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سازی پروژه باند دوم محور جیرفت- سه 
راهی بم)تجدید2(

312،000،000

قد
ه ن

وج
یز 

وار
ش 

فی
ل 

ص
- ا

د(
سنا

ر ا
 د

ده
ش

ه 
رائ

ت ا
رم

ا ف
ق ب

طاب
 م

ی )
نک

 با
مه

 نا
ت

مان
ض

6،228،464،717
 راهداری

سال1397

131/ج97/3
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132/ج97/3
اجرای عملیات پریمکت و آسفالت عباس 

آباد-آشین، رودخانه کمال، پدوم آباد- 
قرقطوئیه و کناروئیه)تجدید3(

1،716،000،00034،319،020،800

133/ج97/3
 تکمیل عملیات زیرسازی و ابنیه فنی

 محور مارز- رائین قلعه- نمگاز شهرستان
قلعه گنج

1،119،000،00022،367،166،583

134/ج97/3
 اجرای عملیات خاکی و ابنیه فنی محور

اسماعیلیه
192،000،0003،831،061،792

یک مرحله ای همراه با ارزیابی کیفی

135/ج97/3
 تکمیل عملیات زیرسازی و ابنیه فنی محور
رمشک- ناگ- گوتیج شهرستان قلعه گنج

2،819،000،00065،909،203،285

136/ج97/3
 تکمیل قسمتی از سوله چند منظوره اداره

کل راه و شهرسازی
498،000،0009،941،976،187

 ابنیه، تاسیسات
 مکانیکی و تاسیسات
 برقی سال 1397و
بخشنامه سرجمع

اداره کل راه و شهرسازی جنوب استان کرمان

برخی افراد در رودبار و قلعه گنج شناسنامه ندارند

رییس سازمان جهاد کشاورزی جنوب:
 صادرات سیب زمینی 

سبب خوشحالی کشاورزان شد
مدیرکل سازمان میراث  فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان: 

بناهای تاریخی جنوب کرمان 
مرمت و احیا می شوند

بی شناسنامه های جاز 
در جستجوی هویت

علی شفیعی فرماندار اسبق بم در گفت و گو با »کاغذ وطن«:

احمدی نژاد پایان بازسازی بم 
را زود اعالم کرد

رییس اتاق بازرگانی کرمان:

باور جدی به صادرات در استان 
کرمان وجود ندارد 

لزوم ایجاد کنسرسیوم صادراتی 
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مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان:
۲۳ نقطه حادثه خیز در استان 

کرمان برطرف شد
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ما را در تلگرام دنبال کنید
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خروج آخرین عاقل؟

احمدزیدآبادی
یادداشت مهمان

بـا اسـتعفای ژنرال متیـس وزیر دفاع آمریـکا، دولت 
دونالـد ترامـپ از آنچـه رسـانه ها "عقـای کابینـۀ" او 
می نامیدنـد، خالـی شـد.ابتدا رکـس تیلرسـون وزیر 
خارجـه از مقـام خـود برکنـار شـد و مایـک پمپئـو به 
جـای او نشسـت. پـس از آن، ژنـرال مـک مسـتر 
مشـاور امنیت ملـی جای خود را به جـان بولتون داد. 
بـه تازگی ژنـرال جان کلی نیـز از ریاسـت دفترترامپ 
کنـار رفـت و مایک مولوینـی جای او را گرفـت. دیروز 
هـم جیمـز ماتیـس از کابینـه جدا شـد و طبق برخی 
گزارش هـا قـرار اسـت تام کاتـن سـناتور جمهوریخواه 
جانسـین او شـود.در واقـع چهـار نفـری که اسـتعفاء 
داده یا برکنار شـده اند، از نگاه برخی محافل سیاسـی 
و رسـانه ای، عقـای کابینـۀ ترامـپ و نیـروی کنتـرل 
کننـدۀ او در دولـت تلقـی می شـدند. آنهـا همگـی به 
حفـظ سیاسـت سـنتی و معمـول آمریـکا در سـطح 
جهـان تمایـل داشـتند، امـا ترامـپ ظاهـرًا عاقـه ای 
بـه ادامـۀ آن سـنت ندارد.آنچـه ترامـپ می خواهـد 
جایگزین سیاسـت معمـول آمریـکا در عرصۀ جهانی 
کنـد، واقعـًا گیـج کننـده و تـا انـدازه ای مرموز اسـت. 
ظاهـرًا او معجونـی از انزواگرایـی و مداخله جویـی را 
در نظـام بین الملـل دنبـال می کنـد کـه ربـط منطقی 
آنهـا بـرای شـرکا و متحدانـش بـه آسـانی قابل فهم 
نیسـت. ترامـپ از یـک طـرف اصـرار دارد کـه شـرکاء 
و متحدانـش بایـد سـیادت آمریـکا و نقـش رهبری 
آن را در جهـان بی چـون و چـرا بپذیرنـد و نسـبت بـه 
آن سپاسـگزار باشـند و از طـرف دیگـر، بـا نفی نقش 
ژاندارمـی آمریـکا در مناطق بحران زدۀ مختلف جهان، 
سیاسـِت "نخسـت آمریکا" را مبنای رفتار بین المللی 
خـود معرفـی می کند.به نظـرم ترامپ نقـش آمریکا 
در تأمیـن امنیـت بین المللی را امـری بی بدیل و مورد 
نیـاز تمـام متحدانش در سـطح جهان تصـور می کند 
و بـه زعـم خـود نمی خواهد که این نقـش را مجانی و 

بخصـوص از موضـع بدهـکار بـازی کند.
از نـگاه ترامـپ، دولت هـای پیشـین آمریـکا با هزینۀ 
مالیات هـای مـردم آن کشـور اقدام بـه مداخله جویی 
ایـن  کـه  حالـی  در  کرده انـد،  جهـان  سـطح  در 
مداخله جویـی بیشـتر بـه نفع متحـدان منطقـه ای و 
جهانـی آنهـا بـوده و بعضـًا جز خسـارت بـرای آمریکا 
پیامـدی نداشـته اسـت. به زعـم ترامپ امـا متحدان 
آمریـکا در هر گوشـه از جهان، نه فقـط قدردان آمریکا 
در ایـن مـورد نبوده انـد، بلکه از موضعـی طلبکارانه به 

نقـد مداخله جویـی آن برخاسـته اند.
بنابرایـن در پشـت ذهـن ترامـپ ایـن منطـق نهفتـه 
اسـت کـه اکثـر اعضـای جامعـۀ جهانـی بخصـوص 
ایـاالت  مداخله گرایـی  نیازمنـد  آمریـکا،  متحـدان 
و کنتـرل  بین المللـی  نظـم  حفـظ  بـرای  متحـده 
بی ثباتی هـا و بحران های منطقه ای و جهانی هسـتند 
و دقیقـًا بـه دلیـل همیـن نیـاز، آنهـا بایـد بـا دیـدۀ 
احتـرام به رفتار کاخ سـفید بنگرد، از واشـنگتن حرف 
شـنوی داشته باشـد و در هزینه های آن سهیم شوند.

بدیـن ترتیـب، ترامـپ در صـدد وارونـه کـردن معادلۀ 
حسـن و قبح مداخله گرایی و انزواگرایی اسـت. او با 
تصمیمـات خـود در صـدد اثبـات این نکته اسـت که 
مداخـات بین المللـی آمریکا نه از سـر "ضرورت های 
امپریالیسـتی" بلکـه از موضـع ایثـار و خیرخواهـی 
اسـت! و تـا هنگامـی کـه متحـدان از همیـن زاویه به 
آن نـگاه نکننـد و قدرش را نداننـد، او می تواند با عقب 
کشـاندن نیروهایـش از مناطـق بحـران زده، آنهـا را به 

وحشـت و سـپس به التماس بیانـدازد!
از مدیریـت اسـت کـه  نـوع خاصـی  ایـن  ظاهـرًا 
و  بـازی  بـه  سـابقه دار  سیاسـتمداران  نـگاه  از 
ماجراجویـی بیشـتر شـباهت دارد. ترامـپ امـا بـه 
نظـر می رسـد کـه اهـل بـازی و ماجراجویی اسـت 
و افـرادی بـا ایـن نوع روحیـه را نیز بـرای همکاری 
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راههـای تماس مسـدود شـده بود. صـدای فرماندار 
از بی سـیم شـنیده می شـد که با صدا زدن اسـتاندار 
کرمـان می گفت:»هللا اکبـر، هللا اکبـر. آقای کریمـی 
بـم ویـران شـد. وای وای یـاهللا یـا رسـول هللا. در 
جغرافیـای کشـور چیـزی بـه نـام بم وجـود نـداره. 
آقـای کریمـی همـه دسـتگاههای اجرایـی رو بـه 
سـمت بـم گسـیل کنیـد. صـدای مـن رو از یک تل 
خـاک می شـنوید. بـم ویـران شـد.«علی شـفیعی 
فرمانـدار بـم در سـال 82 از سـاعات اولیـه زلزلـه به 
مـا می گوید.علـی شـفیعی، فرمانـدار وقـت بـم در 
گفـت وگـو با »کاغـذ وطن« با اشـاره بـه متن قبل، 
اظهـار کـرد: ایـن اولین تمـاس من با آقـای کریمی 
اسـتاندار وقـت بـم بود. با یک بی سـیم ماهـواره ای 
و حـول و حـوش سـاعت 6:15 صبـح. یـک تلفـن 
ثریا داشـتم که بـا آن با آقای کریمی اسـتاندار وقت 
صحبـت کـردم. شـارژم تمام شـد. یک تلفـن دیگر 
تهیه کردم. ایشـان جلسـه سـتاد بحران را با فرمانده 
سـپاه گذاشـته بودنـد. در زمـان زلزلـه خانـه ام در 
ارگ جدیـد بـود و زمانـی که رسـیدم بـم هیچ کس 
نبـود. مـن شـاید بـه فاصلـه 10 دقیقه رسـیدم همه 
جـا تاریـک بـود. شـهرک رزمنـدگان کاماً بـا خاک 
یکسـان شـده بود. بعد نگاهم به ارگ افتـاد، آن هم 
کامـاً از بین رفته بـود. جلوی فرمانداری سـربازانی 
را دیـدم کـه به سـاختمان تخریب شـده فرمانداری 

می نگریسـتند.
شـفیعی ادامه داد: همانجا از میـدان فرمانداری بود 
کـه بـا یـک تلفـن ماهـواره ای یـک پیام فرسـتادم 

قنبـری  آقـای  آن،  از  آقـای کریمـی. پـس  بـرای 
مـن،  سـراغ  آمـد  ایشـان  نصـر  قـرارگاه  فرمانـده 
ارتباطـات قطع شـده بـود از ایشـان تقاضا کـردم که 
ایـن تمـاس را برقـرار کنـم. بـه ایشـان گفتـم که به 
تهـران حرکـت کننـد و بـه اولیـن جایی که رسـیدند 
ایـن موضـوع را بیشـتر بـه آقـای کریمـی توضیـح 
دهنـد. آقـای کریمـی هنـگام شـنیدن خبـر زلزلـه 
می گفتنـد چـه شـده و مـن را آرام مـی کردنـد. آن 
موقـع چیـزی در اختیار نداشـتیم و لحظات بسـیار 
سـختی بـود. نهایتًا سـاعت 7 یـا 8 بود کـه به اتفاق 
بخشـدار مرکزی به سـمت مسـجد جامـع و تربیت 
بدنـی کـه منـزل خواهـرم هـم آنجـا بـود رفتیـم. 
همـه چیـز تخریب شـده بـود یک لـودر پیـدا کردم 
خواسـتم معبری باز کنم. تاشـم را کردم اما نشـد. 
حـول و حـوش ظهـر ارتبـاط با بی سـیم وصل شـد.
فرمانـدار زمـان زلزلـه بم در سـال 82، افـزود: زمانی 
کـه ایـن اتفـاق افتاد تصور کـردم که قیامت شـده و 
هنـوز ایـن کابوس را به یـاد دارم. وی ادامه داد: پس 
از آن آقای مرعشـی، مهدی جهانگیری و یکی دیگر 
بـا هلیکوپتر به بم آمدند. بـا همکاری یکدیگر اولین 
سـتاد شـکل گرفت.شـهر را بـه 13 بخـش تقسـیم 
کردیـم. از بعدازظهـر هـم یـواش یـواش کمک هـا 
شـروع شـد، ارتبـاط تلفنـی همـان روز اول برقـرار 
شـد. معتقـدم در سـاعات اولیه زلزلـه تصمیم های 
خوبی گرفته شـد. من هم سـعی کردم که تسـلیم 
عواطـف نشـوم که به سـراغ خواهرم بـروم. یکی از 

بسـتگانم آمد و ...

احمدی نژاد پایان بازسازی بم را زود اعالم کرد
علی شفیعی فرماندار اسبق بم در گفت و گو با »کاغذ وطن«:
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خوانیــم مــی  صفحــه  ایــن  دربــاره  را  شــما  پیامــک  23 کاغذ جنوبکاغذ جنوب

آگهی مزایده مال غیر منقول )نوبت اول(
دایـره مزایـده اجـرای احکام حقوقـی دادگسـتری کرمان در 
نظـر دارد درخصوص پرونده کاسـه 970281شـعبه 4 اجرای 
احـکام حقوقـی کرمـان لـه خانم ویدا هـادی پـور علیه آقای 
محسـن نجفـی زاده یـک بـاب مغازه به شـماره پـاک ثبتی 
صفـر فرعـی از 4895 اصلـی بخـش ثبتـی دو کرمـان متعلق به آقای محسـن 
نجفـی بـا مشـخصات زیـر را از طریـق مزایـده بفـروش برسـاند .1- آدرس 
ملک:کرمـان بـازار مظفـری نرسـیده بـه بـازار کیـش سـمت چـپ مغـازه میوه 

فروشـی - کد پسـتی 7613956387 
2- مشـخصات ثبتـی ملک: پـاک ثبتی صفر فرعـی از 4895 اصلی بخش ثبتی 

دو کرمـان به مسـاحت 37مترمربع بـا وضعیت خاص طلق 
بطـول  دیواریسـت  و  درب  است:شـماال  شـرح  بدیـن  ملـک  3-وضعیـت 
11/60متـر  بطـول  مشـترک  شرقا:دیواریسـت  بازارمظفـري  بـه  2/45متـر 
بدیـوار  پانـزده اصلـی جنوبا:دیـوار  و  از ششـصت  بـه شـماره یـک فرعـی 
بطـول 3/45متربـه ششـصد و چهـل و چهـار اصلـی غربـا:در سـه قسـمت 
کـه قسـمت دوم آن شـمالی اسـت. اول دیـوار بدیـوار بطـول 9/35متـر بـه 
ششـصد و بیسـت ودو اصلـی، دوم دیواربدیـوار بطول 0/75 متربه ششـصد 
و شـانزده اصلـی سـوم دیـوار بدیـوار بطـول 2/60متربـه ششـصد و شـانزده 

اصلـی . بـا توجـه بـه توضیحـات فـوق جمـع ارزش ریالـی 6 دانـگ عرصـه 
و اعیـان ملـک 9/230/000/000ریـال )نـه میلیـارد و دویسـت وسـی میلیون 
ریـال( کـه توسـط کارشـناس رسـمی دادگسـتری ارزیابـی گردیـده اسـت. 
جلسـه مزایـده در روز شـنبه مـورخ 97/10/29 راس سـاعت 10 صبـح در 
محـل اتـاق مزایـده هـای دادگسـتری کرمـان و بـا حضـور نماینـده محتـرم 
دادسـرا برگـزار مـی گرددطالبيـن شـرکت در مزایده مـی توانند تـا 5روز قبل 
از مزایـده از ملـک مذکـور بازدیـد و در صـورت تمایـل بـه شـرکت در مزایـده 
بایسـتی ده درصـد قیمـت کارشناسـی بمبلـغ 923/000/000ریـال بـا شناسـه 
شماره2171293951000سـپرده  حسـاب  بـه   95341070009301284 واریـز 
دادگسـتری نـزد بانـک ملـی واریـز و بـه همـراه درخواسـت کتبـی خـود در 
پاکـت در بسـته و تـا قبل از سـاعت برگـزاری مزایـده تحویل نماینـد. بدیهی 
اسـت شـخصی بـه عنـوان برنـده مزایـده شـناخته مـی شـود کـه قیمـت 
باالتـری داده باشـد. برنـده مزایـده بایسـتی ظـرف یـک مـاه نسـبت بـه 
پرداخـت مابقـی مبلـغ پیشـنهادی خـود اقـدام نمایـد . در صـورت انصـراف 
برنـده مزایـده 10% مبلـغ پیشـنهادی بـه نفـع دولـت ضبـط خواهـد شـد در 
ضمـن دایـره اجـرا هیـچ گونـه مسـئولیتی در قبـال معامـات معـارض و یا 

سـند رسـمی نخواهـد داشـت. م.الـف1796
 دادورز مزایدهای اجرای احکام حقوقی دادگستری کرمان شیروانی 

اداره کل ثبت اسناد وامالک استان کرمان
اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک شهر عنبرآباد

هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیف وضعیـت ثبتـی اراضی و سـاختمانهای 
فاقـد سـند رسـمی-آگهی موضـوع ماده3 قانـون و مـاده 13آئین نامـه قانون 
تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی واراضـی و سـاختمانهای فاقدسـند رسـمی 
برابـررای شـماره139760319014003515-97/06/17هیات اول موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف 
وضعیـت ثبتـی اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی مسـتقردرواحد ثبتی حـوزه ثبت ملک 
شـهرعنبرآباد تصرفـات مالکانـه بامعـارض متقاضـی آقـای حسـن سـرحدی ریـگ آبـاد فرزند 
محمـد بشـماره شناسـنامه 15834صـادره ازجیرفـت درششـدانگ یک بـاب مغازه به مسـاحت 
33/30متـر مربـع پـاک - فرعـی از 49-اصلـی مفـروز و مجـزی شـده از پاک49اصلی قطعه 
یـک واقـع در اراضـی محمـد آبـاد عنبرآبـاد بخـش 45کرمـان خریـداری از مالک رسـمی آقای 
عبـاس امیـری محـرز گردیـده اسـت.لذا بـه منظـور اطـاع عمـوم مراتـب دردو نوبـت بـه فاصله 
15روزآگهی می شـود در صورتی که اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیت متقاضی اعتراضی 
داشـته باشـند مـی تواننـد از تاریـخ انتشـاراولین آگهی به مـدت دو مـاه اعتراض خـود را به این 
اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید، ظـرف مـدت یک مـاه از تاریخ تسـلیم اعتراض،دادخواسـت 
خـود را بـه مراجـع قضایـی تقدیـم نماینـد . بدیهی اسـت در صـورت انقضای مـدت مذکوروعدم 
الف:1975-تاریـخ  ./م  خواهدشـد  صـادر  مالکیـت  سـند  ت  مقـررا  طبـق  اعتـراض  وصـول 

انتشـارنوبت اول :97/09/20 – تاریـخ انتشـار نوبـت دوم :97/10/05 
مصیب حیدریان  - رئیس ثبت اسناد امالک عنبر آباد  

دادگستری کل استان کرمان 
بـه  شـده  ثبـت  دادخواسـت  بـه  نظـر 
خانـواده  دادگاه   5 شـعبه  شـماره960793 
کرمـان مطروحه آقای سـعید فهیمـی نراقی 
محمـد  اخوانـده  بطرفیـت  محمـد  فرزنـد 
فهیمـی نراقـی فرزنـد آقا میرزا ابومحمد به شـماره شناسـنامه 
1921 مبنـی بـر صـدور حکـم مـوت فرضـی خوانـده و اینکـه 
ضمـن دادخواسـت بیـان داشـته پـدر اینجانـب کـه صاحـب 
یـک فرزنـد بـوده و در سـال 1352 مفقـود شـده و تـا کنـون 
اثـری از نامبـرده نمـی باشـد و نامبـرده متولـد 1294 بـوده و 
الزم بـه ذكر اسـت مادر اینجانـب در تاریـخ 1388/03/21فوت 
نمـوده بـا تقدیـم دادخواسـت فـوق تقاضـای رسـیدگی وفـق 
مـاده 1020 قانـون آئیـن دادرسـی مدنی و تقاضـای صدورحکم 
مـوت فرضـی وی را نموده اسـت لـذا ضمن اعـام مراتب فوق 
از اشـخاصی کـه ممکـن اسـت از شـخص غایب آقـای محمد 
فهیمـی نراقـی فرزنـد آقاميرزا ابومحمد خبری داشـته باشـند 
بـه اطاع محکمـه )شـعبه 5 دادگاه خانواده شهرسـتان کرمان 

برسـانند(. م.الـف1150
مدیر شعبه 5 دادگاه خانواده شهرستان کرمان  

ش
موز

آ

دادگاز
اجاام
ن

صنایـع  میـراث  فرهنگـی،  سـازمان  مدیـرکل 
دسـتی و گردشـگری اسـتان کرمـان غامرضـا 
فرخـی افـزود: در ایـن پـروژه بناهـای تاریخـی 
قلعـه منوجـان، قلعـه کهنـوج، قلعـه گاشـگرد 
در حـوزه شهرسـتان فاریـاب، مـدارس قدیمـی 
اسـفندقه  حـوزه  در  آبـاد  دولـت  و  فـردوس 
شهرسـتان جیرفـت و همچنیـن آثـار معمـاری 
حاصـل از کاوش هـای باستانشناسـی شـهر 
قدیم)دقیانـوس( و کنارصنـدل این شهرسـتان 
مرمـت مـی شـوند.وی بـا بیـان اینکـه در حال 
در  موجـود  تاریخـی  بناهـای  مرمـت  حاضـر 
محوطـه هـای باسـتانی کنارصندل و شـهرقدیم 
آغـاز شـده اسـت اظهـار داشـت: مرمـت دیگـر 
بناهـای تاریخی حوزه جنوب اسـتان کرمان نیز 
بـزودی آغاز می شـود.مدیرکل میراث فرهنگی، 
صنایـع دسـتی و گردشـگری اسـتان کرمـان با 
اشـاره بـه اینکـه مرمت قلعـه تاریخـی منوجان 
بـزرگ مرمتـی حـوزه جنـوب  هـای  کارگاه  از 
اسـتان به شـمار می رود، تصریـح کرد: عملیات 
خاکبرداری، کاوش باستانشناسی، مرمت، احیا 
و سـاماندهی ایـن بنـای تاریخـی از سـال قبل 
آغاز شـده و همچنان بدون وقفـه ادامه دارد.وی 
بیـان کرد: اجـرای این پروژه هـای بزرگ مرمتی 
در جنـوب اسـتان کرمـان برای بیـش از 65 نفر 
اشـتغالزایی مسـتقیم ایجاد کرده است.اسـتان 
کرمـان بـا هفت اثر جهانـی، 700اثـر ثبت ملی و 
هـزاران جاذبه تاریخی و طبیعـی از مقاصد مهم 
گردشـگری کشـور به شـمار می رود و احیای و 
مرمـت بافـت و بناهای تاریخـی در دولت تدبیر 

و امیـد بسـیار چشـمگیر بوده اسـت.

صمــدهللا ســعیدی نویســنده و فعــال فرهنگــی 
ــتان از  ــو باشبس ــت و گ ــان، در گف ــوب کرم جن
کرمــان جنــوب،در خصــوص فعالیت هــای 
ــه  ــه ب خــود، گفــت: حــدود 40 ســال اســت ک
ــرآن،  ــای ق ــی در زمینه ه ــای فرهنگ فعالیت ه
نهــج الباغــه، عقیدتــی سیاســی و همچنیــن 
تألیــف کتــاب هــای مختلــف مشــغول هســتم 
و در کنــار آنهــا نیــز بــه فعالیت هــای هنــری و 
ــرد: در  ــه ک ــعیدی اضاف ــی می پردازم.س ورزش
دوران تحصیــل و نیــز دوران تبعیــد مقام معظم 
ــت  ــت فعالی ــی در جیرف ــری مدظله العال رهب
می کــردم، در رونــد پیــروزی انقــاب اســامی 
نیــز در حوزه هــای فرهنگــی،  از آن  بعــد  و 
تربیتــی و قرآنــی بــا نهادهــای مختلفــی 
همــکاری داشــته ام.وی بــا بیــان اینکــه تاکنون 
تدریــس در ســطوح مختلفــی از دوره ابتدایــی 
ــف  ــرای ســنین و اقشــار مختل ــا دانشــگاه ب ت
انجــام داده اســت، گفــت:در همایــش معرفــی 
خادمــان قــرآن و فعالیــن قرآنــی کشــور حضور 
یافتــه و بــه عنــوان منتخــب اســتان و جنــوب 
کرمــان معرفــی شــدم.وی بــه یکــی از اهــداف 
ــی،  ــی و تربیت ــی، فرهنگ ــام قرآن ــود از انج خ
ــا در  ــان موجــب شــد ت ــت: خادمــی جوان گف
ایــن زمینه هــا فعالیــت کنم.نویســنده و فعــال 
فرهنگــی جنــوب کرمــان، خطــاب بــه جوانــان 
ــا قــرآن انــس  گفــت: ســعی کنیــد همــواره ب
ــری  ــرای فراگی ــوده و ب ــرآن ب ــل ق ــوید، اه ش
بعــد  همچنیــن  و  برنامه ریــزی کنیــد  آن 
ــود  ــت خ ــه از وق ــا 10 دقیق ــاز 5 ت ــر نم از ه
را بــه ترجمــه مفاهیــم، تفســیر، قرآئــت، 
ــا  ــعیدی ب ــاص دهیدس ــرآن اختص ــل ق ترتی
ــه ایــن مطلــب کــه همــان طــور کــه  اشــاره ب
ــمی  ــاری جس ــه بیم ــه ب ــی ک ــان هنگام انس
ــی  ــه م ــک مراجع ــه پزش ــود ب ــا می ش مبت
ــک پزشــک  ــه ی ــز ب ــد از لحــاظ روحــی نی کن
ــه  ــرد: در زمین ــه ک ــاز دارد، اضاف متخصــص نی
معنویــت بهتریــن پزشــکان روحانیــت، جوانان 
جهادگــر  و  فــداکار  معلمیــن  مســجدی، 

ــتند. ــن هس ــن والدی ــی و همچنی فرهنگ

بناهای تاریخی 
جنوب کرمان مرمت 

و احیا می شوند 

والدین بهترین پزشکان 
روح جوانان هستند

خبر

کلنگ یک مدرسه در دلفارد 
به زمین زده شد

اختصاص 15 هزار میلیارد ریال برای 
گازرسانی سال98

افزایش 180درصدی کمک های مردم 
جیرفت در شب یلدا 

 سارق موتورسیکلت 
در کهنوج دستگیر شد

کلنـگ احداث مدرسـه 5 کاسـه 
عبـاس  "زنده یـاد  خیرسـاز 
پهلوانـی" روسـتای باغ علی شـیر 
دلفـارد شهرسـتان جیرفـت بـه زمین زده شـد. 
بـه گـزارش اداره اطـاع رسـانی و روابط عمومی 
آمـوزش و پـرورش اسـتان کرمـان کلنـگ این 
مدرسـه در زمینـی بـه مسـاحت 1300 مترمربع 
بـه زمیـن زده شـد. مدیـر آمـوزش و پـرورش 
شهرسـتان جیرفـت در حاشـیه ایـن مراسـم، 
صـورت  بـه  5 کاسـه  مدرسـه  ایـن  گفـت: 
مشـارکتی احداث خواهد شـد که زیر بنای این 
مدرسـه 330 متر شـامل 4 کاس درس و یک 

دفتربـرای معلمان اسـت.مجید امیرتیموری با 
اشـاره بـه ایـن کـه این عمـل خیر خواهانـه نام 
ایـن معلم را جاوید سـاخت، خاطر نشـان کرد: 
ایـن معلـم در اثـر سـانحه تصادف قطـع نخاع 
شـد و بیش از بیسـت سـال ویلچر نشـین بود 
کـه سـرانجام دو سـال پیش به رحمـت ایزدی 
پیوسـت .مدیـر آمـوزش و پرورش شهرسـتان 
جیرفـت اظهار امیـدواری کرد: تمـام مردمی که 
دل در گـرو آینـده فرزنـدان ایـن منطقـه دارنـد 
با سرمشـق قـرار دادن عمـل خیر ایـن خانواده 
برای مدرسـه سـازی به کمک دولـت و آموزش 

و پـرورش بیایند.

الیحـه  در  ریـال  میلیـارد  15هـزار 
بودجـه سـال 98 بـرای تسـریع در 
گازرسـانی بـه روسـتاها بـا اولویـت 
و  شـهرها  بـه  گازرسـانی  تـداوم 
روسـتاهای اسـتان های سیسـتان و بلوچسـتان، 
جنوبـی  خراسـان  و  جنـوب کرمـان  هرمـزگان، 
اختصـاص یافتـه اسـت.به گـزارش ایرنـا، رییس 
جمهـوری روز سه شـنبه در صحـن علنی مجلس 
شـورای اسـامی حاضـر و الیحـه بودجـه 1398 
را تقدیـم مجلـس شـورای اسـامی کـرد کـه بـر 
اسـاس آن توسـعه گازرسـانی و اتمـام طرح های 
نیمه تمـام صنعـت گاز از اولویت هـای صنعت گاز 
در سـال آتـی اسـت. به منظور تسـریع گازرسـانی 

بـه روسـتاها و اتمـام طـرح هـای نیمـه تمـام 
گازرسـانی به روسـتاها با اولویت تداوم گازرسانی 
به شـهرها و روسـتاهای اسـتان های سیسـتان و 
بلوچسـتان، هرمـزگان، جنـوب کرمان و خراسـان 
جنوبـی، وزارت نفـت مکلف اسـت از محل سـهم 
14.5 درصـد شـرکت ملـی گاز ایـران تا میـزان 15 
هـزار میلیـارد ریال اقدام هـای الزم را انجـام دهد. 
بـه وزارت نفت از طریق شـرکت های تابعه ذیربط 
اجـازه داده می شـود ماهانه از هر واحد مسـکونی 
مشـترکان گاز مبلـغ 2 هـزار ریـال و از هریـک از 
واحدهـای تجـاری مشـترکان گاز مبلـغ 10 هـزار 
ریـال اخـذ می شـود؛ ایـن تعرفه برای مشـترکان 

روسـتایی، معـادل 50 درصـد اسـت. 

علــی رییســی در گفــت و گــو 
ــا گفــت: شــب  ــگار ایرن ــا خبرن ب
یلــدای ســال گذشــته، مــردم 
افــزون بــر 360 میلیــارد ریــال کمــک نقــدی 
پوشــش کمیتــه  تحــت  مددجویــان  بــه 
داشــتند کــه امســال ایــن عــدد بــه بیــش از 
860 میلیــون ریــال رســیده اســت کــه رشــد 

180 درصــدی را نشــان می دهــد.
ــی از  ــت جمع ــا هم ــرد: ب ــح ک وی تصری
بازاریــان، کشــاورزان، اصنــاف و جمعــی از 
خیــران جیرفتــی، ایــن مبلــغ جمــع آوری 
ــب  ــدان در ش ــحالی نیازمن ــبب خوش و س

ــت  ــداد جیرف ــه ام ــد.رییس کمیت ــدا ش یل
بــه  کمــک  فرهنــگ  اینکــه  بیــان  بــا 
نیازمنــدان بایــد بــه معنــای واقعــی کلمــه 
بیــن مــردم نهادینــه شــود، اظهــار داشــت: 
مــردم در آئیــن هــا و مراســمات مختلــف، 
افــراد و خانــواده  بــه  توجــه ویــژه ای 
هــای بــی بضاعــت داشــته باشــند تــا 
زمینــه خوشــحالی ایــن خانــواده هــا هــم 

ــم شــود. فراه
نفــر  308 هــزار  بــا  شهرســتان جیرفــت 
کیلومتــری   230 فاصلــه  در  جمعیــت، 

اســت شــده  واقــع  جنــوب کرمــان 

تاجیکـی  هدایـت  سـروان 
کهنـوج   11 کانتـری  رییـس 
گفت:مامـوران انتظامـی یـک نفر 
کردنـد کـه  دسـتگیر  را  موتورسـیکلت  سـارق 
بـه چهـار فقـره سـرقت اعتـراف کـرد. سـروان 
اجـرای  راسـتای  در  داشـت:  اظهـار  تاجیکـی 
طـرح ارتقـای امنیـت اجتماعـی و مبـارزه بـا 
شهرسـتان کهنـوج  در  موتورسـیکلت  سـارقان 
انجـام گشـت های  بـا   11 کانتـری  مامـوران 
پلیسـی  اطاعـات  یک سـری  و  نامحسـوس 
یـک نفـر سـارق موتورسـیکلت را شناسـایی و 
دسـتگیر کردنـد.وی بیان داشـت: سـارق پس 

از دسـتگیری و تحقیقـات فنـی بـه چهـار فقره 
سـرقت موتورسـیکلت در سـطح شـهر کهنـوج 
اعتـراف، و دو دسـتگاه موتـور سـیکلت از وی 
کشـف شد.سـروان هدایـت تاجیکـی بـا بیـان 
اینکـه  سـارق شـگرد خاصـی نداشـته و اقـدام 
نمـوده اسـت  بـه سـرقت موتورسـیکلت هایی 
کـه قفـل نداشـته اند افـزود: مردم آگاه باشـند 
کـه پلیـس همیشـه یـک قـدم از سـارقین و 
شـریف  مـردم  واز  هسـت  جلوتـر  متخلفیـن 
کهنـوج درخواسـت نمـود موقـع پـارک موتـور 
سـیکلت در خیابـان از یـک عدد قفـل و زنجیر 

مناسـب  مطمئـن اسـتفاده کننـد.

رییـس سـازمان جهاد کشـاورزی جنـوب کرمان گفـت: این منطقه 
بـا سـطح زیر کشـت بیـش از سـه هـزار و 500 هکتار سـیب زمینی 
طرح اسـتمرار، رتبه نخسـت کشـور را به خود اختصاص داده اسـت 
.سـعید برخـوری افـزود: بـا توجه بـه نزدیک شـدن زمان برداشـت 
سـیب زمینـی طـرح اسـتمرار جنـوب کرمـان و بـرای جلوگیـری از 
افـت قیمـت این محصول به دلیل وجود سـیب زمینـی در انبارهای 
منطقه و سـایر اسـتان های کشـور، پیگیری ها و مکاتباتی با وزارت 
جهاد کشـاورزی صورت گرفـت.وی ادامه داد: هیاتـی از وزارت جهاد 
کشـاورزی از جملـه نماینـده انجمـن سـیب زمینـی کاران کشـور، 
نماینـده مدیـر کل دفتر سـبزی و صیفـی وزارت جهاد کشـاورزی به 

اتفـاق معاونـت تولیدات گیاهی سـازمان بـه منطقه اعزام شـدند.
برخـوری اظهـار داشـت: طـی بازدیدهـای بـه عمـل آمـده از مـزارع 
سـیب زمینـی و همچنین مراحل کاشـت سـیب زمینی طـرح بهاره، 
نتیجـه ایـن شـد کـه در بحـث مصـرف داخلـی سـیب زمینی جای 
هیـچ گونـه نگرانی نیسـت لذا با متقاعد شـدن این هیـات و با ارائه 
گـزارش بـه وزارت متبوع، وزیر جهاد کشـاورزی مجوز صـادرات این 

محصـول را صادر کرد.مدیر زراعت سـازمان جهاد کشـاورزی جنوب 
کرمـان نیـز گفـت: پیـش بینـی مـی کنیـم بیـش از 145 هـزار تن 
سـیب زمینی بهـاره در جنـوب کرمان تولیـد و روانه بازار شـود.فرامرز 
رسـتگاری افـزود: برابر برنامـه های اباغی وزارت جهاد کشـاورزی و 
سیاسـت های اجرایی اقتصـاد مقاومتی، به  منظـور افزایش ضریب 
خودکفایی در محصوالت اسـتراتژیک و اساسی در سال زراعی 98-

97 برنامـه کشـت سـیب زمینی بهاره جنـوب کرمان در سـطح چهار 
هـزار و 350 هکتـار و تولید 145 هزار تن هدف گذاری شـده اسـتوی 
ادامـه داد: برنامـه ریزی براسـاس میزان تولید سـیب زمینی پاییزه 
کشـور و ظرفیـت انباری قابل عرضـه، تنظیم بازار، تعـادل قیمت ها 
و همچنیـن میـزان تولید بهاره سـایر اسـتان ها از جمله خوزسـتان، 
سیسـتان و بلوچسـتان، هرمـزگان و جنـوب فـارس تدویـن و اباغ 
شـده است.رسـتگاری بیان کرد: از کشـاورزان می خواهیم به منظور 
جلوگیری از خسـارت گرمای آخر فصل و همپوشـانی با عرضه سایر 
اسـتان ها، از کشـت دیـر هنگام خـودداری کنند.وی مناسـب ترین 
تاریخ کاشـت سـیب زمینـی بهـاره را از 15 آذر تا 15 دی مـاه اعام و 

اظهـار داشـت: فعالیت هـا و حمایت های جهاد کشـاورزی بر مبنای 
آمـار ثبـت سـامانه خواهـد بود.کشـاورز سـیب زمینـی کار جنـوب 
کرمـان نیـز به ایرنا گفت: مهترین مشـکل کشـاورزان، بـازار مصرف 
تولیـدات خـود اسـت و این مسـاله همیشـه سـبب انـدوه آنهـا در 

فصـل برداشـت محصول بوده اسـت.

معـاون حمـل و نقـل جـاده ای جنـوب اسـتان کرمان گفـت: هفت 
شـرکت متخلـف حمـل و نقل ایـن منطقه از ابتدای سـال گذشـته 
تاکنـون بنـا به شـکایت راننـدگان و کشـاورزان تعطیل یـا از فعالیت 
معلـق شـده اند. بـه گـزارش باشـگاه خبرنـگاران جـوان از کرمـان، 
مجتبـی محمـودی معاون حمـل و نقل اداره کل راهـداری و حمل و 

نقـل جـاده ای جنـوب اسـتان کرمان در دیـدار با امـام جمعه کهنوج 
بـه مناسـبت هفته حمـل و نقل افـزود: حجم زیـادی از محصوالت 
کشـاورزی جنـوب اسـتان کرمـان از طریق جـاده، حمـل و در زمان 
پیـک بـار روزانه بیـش از 2 هزار بارنامه حمل محصوالت کشـاورزی 
صـادر می شـود.وی بـا بیـان اینکه جنـوب کرمـان رتبه نخسـت بار 
خروجـی از مبـدا را در سـطح کشـور دارد ادامـه داد: برنامـه ریـزی 
بـرای جـذب ایـن تعداد کامیـون که با دشـواری های زیـادی همراه 
اسـت از 6 ماه قبل آغاز شـده تا بتوانیم حاصل دسـترنج کشـاورزان 
منطقـه را بموقـع بـه بـازار مصـرف در داخـل و خـارج کشـور منتقل 
کنیم.محمـودی بـا اشـاره به اینکه 106 شـرکت حمل و نقـل کاال در 
هفـت شهرسـتان جنوبـی کرمـان فعـال اسـت تصریح کـرد: وجود 
نظارت هـای مسـتمر، از تخلفات این شـرکت ها جلوگیـری و زمینه 
مناسـب بـرای حمل بموقع و سـالم محصـوالت را فراهـم می کند.

وی تاکیـد کـرد: ایـن اداره کل در زمینه برخورد با شـرکتهای متخلف 
و دفـاع از حقـوق راننـدگان و کشـاورزان بـا هیـچ مجموعـه ای 
تعـارف ندارد.محمـودی بیـان کـرد: بـا توجـه بـه اینکـه فصل حمل 

بـار محصـوالت کشـاورزی آغـاز شـده افـزود: در ایـن فصـل تامین 
بموقـع سـوخت کامیون هـا، السـتیک و قطعات، تاثیر مسـتقیم بر 
حمل بموقع محصوالت کشـاورزی دارد که الزم اسـت دستگاه های 
مسـئول در حـوزه هـای ذکر شـده، تامین ایـن اقـام را فراهم کنند.

معـاون حمـل و نقـل اداره کل راهـداری و حمـل و نقـل جـاده ای 
جنـوب اسـتان کرمـان اظهار داشـت: هزینـه های مترتب بـر ناوگان 
حمـل و نقـل و تاثیـر نوسـانات قیمـت ها بـر هزینه قطعـه، روغن، 
السـتیک، تعمیرات و سـایر هزینه های ناوگان، بر کرایه حمل تاثیر 
مسـتقیم خواهد گذاشـت.وی گفت: چنانچه در حوزه مدیریت بازار 
محصـول مخصوصـا صادرات و حذف واسـطه هـا اقـدام موثری از 
سـوی نهادهـای متولی صورت نگیرد، با چالش جـدی در این حوزه 
مواجـه خواهیـم بود.محمـودی با اشـاره به نرخ قیمـت های حمل 
و نقـل، ارائـه راهکارهـای جلوگیری از نفوذ دالالن و تشـریح فعالیت 
هـای انجام شـده بـرای ایجاد پارک های لجسـتیک کشـاورزی، از 
ائمـه محتـرم جمعه خواسـت با هم افزایـی و رایزنی، ایـن اداره کل 

را در ارائـه خدمـات مطلوب تر یـاری کند.

صادرات سیب زمینی
سبب خوشحالی کشاورزان شد

تعطیلی هفت شرکت متخلف
حمل و نقل در جنوب کرمان  
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رئیـس اتـاق بازرگانی کرمان گفت: با وجود برگزاری جلسـات حمایت و توسـعه صـادرات، همایش ها، 
تقدیرهـا و اهـدای جوایز امـا همچنان نمی توانیم گامی به جلـو برداریم.

بـه گـزارش کرمان نـو، سـیدمهدی طبیـب زاده ظهـر امـروز 4 دی  مـاه در نشسـت خبـری بـه مناسـبت 
بزرگداشـت روز صـادرات بـا اشـاره به اینکـه درباره صادرات همیشـه حرف های خوبی زده می شـود اما 
اقدام مناسـبی صورت نمی گیرد، اظهار کرد: بر اسـاس آمار گمرکات اسـتان کرمان صادرات اسـتان در 
9ماهـه سـال جـاری حـدود 943 میلیـون دالر بـرآورد شـده که این میزان در مقایسـه با مدت مشـابه 
سـال گذشـته روند کاهشـی داشـته اسـت. وی افزود: صادرات اسـتان بـه رغم راهکارهـا، گفتمان ها و 
گمانه زنی هـا، هنـوز در چرخـه تکـرار قـرار دارد و بـا وجود برگزاری جلسـات توسـعه صادرات، جلسـات 
حمایـت از صـادرات، برگـزاری همایش هـا، تقدیرهـا و اهـدای جوایز امـا همچنان نمی توانیـم گامی به 

جلـو برداریم.
طبیـب زاده خاطرنشـان کـرد: اگـر بـه آمار اقـام عمده صادراتی اسـتان کرمان طی چند سـال گذشـته 
بنگریـم متوجـه می شـویم ایـن اقام به لحاظ رشـد کمی، کیفـی و تنوع محصـول، وضعیت مطلوبی 
نداشـته انـد. وی در ادامـه افـزود: اگر گفته می شـود صادرات در اولویت اسـت بایسـتی خـودش را در 
ایـن اقـام نشـان دهـد. در حالـی کـه اقامی همچون پسـته و مغز پسـته، کاشـی و سـرامیک، خرما 

خشـک و تـازه، تایـر و تیـوپ و مصنوعات مسـی به لحـاظ صادراتی وضعیت خوبـی ندارند.
طبیـب زاده بـا بیان اینکه درباره این اقام کمتر به سـمت محصوالت تکنولوژیکـی دانش بنیان رفته ایم 
تصریـح کـرد: بـاور جـدی بـه توسـعه صادرات در اسـتان کرمـان وجود نـدارد و متاسـفانه ما گرفتـار در 

دایره تکرار هسـتیم.
رئیـس اتـاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشـاورزی اسـتان کرمـان افزود: آنچه را کـه اتاق دنبال می کند 
تنـوع بخشـیدن به محصـوالت، ایجـاد ارزش افـزوده، فراهم کـردن بازارهای جدید، ایجـاد روش های 

کارآمـد، کمک به تولید کاالهای جدید و دنیاپسـند اسـت.
وی بـا اشـاره بـه اینکـه در جلسـه ای کـه بـا سـازمان بهزیسـتی داشـتیم آمارهـای نگران کننـده ای از 
وضعیـت اسـتان گفته می شـود، افـزود: همه آمارها نشـان می دهد کـه در کرمـان کار اقتصادی جدی 
تلقـی نمی شـود. درحالـی کـه صادرات می تواند سـرلوحه کار باشـد. طبیـب زاده با بیـان اینکه ما نمی 
خواهیـم اقدامـات صورت گرفتـه درباره اقتصاد اسـتان را انکار کنیم، اظهار کـرد: باید ببینیم چه کارهای 
اساسـی ای برای توسـعه صادرات اسـتان کرمان  صورت گرفته و بهتر اسـت کارهای انجام شـده در این 

خصـوص مورد سـنجش قـرار گیرد تـا ابعاد این مقوله بیشـتر دیده شـود.
ایجاد کنسرسیوم صادراتی و عملیاتی کردن آن الزامی است

در ایـن نشسـت مهـدی حسـینی نژاد، رییس سـازمان صنعـت، معدن و تجارت شـمال اسـتان کرمان 
نیـز از تفویـض اختیـار هیـات دولت به اسـتان کرمـان در زمینه صـادرات و تامین مواد اولیه خبـر داد و 
اظهـار کـرد: سیسـتم ثبت سـفارش واردات مواد اولیه به عهده سـازمان صمت اسـتان کرمان گذاشـته 
شـده اسـت کـه بـا ایـن واگذاری،  پروسـه ثبـت که در گذشـته پنج تا هفت مـاه به طـول می انجامید، 

هـم اکنـون به چهـار تا پنج مـاه کاهش یافته اسـت.
ایجاد کنسرسـیوم صادراتی و عملیاتی کردن این مهم را در امر توسـعه صادرات الزامی دانسـت و گفت: 
نرسـیدن بـه اهـداف اساسـی در بخـش صـادرات یکـی از چالش هـای اسـتان اسـت کـه باید بخش 

خصوصـی را در این زمینـه تقویت کنیم.
وی بـا بیـان ایـن مطلـب که اجرای قوانین به لحاظ آمایش سـرزمینی غیر قابل اجرا هسـتند، تصریح 
کـرد: ثبـت سـفارش کـه به صـورت ملی بـود اکنون بـرای گروه هـای کاالی دو و سـه در اسـتان کرمان 

انجام می شـود.
حسـینی نـژاد بـا بیان اینکـه مناطق ویـژه اقتصادی اسـتان، انبـار کاالهای وارداتی اساسـی می شـود، 
افـزود: همچنیـن مقرر شـد که اسـتان کرمـان می تواند با پیگیری شـرکت های بزرگ صادراتی اسـتان 
ارز حاصـل از صـادرات خـود را در جهـت تامیـن نیاز اسـتان در خصوص کاالهای اساسـی و مـواد اولیه 

دهند. اختصاص 
وی بـا اشـاره بـه اینکـه 8/4 صـادرات غیرنفتی کشـور مربوط به اسـتان کرمان اسـت، تصریـح کرد: به 
دنبـال ایـن هسـتیم از محل صادرات اسـتان بـرای واردات اسـتان اسـتفاده کرده تا بتوانیم مشـکات 

مـواد اولیـه مورد نیـاز بنگاه های تولیـدی اسـتان را برطرف کنیم.
جلیـل کاربخـش رئیس کمیسـیون بیمـه، بانـک و امورمالیاتی اتاق کرمان نیز در این جلسـه با اشـاره 
بـه برگـزاری روز ملـی صـادرات و واگـذاری آن بـه اتاق هـای بازرگانـی اسـتان ها، اظهـار کـرد: تـا سـال 
98 دولـت مشـوق های صادراتـی مسـتقیم پرداخـت می کـرد کـه پـس از آن مقـرر شـد که بـه صورت 
غیرمسـتقیم پرداخت شـود که این مهم محقق نشـد تا جایی که در سـال 79 از بودجه 0031 میلیاردی 
مشـوق های صادراتی، تنها 02 میلیارد تومان جذب شـد که همین امر سـبب شـده دیگر اشـتیاقی در 

ایـن حـوزه از سـوی بخش خصوصی وجود نداشـته باشـد.

 باور جدی به صادرات در استان کرمان وجود
در نشست خبری اتاق بازرگانی عنوان شد:
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مجتبی پور حبیبی
خبرنگار/کاغذ  وطن

بـه  اجتماعـی  فعـال  صلواتیـان  سـروش 
بـه  کاری  بـرای  دوسـتانم  از  »کاغذوطن«گفت:»یکـی 
جنـوب آمـده بـود به مـن گفـت درجازموریان یک سـری 
خانـواده زندگی می کنند که شناسـنامه ندارنـد و این برای 
من غیرقابل باور بود ایرانیانی هسـتند که هنوز شناسـنامه 
ندارند البته شـنیده بودم در سیسـتان و بلوچسـتان افراد 
چـون پدر یا مـادر غیر ایرانی دارند بی شناسـنامه هسـتند 
و همیـن باعـث شـد مـن بـرای اطـاع از صحـت موضوع 
و بـرای کمـک یک هفتـه ای عـازم جازموریان شـوم.«وی 
افزود:»وقتـی متوجه شـدم ایـن افراد نه تنها شناسـنامه 
کـه سـواد،عدد و ارقـام و روز وشـب رو نمی داننـد تصمیم 
گرفتـم در گرفتـن شناسـنامه کمک شـان کنم.«صلواتیان 
افـراد  ایـن  بـودن  بی شناسـنامه  اصلـی  علـت  را  فقـر 
دانسـت و اضافه کرد:»مـن شناسـنامه ام را در گاوصندوق 
می  گـذارم امـا کسـی کـه در کپـر زندگـی می کنـد کشـو و 
گاوصندوقـی نـدارد بـا یـک کبریـت می سـوزد و هـر چـه 
درآن اسـت از بیـن مـی رود وایـن افـراد آگاهـی الزم را 
ندارنـد کـه این شناسـنامه اصل وهویتشـان اسـت، امروز 
اگـر االن دنبـال شناسـنامه هسـتند بخاطـر یارانـه اسـت 
نـه هویتشـان و ایـن باعث شـده  کامـا نگهـداری و تهیه 
آن برایشـان بی اهمیـت باشـد.«صلواتیان افزود:»خیلـی 
از ایـن آدم هـا شناسـنامه داشـتند امـا بـه هـر دلیلـی آن 
را گـم کرده انـد یـا از بیـن رفتـه امـا عـده ای می گوینـد 
اینهـا تاجـر شناسـنامه هسـتد کـه اصـا صحـت نـدارد و 
تنهـا عـده کمـی ایـن کار را کردنـد چـون اگر زرنـگ بودند 

روزگارشـان را در فقـر وبدبختـی نمی گذراندنـد.« فرمانـدار 
در  افـراد  به»کاغذوطن«گفت:»برخـی  رودبارجنـوب 
ایـن شهرسـتان بـدون شناسـنامه اند کـه اغلـب کسـانی 
هسـتند کـه خودشـان بـرای دریافـت شناسـنامه مراجعه 
نکـرده و بـه دنبـال داشـتن اوراق شناسـایی نبوده انـد.«

60نفر در رودبار شناسنامه ندارند
ابوذرعطارپـور افزود:»ایـن افراد در روسـتاها سـاکن نبودند 
و بیشـتر در مناطـق صعب العبـور زندگـی می کردنـد، در 
رودبـار حـدود 60نفـر ایـن مشـکل را دارنـد کـه پیگیـر آن 
هسـتیم  بـرای آنهـا شناسـنامه صـادر شـود.«وی تصریح 

کرد:»ایـن آمـار بیشـتر از این نیسـت و اسـتعام های الزم 
بـرای دریافـت اوراق شناسـایی بـرای ایـن افـراد گرفتـه 
شـده کـه بـه زودی اداره ثبت احـوال مدارکشـان را تحویـل 
می دهد.«عطاپـور ادامـه داد:»ایـن افـراد حتی سرشـماری 

نشـده  و در هیچ انتخاباتی شـرکت نداشـتند زیرا از داشتن 
هویـت محـروم بودند، به تازگـی ثبت احوال طـرح مراجعه 
خانه بـه خانـه را در روسـتاها آغاز کرده کـه افراد فاقد هویت 
را شناسـایی می کنند.دهیارهـا و شـوراها در رودبـار جنـوب 

نیـز اقـدام به شناسـایی این افـراد کرده اند.ایـن افراد یعنی 
حتـی یـک بار نشـده به فکـر دریافـت یارانه و وام مسـکن 
و...افتـاده باشـند؟اصا امـکان نـدارد در دنیـای امـروزی 
کسـی مطلع نباشـد شناسـنامه مهم ترین هویـت یک فرد 

اسـت، کـدام نقطـه از رودبـار دارای پوشـش تلفـن همـراه 
نیسـت؟کجا پوشـش صداوسـیما ندارد؟کدام یـک از اینها 
بـا زهکلوت و شـهر رودبارجنـوب مراوده ای نداشـتند؟پس 
حتمـا خـود این افـراد در دریافت شناسـنامه سـهل انگاری 

کرده انـد. مـا افـرادی را داریـم که پدرشـان تبعـه خارجی و 
اغلـب افغـان بـوده اما پـس از اینکه به ما مراجعـه کرده اند 
آنهـا را در دریافـت کار شناسـایی  کمـک کرده ایم.شـاید 
بسـیاری از این ها که شناسـنامه ندارنـد در اداره ثبت احوال 

دریافـت  بـه  اقـدام  امـا  شـده اند  ثبـت  مشخصاتشـان 
شناسـنامه نکرده اند شـورای تامین و فرمانداری نسـبت به 
این مسـاله حسـاس است بعضی حتی از این طریق قصد 
سواسـتفاده دارنـد کـه ما حواسـمان بـه آنها هم هسـت.«

شناسنامه از اسلحه خطرناک تر است
اقتدارنـژاد رییـس اداره ثبت احـوال شهرسـتان قلعه گنج 
کـه  اسـت  ایـن  اصلـی  به»کاغذوطن«گفت:»بحـث 
می کننـد  ابـراز  قلعه گنـج  در  کـه  افـرادی  از  بسـیاری 
شناسـنامه ندارند قبا دارای شناسـنامه بودند و بعضی از 
آنهـا هـم اهـل اینجا نیسـتند ثبت احـوال بین سـال های 
دهـه70و80 اقـدام بـه طرحی با عنـوان ده گردشـی کرد و 
بـرای اشـخاصی که از داشـتن شناسـنامه محـروم بودند 
اوراق هویـت صادر شد،شـوراها،دهیارها حتی امام جمعه 
و...تاییـد کردنـد کـه دیگر هیچ فـرد بی شناسـنامه ای در 
منطقـه وجـود نـدارد و تمامـی صورت جلسـه های مربوط 
بـه این مسـاله هـم وجـود دارد، برخـی افراد در گذشـته 
بـه دلیـل رفتـن بـه خدمـت سـربازی و ...می ترسـیدند 
اقـدام بـه دریافـت اوراق هویـت کنند و شـاید احسـاس 
ثبـت  مسـوول  داد:»مـا  ادامـه  نمی کردنـد.«وی  نیـاز 
هسـتیم نـه مسـوول تابعیـت دادن از سـال 90بـه بعـد 
گفتیـم کـه اگـر بخواهیم هـم نمی توانیم اقـدام به صدور 
شناسـنامه بـدون داشـتن سـریال شناسـنامه والدیـن و 
گواهـی والدت و... کنیـم زیرا اوراق به صورت الکترونیکی 
صـادر می شـود و مشـخصات افـراد باید به تهران ارسـال 
و بـرای صـادر شـدن شـماره ملـی جدیـد تاییـد شـوند.

تـا قبـل از سـال 89بارهـا اطاع رسـانی حتـی بـه شـکل 
خانه بـه خانـه انجام شـده اما هنـوز یک عده شناسـنامه 
ندارنـد و بـاز گفتیم درجنوب اسـتان کرمان افـراد با دادن 
هویـت تابعیـت به ثبت احوال شناسـنامه بگیرند و از اداره 
اطاعـات هـم کمک خواسـتیم تا تابعیتشـان  را بررسـی 
و تاییـد کنـد امـا متاسـفانه کسـی هویـت آنهـا را تاییـد 
را گـم  نکرد.بعضی هـا هـم حتـی قبـا شناسنامه شـان 
کـرده بودنـد مـا نمی توانیـم تابعیـت مضاعـف به کسـی 
بدهیـم و اگـر کسـی آنهـا را تاییـد کنـد حتما شناسـنامه 
صـادر می کنیم.شناسـنامه از اسـلحه خطرناک تـر اسـت 
فـرد می توانـد بـا اسـتفاده از هویـت جدیـد دسـت بـه 
کارهـای خطرنـاک بزنـد اگـر مراجـع امنیتـی تابعیـت 
افـراد را تاییـد کننـد مـن شناسـنامه صـادر می کنـم.«

باز گفتیم درجنوب 
استان کرمان افراد با 

دادن هویت تابعیت به 
ثبت احوال شناسنامه 

بگیرند و از اداره اطالعات 
هم کمک خواستیم تا 
تابعیتشان  را بررسی و 
تایید کند اما متاسفانه 

کسی هویت آنها را تایید 
نکرد.بعضی ها هم حتی 

قبال شناسنامه شان را گم 
کرده بودند ما نمی توانیم 
تابعیت مضاعف به کسی 
بدهیم و اگر کسی آنها را 

تایید کند حتما شناسنامه 
صادر می کنیم.شناسنامه از 
اسلحه خطرناک تر است فرد 

می تواند با استفاده از هویت 
جدید دست به کارهای 

خطرناک بزند اگر مراجع 
امنیتی تابعیت افراد را تایید 

کنند من شناسنامه 
صادر می کنم.

برخی افراد در رودبار و قلعه گنج شناسنامه ندارند

بی شناسنامه های جاز در جستجوی هویت

در گذشـته مشـخصات مردم به شـکل سـنتی در ثبت احوال به ثبت می رسـید ولی امروز دیگر همه 
سیسـتم ها الکترونیکی شـده اند و برای دریافت اوراق هویت نیاز به داشـتن گواهی والدت و شـماره 
سـریال والدین است.شـاید کسـی تصورش را هم نکند در عصـر اطالعات و تکنولوژی افـرادی بدون 
داشـتن شناسـنامه در کشـور وجود داشـته باشـند اما هنـوز در برخی از نقـاط جنوبی کرمـان افرادی 
هسـتند کـه اوراق هویـت ندارنـد ثبت احـوال می گوید ما مسـوول ثبت هسـتیم نـه دادن تابعیت و 

اداره  اطالعـات بایـد هویت آنـان را تایید کند.

فرماندار رودبارجنوب به»کاغذوطن«گفت:»برخی 
افـراد در این شهرسـتان بـدون شناسـنامه اند که 
اغلب کسـانی هستند که خودشـان برای دریافت 
شناسـنامه مراجعـه نکـرده و بـه دنبال داشـتن 
اوراق شناسـایی نبوده انـد ایـن آمار بیشـتر از این 
نیسـت و اسـتعالم های الزم برای دریافـت اوراق 
شناسـایی بـرای ایـن افراد گرفته شـده اسـت.«

بنفشه  افتخاری
خبرنگار/کاغذ  وطن
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ایمیل تحریریه: 
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ایمیل سازمان آگهی ها: 
kaghazevatan.adv@gmail.com 

مدیر اجرایی: حمید باقری 
مدیر داخلی: سمیه خدیشی

تحریریه: الهام پی َپر
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صفحه آرایی: ندا صفاریان  

روابط عمومی: شیوا کرمی
عکس: یاسر خدیشی
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پاسکاری گرمخانه های شهر 
بین شهرداری و بهزیستی کرمان

در حالی که شهرداری اعالم می کند که هیچ وظیفه ای برای ایجاد گرمخانه ندارد 
بهزیستی می گوید فقط مجوز گرمخانه بر عهده این نهاد است

18 آذر مـاه بـود کـه در جلسـه علنی شـورای 
شـهر کرمـان، یکـی از اعضـا خبـر از نبـود 
گرمخانـه مناسـب بـرای کارتن خـواب های 
شـهر داد، ایـن در حالـی اسـت کـه در چنـد 
سـال گذشـته کرمان به سـه گرمخانه مجهز 
بوده اسـت و بهزیسـتی هم سـرپناه شـبانه 

بـرای معتادان داشـته اسـت.
مـاه بانـو معصـوم زاده رییـس کمیسـیون 
بهداشـت شـورای شـهر کرمـان در جلسـه 
علنـی شـورا بـا اشـاره بـه وضعیـت کارتـن 
خواب هـا، اظهـار کـرد: گرمخانه هـای کرمان 
عمـاً در حالـت تعطیلی نسـبی قـرار دارند. 
ایـن در حالی اسـت که در خیلی از کشـورها 
ماننـد فرانسـه، اتوبـوس هایـی را کـه دیگـر 
قابل اسـتفاده نیسـتند و ازکارافتاده اند را در 
جاهایـی کـه در معـرض دیـد عموم نیسـت 
و در مـکان هـای خاصـی قـرار داده انـد تـا 
ایـن افـراد بتواننـد از آنجـا بـه عنـوان جـای 
خواب اسـتفاده  کننـد. در کرمان تعداد کارتن 
خـواب هـا زیـاد اسـت و احتیاج بـه محلی 
مثـل گرمخانه دارند، بهتر اسـت این مورد در 
اولویت شـهرداری قرار گیرد.منصورایرانمنش 
نایـب رییـس کمیسـیون عمـران و حمـل 
و نقـل شـورای شـهر هـم با اشـاره به شـب 
هـای سـرد زمسـتان و لزوم ایجـاد گرمخانه 
هایـی بـرای کارتـن خـواب هـا در همیـن 
جلسـه تاکیـد کـرده بود کـه ایجـاد گرمخانه 
هـا مسـاله مهمـی اسـت کـه بایـد بـه آن 
توجـه شـود. زیرا کارتـن خواب هـای زیادی 
در سـطح شـهر وجود دارند و بهتر اسـت که 
شـهرداری گرمخانه هایـی بـرای ایـن افـراد 
ایجـاد کنـد تـا آنها از یـک سـرپناه موقت در 

ایـن فصل سـال برخـوردار باشـند. 
ایـن طور که مشـخص اسـت در سـال های 
گذشـته کرمـان بـه سـه گرمخانـه در جـاده 
جوپـار، پـل دانـش و سرآسـیاب فرسـنگی 
مجهـز بـوده که یکـی ازآن ها هـم متعلق به 
بانـوان بـوده اسـت امـا در حـال حاضر طبق 
گفتـه های اعضای شـورا این گرمخانه ها در 
حالـت نیمه فعال قـرار دارند و فقـط اردوگاه 
سرآسـیاب فرسـنگی به فعالیت خود ادامه 

داده اسـت.

علـی خـدادادی رییس کمیسـیون خدمات 
گویـد:  مـی  خصـوص  ایـن  در  شـهری 
عهـده  بـر  قانـون  اسـاس  بـر  گرمخانه هـا 
ایـن  در  شـهرداری  و  هسـت  بهزیسـتی 
خصـوص وظیفـه ای ندارد، بـا این حال یک 
گرمخانـه در پـل دانـش در خیابـان شـهاب 
قـرار دارد کـه آماده پذیرش اسـت ولی هنوز 
خالی اسـت،دو گرمخانه هم قرار بود توسـط 
دفتـر امـور اجتماعـی اسـتانداری تکمیـل و 
تجهیـز شـوند کـه هنـوز ایـن اتفـاق نیفتاده 
اسـت، یک گرمخانه دیگر هم توسـط بخش 
خصوصی راه اندازی شـده که در حالت نیمه 
فعـال اسـت و قـرار اسـت بهزیسـتی بـه راه 
انـدازی آن کمـک کنـد، بـا پیگیـری هایـی 
کـه در حـال حاضـر در دسـت انجـام اسـت 
امیـد مـی رود تـا 10 روز آینـده کرمـان بـه 

چهارگرمخانـه فعـال مجهـز شـود.
عمومـی  روابـط  میرحسـینی  رضـا  سـید 
ایـن خصـوص  در  هـم  شـهرداری کرمـان 
می گویـد: جمع آوری متکدیان را شـهرداری 
انجـام مـی دهـد ولـی نگـه داری و پاالیش 
آن هـا بر عهده نهاد های دیگر اسـت،متکدی 
ممکـن اسـت، اتباع بیگانه باشـد کـه نیاز به 
ورود اداره اتبـاع دارد، در مـورد دیگر می تواند 
فـرد معتاد باشـد که باید وارد کمـپ ماده 16 
که مسـولیت آن بر بهزیسـتی اسـت، شـود. 

در مـورد آخـر افـرادی کـه  جز این دو دسـته 
قبلی نیسـتند، موقتا به اردوگاه شهرداری در 
سرآسـیاب کرمـان وارد مـی شـوند. در حال 
حاضر 40 تخت در این اردوگاه موجود اسـت 
کـه یکی، دو روز افـراد) زن و مرد(  در آن جا 
بـه صـورت جداگانه نگـه داری و پـس از آن 
بـه مراجـع مربوطـه تحویـل داده می شـوند. 
گویـد:  مـی  میرحسـینی  کـه  طـور  ایـن 
گرمخانه هـا طبـق قانـون بر عهده بهزیسـتی 
هسـتند منتهـا شـهرداری هـا در کرمـان و 
دیگـر شـهرها پیشـنهاد کمک به بهزیسـتی 

داده انـد و اماکـی که در مسـیر بـوده و فعا 
بااسـتفاده مانـده اند را در اختیار بهزیسـتی 
گذاشـته تـا این نهـاد ،گرمخانـه را در آن دایر 
کنـد و فقط ایـن خدمـت داوطلبانه منحصر 
به در اختیار گذاشـتن ملک اسـت، به همین 
دلیـل ما یک سـری گرمخانـه داریم مثل آن 
مـورد کـه در پل دانش اسـت و بهـره برداری 

آن بـر عهده بهزیسـتی اسـت.
عباس صـادق زاده رییس اداره بهزیسـتی 
اسـتان هـم در ایـن خصـوص مـی گویـد: 
مجـوز گرمخانـه هـا بـر عهـده بهزیسـتی 
اسـت امـا مسـوولیت اقـدام در آن هـا بـر 
هـم  بهزیسـتی  اسـت.  شـهرداری  عهـده 
البتـه فضاهایـی بـا نـام »شـلتر« دارد کـه 
معـادل آن برابـر بـا مرکـز اقامتـی شـبانه 
معتادان اسـت. در واقـع ماهیت این محل 
در معنـی علمـی محل اسـکان اسـتراحت 
معتادیـن اسـت کـه بـه غیـر از خدمـات 
اسـتحمام ، غـذا و خدمات بهداشـتی گاها 
متـادون هـم بـه این افـراد داده می شـود 
یعنـی در صورتـی کـه مصـرف اعتیـاد این 
افـراد بـه صـورت تزریقـی اسـت، وسـایل 
تزریـق را در اختیـار آن هـا قـرار می دهیم 
کـه آلودگـی را پخـش نکنند. آنچـه هم که 
شـهرداری انجـام مـی دهـد دادن غـذای 
گـرم شـبانه بـه افـراد معتـاد اسـت تـا در 
خیابـان نماننـد.در حال حاضر چهار شـلتر 
بـه صـورت فعـال در شـهر کرمـان وجـود 
دارد. اگـر گرمخانـه ای هـم در شـهر وجود 
دارد تحت نظر شـهرداری اسـت و مجوزی 

از بهزیسـتی دریافـت نکـرده انـد.
شـبانه  هـای  سـرپناه  رضـوان  و  سـامان 
)شـلتر( در شـهر کرمان هسـتند که از نمونه 
ایـن شـلتر ها در در بم، سـیرجان و بردسـیر 

هـم وجـود دارد.

راضیه زنگی آبادی
خبرنگار/کاغذ  وطن

ــورای  ــه ش ــم در جلس ــاه ه 26آذر م
ــن موضــوع تکــرار  ــار دیگــر ای شــهر ب
ــا  ــن اعض ــث بی ــث بح ــه باع ــد ک ش
ــیون  ــس کمیس ــدادادی ریی ــد، خ ش
خدمــات شــهری و همچنیــن شــهردار 
بــا ایجــاد گرمخانــه مخالــف بودنــد در 
حالــی کــه رییــس کمیســیون برنامــه 
بودجــه  بــه دلیــل پــر شــدن شــهر از 
معتــادان وجــود گرمخانــه را ضــروری 
دانســت و ادامــه داد متاســفانه حضور 
ایــن افــراد در ســطح شــهر گردشــگری 
ــت  ــرده اس ــا ک ــراب و نازیب ــا را خ م
بنابرایــن وظیفــه شــهرداری اســت کــه 

ــد. ــوص ورود کن ــن خص در ای

 نو
ان

رم
: ک

س
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آگهی مناقصـه 
ــاد در نظــر دارد بــه اســتناد موافقــت نامــه شــماره 318602- 97/6/24 در نظــر دارد نســبت بــه اجــرای  شــهرداری عنبــر اب

ــق  ــتانی از طری ــی و اس ــارات مل ــل اعتب ــال از مح ــا مبلغ30/000/000/000ری ــهر ت ــطح ش ــر س ــفالت معاب ــازی و آس ــروژه زیرس پ
مناقصــه عمومــی بــه پیمانــکاران و شــرکت هــای واجــد شــرایط واگــذار نمایــد . لــذا از شــرکت کننــدگان واجــد الشــرایط کــه 
دارای رتبــه و صاحيــت از ســازمان مدیریــت برنامــه ریــزی بــوده دعــوت بعمــل مــی آیــد از مورخــه 97/10/8جهــت خریــد اســناد 

مناقصــه بــه واحــد امــور قــرارداد هــای شــهرداری مراجعــه و اســناد مناقصــه را دریافــت نماینــد.

شرايط مناقصه :

نوبت اول

مراد دینا- شهردار عنبرآباد

1-ارائـه ضمانـت نامـه بانکـی به مبلـغ یک میلیـارد و پانصـد میلیون 
ریـال و یـا واریـز نقدی بـه حسـاب سـپرده 3100003605008 نزد بانک 

ملـی بنـام  شـهرداری عنبر ابـاد بابت شـرکت در مناقصه . 
2-هزينه درج آگهی در دو نوبت به عهده برنده مناقصه می باشد. 

3-. آخریـن مهلت دریافت اسـناد تا پایان وقـت اداری 97/10/20می 
باشد.

4-آخریـن مهلـت تحویـل پـاکات پیشـنهادی پایـان وقـت اداری 
97/11/3بـه دبیرخانـه شـهرداری مـی باشـد

5-مبلغ سـپرده برنده نفرات اول تا سـوم تا انجام تشـریفات قانونی 

و انعقاد قرارداد مسـترد نخواهد شـد 
و در صورت انصراف هر یک از شـرکت کنندگان سـپرده آنان به ترتیب 

و بـه اسـتناد ماده 8 آيين نامه مالی شـهرداری هـا ضبط می گردد
 6- بـه پیشـنهادات مخـدوش و خط خـورده و ناخوانا ترتیـب اثر داده 

شد.  نخواهد 
7-سایر جزئیات و اطاعات الزم در اسناد مناقصه قید شده است.

8-شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات مختار است 
9- جلسـه کمیسـیون معامـات جهـت بازگشـایی پـاکات در تاریـخ 

97/11/4سـاعت 10 صبـح در محـل دفتـر شـهردار مـی باشـد

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان کرمان:

23 نقطه حادثه خیز در 
استان کرمان برطرف شد 
مدیـرکل راهـداری و حمل و نقـل جاده ای اسـتان کرمان با بیان 
اینکـه بـا اقدامـات انجام شـده امسـال حـدود 20 درصد کاهش 
تصادفـات نسـبت به سـال گذشـته در جاده های اسـتان کرمان 
داشـتیم عنـوان کـرد: 23 نقطـه حادثه خیـز از سـال گذشـته تـا 

امسـال در کرمان برطرف شـده اسـت. 
سـیدعلی  کرمـان،  از  تسـنیم  خبرگـزاری  گـزارش  بـه 
سـیدعلیخانی امـروز در دیـدار با حجت االسـام والمسـلمین 
علیدادی سـلیمانی نماینـده ولی فقیه در اسـتان و امام جمعه 
کرمـان بـا بیان اینکه 26 آذر سـال 62 در زمان جنگ تحمیلی 
بنـادر از صـادرات و واردات خـارج و حجـم زیـادی کشـتی بـر 
روی دریـا مانـده بـود اظهـار اشـت: در ایـن شـرایط بـود کـه 
امـام)ره( در سـخنرانی تمـام راننـدگان کشـور را بـرای حمـل 

کاالهـا از بنـادر فراخواندنـد.
وی بـا بیـان اینکـه ایـن روز به عنوان روز راهـداری و حمل 
و نقـل جـاده ای نامگـذاری شـده اسـت عنـوان کـرد: اول 
دی هـر سـال طـرح راهـداری اجـرا می شـود و مدیریـت 
حمـل و نقـل و نگهـداری از جاده هـا بـر عهـده سـازمان 

اسـت. راهداری 
مدیـرکل راهـداری و حمـل و نقـل جـاده ای اسـتان کرمـان با 
اشـاره بـه اینکـه 29 میلیون تن بار سـال گذشـته از جاده های 
اسـتان حمـل شـده و رتبه پنج کشـوری را در این حـوزه داریم 

بیـان کـرد: 12 هـزار و 500 کامیون در اسـتان کار می کنند.
وی بـا بیـان اینکـه کرمـان طـول راه هـای زیـادی دارد و 
حـدود 13 هـزار کیلومتـر راه در اسـتان داریم گفـت: هزار و 
728 کیلومتـر بزرگـراه در اسـتان وجـود دارد و از این بابت 

رتبـه دوم کشـوری را داریـم.

 این عکس متعلق به گرمخانه قائم آباد در سال 95 است که با مشارکت شهرداری و شورای هماهنگی مخدر برپا شده بود

احمدی نژاد پایان بازسازی بم را زود اعالم کرد
علی شفیعی فرماندار اسبق بم در گفت و گو با »کاغذ وطن«:

گفـت خانـه خواهرتـان هـم خراب شـد، بعدازظهر سـاعت 4 بـود که فهمیدم حقیقـت دارد. صحنه های بسـیار 
بـدی آنجـا مـی دیـدم، شـاید تصـور مـن از قیامـت آن روز زنـده شـد. یعنـی افـراد بـه هر طـرف مـی دویدند. 

صحنه هـا واقعـا دلخـراش بود.
شـفیعی تصریـح کـرد: مـی توانـم با اطمینـان بگویم که تعداد کشـته های سـال 82 بیـش از 40 هـزار نفر بود. 
مـن آمارهـای دیگـر را قبـول نـدارم و همیشـه در برابر آنها ایسـتادگی کـرده ام. بایـد پذیرفت کارهای مـوازی در 
آن زمـان خیلـی صـورت گرفـت. آن طـور کـه باید کسـی به وظیفه خـودش عمل نمی کـرد. اما به ضـرس قاطع 
مـی گویـم کـه سـازمان هـای تخصصـی وظیفه خودشـان را خوب انجـام مـی دادند. آنهـا کارشـان را خوب می 
دانسـتند امـا بقیـه نابلـد بودند. موضوع بعـدی جلوگیری از بحران شـایعه بود. هر روز و هر سـاعت شـاهد یک 
شـایعه بودیـم. وی افـزود: معتقـدم آنجـا قصـور و کوتاهی هایی شـد امـا به دلیل نبـود امکانات بود. شـفیعی 
افـزود: کمـک هـای خارجـی همـان روز به بم رسـید.در آن زمـان امکان فرود هواپیمـا نبود اما امکان پذیر شـد. 
وی ادامـه داد: بـی برنامگـی در سـاعات اولیـه زلزله بم کاما مشـهود بود.  هنوزم فکر می کنـم آمادگی در مقابل 
زلزلـه در کشـور وجـود نـدارد. سـوئیس ایـر اولین پـرواز خارجی بود که به بم رسـید. کشـورهایی که بـه بم برای 
کمـک آمدنـد عمدتـًا بـرای درمـان آمـده بودنـد. این یـک اتفاق ملی و یـک عزم جهانـی برای کمک بـه بم بود.

شفیعی افزود: انچه که در بم اتفاق افتاد یک مانور نبود یک بحران جدی بود که مدیرانش تجربه اندوختند.
بـه گفتـه شـفیعی تصور این اسـت اگر امـروز بیایند به آقای کریمـی به عنوان اسـتاندار وقت یا از مدیـران آنجا، 

از ادارات آنجـا از هـال احمـر آنجا اسـتفاده شـود، قهرمان پروری کرده اند در حالی که اشـتباه اسـت.
وی ادامـه داد: نظـام هزینـه کـرد در ایـن ارتبـاط و ما تجربه اندوختیم. مـا بعد از زلزله بم مدیر کل دفتر شـهری 
بـودم صبـح زلزله زرند رفتم زرند مسـتقر شـدم. اینجـا دیگر بلد بودم. حداقل آن سـاعت اولیه را می دانسـتیم 
کـه چـکار بایـد کنیـم و درصـد خطاهای مـان کمتـر از زلزله بم بـود. مثـا نیازهای آنی مـردم زرنـد را خیلی بهتر 
از بـم متوجـه مـی شـدیم. وی تصریـح کـرد: مـی توانم با جـرات بگویم که مـا 5 سـاعت از زلزله عقـب بودیم. 
یعنـی هیـچ کار نمی توانسـتیم انجام دهیم. همیـن طور باتکلیف مانده بودیـم. در حالی که این اتفـاق در زرند 

افتـاد ما به هنگام رسـیدیم.
مـی توانـم بـا اطمینـان بگویـم هرگز زلزله کرمانشـاه مانند زلزلـه بم نبود. گسـتردگی فاجعه و تخریب هـا به آن 
انـدازه بـود.وی افـزود: بعـد از زلزلـه بم افسـردگی مردم ادامه داشـت. من معتقدم افسـردگی صـد درصد هنوز 
از بـم رخـت برنبسـته. همـان طـور کـه می دانید ما بیـش از 11 میلیون تـن آوار داشـتیم. در برنامـه ای که به ما 
ارائـه کردنـد اعـام کردنـد که شـش ماهـه آن را برطـرف خواهند کرد. اما متاسـفانه نیمـه کاره رها شـد. بم هنوز 
سـرپا نشـد. هنـوز در برخـی از مناطـق بـم آوار زلزلـه برجای مانـده اسـت.بچه ÷ای خواهر من هنـوز در کانکس 
می خوابند.شـفیعی تاکیـد کـرد: بـه اعتقاد مـن دولت احمدی نژد پایان باسـازی بـم را زودهنگام اعـام کرد که 

ایـن بزرگتریـن جفا به بـم بود.

ادامه گفت و گو 


