـرای  و  کنـم 
مسـووالن  امـا  دارم  مجـوز  بـه 
زیسـت  محیـط  کارشناسـان  و 
قلعه گنـج با وجـود اینکه چندین 
مرتبـه برای سرکشـی به اسـتخر 
پـرورش ماهـی مراجعـه کرده اند 
امـا تاکنـون هیچ گونـه مجـوزی 

نداده انـد. بارگیـری  بـرای 
مجـوز  اگـر  داد:  ادامـه  وی 
نداشته باشـیم نمی توانیم استخر 
پـرورش ماهـی را توسـعه دهیـم 
و حتـی چندیـن نامـه از جهـاد 
کشـاورزی به اداره محیط زیسـت 
بـردم امـا امـروز و فـردا می کنند 
و مـن سـرگردان دریافـت مجـوز 

. هستم
بـه  داشـت:  بیـان  دومـاری 
بیـکار  کـه  قلعه گنجـی  جوانـان 
هسـتند توصیه می کنـم پرورش 
شهرسـتان  سـطح  در  را  ماهـی 
توسـعه دهنـد و یقیـن دارم کـه 
ایـن فعالیـت، سـود خوبـی دارد.

امیدواریم دسـتگاه های متولی 
در حمایـت از جوانـان با انگیزه به 

طور جـدی حمایت کنند.
»خبرنگار صبح مکران:
 ادیب حیدری«

اشکان دوماری جوان پرورش دهنده ی ماهی گرمسیری کسب و کاری نوپا در قلعه گنج :

هیچ اداره ای از کسب و کار 
نوپای من حمایت نکرد

عـدم پرداخـت حقوق و بیمه ی قریب به سـی 
نفـر از جوانان و تسـهیل گران صنـدوق های توان 
افزایـی در شهرسـتان قلعـه گنـج زندگـی برخی 
از انـان کـه سرپرسـت خانـوار هـم هسـتند را بـا 

مشـکل روبرو سـاخته است.
یکی از تسـهیل گران صنـدوق های خرد توان 
 افزایی در گفتگو با نشـریه ی صبح مکران  گفت:

بیـش از شـش مـاه مـی شـود کـه حقـوق مـا را 
پرداخـت نکـرده انـد و با اینکه اغلب در روسـتاها 
فعالیـت  رونـد  ی  ادامـه  بـرای  نزدیـک  و  دور 
صنـدوق هـای توان افزایـی و مردم و روسـتائیان 

بـا سـختی و مشـقت مراجعـه مـی کنیـم ولـی 
در قبـال کار و فعالیـت مـا بیمـه و حقوقـی از 
نمـی  و  نمـی شـود  پرداخـت  طـرف شـرکت  
توانیـم امـورات روزمـره ی زندگی خـود را پیش 
ببریـم فقـط هفتـه ی قبـل در قبـال شـش مـاه 
۵۰۰ هزارتومـان پرداخـت کرده اند. از مسـئوالن 
بنیـاد و صندوقهـای تـوان افزایی قلعـه گنج می 
خواهیـم نسـبت بـه پرداخت حقوق عقـب مانده 
ایـن جوانـان کـه اغلـب انهـا سرپرسـت خانـوار 

هسـتند اقـدام نماید.
وی از ما خواست نامی از ایشان منتشر نشود.

 یکی از تسهیل گران صندوق های خرد روستایی در مصاحبه با نشریه ی صبح مکران:

شش ماه است
 حقوق دریافت نکرده ایم
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اگهی اصالحی
اماکـی کـه در آگهـی هـای پیشـین  بـه شـماره ۴363 مـورخ 
۹8/۰8/۲8 روزنامـه هـدف و اقتصـاد  موضوع قانـون تعیین تکلیف  
اشـتباها اگهـی و برابراختیارات تفویضی  هیات هـای نظارت  اگهی 
هـای آنهـا تجدیـد و مهلت اعتـراض بر آنهـا از تاریخ انتشـار بمدت 

یکماه میباشـد.
تصـرف مالکانـه بامعارض متقاضـی آقای امین میرزائـی فرزند رضا 
بشـماره شناسـنامه ۲۲3 صـادره از کهنـوج  در  یـک بـاب خانه  به 
مسـاحت 3۰۰ متـر مربع پاک ۱3۹۴ فرعـی از ۴۹۷- اصلی مفروز  
و مجـزی شـده از پـاک ۱3  فرعـی از ۴۹۷ -اصلـی قطعـه چهـار 
واقـع در قلعـه گنـج  خیابـان شـهید حیـدری  خریـداری از مالـک 
رسـمی آقـای نـورک  احمـدی کـه بـه علـت اشـتباه  در برداشـت 
حـدودات  مـورد تقاضـا  مسـاحت آن  بـه 3۰۰ متر مربـع  افزایش  
یافتـه  کـه  بدیـن نحـو اصـاح میگـردد  در آگهـی قبلی اشـتباها 

مسـاحت مـورد تقاضا ۲۷۴.۵۴ مترمربع  منتشـر شـده اسـت 
اصغر ناروئی
رئیس ثبت اسناد و اماک کهنوج

-------------------------------
آگهی فقدان سند مالکیت

نظـر بـه اینکـه خانـم مهتـاب خنیاگـر فرزنـد حسـین بـه شـماره 
شناسـنامه 88۱ و شـماره ملـی ۵36۹38۱8۱۱ صـادره از رودبـار 
جنـوب  مالـک ششـدانگ  یـک باب خانـه  دارای پـاک ۹۱ فرعی 
از 8۹- اصلـی واقـع  در روسـتای چـاه زیـارت  کهنـوج قطعـه یک 

بخـش ۴6 کرمـان که سـند مالکیـت آن ذیل ثبـت ۲3۰۵۰ صفحه 
۱۰۰ دفتـر ۱۱۷ محلـی یه شـماره چاپی ۴۲88۴3 سـری ب سـال 
۹۰ صـادر و تسـلیم  گردیـده ،ضمـن تسـلیم دو برگ استشـهادیه 
محلـی  تصدیـق امضـا شـده اعـام نمـوده که سـند مالکیـت  فوق 
مفقود شـده و درخواسـت  سـند المثنی نموده اسـت. لذا باسـتناد 
تبصـره یـک اصاحـی ماده ۱۲۰ آییـن نامه قانون ثبـت مراتب یک 
نوبـت آگهـی میشـود تا چناچه کسـی مدعـی انجام معامله نسـبت 
بـه ملـک فـوق الذکـر یـا وجـود سـند مالکیـت نـزد خود میباشـد 
ظـرف مـدت ده روز از تاریخ انتشـار آگهی  به اداره ثبت شهرسـتان 
کهنـوج مراجعـه و اعتـراض خود را ضمـن ارائه اصل سـند مالکیت 
یـا سـند معامله تسـلیم نمایـد و اال پـس از مدت مذکور نسـبت به 

صـدور سـند مالکیـت المثنی خواهـد گردید.
اصغر نارویی
رئیس ثبت اسناد و اماک کهنوج

-------------------------------
اگهی فقدان سند مالکیت

نظـر بـه اینکـه آقـای پـردل رویـان   فرزنـد شـیردل  بـه شـماره 
شناسـنامه  ۲۷۰6 و شـماره ملی 3۱6۰۷63۲3۴ صـادره از کهنوج  
مالـک ششـدانگ یک بـاب خانـه  دارای پاک ۷8۰  فرعـی از 86- 
اصلـی واقـع  در مزرعه  زیری شهرسـتان  کهنوج قطعه  یک بخش 
۴6 کرمـان  کـه سـند مالکیـت  آن ذیـل  ثبـت ۲۰۴۹۴ صفحـه 
3۵۲ دفتـر ۱۰۴ بـه شـماره چاپی ۰۱۷۵۲۷ سـری  الف  سـال 8۵  
صادر و تسـلیم گردیده ،ضمن  دوبرگ استشـهادیه  محلی تصدیق  

امضـاء شـده اعـام نمـوده کـه  سـند مالکیت  فـوق مفقود شـده و 
درخواسـت  سـند المثنـی نمـوده اسـت. لـذا باسـتناد تبصـره یک 
اصاحـی مـاده ۱۲۰ آیین نامـه قانون ثبت مراتب یـک نوبت آگهی 
میشـود تـا چناچه کسـی مدعی انجام معامله نسـبت بـه ملک فوق 
الذکـر یا وجود سـند مالکیت نزد خود میباشـد ظرف مـدت ده روز 
از تاریـخ انتشـار آگهـی  به اداره ثبت شهرسـتان کهنـوج مراجعه و 
اعتـراض خـود را ضمـن ارائـه اصـل سـند مالکیـت یا سـند معامله 
تسـلیم نمایـد و اال پـس از مـدت مذکـور نسـبت بـه صـدور سـند 

مالکیـت المثنی خواهـد گردید.
اصغر نارویی رئیس ثبت اسناد و اماک کهنوج

-------------------------------
اگهی فقدان سند مالکیت

 نظـر بـه اینکـه خانـم روح انگیـز  رهبـر فرزند حسـین  به شـماره 
از کهنـوج   شناسـنامه ۵ و شـماره ملـی 3۱6۱۰۷۲۱۷۰ صـادره 
مالـک ششـدانگ  یـک قطعه زمیـن  دارای  پـاک ۷۴6۹ فرعی از 
۲- اصلـی  واقـع در شـهر کهنـوج  حیـدر آباد خصیلـی  قطعه یک 
بخـش ۴6 کرمـان که سـند مالکیت آن  به شـماره چاپی ۱۵۵۵۹8 
سـری الف سـال ۹۴ ،صادر و تسـلیم گردیده  ضمن تسلیم  دوبرگ 
استشـهادیه  محلـی تصدیـق  امضـاء شـده اعـام نموده که  سـند 
مالکیت  فوق مفقود شـده و درخواسـت  سـند المثنی نموده اسـت. 
لـذا باسـتناد تبصـره یک اصاحی مـاده ۱۲۰ آیین نامـه قانون ثبت 
مراتـب یـک نوبـت آگهـی میشـود تـا چناچه کسـی مدعـی انجام 
معاملـه نسـبت بـه ملـک فـوق الذکـر یا وجـود سـند مالکیـت نزد 

خـود میباشـد ظـرف مـدت ده روز از تاریخ انتشـار آگهی  بـه اداره 
ثبـت شهرسـتان کهنـوج مراجعـه و اعتـراض خـود را ضمـن ارائـه 
اصل سـند مالکیت یا سـند معامله تسـلیم نماید و اال پس از مدت 

مذکـور نسـبت به صـدور سـند مالکیـت المثنی خواهـد گردید.
اصغر نارویی رئیس ثبت اسناد و اماک کهنوج

-------------------------------
آگهی فقدان سند مالکیت

نظـر بـه اینکه خانـم  زهرا باالور فرزند محمد به شـماره شناسـنامه 
3۱۵۰۷۰۲8۵۲ و شـماره ملـی 3۱۵۰۷۰۲8۵۲ صـادره از کهنـوج  
مالـک ششـدانگ  یکبـاب خانـه  دارای پـاک 38۹۷ فرعـی از ۲- 
اصلـی واقـع  در شـهر کهنـوج  قطعـه یـک  بخـش ۴6 کرمـان که 
سـند مالکیـت  آن بـه شـماره چاپی ۲۵۵۲3۷ سـری ب سـال ۹8، 

صـادر و تسـلیم گردیـده ضمن تسـلیم دو برگ 
استشـهادیه  محلـی تصدیـق  امضـاء شـده اعـام نموده که  سـند 
مالکیت  فوق مفقود شـده و درخواسـت  سـند المثنی نموده اسـت. 
لـذا باسـتناد تبصـره یک اصاحی مـاده ۱۲۰ آیین نامـه قانون ثبت 
مراتـب یـک نوبـت آگهـی میشـود تـا چناچه کسـی مدعـی انجام 
معاملـه نسـبت بـه ملـک فـوق الذکـر یا وجـود سـند مالکیـت نزد 
خـود میباشـد ظـرف مـدت ده روز از تاریخ انتشـار آگهی  بـه اداره 
ثبت شهرسـتان کهنـوج مراجعه و اعتراض خـود را ضمن ارائه اصل 
سـند مالکیـت یـا سـند معاملـه تسـلیم نمایـد و اال پـس از مـدت 

مذکـور نسـبت به صـدور سـند مالکیـت المثنی خواهـد گردید.
اصغر نارویی رئیس ثبت اسناد و اماک کهنوج 

امیر سرتیپ دوم خلبان همایون حیدری

ساخت فرودگاه چابهار موجب نابودی فرودگاه نظامی کنارک و کال 
پایگاه نظامی دهم شکاری می شود  

ادامه از صفحه اول
دهـم  پایـگاه  فرمانـده 
بـه  اشـاره  بـا  شـکاری کنـارک 
اینکـه توسـعه سـواحل مکـران 
مقـام  مهـم  هـای  خواسـته  از 
مسـووالن  و  رهبـری  معظـم 
اسـت، خاطرنشـان کـرد: ارتـش 
بـرای کمک به توسـعه سـواحل 
وتمامـی  ابـزارآالت  از  مکـران 
امکانـات و ظرفیـت هـای خـود 
بـه  اگـر  و  کنـد  مـی  اسـتفاده 
توسـعه کمک نکنـد باید بگوییم 
خوبـی  بـه  را  خـودش  وظایـف 

انجـام نـداده اسـت.
دهـم  پایـگاه  داد:  ادامـه  وی 
شکاری از ۴۲ سال پیش تاکنون 
در کنار آب های سـواحل مکران 
در کنـارک فعالیـت مـی کنـد و 
همـواره در کنـار مـردم بـوده و 
در همـه مواقـع چه زمان سـیل، 
کرونا، خشکسـالی و بحران های 
دیگـر یـار و یـاور مـردم بـوده و 
از هیـچ کوششـی بـرای کمـک 

رسـانی دریـغ نکرده اسـت.
تـا  اینکـه  بـه  اشـاره  بـا  وی 
هـر  پیـش  سـال   ۱۰ حـدود 
هفته سـه پـرواز از این فـرودگاه 
انجـام مـی شـد گفـت: اکنـون 
شـمار پروازهـا بـه 3۰ سـورتی 
پروازهـا  و همـه  اسـت  رسـیده 
بـا هزینـه پایـگاه انجـام شـده و  
منطقـه آزادچابهار تنها نوسـازی 
ترمینـال فـرودگاه را انجـام داده 
اسـت  نکـرده  دیگـری  اقـدام  و 
و مـا تمامـی ایـن هزینـه هـا را 
فقـط بخاطـر رفـاه مـردم انجـام 

داده ایـم.
بـا  حیـدری  سـرتیپ  امیـر 
اشـاره بـه همیـاری پایـگاه دهم 
سـخت  روزهـای  در  شـکاری 
کنـارک،  و  چابهـار  در  کرونـا 
افـزود: ایـن پایـگاه تاکنـون ۱۱ 
نوبت شـهر کنـارک را گندزدایی 
کـرده ایـن در حالـی اسـت کـه 
در طـول ایـام کرونـا حدود سـه 
بـار پایـگاه هوایـی گندزدایـی و 

ضدعفونـی شـده اسـت.
خلبانـان  پایـگاه  فرمانـده 
شـهید بـرادران دلحامـد کنارک 
ادامـه داد: در زمـان سـیل بیش 
از ۴۰۰ تـن محمولـه کمک های 
مختلـف مردمـی، هـال احمـر 
و سـایر ارگانهـا و نهادهـا بـرای 
سـیل زدگان از این فرودگاه وارد 
شـده و سـریعا بـه دسـت مـردم 
محـروم رسـیده و حتی نیروهای 
ارتش در توزیـع کمک کرده اند.

وی بـا اشـاره بـه اینکه مصوبه 
۴66 سـال ۱386 شـورای عالـی 
امنیت ملی کشـور شـامل هفت 
اسـتفاده  نحـوه  مـاده در مـورد 
از  غیرنظامـی  هواپیماهـای 
تسـهیات فرودگاههـای نظامی 

کـه تمامـی شـهرهای کشـور را 
مـی شـود، خاطرنشـان  شـامل 
مهرآبـاد،  فرودگاههـای  کـرد: 
شـیراز،  بندرعبـاس،  بوشـهر، 
برخـی  و  تبریـز  اصفهـان، 
شـهرهای دیگر که یک قسـمت 
یـک  و  نظامـی  فـرودگاه  آنهـا 
نظامـی  غیـر  فـرودگاه  قسـمت 
اسـت براسـاس همیـن مصوبـه 
کار خدمـات دهـی به مسـافران 
مـی  انجـام  را  کاال  جابجایـی  و 

دهنـد.
اینگونـه  در  گفـت:  وی 
کارهـا  کـدام  هـر  فرودگاههـا 
چـه  را  خـود  هـای  وماموریـت 
نظامـی و یا اقتصـادی، تجاری و 
ترانزیتـی انجام مـی دهند و این 
دسـتورالعمل بگونـه ای طراحی 
در  هیچکـدام  کـه  اسـت  شـده 
کارهـای یکدیگـر تداخلی نکرده 
و مجـزا از هـم کارهـا را انجـام 

مـی دهنـد.
فرمانـده پایـگاه دهم شـکاری 
شـهید بـرادران دلحامـد کنارک 
بـا بیـان اینکـه برخی هـا عنوان 
مـی کننـد کـه فـرودگاه کنارک 
قـرار  نظامـی  پایـگاه  در داخـل 
دارد و نمـی تـوان بخوبـی کاال 
و مسـافر را جابجـا کـرد، اظهـار 
داشـت: در همیـن جـا اعام می 
کنـم ایـن ادعاهـا کامـا مـردود 
اسـت، مگـر در فـرودگاه مهرآباد 
کسـی متوجـه می شـود که یک 

پایـگاه نظامـی وجـود دارد.
شـرکت  کـرد:  تصریـح  وی 
امـور  عقـاب عسـلویه متصـدی 
فـرودگاه کنارک اسـت و بیش از 
۱۰ سـال خدمات را با مشـکات 
فـراوان و بـدون اعتبـار و هزینـه 
مـردم  رفـاه  تـا  داده  انجـام  ای 
سیسـتم  حتـی  شـود،  تامیـن 
گرمایش و سـرمایش در فرودگاه 
با مشـکات زیـادی روبـرو بود و 
اعـام  همیشـه  را  نیازمندیهـا 
کـرده ایم کـه در نهایت توافقاتی 
با منطقـه آزادچابهار درخصوص 

نوسـازی ترمینـال انجام شـد.
خلبانـان  پایـگاه  فرمانـده 
شـهید بـرادران دلحامـد کنارک 
 ۱3۹۷ خـرداد   ۲۵ در  گفـت: 
موضـوع  بـا  ای  صورتجلسـه 
از  زمیـن  هکتـار   ۲۵۰ تحویـل 
آزادچابهـار  منطقـه  بـه  نهاجـا 
بصـورت کامـا رایـگان تنظیـم 
شـد و ایـن زمیـن بـه منطقـه 
آزادچابهـار واگـذار تـا ترمینـال، 
آپرونـد، رمـپ پـروازی و سـایر 
زیرسـاخت هایی که مدنظرشان 
اسـت را بسـازند و نیروی هوایی 
ایـن کار را تمـام شـده مـی دید 
و قـرار بـود امـروز و فردا شـروع 
کننـد کـه اقدامـی انجـام نشـد.  
خلبـان  دوم  سـرتیپ  امیـر 

حیـدری ادامـه داد:  ایـن ۲۵۰ 
هکتـار زمیـن بدون اخـذ وجهی 
بطـور رایـگان در اختیـار منطقه 
آزادچابهـار قـرار گرفتـه و نهاجا 
در طـول ۲ و نیم سـال گذشـته 
از  را  بودجـه  کـه  بـود  منتظـر 
نهادهـای باال مصـوب و عملیات 
اجرایـی را آغـاز کننـد و مـا بـه 
نوعـی کار را تمـام شـده تلقـی 
مـی کردیـم و منتظـر بودیـم تا 
اقدامـات آغاز شـود حتـی اعام 
کردیـم ۵۰۰ هکتـار دیگـر نیـز 
بصـورت رایـگان در اختیـار قرار 
مـی گیردتـا هـر چه زیرسـاخت 
الزم اسـت انجـام دهنـد و شـهر 
فرودگاهـی را در محـدوده سـه 
راهـی کهیـر همجـوار فـرودگاه 
فعلـی بسـازند و بـا سـاخت پـل 
سـاحل  کنـار  جـاده  و  هوایـی 
مسـیر فـرودگاه تـا شـهر چابهار 

شـود. کوتاه 
وی گفـت: بـا ایـن اقـدام هم 
توسـعه سـواحل مکران سـرعت 
می گرفـت و هم مصوبـه ۴66 و 
هـم سـایر مـوارد پـروازی ما هم 

بهـم نمی خـورد.
فرمانـده پایـگاه دهم شـکاری 
شـهید بـرادران دلحامـد افـزود: 
درسـت کـه ایـن پایـگاه هوایـی 
ولـی  اسـت  ارتـش  بـه  متعلـق 
حاکمیـت آن را بـرای رفاه مردم 
در نظـر گرفتـه و مـی خواهنـد 
کارهـای اقتصادی و تجـاری نیز 
انجـام تـا توسـعه برای مـردم به 

ارمغـان آورده شـود.
 3۵ تـا   3۰ داد:  ادامـه  وی 

هـزار میلیـارد تومان زیرسـاخت 
محـدوده پایگاه و فرودگاه اسـت 
و هـم کار اقتصادی و هم نظامی 
در حال انجام اسـت برای همین 
قبـول کردیـم کـه برای توسـعه 
سـواحل مکران هر چقـدر زمین 
برای توسـعه فرودگاه نیـاز دارند 
واگـذار تا عملیـات اجرایـی آغاز 
بـرای  فـرودگاه  ایـن  از  و  شـود 
توسعه سـواحل مکران و فعالیت 
هـای اقتصـادی، جابجایـی کاال 
گردشـگران  تجـار،  مسـافر،  و 
اسـتفاده کننـد، چـون فـرودگاه 
جایـی نیسـت که هر جـا دلمان 
خواسـت بسـازیم بلکه باید تمام 
مـوارد پـروازی و امنیتـی را در 

بگیریم. نظـر 
و  مهـم  مـکان  بـه  وی 
کنـارک  فـرودگاه  اسـتراتژیک 
در  کـرد:  خاطرنشـان  و  اشـاره 
مکـران  سـواحل  جـای  همـه 
سـیل آمـده و هـر چنـد وقـت 
گـرد وغبـار وحرکـت شـن های 
روان جریـان دارد ولـی در ایـن 
را  بحرانـی  چنیـن  محـدوده 
سـایت  چـون  نیسـتیم  شـاهد 
یابـی آن طـوری انجام شـده که 
کمتریـن آب در داخـل آن نمـی 
ماندو خاک شناسـی آن سالهای 

سـال مطالعـه شـده اسـت.
خلبانـان  پایـگاه  فرمانـده 
شـهید بـرادران دلحامـد کنارک 
در  فـرودگاه  سـاخت  گفـت: 
کشـور از طـرح هـای بلندمـدت 
و نیازمنـد اعتبـارات کان اسـت 
و حتـی بودجـه کشـور و مناطق 

مختلـف را بـه چالش می کشـد 
و نبایـد بودجـه بیـت المـال در 
یـک جایـی هزینه شـود که بعد 
بگوینـد نمـی دانسـتیم آیـا می 
شـود جـای فـرودگاه را عـوض 

. کرد
وی افـزود: در طـول سـالهای 
کارشناسـی  کارهـای  گذشـته 
زیـادی انجـام شـده و تفاهمنامه 
رد  زیـادی  و صورتجلسـات  هـا 
و بـدل شـده و در هنگامـه ای 
منطقـه  اقدامـات  منتظـر  کـه 
آزادچابهـار بـرای سـاخت شـهر 
بودیـم  کنـارک  در  فرودگاهـی 
بـه یکبـاره همـه مـوارد تغییـر 
جهـت داده شـده و مـا بـا آغـاز 
کار سـاخت فـرودگاه چابهـار در 
حـدود 3۰ کیلومتـری فـرودگاه 

کنـارک شـوکه شـدیم.
کـرد:  تصریـح  امیرحیـدری 
فـرودگاه  چالـش  بزرگتریـن 
سـاخت  محـل  زمیـن  کنـارک 
بـا  و  اسـت  چابهـار  فـرودگاه 
قاطعیـت اعام می کنم سـاخت 
فـرودگاه چابهـار موجـب نابودی 
فـرودگاه نظامـی کنـارک و کا 
شـکاری  دهـم  نظامـی  پایـگاه 
مـی شـود بطوریکـه بایـد اینجا 
را جمـع کنیـم و منتظـر جایـی 
در گوشـه وکنار فـرودگاه چابهار 
باشـیم چون نقـاط پـروازی این 
آن  قرمـز  خطـوط  و  فـرودگاه 

رود. مـی  زیرسـوال 
فـرودگاه  کـرد:  بیـان  وی 
نظامـی  کشـور  مختلـف  هـای 
و غیرنظامـی هسـتند و مـوارد 

کاال  خـروج  و  ورود  مختلـف 
انجـام مـی دهنـد  را  و مسـافر 
ندارنـد  هـم  مشـکلی  هیـچ  و 
کـه  نیـز  کنـارک  فـرودگاه  و 
بـه  توانـد  مـی  اسـت  نظامـی 
شـهر فرودگاهـی تبدیـل شـود 
هـای  ماموریـت  هـا  نظامـی  و 
خودشـان و اقتصـادی هـا هـم 
مـی  انجـام  را  خودشـان  کار 

دهنـد.
خلبانـان  پایـگاه  فرمانـده 
شـهید برادران دلحامـد کنارک 
گفـت: دل ارتـش بـرای توسـعه 
مخالـف  هیچـگاه  و  تپـد  مـی 
پیشـرفت  و  آبادانـی  توسـعه، 
مـا  قسـم  واهلل  بـه  نیسـت، 
ایـن  هـای  محرومیـت  از  هـم 
منطقـه از کشـور ناراحتیـم ، در 
واقـع ارتـش بـرای فدا شـدن و 
خدمـت بـه مـردم بوجـود آمده 
از رسـانه هـای ارتبـاط جمعـی 
در خواسـت داریـم واقعیـت هـا 
را عنـوان کننـد چگونـه ممکـن 
اسـت ارتـش برخاف خواسـت 
و تاکیـد رهبـر معظـم انقـاب 
سـواحل  توسـعه  بـر  مبنـی 
مکـران عمـل کند ما همـه باید 
تدابیـر  و  منویـات  دسـتورات، 
مقـام معظـم رهبـری را بنحـو 

کنیـم. محقـق  شایسـته 
خلبـان  دوم  سـرتیپ  امیـر 
ادامـه داد: رسـانه هـا  حیـدری 
بایـد مـردم را با واقعیتها بیشـتر 
آشـنا کننـد و حـق را بگوینـد، 
علیـه  هجمـه  همـه  ایـن  چـرا 
ارتـش و نیـروی هوایـی درسـت 

فکـر  ای  عـده  بطوریکـه  شـده 
مـی کننـد مـا مخالـف توسـعه 

هسـتیم.
وی بـا اشـاره بـه اینکـه تنها 
سـاخت  مـورد  در  مـا  مشـکل 
اسـت،  فنـی  چابهـار  فـرودگاه 
خاطرنشـان کـرد: اگـر اقداماتی 
بـرای  فقـط  ایـم  داده  انجـام 
حفـظ حریـم هوایـی و بـه علت 
تجـاوز بـه خطوط قرمـز ما بوده 
پایـگاه  خواهیـم  نمـی  چـون 
هوایـی و فـرودگاه کنـارک کـه 
المـال  بیـت  و  سـرمایه کشـور 
کا  راحتـی  همیـن  بـه  اسـت 

شـود. تعطیـل 
سـوخت  کـرد:  بیـان  وی 
هواپیماهـای مسـافربری و آتش 
نشـانی، الیتینـگ بانـد، خطوط 
لولـه کشـی و اکثـر زیرسـاخت 
هـای فـرودگاه کنـارک مشـکل 
دارند و حتی آسـفالت ۵۰ سـاله 
تخریب شـده و بازسـازی نشـده 
و نیازمنـد اعتبارات اسـت اما در 
این باره کسـی پاسـخگو نیست.

هوایـی  پایـگاه  فرمانـده 
هزینـه  داد:  ادامـه  کنـارک 
تمامـی خدماتـی کـه مـا بـرای 
پروازهـای فـرودگاه کنـارک در 
طـول سـالهای متمـادی انجـام 
از خودمـان  مـی دهیـم  و  داده 
اسـت و این مـوارد را تنها بخاطر 
مردم وکمک به توسـعه سـواحل 
مکـران انجـام مـی دهیـم و اگر 
شـهر فرودگاهـی را در محـدوده 
مـی  بسـازند  کنـارک  فـرودگاه 
تواند توسـعه سـواحل مکـران را 

همـوار کنـد.
وی گفـت: شـهر فرودگاهـی 
تامیـن  صـورت  در  کنـارک 
زیرسـاخت هـا مـی توانـد کاال، 
بار و مسـافر به هر تعـداد و تناژ 
چـه داخلـی و چـه خارجـی را 
جابجـا کنـد و هیـچ محدودیتی 
وجـود نـدارد و تمامی شـایعات 
در مـورد نظامی بـودن فرودگاه 
بـرای  محدودیـت  ایجـاد  و 
خارجـی  و  داخلـی  مسـافران 

اسـت. کذب 
وی در مـورد علـت تعطیلـی 
کنـارک  فـرودگاه  روزه  چنـد 
چنـد  تعطیلـی  داشـت:  اظهـار 
ناشـی  کنـارک  فـرودگاه  روزه 
جملـه  از  زیـادی  مشـکات  از 
الیتینگ)روشـنایی  و  سـوخت 
شـب(، آتش نشـانی و فرسودگی 
لولـه و نشـتی لولـه سـوخت بود 
کـه فقـط یـک مـورد نوسـازی 
سـوخت فـرودگاه بیـش از یـک 
میلیـارد و ۷۰۰ میلیـون تومـان 

اعتبـار نیـاز داشـت.
فرمانده پایگاه خلبانان شـهید 
بـرادران دلحامـد کنـارک گفت: 
خدمتگـزار ایـن مـردم هسـتیم 

مشـکل اعتبـاری اگـر نداشـتیم 
هیـچ وقـت فـرودگاه را تعطیـل 
نمـی کردیـم نیـروی هوایـی بـا 
وجود مشـکات متعـدد فرودگاه 
را سـر پـا نگـه داشـته و بهترین 
داده  ارایـه  تاکنـون  را  خدمـات 
اسـت باید عنـوان کنم سـوخت 
هواپیمایـی نظامـی و غیر نظامی 
مجـزا اسـت که همه را مـا داریم 

انجـام مـی دهیم.
خلبـان  دوم  سـرتیپ  امیـر 
از  یکـی  کـرد:  بیـان  حیـدری 
متولیان توسـعه سـواحل مکران 
مانـع  ادعـای  و  اسـت  ارتـش 
معنایـی  هیـچ  پایـگاه  تراشـی 
نـدارد چون توسـعه باعث قدرت 
دفاعـی مـا و رضایتمنـدی مردم 

مـی شـود.
وی گفت: منطقـه آزادچابهار 
قـول هـای زیـادی بـه مـا داده 
تـا برخـی مشـکات را مرتفـع 
کنـد کـه تاکنـون در حـد قـول 
باقیمانـده و عملی نشـده اسـت.

مـا  داد: جنگنـده  ادامـه  وی 
وقتـی از پایـگاه هوایـی کنارک 
و۲۰  دقیقـه  یـک  شـود  بلنـد 
مـکان جدیـد  بـه جـای  ثانیـه 
فـرودگاه چابهـار از جملـه نقاط 
تعریف شـده بـرای ماسـت زیرا 
پایـگاه  پدافنـد  و  رادار  سـایت 
در محـدوده روسـتاهای مومـان 
همیـن  همجـوار  هـا  وشـنام  و 
مـکان قـرار دارد و در فاصله 3۰ 
کیلومتـری نمـی توان فـرودگاه 

سـاخت.
فـرودگاه  بانـد  افـزود:  وی 
هـای چابهار و کنـارک همدیگر 
را نقـض مـی کنند، اگـر منطقه 
خـود  تعهـدات  بـه  آزادچابهـار 
عمـل کند و شـهر فرودگاهی را 
در زمیـن تحویـل گرفتـه شـده 
اجرایـی  کنـد فاصلـه کنـارک 
بیـش از ۱3 کیلومتـر تـا شـهر 
چابهـار کاهـش پیـدا مـی کند.

وی بیـان کـرد: مـکان فعلـی 
فـرودگاه چابهـار در جـای اصلی 
جانمایی و اجرایی نشـده اسـت، 
آن  کیلومتـر   ۲۵ اصلـی  مـکان 
طـرف تـر نزدیـک لیپـار اسـت 
مسـیر  در  فعلـی  مـکان  ولـی 
سـیاب قـرار دارد و نباید بودجه 
کشـور در چنیـن جایـی صـرف 
شـود و چـون در آینـده هزینـه 

هـا قابـل جبـران نیسـت.
سیسـتان  اسـتاندار  از  وی 
منطقـه  وبلوچسـتان،مدیرعامل 
آزادچابهـار،  فرمانـداران چابهـار 
و کنـارک و دشـتیاری قدردانـی 
کـرد و گفـت: همـه مسـووالن 
زحمـت می کشـند و بایـد با هم 
فکـری و تعامـل کارهـا را پیـش 
ببریـم تـا در آینـده بـا مشـکل 

مواجـه نشـویم.
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قیمت پایین خرید تضمینی گندم باعث 
قاچاق به خارج از کشور شده است

نماینـده مینـاب در مجلـس گفت: قیمت پاییـن خرید تضمینی 
گنـدم باعـث قاچـاق این محصـول به خارج از کشـور شـده و امروز 
قاچـاق ایـن محصـول راهبـردی باعـث شـده تـا شـاهد تاخیـر در 

تحویـل آرد بـه نانوایی ها باشـیم.
نماینـده مـردم مینـاب در مجلـس شـورای  حسـین رئیسـی 
اسـامی در گفت وگـو بـا خبرنـگار پارلمانـی خبرگـزاری فـارس، با 
اشـاره بـه تأخیـر در تحویـل آرد بـه نانوایی هـا گفـت: ایـن مسـأله 
معلـول عوامـل مختلفـی اسـت که یـک مـورد آن قاچـاق گندم به 

خـارج از کشـور اسـت.
وی افـزود: قیمـت پاییـن خریـد تضمینی گندم در کشـور باعث 
شـده تـا ما شـاهد سوءاسـتفاده قاچاقچیـان و قاچاق ایـن محصول 

اسـتراتژیک به خارج از کشـور باشـیم.
نماینده مردم میناب در مجلس شـورای اسـامی اظهار داشـت: 
عامـل دیگـر نفـوذ دالالن در زنجیـره توزیع آرد اسـت کـه به دلیل 
چندنرخـی بـودن آرد زمینـه برای نفوذ و حضـور دالالن در زنجیره 

توزیع فراهم شـده اسـت.
رئیسـی خاطرنشـان کـرد: عرضـه آرد به دو قیمـت آزاد و دولتی 

همانند بسـیاری از موارد مشـابه موجب فسـاد شـده اسـت.
وی افـزود: عـاوه بـر اینهـا ما شـاهد کنـدی و تأخیـر در انتقال 
آرد بـه نانوایی هـا هسـتیم کـه ایـن زنجیـره توزیـع معیـوب بایـد 

اصـاح شـود و مدیریـت آن سـامان یابـد.

ذاکری
امام جمعه »جاسک« هرمزگان شد

حجـت االسـام عبـاس ذاکری به عنـوان امام جمعه شهرسـتان 
»جاسـک« اسـتان هرمزگان منصوب شد.

بـه گزارش خبرنـگار خبرگزاری »حـوزه« از هرمزگان، براسـاس 
پیشـنهاد حجـت االسـام والمسـلمین عبـادی زاده، نماینـده ولی 
فقیـه در هرمـزگان و بـا حکـم رئیـس شـورای سیاسـتگذاری ائمه 
جمعه کشـور، حجت االسـام عبـاس ذاکری به عنـوان امام جمعه  

شهرسـتان جاسـک منصوب شد.

سعیدی نماینده چابهار:

احداث فاضالب برای مردم حوزه انتخابیه 
به رویا تبدیل شده است

نماینده مردم چابهار در مجلس با انتقاد از اینکه احداث فاضاب 
برای مردم حوزه انتخابیه به رویا تبدیل شـده اسـت، گفت: مردم به 
رئیس مجلس و اقدام هایی که قرار اسـت در راسـتای توسـعه انجام 
 شـود امیـد دارنـد و اطمینـان داریم که ایـن امید ناامید نمی شـود.

بـه گـزارش خبرنگار خبرگـزاری خانه ملت؛ معین الدین سـعیدی، 
نماینـده مـردم چابهار در نشسـت نهایی پیگیری و نظـارت میدانی 
رئیس مجلس شـورای اسـامی از اسـتان سیسـتان و بلوچسـتان، 
گفـت: شـاخص دسترسـی مـردم چابهـار بـه آب سـالم فقـط ۱۹ 
درصـد اسـت و 8۱ درصـد مـردم سـقایی آب رسـانی می شـوند و 
متاسـفانه حتـی یـک کیلومتـر لولـه کشـی گاز در جنـوب اسـتان 

انجام نشـده اسـت.
سـعیدی ادامه داد: مردم از جاسـک تا راسـک به یک بیمارستان 
مراجعـه می کننـد کـه این بحـران بهداشـت نیسـت، بلکـه فاجعه 
اسـت، احـداث فاضـاب برای مـردم حـوزه انتخابیه تبدیـل به رویا 
شـده اسـت، مردمـی کـه چنـان دل در گروه نظـام دارند کـه برای 

سـربلندی این خطه همیشـه آماده هسـتند .
وی بـا بیـان ایـن کـه بـه صیـادان مجـوز بهـره بـرداری و  برای 
اراضـی کشـاورزی مجـوز داده نمـی شـود،  گفـت: مردم بـه رئیس 
مجلـس و اقـدام هایـی کـه قـرار اسـت در راسـتای توسـعه انجـام 
شـود امیـد دارنـد و اطمینان داریم کـه این امید ناامید نمی شـود.

 اسـتان هرمـزگان بـا توجـه 
بـه شـرایط آب و هوایـی گـرم 
کشـت  مسـتعد  مرطـوب  و 
داخلـی  گرمسـیری  میوه هـای 
و خارجـی بویـژه درخـت چیکو 

اسـت.
درخـت  ایـن  کشـت  آغـاز   
تـا  دی مـاه  اول  از  گرمسـیری 
اواخـر اسـفندماه و برداشـت آن 
فصـل تابسـتان)اواخر تیرمـاه تا 
اوایـل مهرماه( اسـت که بیشـتر 
در شهرسـتان مینـاب بـه عنوان 
قطب مهـم کشـاورزی هرمزگان 

می شـود. کشـت 
درخـت چیکـو،« سـاپودیا » 
نـام دارد و صمـغ آن درخـت که 
پیشـتر برای درسـت کردن سقز 
)آدامـس( بـکار می رفـت چیکل 
نـام دارد ، میـوه آن گرد و کروی 
یا بیضی شـکل به قطـر ۱۵-۱۰ 
دارای  سـانتیمتر   ۱۲ طـول  و 
پوسـت نازک و صاف با پوسـتک 
قهوه  ای روشـن اسـت و گوشـت 

آن نارس اسـت.
برداشت ۴۰۰تن محصول 

چیکو از باغهای میناب
جهادکشـاورزی  مدیـر 
مینـاب درایـن بـاره گفـت: ایـن 
شهرسـتان با توجه مقام نخست 
سـطح زیـر کشـت درسـالجاری 
۴۰۰تـن میـوه چیکـو از باغهای 
آن برداشـت شـد و زمینـه برای 
بـه  محصـول  ایـن  صـادرات 

دارد. همسـایه  کشـورهای 
گفـت  در  مویـدی  عبـاس 
وگوبـا ایرنـا افـزود: درخت چیکو 
در آب  و هـوای گـرم و مرطـوب 
یـا خشـک  بویـژه اقیلـم هـای 
سـاحلی رشـد و ثمردهـی مـی 
کنـد و بـا مصـرف انـواع کودهـا 
بطـور معمـول بـا وزن معمولـی 
زرد  رنـگ  بـه  ۱۰۰-۴۰۰ گـرم 
تـا قهوه ای روشـن، سـفت و مزه 

آن خیلی شـیرین، آبـدار و طعم 
اسـیدی بسـیار کمـی دارد .

از  یکـی  کـرد:  تصریـح  وی 
روش هـای رایج تکثیـر محصول 
چیکـو در شهرسـتان مینـاب از 
طریـق پیونـد زدن بـر روی پایه 
کـرول بـوده و طبـق تحقیقـات 
انجـام شـده میـوه چیکـو دارای 
کربوهیـدرات، پروتئیـن، چربی، 
فسـفر، کلسـیم، آهـن، ویتامین 
بیشـترین  و  قنـدی  مـواد  و  ث 
تـازه  به صـورت  آن  مصـرف 

اسـت. خـوری 
استانهای سیستان 

وبلوچستان و هرمزگان زیر 
کشت چیکو

بخـش  محققـان  از  یکـی 
باغـی  و  زراعـی  تحقیقـات 
آمـوزش  و  تحقیقـات  مرکـز 
طبیعـی  منابـع  و  کشـاورزی 
چیکـو  گفـت:  نیـز  هرمـزگان 
از  گرمسـیری  درخـت  یـک 
خانـواده Sapotaceae با نام علمی 
کـه  اسـت   Manilkara zapota

بـه سـرما حسـاس بـوده و نـوار 
هرمـزگان  اسـتان های  سـاحلی 
و سیسـتان و بلوچسـتان مـکان 
مناسـبی برای پرورش آن اسـت.

حامد حسـن زاده در خصوص 
تشـریح آخرین نتایـج تحقیقاتی 
ایـن میـوه گفـت: چیکـو بعـد از 
بلوغ و برداشـت از درخت قابلیت 
مهم تریـن  از  و  دارد  رسـیدن 
عایـم بلـوغ ایـن میـوه، عـاوه 
می تـوان  انـدازه،  افزایـش  بـر 
بـه محـو شـدن پوسـتک ها یـا 
پرزهـای روی میـوه، جداشـدن 
آسـان بقایـای کالـه روی میـوه 
و نیـز کاهش جریان شـیره گیاه 

در دم میـوه اشـاره کـرد.
وی در گفت و گو با ایرنا اظهار 
داشـت: یکـی از ویژگی های مهم 
میـوه چیکو، قابلیـت فریز کردن 

آن اسـت کـه آن می تـوان میـوه 
را بعـد از رسـیدن در دمـای زیر 
صفـر به راحتـی نگهـداری کـرد 
بسـتنی  تهیـه  بـرای  سـپس  و 
میـوه ای و نیز در مخلوط با شـیر 

مورد اسـتفاده قـرار داد.
خواص تغذیه ای میوه چیکو

مرکـز  تغذیـه  کارشـناس 
تحقیقـات و آمـوزش کشـاورزی 
و منابـع طبیعـی هرمـزگان در 
ایـن بـاره بـه ایرنـا گفـت: میـوه 
رسـیدگی  مرحلـه  در  چیکـو 
دارای گوشـت شـیرین و نـرم و 
باتوجـه  و  بـوده  قهـوه ای  رنـگ 
بـه حـدود ۲۱ درصـد قنـد برای 
بـا  محصـوالت  بـه  فـرآوری  بـا 
و  مربـا  ماننـد  دیگـری  ارزش 
مارمـاالد مفیـد، سـبب افزایـش 
ارزش افـزوده حاصـل از فـروش 

شـود. مـی  فـرآوری   محصـول 
گفـت  در  محمدپـور  ایـران 
وگوبـا ایرنـا افـزود: میـوه چیکـو 
و  فیبـر  درصـد   ۵ حـدود  بـا 
۴درصـد  چربـی  درصـد  یـک 
از  منابـع  از  سرشـار  پروتئیـن، 
ویتامیـن ث و نیـز ویتامین هـای 
ریبوفاویـن،  شـامل،  ب  گـروه 
اسـید،  پانتوتنیـک  نیاسـین، 

مقـدار   ، ویتامیـن ب6  فـوالت، 
قابـل توجه عناصـر معدنی نظیر 
آهـن، کلسـیم، منیزیـم، فسـفر، 
پتاسـیم، سـدیم و روی  اسـت.

همچنیـن  داد:  ادامـه  وی 
محلـی،  بـاور  یـک  براسـاس 
می توانـد  چیکـو  رسـیده  میـوه 
مـردان  در  نابـاروری  مشـکل 
عصـاره  و  بخشـد  بهبـود  را 
درخـت  برگ هـای  متانولـی 
چیکـو، توانسـته اسـت در بهبود 
در  دیابـت  از  ناشـی  افسـردگی 

باشـد. موثـر  مـوش 
از  یکـی  شـد:  آور  یـاد  وی 
ویژگی هـای مهـم میـوه چیکـو، 
آن  میـوه  فریزکـردن  قابلیـت 
باالبـودن  دلیـل  بـه  کـه  اسـت 
می تـوان  آن،  در  قنـد  درصـد 
در  رسـیدن  از  بعـد  را  میـوه 
به راحتـی  صفـر  زیـر  دمـای 
نگهـداری کـرد و سـپس جهـت 
تهیـه بسـتنی میـوه ای و نیـز در 
مخلـوط با شـیر مـورد اسـتفاده 

داد. قـرار 
خاصیت های ضدسرطانی 

چیکو
محققـان بـر ایـن باورنـد کـه 
عصـاره متانولی ایـن میوه حاوی 

اسـت  فعالـی  فیتوکمیکال هـا 
سـرطانی  سـلول های  روی  کـه 
تومـور تأثیر گذاشـته و می تواند 
ببـرد  بیـن  از  را  سـلول ها  ایـن 
ضدسـرطان  هـای  وخاصیـت 
تامیـن  منبـع  و  دنـدان  ترمیـم 
در  کـه  اسـت  مغـذی  مـواد 
مناطـق آب و هوایی خشـک و یا 
گـرم و مرطوب ماننـد هرمزگان 

می کنـد. رشـد 
آمـده  دسـت  بـه  یافته هـای 
قـرار  کـه  اسـت  آن  از  حاکـی 
رژیـم  در  چیکـو  میـوه  دادن 
غذایـی روزانـه از بـدن در برابـر 
سـرطانی  سـلول های  پیشـرفت 
همچنیـن  و  می کنـد  حفاظـت 
ایـن میوه گرمسـیری سـحرآمیز 
بـه دلیل تنوع شـیمیایی وسـیع 
بـرای درمـان انواع سـرطان موثر 

اسـت.
درمان بیماری ها با مصرف 

میوه چیکو
میـوه نـارس چیکـو هـم تانن 
فراوانـی دارد کـه بـرای درمـان 
اسـهال مفیـد اسـت و از بـرگ 
آن در پاییـن آوردن فشـارخون، 
سـرماخوردگی و درمـان سـرفه 
شـیرابه  می شـود،از  اسـتفاده 
چسـبناک چیکـو در پـر کـردن 
دنـدان اسـتفاده می شـود و لـه 
نیـز  میـوه  ایـن  هسـته  شـده 
ادرارآور و برای دفع سـنگ کلیه 

موثـر اسـت.
بـه  همچنیـن  چیکـو  میـوه 
التهـاب  قلـب،  سـوزش  رفـع 
دسـتگاه های مربـوط بـه هضـم 
غذا و گاسـتریت کمـک می کند 
و بـا کالـری باالسـت و هـر ۱۰۰ 
گـرم از آن 83 کیلـو کالری دارد 
بنابرایـن حـاوی حـدود ۲۰ گرم 
کربوهیـدرات، چربـی بسـیار کم 

و کلسـترول صفـر اسـت.
ایـن میـوه دارای مقادیر قابل 

ویتامیـن   ،C ویتامیـن  توجهـی 
شـامل،  ویتامین هـا  سـایر  و   A
نیاسـین، ریبوفاویـن، تیامیـن، 
آهـن، مـس و کلسـیم بـه همراه 
منیزیـم، فسـفر، سـلنیوم و روی 
می تواننـد  ورزشـکاران  و  اسـت 
دسـت  از  انـرژی  سـرعت  بـه 
رفتـه خـود را دوبـاره بـه دسـت 
آورنـد کـه در حیـن فعالیت های 
مفیـد  بسـیار  سـبک  ورزشـی 

. ست ا
اهمیت سرمایه گذاری و 

درآمدزایی میوه چیکو در 
هرمزگان

محققـان  گفتـه  طبـق 
خاصیـت  حتـی  درخـت  ایـن 
درآمدزایی تا 8۰سـال را دارد لذا 
این توجه بیشـتر بـه محصوالت 
کشـاورزی کم نظیـر می توانـد با 
دعـوت از سـرمایه گذاران در این 
بخـش، بـه درآمدزایـی و ایجـاد 
اشـتغال اسـتان هرمزگان کمک 

. د کر
پـردازش و برنامه ریزی اصولی 
برای رسـیدن به ایـن درآمدزایی 
از سـوی دسـتگاه های مربوطه با 
همـکاری مردم مناطـق مختلف 
وتوسـعه  می طلبـد  را  اسـتان 
چیکـو  میـوه  باغ هـای  پایـدار 
کـه  فراوانـی  خاصیت هـای  بـا 
وضعیـت  بهبـود  می توانـد  دارد 
اقتصـادی و رونـق داخلـی ایـن 

اسـتان را فراهـم کنـد.
طبق اطاعات منتشـر شده از 
سـوی سـازمان جهاد کشـاورزی 
زمین هـای  هرمزگان؛وسـعت 
کشـاورزی این اسـتان ۱۵6هزار 
هکتـار با تولید سـاالنه ۲میلیون 
شـامل 6۵۰  تـن  هـزار  و ۹۰۰ 
هـزار تـن محصـول باغـی، یـک 
میلیـون و۹۰۰ هزارتـن محصول 
و  دامـی  تـن  6۷هـزار  زراعـی، 

۲۹۷هـزار تـن آبزی اسـت.

هرمزگان مستعد کشت میوه گرمسیری چیکو

بـه گـزارش مکـران، سیسـتان و بلوچسـتان که 
ایـن روزهـا نـه بـه خاطـر محرومیت هـا، ناامنـی 
بـه  بلکـه  و...،  بی عدالتی هـا  تشـنگی ها،  مرزهـا، 
خاطـر نظـارت میدانـی مجلس شـورای اسـامی و 
حضـور بی واسـطه رئیـس و جمعـی از نماینـدگان 
در میـان مـردم مـورد توجـه قـرار گرفتـه اسـت.

چراکـه قالیبـاف چند روزی اسـت در صـدر هیاتی 
کمیسـیون های  روسـای  از  متشـکل  پارلمانـی 
عمران و کشـاورزی و جمعـی از نمایندگان مجلس 
بـه خـط زده و در مواجـه عینـی بـا محرومیت ها و 
ظرفیت های اسـتان سیسـتان و بلوچستان، دومین 
نظـارت میدانـی خـود را از چابهـار آغـاز کـرد و در 
شهرسـتان های سـراوان، ایرانشـهر، خـاش، زابـل، 

زاهـدان و... حضـور یافـت.
رئیس و سـایر نمایندگان در این سـفر با حضور 
در حاشـیه شهرها و روسـتاها در جمع مردم حاضر 
شـدند و چهـره به چهره پـای درد و دل های آن ها 
نشسـتند. بـه گفتـه دکتـر قالیباف رئیـس مجلس  
»در  نظـارت میدانـی از ایـن اسـتان بر آن اسـت تا 
تمام قـد از ظرفیت هـای مجلـس برای قـوی  کردن 

مردم و رفع موانع پیشـرفت اسـتفاده شـود.«
حضور یک رئیس مجلس در مناطق روستایی 
محروم برای نخستین بار در ۴۰ سال گذشته

مجمـع  رئیـس  فاضلـی  ملـک  بیـن  ایـن  در 
جلسـه  در  بلوچسـتان  و  سیسـتان  نماینـدگان 
نماینـدگان اسـتانش بـا رئیـس مجلـس می گوید: 
در ۴۰ سـال گذشـته نخسـتین بـار اسـت که یک 
رئیس مجلـس در مناطق روسـتایی محروم حضور 
می یابـد، او کـه مـردم سیسـتان و بلوچسـتان را 
اشـتغال فـوری می دانـد معتقـد اسـت؛  نیازمنـد 
بسـیاری از اتفاق هـای ناگـوار ناشـی از معیشـت 
ضعیـف مـردم اسـت. فاضلـی مرزهـا و بـه ویـژه 
مرزهـای خاکـی اسـتان را فرصتـی بـرای توسـعه 
و تحـول اقتصـادی دانسـت و بـر اسـتفاده از ایـن 

مرزهـا تاکیـد دارد.
سیستان و بلوچستان سرشار از استعداد اما 

دارای عقب ماندگی تاریخی
اسـتعداد  از  سرشـار  بلوچسـتان  و  »سیسـتان 
ایـن  اسـت«  تاریخـی  ماندگـی  عقـب  دارای  امـا 
زابـل  مـردم  نماینـده  دهمـرده،  اهلل  حبیـب  را 
می گوید و معتقد اسـت سیسـتان و بلوچسـتان در 
بخش هـای مختلـف سرشـار از اسـتعداد اسـت، اما 
عقـب ماندگـی تاریخی دارد، وسـعت آن بـه اندازه 
چنـد اسـتان، امـا بودجـه ای -که بـه آن اختصاص 

می یابـد- انـدک اسـت.

پایان دهی به مشکالت 
با نظارت های میدانی

محمـد سـرگزی دیگـر نماینـده مـردم زابـل نیز 
نظـارت میدانـی را یک راهبرد مهم مجلس شـورای 
اسـامی خوانـد و خطـاب به رئیس مجلـس، گفت: 
شـاخص های توسعه اسـتان در قیاس با دیگر استان 
های همجوار را شـنیدید، محرومیت ها و مظلومیت 
هـای آن را دیدید که نظارهگر ظرفیت های سرشـار 
و  بیـکاری سیسـتان  نـرخ  یـادآوری  بـا  وی  بـود. 
بلوچسـتان کـه بیـش از ۷۰ درصد اسـت، می گوید: 
اسـتان سیسـتان و بلوچسـتان فاصله معنـاداری در 
حوزه هایـی همچـون آب و راه بـا اسـتان هـای طراز 
متوسـط دارد لـذا بایـد بـا نظـارت میدانـی و توجه 

ویـژه دولـت به این مشـکات پایـان داد.
تغییر نگاه امنیتی به سیستان و بلوچستان

زاهـدان  مـردم  نماینـده  مالکـی،  فداحسـین 
در مجلـس شـورای اسـامی بـا اعتقـاد بـه اینکـه 
دیپلماسـی اقتصادی نقش اساسـی در کشور دارد، 
می افزایـد: اگرچـه مرزها همیشـه فرصت هسـتند 
اما ما نتوانسـتیم از این فرصت در کشـور و اسـتان 
اسـتفاده کنیـم. او بـا تکیـه بـر برنامه های توسـعه 
نـگاه  تغییـر  بلوچسـتان،  و  سیسـتان  از  تجـارت 

امنیتـی بـه این خطـه را ضـروری دانسـت.
میرجاوه روی گنج آب خوابیده اما از 

بی آبی رنج می برد
همچنین اسـماعیل حسـین زهی نماینده خاش 
در مجلـس بـا انتقاد از عدم اقـدام وزارت نیرو برای 
رفـع مشـکل بی آبی در شهرسـتان خاش بـا وجود 

دارا بـودن ۲ رودخانـه، گفـت: میرجـاوه روی گنـج 
آب خوابیـده امـا از بـی آبـی رنـج می بـرد و تفتان 

هـم بـا این مشـکل دسـت و پنجه نـر می کند.
مرزها؛ حلقه مفقوده در برنامه های توسعه ای

ارتقـای  بـرای  مدنظـر  اهـداف  بـه  رسـیدن  راه 
شـاخص های توسـعه ای بـا توجـه به رفـع تبعیض و 
توجـه به عدالت اسـت. این ها را عبدالناصر درخشـان 
اسـامی  شـورای  مجلـس  در  ایرانشـهر  نماینـده 
می گویـد و البتـه بـه زعم او سیسـتان و بلوچسـتان 
سرشـار از ظرفیـت اسـت، امـا از ایـن فرصت هـای 

بی نظیـر همچـون مرزهـا اسـتفاده نمی شـود.
این امید ناامید نمی شود

معیـن الدین سـعیدی نماینده مـردم چابهـار با بیان 
اینکه شـاخص دسترسـی مردم چابهار به آب سالم فقط 
۱۹ درصد اسـت و به 8۱ درصد مردم سـقایی آبرسـانی 
می شـود، از امیـد مـردم به رئیـس مجلـس و اقدام هایی 
-که قرار اسـت در راسـتای توسـعه انجام شـود- گفت و 

افـزود: اطمینـان داریـم این امید ناامید نمی شـود.
هدیه رهبری به خطه 

سیستان و بلوچستان چه شد؟
رئیـس  نـژاد  سـاداتی  محمدجـواد  سـید  امـا 
همـراه  بـه  کـه  مجلـس  کشـاورزی  کمیسـیون 
جمعـی از اعضـای کمیسـیون متبوعـش در ۲ روز 
گذشـته ۹ منطقـه اسـتان سیسـتان و بلوچسـتان 
را مـورد بازدیـد قـرار داده اسـت در جلسـه نهایـی 
پیگیـری و نظـارت میدانـی رئیس مجلس شـورای 
اسـامی از اسـتان، نویـد انجـام اقدامـات موثـر در 
حـوزه آبزی پـروری و پایـان انتظـار چندیـن دهـه 

پروژه هـا بـرای قـرار گرفتـن در مسـیر تکمیـل را 
داد و گفـت: اقـدام ویژه برای حل مشـکاتی چون 
حقآبـه و ایـرادات فنـی پیرامـون »طـرح ۴6 هـزار 
هکتـاری انتقال آب به اراضی کشـاورزی سیسـتان 
و بلوچسـتان« بـه عنـوان هدیـه رهبـری بـه ایـن 

خطـه صـورت خواهـد پذیرفـت.
مشکالت الینحل نیستند

پیگیـری پـروژه بافت بلـوچ، پیگیری مشـکل فوالد 
مکران و پیله وران و فعال کردن مجموعه های صنعتی، 
همـان قول هایـی اسـت کـه مصطفـی طاهـری عضـو 
کمیسـیون صنایع و معادن مجلس شـورای اسامی در 
جلسـه نهایی پیگیری و نظـارت میدانی رئیس مجلس 
شـورای اسـامی از استان سیستان و بلوچسـتان داد و 

مشـکات بر سـر راه را الینحل ندانسـت.
توجه ویژه به استان سیستان و بلوچستان در 

برنامه بودجه سال آینده
توجـه ویژه به اسـتان سیسـتان و بلوچسـتان در 
برنامه بودجه سـال آینده همان موضوعی اسـت که 
محمدرضـا رضایی کوچی رئیس کمیسـیون عمران 
در جلسـه بر آن تاکید می کند. او سـهم اسـتان را از 
آزادراه صفـر می دانـد و بـر فقر این اسـتان در زمینه 
بزرگـراه اذعـان دارد امـا در عیـن حـال نویـد تحول 
در ایـن حـوزه را می دهـد و می افزایـد: بـا توجـه به 
اقدامـات در حـال انجـام در زابل، زاهـدان و چابهار، 

شـاهد تحوالت خوبـی خواهیم بود.
تشنگی در کنار آب

  رئیـس مجلـس در جلسـه نهایـی پیگیـری و 
نظـارت میدانی از اسـتان سیسـتان و بلوچسـتان در 
بیـان مثالـی از ضعـف مدیریـت منابـع و ظرفیت ها 
بـه عنـوان چالش اصلی کشـور و اسـتان اظهـار کرد: 
اگرچـه بسـیاری از روسـتاهای اسـتان سیسـتان و 
بلوچسـتان در کنار آب هسـتند اما به طرز ناباورانه ای 
تشـنه هسـتند و این نشـان از ضعف در نظارت است 

لـذا نظـارت میدانـی را بسـیار ضروری دانسـت.
سخن آخر...

»بـرای دورتریـن مسـلمانان هماننـد نزدیکترین 
آنان سـهمی مسـاوی وجود دارد و تو مسئول رعایت 
آن می باشـی و... » ایـن همـان فـرازی از نهج الباغه 
و بخشـی از نامـه حضـرت علـی علیـه السـام بـه 
مالک اشـتر اسـت که قالیباف در جلسـه پایانی این 
سـفر بـر آن تاکید کـرد و در تعبیر ایـن توصیه های 
امیرالمومنین علیه السـام در کنار سـایر نمایندگان 
همـراه، در شـرایط سـخت کرونایـی در خـط مقدم 
مبارزه با مشـکات اقتصـادی و رفع محرومیت های 

نقـاط مختلف کشـور حضـور یافت.

در ۴۰ سال گذشته نخستین بار است که یک رئیس مجلس در مناطق روستایی محروم حضور می یابد

قالیباف اولین رئیس مجلس در مناطق روستایی محروم 
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را  گـزارش  ایـن  کـه  االن 
نزدیـک  حـال  در  می خوانیـد 
شـدن به اواخـر شـهریورماه و به 
قـول ما جنوبی ها آخـر خرماپزان 
هسـتیم. گرمـای طاقت فرسـای 
تابسـتان در حـال رنـگ باختـن 
اسـت و رفتـه رفتـه راه را بـرای 
بادهـای  شـب   ( شـوبادهای 
می کنـد.  بـاز  مهرمـاه  خنـک( 

رودخانـه خـوش آِب رمشـک 
همچنـان جـاری اسـت و برخـی 
از اهالـی روسـتاهای ِکنـاره رود 
روان  و  زالل  آب  از  تـا  آمده انـد 
آن بهـره ای ببرند. بهـره ای که ما 
شهرنشـین ها و متـرو سـوارها از 

آن محـروم هسـتند.
همزمـان با طلوع خورشـید از 
مرکـز شـهر قلعه گنـج به سـوی 
دهسـتان و یـا بهتر بگویم شـهر 
َرِمشـک رهسـپار شـدیم، اینکـه 
گفتـم دهسـتان، بـه ایـن دلیـل 
یـک  تـازه  رمشـک  کـه  اسـت 
سـالی می شـود کـه شـهر شـده 
اسـت اما پُرِدل رئیسـی نخستین 
شـهردار رمشـک می گوید: هنوز 
شناسـه شـهر بـرای آن نیامـده 
مسـووالن  می طلبـد  و  اسـت 
رسـما  و  زودتـر  هرچـه  اسـتان 
ایـن دهسـتان دورافتـاده را بـه 
شـهر تبدیـل کننـد تـا اهالـی و 
روستانشـینان رمشـک بتوانند از 
مزایای شـهر شـدن منطقه شـان 
بهره منـد شـوند. ایـن مـردم بـا 
وجـود بهره منـدی از نعمـت برق 
امـا هنـوز نیازمندی هـای زیادی 
دارنـد کـه تنهـا عاجش پـول و 

اعتبـار بـه میـزان الزم اسـت.
وارد رمشـک کـه شـدیم و از 
میـان بلـوار شـهر رمشـک عبور 
روسـتای  سـمت  بـه  و  کردیـم 
سورگاه رسـیده و بعد از روستای 
سـورگاه آسـفالت جـاده، ناگهان 
بـه راهـی خاکـی و سـنگاخی 
تبدیل شـد. ایـن را هم بگویم که 
قسـمت هایی از این راه، زیرسازی 
شـده و پُل هـای سـنگی پـروژه 
جـاده قلعه گنـج  رمشـک  َفنوج 
سیستان و بلوچسـتان اجرا شده 
اسـت اما به گفته مسـووالن، این 
طـرح فعـا اعتبـارش مسـکوت 

اسـت. مانده 
پوشـیده  ای  منطقـه  بـه   
مـی  و گـز  داز  هـای  درختچـه 
دارد  »دگس«نـام  کـه  رسـیم 
کسـی از معنـای نـام آن سـر در 

. آورد  نمـی 
کـه  دارد  رودخانـه ای  دگـس 
اطـراف آن را درختچه هـای گـز 
پوشـیده و نخل هـای بلند قامتی 
در حاشـیه ایـن رودخانـه سـربه 
فلـک کشـیده اند. سـمت راسـت 
رودخانه تابلوی روسـتای »ناگ« 
نمایان شـد و جاده نـاگ راه ما را 
از جـاده اصلی رمشـک بـه فنوج 
کـج کرد و بـا عبور از خـم و پیچ 
کوهستان و پسـتی و بلندی های 
مسـیر سنگاخی روسـتا باالخره 

بـه »ناگ« رسـیدیم.
در ابتدای این روسـتا رودخانه 
در  کـه   داشـت  وجـود  فصلـی 
ایـن فصـل خشـک اسـت و تنها 
در مواقـع بارندگـی، آبـی در آن 
حصارهـای  می شـود.  جـاری 
کـه  دومتـر  ارتفـاع  بـا  سـنگی 
یـا 3۰  نخیاتـی ۲۰  پُشتشـان 
ایسـتاده اند.  نـاگ  در  نفـری 
اینجا هـم تلفیقی از کپرنشـینی 
هـم  در  روسـتایی  سـازه های  و 
خانه هـای  اسـت،  شـده  تنیـده 
نیسـت  بـزرگ  چنـدان  اهالـی 
مثـا یـک خانـواده چهـار نفری 
متـری   ۴۰ سـاختمان  یـک  در 
بنیاد مسـکن با یـک کپر زندگی 

. می کننـد
 خانه سـاختن در اینجـا واقعا 
سـخت و هزینه بَـر اسـت چـون 
می گوینـد بـه خاطـر ناهمـواری 
حاضـر  کـس  هیـچ  جـاده 
نمی شـود مصالـح سـاختمانی به 

ایـن روسـتا بیـاورد.

روسـتای نـاگ تقریبـا حالـت 
و  باالدسـت  کـه  دارد  تپـه ای 
پائیـن دسـت دارد از نخسـتین 
طـرف  بـه  آبـادی  خانوارهـای 
آبـادی باالتـر در سـینه ِکش کوه 
بـاال رفتیم کـه روسـتای اصلی و 
مرکـز ناگ اسـت در سـایه سـار 
و دامنـه کوهـی بلنـد واقع شـده 
اسـت، سـاختمان ها و کپرهـای 
نسـبتا  دره ای  کنـار  در  روسـتا 
عمیـق واقـع شـده اند و دور تـا 
دور روسـتا را کوه هـای بلنـد فـرا 
گرفتـه اسـت »نـاگ « زمینـی 
بـرای کشـاورزی و کشـت و زرع 
ندارد اما آب فراوان چشـمه دارد.

روسـتایی  خانه هـای  جلـوی 
نـاگ باغچه هایـی تقریبـا ۲۰ یـا 
۴۰ مترمربعـی وجـود دارد کـه 
برای حفاظت گیاهـان و درختان 
از هجـوم احشـام، دور آن هـا را با 
حصـاری از شـاخ و برگ نخیات 

یـا فنـس پوشـانده اند.
 در ایـن باغچه ها بیشـتر لوبیا، 
پیـاز کاشـته اند،  و  چـای، سـیر 
خانواده هـا  مصـرف  هـم  آن 
اهالـی  نمی دهـد  جـواب  را 
مسـکن  سـاختمان های  جلـوی 
یـک  ارتفـاع  بـا  را  روسـتایی 
متـر بـا سـنگ های کوهسـتان، 
نشسـتن  بـرای  کرسـی هایی 

کرده انـد. درسـت 
متولـد  علیـدادی  بهاالدیـن 
۱33۷ اهـل ناگ اسـت که دوران 
کشـورهای  در  را  خـود  جوانـی  
حاشـیه خلیـج فـارس کارگـری 
کرده اسـت. او هم اظهار داشـت:  
اصالتـا اهـل نـاگ هسـتم و االن 
از  کـه  اسـت  سـال  حـدود ۱۵ 
کارگـری در کشـورهای حاشـیه 
خلیـج فارس دسـت کشـیده ام و 

بـه زادگاهـم آمـده ام. 
از او معنـی کلمـه » نـاگ « را 
جویـا شـدم و پاسـخ داد: ناگ به 
معنـی »خـاک نِم دار یـا نِمناک« 

است.
او همچنیـن ادامه داد: چندین 
پائین دسـت روسـتا  قبـل  سـال 
وجـود  و  بـود  زیـاد  آب  آنقـدر 
چشـمه ها باعث رویش نیزارهای 
زیـادی شـده بـود و درواقـع بـه 
ایـن  آب، خـاک  فراوانـی  علـت 
روسـتا خیـس و نمنـاک بـود و 
کـم کـم تغییـر پیـدا کـرده و به 
لهجـه و گویـش مـا بـه »نـاگ« 
تبدیـل شـده اسـت امـا پـس از 
طـی چندین سـال خشکسـالی، 
و  آن چشـمه ها خشـک شـدند 
نمناکـی خاک هـم از بیـن رفته 

ست. ا
بـا خـودم گفتـم سـری هم به 
جوانـان نـاگ بزنم و بـا آن ها هم 

گفت و گویـی کنم.
رضـا علیـدادی دهیـار جـوان 
تنهـا  مدیـر  و  نـاگ  روسـتای 
اسـت.  روسـتا  ایـن  مدرسـه 
برخـاف  قـد و جثـه کوچکـش 

امـا می تـوان گفـت اواخـر دوران 
می کنـد.  سـپری  را  جوانـی اش 
متاهـل اسـت و یک فرزنـد دارد. 
پـژو  یـک  او  خـودروی سـواری 

و گفـت:  بـود   ۴۰۵
السـتیک  امـروز  همیـن 
خودرویـم در جاده نـاگ به علت 
سـنگاخی بـودن ترکیده اسـت.

السـتیک  وی،  گفتـه  بـه   
خـودرو هم حسـابی گران شـده 
و در ایـن راه خاکـی از مشـکات 

اینچنینـی زیـاد داریـم.
بعـد از گـپ و گفـت بـا رضـا 
یـک جـوان 38 سـاله را دیدم، به 
سـمتش رفتم و سـر صحبـت را 
باز کردم  نامش سـلیمان گیانی 
از  دیگـر  یکـی  هـم  او  اسـت، 
جوانـان بیکار و سرپرسـت خانوار 
در روسـتای ناِگ رمشـک اسـت. 
وی ضمـن گایـه از نبـود شـغل 

مناسـب تصریـح کرد:
 شـغل ثابتـی نـدارم و بیـکار 
مـی روم  مـاه  دو  یکـی  هسـتم، 
می کنـم  کارگـری  بندرعبـاس 
کنـار  برمی گـردم  دوبـاره  و 
خانـواده ام، از همـان مبلغی که از 
راه کارگری کسـب کـرده ام برای 

یـک یا دو مـاه زندگـی را گذران 
می کنیـم و باز مـی روم کارگری 

کنم. مـی 
سـلیمان هـم از جـاده ناهموار 
نـاگ، گایه منـد اسـت. وی بیان 

داشت: 
بسـیار  نـاگ  جـاده روسـتای 
ناهموار اسـت و بیشتر روستائیان 

از  تـردد  و  مـرور  عبـور  بـرای 
شـکاری  موتورسـیکلت های 
اسـتفاده می کنند و موتورسواری 
گرچـه بـرای پیرمـردان و زنـان 
بـاردار و کـودکان در راه ناهمـوار 
ناگ دشـوار هسـت اما مجبور به 
استفاده از موتورسیکلت هستیم.

سلیمان می گوید :
اگـر زن بارداری اهل روسـتای 
نـاگ باشـد بایـد چنـد روز قبـل 
دهسـتان  بـه  زایمـان  موعـد  از 
رمشـک در فاصله ۲3 کیلومتری 
از روسـتا بـرود و در آنجا در خانه 
تـا  بمانـد  اقـوام  و  آشـنایان  ی 
لحظـه زایمانـش فرا رسـد چون 
در این روسـتا به علـت ناهمواری 
اورژانـس  آمبوالنـس  جـاده 
نمی توانـد بیایـد و جابجایـی آن 
ممکن اسـت خطراتی بـرای او به 

همراه داشـته باشـد.
برایـم  از خاطـره ای  سـلیمان 
را  حالـم  حسـابی  کـه  گفـت 
ناخـوش کـرد. بـه گفتـه او چند 
سـال قبل بـه دلیل دیر رسـاندن 
یکـی از بانـوان بـاردار روسـتا بـه 
درمانـگاه، یـک نـوزاد در شـکم 

مـادرش خفـه شـد.

سـلیمان و دیگـر اهالـی کـه 
روسـتا  راه  آسـفالت  آرزویشـان 

اسـت مـی گویـد: 
تراکتـور  بـه  وقت هـا  گاهـی 
یـک  می گوئیـم  رمشـک  داران 
سـرویس شـن می خواهیـم، بـه 
علـت ناهمواری جـاده نمی توانند 
بیاینـد و یـا چندیـن برابـر پـول 

کرایـه را بایـد بیشـتر بپردازیم تا 
یـک سـرویس شـن بیاوریـم.

سـلیمان  بـا  دیـدار  هنـگام   
پیرمـرد ریـش سـفیدی را دیدم 

کـه نامـش هیبـت اهلل بـود.
متولـد  علیـدادی  هیبـت اهلل 
۱3۴۱ و سـینه اش پر از خاطرات 
تلـخ و شـیرین اسـت. بـه گفتـه 
خـودش، چهـار دختـرک و یـک 

شـیربچه )پسـر( دارد.
اینکـه  و  جوانی هایـش  از 
چـه کاره بـوده سـوال کـردم و او 

داد:  پاسـخ 
سـازی  ِکشـتی  در  قبـًا 
هرمـزگان بـه عنـوان کارگـر کار 
می کـردم امـا االن بـه علـت درد 
شـدید کلیـه و بیماری هایـی که 
کنـم.  کارگـری  نمی توانـم  دارم 
گفتـم پدرجـان شـما االن وقـت 
زیـر  بایـد  اسـت  بازنشـتگی تان 
سـایه دنجـی دراز بکشـی و بازی 
از  و  کنـی  نظـاره  را  نوه هایـت 
زندگـی لذت ببـری و او اینچنین 

بیـان داشـت:
 می خواهـم تـا وقتـی زنـده ام 
تـاش کنم تـا فرزندانم مشـکلی 

باشند. نداشـته 

»زیربنـای خانـه اش ۵۰ متـر 
اسـت« زینب که یکی از دختران 
هیبت اهلل اسـت جلو آیـد »زبان و 
لهجـه ی خوبی داشـت« و گفت:  
رمشـک  مدرسـه  نهـم  کاس 
هسـتم، هنـوز لبـاس مدرسـه ای 
خودم را تهیه نکـرده ام و با لباس 
بلوچـی مدرسـه مـی روم. بـرای 

رفتن به مدرسـه رمشـک مشکل 
سـرویس داریم. پولـی هم نداریم 
کـه بابت سـرویس بدهیـم چون 
زندگی مـان بیشـتر بـا همین ۴۵ 

هـزار تومـان یارانـه می گذرد.
مـا  مدرسـه  می گویـد:   او    
و  اول  مثـا  اسـت  چندپایـه 
تعـداد  چهـارم،  و  سـوم  و  دوم 
اسـت.  زیـاد  دانش آمـوزان 
بایـد بریـم بـه  ابتدایـی  از  بعـد 
مدرسـه  اینجـا  چـون  رمشـک 
فاصله مـان  نداریـم.  راهنمایـی 
هـم تا رمشـک زیاد اسـت و باید 
سـرویس بگیریـم. پول سـرویس 
و لبـاس فـرم هـم نداریـم. اهالی 
بـا  کا  ندارنـد  درآمـدی  نـاگ 
گـذران  کشـاورزی  و  کارگـری 
می کننـد. بیشـتر با همیـن پول 
یارانـه زندگـی می کنیـم. درآمـد 
مـردم اینجـا همین یارانه اسـت.

پوشـش  تحـت  مگـر  گفتـم 
کمیتـه امـداد یـا نهـاد دیگـری 

؟ نیسـتید
چندیـن  کـرد:  تصریـح  وی   
دفعـه بـا طی کـردن فاصله بیش 
از ۱۰۰ کیلومتـر بـه کمیته امداد 
چاه دادخـدا رفته ام امـا می گویند 

باتکلیـف  هنـوز  شـما  پرونـده 
اسـت و تحت پوشـش هیـچ نهاد 
حمایتـی قـرار نـدارم و هر چقدر 
تحـت  مـرا  می کنـم  پیگیـری 

پوشـش قـرار نمی دهنـد.
دیـدن  از  خبرنـگار  »مـِن 
بسـیار  خانـواده  ایـن  زندگـی 
متاثر شـدم و در همیـن مجال از 
مدیـران کمیته امـداد می خواهم 
هرچـه  را  هیبـت اهلل  خانـواده 
زودتـر تحـت پوشـش دربیاورند 
تا حداقـل فرزندانـش از تحصیل 
بـاز نماننـد چون او بیمار اسـت و 

توانـی بـرای کارگـری نـدارد«
هیبـت اهلل از دختـر دیگـرش 
کـه مریـم نام داشـت هم سـخن 
بـه میـان آورد و گفـت: دختـرم 
مریـم کاس پنجم مدرسـه ناگ 
اسـت و پسـرم امیرمحمد کاس 
درس  مدرسـه  همیـن  سـوم 

می خوانـد.
باعـث  مـوارد  بعضـی  واقعـا 
می شـود  انسـان  شـدن  متاثـر 
سـخت کوش  مـرد  یـک  چـون 
کـه امـروز بیمـار شـده می گوید: 
فـرم  لبـاس  نتوانسـتم  حتـی 
تهیـه  بچه هایـم  بـرای  مدرسـه  
کنـم و تنهـا وسـیله بـرای عبـور 
و مرورمـان یـک موتورسـیکلت 
اسـت. »موتورسـیکلت هیبت اهلل 
را دیـدم کـه پتویـی روی زیـن 
آن انداختـه اسـت، گفتـم چـرا 
پتـو را روی زیـن بسـته ای و او 
گفـت: ایـن پتـوی نـرم را روی 
زین بسـته ام که وقتـی بچه هایم 
را جابه جـا می کنم اذیت نشـوند.

 ۱۰ قبـل  سـال  چنـد  »او 
میلیون تومان تسـهیات مسکن 
نیسـت  قـادر  االن  و  گرفتـه 
کنـد،  پرداخـت  را   اقسـاطش 
یعنـی درآمدی ندارد که قسـطی 

کنـد« پرداخـت 
بـه گفتـه خـودش: هـر روز از 
می زننـد  زنـگ  مـن  بـه  بانـک 
یـا پیامـک می آیـد کـه اقسـاط 
تسـهیات خودتـان را پرداخـت 

. کنید
در حـال مصاحبـه با هیبت اهلل 
بـودم کـه یکـی دیگـر از اهالـی 
نـاگ بـه سـراغم آمـد. پیرمردی 
ریش سـفید اسـت که غامشـاه 
می کردنـد.  صدایـش  حیـدری 
اهل روسـتای ناگ و متولد سـال 
۱3۲8 اسـت. او هم چهـار فرزند 
دارد، دو پسـر و دو دختـر کـه به 
قـول خـودش آن هـا  را بـه اندازه 

چشـم هایش دوسـت دارد.
غامشـاه کـه از اعتیـاد یکـی 

از پسـرانش بسـیار نگـران اسـت 
اظهـار داشـت:

 یکـی از پسـرانم دچـار اعتیاد 
شـده و بیـکار در گوشـه خانـه 
افتـاده اسـت و پسـر دیگـرم هم 
کـه ۱6 سـاله اسـت تحصیـات 
و  کـرد  تـرک  را  مدرسـه ای اش 
در  هـم  االن  و  نرفـت  مدرسـه 
بندرعبـاس  باغ هـای  و  مـزارع 

می کنـد. کارگـری 
او دسـتم گرفـت و خواسـت 
تـا خانـه خـود را نشـانم دهـد. 
خانه ای آجری ۴۰ متری سـاخته 
کـه ایـزوگام سـقفش بـه علـت 
وزش باد و چسـب آن جدا شـده 
و فرسـوده شده اسـت. می گوید 
موقـع بارندگـی پاسـتیکی روی 
سـقف مـی کشـم تـا آب چکـه 

. نکند
خانـه اش  سـقف  ایـزوگام  او 
را نشـان مـن داد و گفـت:  بـاد 
شـدید ایـزوگام سـقف خانـه را 
خـراب کـرده اسـت و پولـی هم 
بـرای ترمیـم آن نـدارم تـا آن را 
اصـاح کنم. » دیدم سـنگ هایی 
را دور تـا دور پشـت بـام خانـه 
چیده اسـت تا در زمان بارندگی، 
اثـر  بـر  لباس هایشـان  و  رخـت 
نفـوذ آب بـه داخـل خانه، خیس 
نشـود« صدای چکه قطـرات آبی 
که شـب تـا صبح داخل کاسـه ها 
و قابلمه هـا می افتـد واقعـا آدم را 

کافـه می کنـد.
غامشـاه امـا تحـت پوشـش 
کمیتـه امـداد اسـت و ماهیانـه 
مسـتمری  تومـان  هـزار   ۱8۰
گفتـه  بـه  می کنـد.  دریافـت 
خـودش: کارِ درآمدزایـی نـدارم، 
و  متـری  چنـد  باغچـه  یـک 
کوچـک دارم کـه داخلـش برای 
سـیر  و  پیـاز  خانـواده  مصـرف 
مـی کارم. چـون زمیـن نداریم اما 
یـک حلقه چـاه روسـتایی داریم 
که همه اهالی در آب آن شـریک 
شـده اند.  پمـپ آب کوچکـی را 
نشـانم داد و گفـت: پنـج خانـوار 
باهم شـریک شـدیم و این و یک 
دسـتگاه پمـپ آب را خریدیـم. 
باغچه هایمـان را بـا همیـن پمپ 
البتـه  آبیـاری می کنیـم،  و آب، 
از همیـن آب هـم بـرای مصـرف 

می کنیـم. اسـتفاده  آشـامیدن 
بـه گفته غامشـاه، چندسـال 
قبـل به همـت یکـی از خیـران، 
لوله کشـی  و  داخلـی  شـبکه 
روسـتا و یـک منبـع ذخیـره آب 
بـه  امـا  شـد  احـداث  برایمـان 
6۰۰ متـر لوله بـرای انتقـال آب 
از منبـع به روسـتا داریـم و البته 
بـه تانکرهای ذخیـره آب هم نیاز 

داریم.
دکتـر مهـدی شهسـواری در 
سـفری به ایـن روسـتا در تاش 
اساسـی  مشـکات  کـه  اسـت 
آب  همچـون  روستانشـینان 
آشـامیدنی و جـاده دسترسـی به 
نـاگ، تامیـن سـرویس مـدارس 
خدمـات  و  دانش آمـوزان  بـرای 
دهـی جهـاد کشـاورزی مطرح و 
مقرر شـد یک دسـتگاه کف ِکش 
آب بـا 6۰۰ متـر لولـه انتقـال از 
فاضـاب  و  آب  اداره  سـوی 
قلعه گنـج ببـرای روسـتا تامیـن 

شـود.
 ۱3 شـد  مقـرر  همچنیـن 
کیلومتـر مسـیر خاکـی روسـتا 
توسـط اداره راهـداری قلعه گنـج 
و  شـود  بهسـازی  و  تیغ زنـی 
توزیـع  جهـاد کشـاورزی طـرح 
تجهیـزات  و  مثمـر  نهال هـای 
آبیـاری قطـره ای بـرای درختـان 

اهالـی را اجـرا کنـد.
از  گـزارش  ایـن  امیدواریـم 
نـاگ  ی  دورافتـاده  روسـتای 
مورد توجه مسـئوالن قـرار گیرد 
و  هـا  رفـع محرومیـت  بـرای  و 
کـم و کاسـتی هـای این روسـتا 

گیـرد.  صـورت  اقداماتـی 
خبرنگار صبح مکران 
ادیب حیدری

هشت سال شعار محرومیت زدایی در قلعه گنج  فقط یک شعار بود

»ناگ « نقطه ای در انتهای محرومیت


