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گفت:  رئیس جمهور  جامعه:  گروه 
در  کرمان  جنوب  شدن  استان  »موضوع 
جنوبی  استان  و  است  دولت  کار  دستور 

کرمان حتما تشکیل خواهد شد«.
ابراهیم رییسی در جمع  آیت اهلل سید 
اقشار مختلف مردم جنوب کرمان در محل 
مصالی شهر جیرفت، افزود: »این موضوع 
تاخیر  با  آن  اجرای  اما  شده  مطرح  بارها 
و  به مطالعات  توجه  با  بوده است.  مواجه 
وجود  استان  جنوب  در  که  ظرفیت هایی 

دارد حتما در دستور کار است«.
جمعه  وی  کرمان،  ایرنا  گزارش  به 
از سخنان خود،  بخشی  در  مردادماه   21
با اشاره به درخواست ها برای حل مشکل 
)معدن  فاریاب  معادن  شرکت  کارگران 
منوجان(  شهرستان  در  واقع  آسمینون 
بیان کرد: »خلع ید )بهره بردار( انجام شده 
و به زودی این معادن به افراد اهل واگذار 

خواهد شد«.
رئیسی تاکید کرد: »یک کار تحولی و 
انقالبی در معادن کرمان الزم است انجام 

شود«.
به  اشاره  با  همچنین  رئیس جمهور 
استان  جنوب  در  کشاورزی  ظرفیت های 
جنوب  حاصلخیز  »زمین  گفت:  کرمان 
استان کرمان باید با الگوی مناسب کشت 
برای خودکفایی در تولید کاالهای اساسی 
کشور و استقالل کشاورزی ایران اسالمی 

به کار گرفته شود«.
مردم  و  جیرفتی ها  »از  داد:  ادامه  وی 

و  استقالل  در  می خواهم  کرمان  جنوب 
و  اساسی  کاالهای  در  کشور  خودکفایی 
کشاورزی  استقالل  به  مناسب،  کشت 

کشور کمک کنند«.
وی همچنین با اشاره به خسارت های 
احداث  که  گفت  کرمان  جنوب  در  سیل 
سیل بند جیرفت و دیگر آب بندها ضرورت 
طور جدی  به  سفر  مصوبات  در  که  دارد 

دنبال می شود. 

بخش  اهالی  از  جمعی  جامعه:  گروه 
و  امضا  با  کرمان،  شهرستان  در  شهداد 
ارسال یک طومار خطاب به رئیس جمهور، 
شهرستان  به  بخش  این  ارتقای  خواستار 

شدند.
به موقعیت جغرافیایی  این طومار،  در 
سالۀ  هفت هزار  حداقل  تاریخی  سابقۀ  و 
فلزی  پرچم  شهداد و کشف قدیمی ترین 
جهان در این منطقه همچنین، وجود دو 
نقطۀ شهری و ۹1 روستا و آبادی و سابقۀ 
۶۴ سالۀ شهرداری و تاسیس بخش شهداد 
در نخستین تقسیمات کشوری اشاره شده 
است. همچنین، یادآوری اینکه این بخش 
هوشنگ  جمله  از  شخصیت هایی  زادگاه 
ویژگی های  به  و  است  مرادی کرمانی 
ایران  بخش  پهناورترین  از جمله  دیگری 
طبیعی  و  تاریخی  اثر  ده ها  بودن  دارا  و 
به ویژه بیابان جهانی لوت، تنوع فرهنگی و 
جمعیتی که حضورشان در همسایگی لوت 
منجر به مهار کویرزایی و حفاظت از مرکز 
استان در برابر تهدیدات مختلف از جمله 
گسترش کویر و ارتقا امنیت می شود؛ اشاره 

شده است.
نسخه ای  کرمان،  ایسنا  گزارش  به 
دفتر  و  کرمان  استاندار  به  طومار  این  از 

اجتماعی  و  امنیتی  سیاسی،  معاون 
و  کرمان  نمایندگان  کرمان،  استانداری 
راور در مجلس شورای اسالمی و رسانه ها 
ارسال شده است. در بخشی از این طومار 
هزارکیلومتر   2۹ با  شهداد  است:  آمده 
مربع، پهناورترین بخش ایران است و در 
مجموع دارای دو شهر شهداد و اندوهجرد، 
اندوهجرد  و  تکاب  سیرچ،  دهستان های 
آبادی دارد.  و  از ۹1 روستا  است و بیش 
مرکز  با  شهداد  روستاهای  برخی  فاصلۀ 
ضمن  می رسد.  کیلومتر   1۰۰ به  بخش 
آنکه از لحاظ تعداد دهیاری ها و شوراهای 
استان  شهرستان های  برخی  از  روستا 

کرمان جایگاه باالتری دارد.
طومار  این  از  دیگری  بخش  در 
بخش  هوایی  و  آب  تنوع  می خوانیم: 
حال  عین  در  که  است  حدی  به  شهداد 
که گرم ترین نقطۀ زمین در آن جای دارد، 
زمستان ها  در  که  دارد  برفگیر  مناطقی 
اسکی  و  زمستانی  ورزش های  محل 
است. این تنوع آب و هوایی موجب تنوع 
محصوالت کشاورزی، صنایع دستی متنوع، 
رونق  و  تجاری  تبادالت  به ویژه حصیری، 
حیث  از  شهداد  است.  شده  گردشگری 
توریستی  کمپ  ساخت  و  بوم گردی ها 

و  پیشتاز  کشور  و  استان  در  ماهان 
رکورددار است. 

است:  آمده  همچنین  طومار  این  در 
تاریخی،  ابنیۀ  و  تاریخی  قلعه های 
کنار  در  تاریخی  قلعه های  و  آب انبارها 
نقاط  از  را  شهداد  باستانی،  محوطه های 
داده  قرار  ایران  تمدنی  و  باستانی   مهم 

است.
شهداد از مراکز اصلی اکوتوریسم است 
نقش  این  لوت،  بیابان  جهانی  ثبت  با  و 
گندم بریان،  تپه  کلوت ها،  داشتن  قرار  با 
برخان ها، رودشور، دریاچه لوت بلندترین 
تپه های شنی جهان، دریاچۀ طبیعی کوه 

جفتان و... بسیار برجسته شده است. 

علمی  کمیته  عضو  جامعه:  گروه 
اینکه  به  اشاره  با  با کرونا  مقابله  کشوری 
در حال عبور از موج جدید کرونا هستیم، 
مراجعین،  تعداد  اساس  »بر  کرد:  بیان 
کاهش  و  مرگ ومیر  ابتال،  موارد  کاهش 
ما  نظر می رسد  به  قرمز،  تعداد شهرهای 

قلۀ موج هفتم را رد کرده باشیم«.
محمد وجگانی افزود: »البته نکتۀ مهم 
این است که موج هفتم به اتمام نرسیده 
قلۀ  یا  پیک  از  می رسد  نظر  به  اما  است؛ 
روند  شاهد  دیگر  و  کرده  گذر  بیماری 

کاهشی کرونا در کشور باشیم«.
وی دربارۀ پیش بینی از شرایط روزهای 
آتی کرونا در کشور، بیان کرد: »در حال 
واکسیناسیون  ما  نگرانی  تنها  حاضر 
دوزهای یادآور است که مردم خیلی این 
موضوع را جدی نمی گیرند و این در حالی 
است که پس از گذشت شش ماه از تزریق 
دوز قبلی، تزریق مجدد واکسن بویژه در 
افراد باالی ۵۰ سال ضروری و کمک کننده 

است«.

گذشت  از  »پس  گفت:  وجگانی 
مناسبت ها و تجمعات مختلف در روزهای 
اخیر باید منتظر باشیم تا روند بیماری را 
بعدی،  اهمیت  حائز  موضوع  کنیم.  رصد 
عزیزانی  که  است  اربعین  راهپیمایی 
می بایست  دارند  را  سفر  این  قصد  که 
این  کنند؛  تکمیل  را  خود  واکسیناسیون 
اخالقی  و  انسانی  وظیفۀ  یک  موضوع 
به  بیماری  انتقال  سبب  فردی  تا  است 
دیگران نشود«. به گزارش ایسنا، وی 2۴ 
مردادماه خاطرنشان کرد: »در واقع تزریق 
واکسن حاشیۀ امنی ایجاد می کند، اما آمار 
واکسیناسیون حتی نسبت به یک ماه قبل 
کاهش یافته است  و این یک خطر است «.

با  مقابله  کشوری  علمی  کمیته  عضو 
از  ما  بدانند  باید  »مردم  داد:  ادامه  کرونا 
رفتار ویروس در امان نیستیم و هر لحظه 
سخت  و  جدید  سویه ای  با  است  ممکن 
مواجه شویم. البته حتی این احتمال هم 
وجود دارد که یکی از سویه های خطرناک 
در  شود.  فراگیر  مجددا  دلتا،  مانند  قبلی 

جامعه  ایمنی  سطح  که  شرایطی  چنین 
مهم ترین  از  یکی  است،  یافته  کاهش 

راهکارها تزریق واکسن کووید1۹ است«.
هشتم  موج  »احتمال  کرد:  اظهار  وی 
آن  وقوع  زمان  اما  دارد،  وجود  هم  کرونا 
فعال قابل پیش بینی نیست . از طرفی اگر 
اومیکرون  زیرسویه های  هنوز  باشد  قرار 
ما  دغدغۀ   حدودی  تا  کنند،  موج آفرینی 
بود  به سایر سویه ها کمتر خواهد  نسبت 
در  اما  شدیم  آشنا  آن ها  با  تا حدی  زیرا 
نگاه  می توان  واکسیناسیون  تکمیل  سایۀ 

مطمئن تری نسبت به آینده داشت«.
کلینیک های  تشکیل  دربارۀ  وجگانی 
پساکرونا برای مقابله با عوارض بلندمدت 
»کارگروه  داد:  توضیح  کووید1۹،  به  ابتال 
علمی  کمیتۀ  در  زمینه  این  در  ویژه ای 
کرونا  عوارض  تمام  تا  است  تشکیل شده 
روانپزشکی،  نورولوژیک،  عوارض  مانند 
تاثیرات روی ارگان های مختلف، معلولیت 
به  هنوز  اما  شود،  بررسی  و...  اعضا 

جمع بندی دقیقی نرسیده ایم«. 

مدیرکل مدیریت بحران
استانداری کرمان:
سیل و طوفان

۸۹۴۲ میلیارد تومان 
به استان کرمان خسارت زد

گروه جامعه: مدیرکل مدیریت بحران استانداری 
به  تابستانی  سیل  خسارت های  به  اشاره  با  کرمان 
کارشناسان  برآورد  »براساس  گفت:  کرمان  استان 
دستگاه های اجرایی و فرمانداری ها، از سوم تا نهم 
هشت هزار  حدود  طوفان  و  سیل  جاری،  مردادماه 
کرمان  استان  به  خسارت  تومان  میلیارد   ۹۴2 و 
افزود: »سه هزار  وارد کرده است«. مجید سعیدی 
و ۹۶۴ میلیارد تومان از این مبلغ مربوط به بخش 
در  تومان  میلیارد   ۹۷۸ و   هزار  چهار  و  زیربنایی 
بخش کشاورزی و دام است«. وی ادامه داد: »بیش 
از ۵۰۰ واحد مسکونی شهری و روستایی نیز آسیب 

دیده که باید بازسازی یا تعمیر شوند«.
مردادماه   23 سعیدی  کرمان،  ایسنا  گزارش  به 
اظهار کرد: »۹1 دستگاه خودرو در سیالب استان 

کرمان آسیب دیده و چهار نفر فوتی داشته ایم«.
مدیرکل مدیریت بحران استانداری کرمان گفت: 
»این ارزیابی و برآورد خسارت ها به سازمان مدیریت 
هیات  کار  دستور  در  تا  شده  ارسال  کشور  بحران 
بازسازی  به  مربوط  اعتبارات  تصویب  برای  دولت 

بخش های مختلف قرار بگیرد«.
و طوفان  داد: »جبران خسارت سیل  ادامه  وی 
جدا از مصوبات سفر رئیس جمهور به استان است به 
دلیل اینکه در استان های زیادی این خسارت ها رخ 
باید جداگانه در هیات وزیران مطرح شود؛  داده و 
گرچه خسارت های سیل و طوفان استان کرمان به 
رسیده  ریاست جمهوری  اطالع  به  مفصل  صورت 
چاه های  و  قنوات  وضعیت  دربارۀ  سعیدی  است«. 
»مشکالت  کرد:  بیان  سیل  از  متاثر  کشاورزی 
برطرف  سیل  از  متاثر  آبی  تاسیسات  و  شبکه ها 
شده، مگر اینکه بازسازی کلی نیاز باشد و به جهاد 
کشاورزی اختیار داده شد فعال از منابع موجود به 
بازسازی  بحران،  مدیریت  قانون   1۸ مادۀ  استناد 
قنوات را با همکاری کشاورزان آغاز کند تا اعتباراتی 

که دولت می دهد، جایگزین شود«.
و  هشدار  علیرغم  »متاسفانه  افزود:  وی 
صورت  مختلف  روش های  به  که  اطالع رسانی هایی 
گرفته بود، برخی بی توجهی کرده و در سیل آسیب 

دیدند«.

در درگیری پلیس با قاچاقچیان؛
مامور نیروی انتظامی در 

رودبار جنوب به شهادت رسید
کرمان  استان  انتظامی  فرمانده  جامعه:  گروه 
ماموران  مردادماه   2۴ دوشنبه  شامگاه  درگیری  از 
پلیس با سوداگران مرگ در شهرستان رودبار جنوب 
استواریکم  درگیری  این  »طی  گفت:  و  داد  خبر 
شهادت  رفیع  درجۀ  به  جاللی صدر«  »اسماعیل 
نائل آمد«. سردار عبدالرضا ناظری گفت: »شامگاه 
گشت  ماموران  مردادماه  بیست وچهارم  دوشنبه 
روستای  در  مستقر  فرزان  شهید  عملیاتی  پایگاه 
کرمان  استان  جنوب)مرز  رودبار  شهرستان  پنگ 
خودروهای  پایش  هنگام  بلوچستان(  سیستان  و 
دستگاه  یک  به  استحفاظی،  حوزۀ  در  عبوری 
مخدوش،  پالک  با  رنگ  سفید  تویوتای  خودروی 
از  شدن  خارج  قصد  که  مسلح  قاچاقچیان  حامل 
داشتند  را  علیشاه  چاه  رودخانۀ  سمت  به  روستا 

مشکوک شدند و دستور ایست صادر کردند«.
رعایت  و  هشدار  اعالم  با  »ماموران  افزود:  وی 
حامل  خودروی  کردن  متوقف  قصد  ایمنی  اصول 
سمت  به  مسلح  قاچاقچیان  که  داشتند  را  مواد 
به  منجر  و  کردند  تیراندازی  انتظامی  ماموران 
جاللی صدر  اسماعیل  یکم  استوار  شدن  مجروح 
شدند که با توجه به شدت جراحت، اقدامات درمانی 
موثر واقع نشد و این مامور فداکار پلیس به درجۀ 

رفیع شهادت نائل آمد«.
به گزارش پایگاه خبری پلیس، فرمانده انتظامی 
شهادت  تسلیت  و  تبریک  ضمن  کرمان  استان 
حضرت  مقدس  پیشگاه  به  گرانقدر  شهید  این 
ولیعصر)عج( و خانوادۀ داغدارش بیان کرد: »زمان 
و مکان تشییع پیکر مطهر این شهید عزیز متعاقبا 

اعالم خواهد شد«. 

علی صادقی از کشاورزان باسابقه 
هشدار داد

مشکالت حل نشود، 
تا 10 سال دیگر اثری از
پسته رفسنجان نمی ماند

باسابقۀ  کشاورزان  از  صادقی  علی  اقتصاد:  گروه 
پسته در شهرستان رفسنجان که به گفتۀ خودش ۵۰ 
سال در این حوزه فعالیت می کند، با اشاره به مشکالت 
منوال  همین  به  وضعیت  »اگر  گفت:  پسته  باغداران 
پیش برود، تا 1۰ سال آینده، تقریبا اثری از محصول 
و  نمی ماند  مانند رفسنجان  به ویژه در مناطقی  پسته 
عدۀ زیادی از مردم که معیشت آن ها وابسته به این 
مهاجرت  و  شغل  تغییر  به  مجبور  است،  محصول 

می شوند«.
استان  در  پسته  اگر  اینکه  دربارۀ  هشدار  با  وی 
کرمان از بین برود بسیاری از مشاغل دیگر نیز تعطیل 
از یک درخت  افزود: »حدود دو دهه قبل،  می شوند، 
تر  پستۀ  کیلو   ۶۰ تا   ۵۰ حدود  سال  در  بالغ  پستۀ 
کیلو   3۰ نهایت  حاضر،  حال  در  اما  می شد  برداشت 
پسته برداشت می شود که همین مقدار نیز با پوکی و 

ضایعات همراه است«.
محصول  کاهش  دلیل  »مهم ترین  داد:  ادامه  وی 
اخیر  در سال های  است که  پسته، خسارات مختلفی 
بر اثر تغییر اقلیم به درختان پسته وارد شده است. به 
طور مثال، در فصول سرد که درخت نیاز به سرمای 
زیر صفر دارد، هوا بهاری می شود، اما در اوایل بهار که 
موقع باز شدن جوانه های پسته است، ناگهان با سرمای 
شدید، تمام دسترنج یک  سالۀ پسته کار نابود می شود«.

تیمارداری  و  نگهداری  »هزینۀ  کرد:  اظهار  وی 
درختان پسته سر به فلک گذاشته است؛ قیمت سموم، 
دو  در  کارگر  دستمزد  و  شیمیایی  حیوانی،  کودهای 
سال اخیر، پنج تا شش برابر شده؛ در حالی که قیمت 
کشاورز  برای  می شود،  گفته  آنچه  خالف  بر  پسته 
نهایت دو برابر شده که همان هم به دلیل از بین رفتن 

محصول عایدی چندانی برای پسته کاران ندارد«.
به گزارش ایرنا کرمان، صادقی با بیان اینکه انواع 
استان کرمان  در  نیز بالی جان درختان پسته  آفات 
شده است، گفت: »هزینۀ کاشت، برداشت و فرآوری 
می دهد.  پوشش  را  محصول  درصد   ۷۰ تقریبا  پسته 
هستند،  ثروتمند  پسته کاران  که  تبلیغات  خالف  بر 
کشاورز خرده مالک سودی از پسته نمی برد و اگر وضع 
به همین صورت ادامه پیدا کند دیگر باغداری پسته 

به صرفه نیست«.
دولت  دور،  چندان  نه  سال های  »در  افزود:  وی 
تعاونی  شرکت های  طریق  از  کود  و  سم  بخش  در 
مثل  نهاده هایی  برای  خوبی  یارانۀ  محلی،  کشاورزی 
کود و سم می داد، اما تقریبا 1۰ سال است که هیچ 
افراد  این  و  نمی شود  پسته کاران  از  دولتی  حمایت 
مجبور هستند سم و کود خود را به قیمت هایی که هر 

روز گران تر می شود، از بازار آزاد تهیه کنند«.

بیمه پسته واقعی شود
به محصول  پی درپی  به خسارات  اشاره  با  صادقی 
پسته در سال های گذشته بیان کرد: »دولت همیشه 
به  خسارت  اما  می دهد  را  خسارت  پرداخت  وعدۀ 
درختان پسته تنها از بیمۀ محصوالت کشاورزی قابل 
جبران است که آن هم به قدری اندک است که معموال 
کسی زیربار بیمۀ محصول نمی رود؛ پرداخت خسارات 
با  باید  نیز  بیمه ها  شود،  تسهیل  باید  پسته کاران  به 
شرایط مناسب و واقعی محصوالت کشاورزان را بیمه 
کنند و در پرداخت خسارت نیز واقع بینانه عمل شود«.

اظهار کرد:  از سخنان خود  وی در بخش دیگری 
»کمبود آب و پایین رفتن چاه های عمیق کشاورزی با 
کاهش کیفیت آب همراه بوده، به طوری که درختان و 
باغات پسته زیادی یا خشک شده اند و یا دیگر محصول 

چندانی نمی دهند«.
تقاضای  »بزرگ ترین  گفت:  باسابقه  کشاورز  این 
پسته کاران استان کرمان و رفسنجان، ورود دولت به 
حمایت از کشاورزان در قالب اختصاص یارانه به سموم 
نگهداری  هزینۀ  حداقل  تا  است  شیمایی  کودهای  و 

درختان پسته بیش از این، باال نرود«.
قیمت  دالالن  برداشت،  فصل  »در  افزود:  صادقی 
تاراج  به  با  و  می دارند  نگه  پایین  مصنوعی  را  پسته 
بردن دسترنج آن ها، همین محصول را بسیار گرانتر به 
مصرف کنندگان می فروشند؛ دولت حتما باید تعاونی ها 
و شرکت های خوشنام خرید پسته را احیا کند تا رقابت 

در بازار به نفع کشاورز تمام شود«. 

خبر رئیس جمهور در مصالی جیرفت:

جنوب کرمان حتما استان خواهد شد 
خبر

مردم شهداد از رئیس جمهور درخواست کردند؛

عضو کمیته علمی کشوری مقابله با کرونا:

شهداد را به شهرستان تبدیل کنید

از قلۀ موج هفتم کرونا عبور کردیم


