
معاون حمل ونقل وزیر راه و شهرسازی
خبر داد

لغو محدودیت مسافرگیری 
در پروازها از ابتدای آذرماه

گروه اقتصاد: معاون حمل و نقل وزیر راه و شهرسازی گفت: »لغو 
محدودیت مسافرگیری در پروازها از ابتدای آذرماه اجرا می شود و 
شرکت های هواپیمایی کماکان موظف به مسافرگیری با ۶۰ درصد 
ظرفیت هواپیما هستند«. به گزارش ایرنا سراسری، شهرام آدم نژاد 
۱۰ آبان ماه در خصوص لغو محدودیت فاصله گذاری اجتماعی در 
پروازها، افزود: »این قانون که مصوبه ی ستاد ملی کرونا است از 
ابتدای آذرماه اجرایی خواهد شد و فعال شرکت های هواپیمایی 
موظف به بلیت فروشی با همان ظرفیت ۶۰ درصدی در پروازها 
هستند«. وی گفت: »طبق مصوبه ی ستاد ملی مبارزه با کرونا و با 
توجه به واکسیناسیون اکثر شهروندان تصمیم بر تغییر محدودیت ها 
در بخش حمل و نقل برون شهری وجود دارد اما این قانون از ابتدای 
»سامانۀ  طراحی  به  اشاره  با  آدم نژاد  می شود«.  اجرایی  آذرماه 
امید« توسط وزارت کشور افزود: »درحال بارگذاری اطالعات در 
این سامانه هستیم«. وی در خصوص نحوه ی کار این سامانه نیز 
گفت: »مسافران از ابتدای آذرماه موظف هستند قبل از خرید بلیت، 
مشخصات واکسن را در سامانه بارگذاری کنند و در صورت تایید 
انجام واکسیناسیون بلیت آن ها صادر می شود«. آدم نژاد درباره ی 
شرایط مسافرگیری در بخش جاده ای و ریلی نیز توضیح داد: »در 
سفر با اتوبوس و قطار نیز لغو ظرفیت ۸۰ درصدی مسافرگیری 
اجرایی  مسافران،  واکسن  کارت  داشتن  به  مشروط  آذر   اول  از 
خواهد شد«. گفتنی است، معاونت بهداشت وزارت بهداشت، درمان 
و آموزش پزشکی 9 آبان ماه نسخه ی سوم و جدید پروتکل های 
بهداشتی مقابله با کرونا برای حمل ونقل عمومی برون شهری را 
منتشر کرد. بر اساس دستورالعمل جدید، پذیرش ۱۰۰ درصدی 
مسافر در هواپیما مجاز شد که زمان اجرای آن ابتدای اذرماه خواهد 
بود. هم چنین در شناورها، قطار و اتوبوس ظرفیت مجاز پذیرش ۸۰ 
درصد خواهد بود. این محدودیت تا زمانی که سطح واکسیناسیون 

عمومی به ۸۰ درصد برسد، ادامه خواهد داشت.

مدیرکل دفتر تحقیقات ستاد مبارزه
با مواد مخدر:

بیش از ۴ میلیون مصرف کنندۀ مواد 
مخدر در کشور داریم

گروه جامعه: مدیرکل دفتر تحقیقات و آموزش ستاد مبارزه 
با مواد مخدر با بیان این که در سطح کشور حدود ۴ میلیون و 
۴۰۰ هزار  مصرف کننده ی مواد مخدر در بازه ی سنی ۱۵ تا ۶۴ 
سال داریم، گفت که حدود ۲ میلیون و ۸۰۲ هزار نفر از آن ها 
مصرف کننده ی مستمر هستند. به گفته  وی، اولین الگوی مصرف 
مواد در کشور، تریاک و خانواده ی تریاک است و دومین الگوی 
مصرف کشور نیز ماری جوانا، حشیش، بنگ، گرس، علف و گل است 
که در سطح نوجوانان و جوانان، گرایش به ماری جوانا بیشتر است. 
باشگاه خبرنگاران جوان سراسری، حمید صرامی۱۱  به گزارش 
آبان ماه درباره ی نرخ شیوع مصرف مواد مخدر در کشور گفت: »بر 
اساس آخرین بررسی هایی که انجام دادیم متوجه شدیم نرخ شیوع 
مصرف مواد مخدر در کشور در بازه ی سنی ۱۵ تا ۶۴، ۵.۰۴ درصد 
است یعنی حدود دو میلیون و ۸۰۲ هزار نفر جزو مصرف کنندگان 
مستمر هستند«. وی ادامه داد: »همچنین حدود یک میلیون و 
۶۰۰ نفر هم جزو مصرف کنندگان غیرمستمر هستند؛ یعنی در 
سطح کشور حدود چهار میلیون و ۴۰۰ هزار نفر مصرف کننده ی 
مستمر و غیرمستمر را دربرمی گیرد«. مدیرکل دفتر تحقیقات و 
با مواد مخدر افزود: »هرچقدر بتوانیم نرخ  آموزش ستاد مبارزه 
شیوع مصرف در جامعه را کاهش دهیم در سالمت و امنیت جامعه 
تاثیرگذار است«. وی گفت: »سن ورود به مصرف مواد مخدر در 
مواد  مصرف کنندگان  متوسط  سن  میانگین  و  سال   ۱۵ کشور 
مخدر در ایران ۲۲ سال و سه ماه است«. صارمی بیان کرد: »اولین 
الگوی مصرف مواد در کشور، تریاک و خانواده ی تریاک است که 
۷۵ درصد مصرف مواد در کشور را شامل می شود، دومین الگوی 
مصرف کشور ماری جوانا، حشیش، بنگ، گرس، علف و گل است 
که در سطح نوجوانان و جوانان گرایش به ماری جوانا بیشتر است«. 
وی تاکید کرد: »مصرف حشیش و ماری جوانا می تواند سندروم 
بی انگیزشی و حتی خودکشی را در فرد مصرف کننده فعال کند«. 

مدیرعامل سازمان آتش نشانی کرمان:
حادثه در کارگاه تولید سرکه جان 

یک کارگر را گرفت
گروه جامعه: سه کارگر کارگاه تولید سرکه که برای الیروبی و  

تمیز کردن مخزن نگهداری سرکه، داخل مخزن شده بودند، دچار 
حادثه شدند. به گفته ی مدیرعامل سازمان آتش نشانی و خدمات 
ایمنی شهرداری کرمان، دو کارگر در این حادثه مصدوم شدند و یک 
کارگر نیز جان خود را از دست داد. به گزارش مدیریت ارتباطات 
سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی کرمان، رضا میرزایی بیان کرد: 
»ظهر نهم آبان ماه، طی یک تماس تلفنی، از سقوط سه نفر از 
کارکنان یک کارگاه تولید سرکه به داخل مخزن بزرگ نگهداری 
امدادونجات  تیم  »بالفاصله  داد:  ادامه  باخبر شدیم«. وی  سرکه 
از ایستگاه شماره 9 به  همراه مسئول ایستگاه با تجهیزات کامل 
امدادونجات به محل حادثه، واقع در بزرگراه امام صادق )ع( اعزام 
کرد:  خاطرنشان  کرمان  آتش نشانی  سازمان  مدیرعامل  شدند«. 
»آتش نشانان در این عملیات، سه کارگر این کارگاه که برای انجام 
امور تمیزکاری وارد این مخزن شده و دچار حادثه شده بودند را 
خارج کردند«. وی گفت: »این سه نفر، حین الیروبی و تمیزکاری 
داخل مخزن، دچار حادثه شدند که هر سه نفر توسط آتش نشانان 
از مخزن خارج شدند اما متأسفانه یک نفر از آن ها فوت کرد و دو 

نفر دیگر مصدوم شدند«. 

رئیس پلیس آگاهی استان کرمان خبر داد
دستگیری زندانی فراری پس از 

سرقت 6 پراید 
گروه جامعه: یک زندانی که پس از مرخصی از زندان در تیرماه 
سال جاری متواری شده بود، با سرقت شش خودروی پراید و یک 
به  شد.  زندان  روانه ی  و  دستگیر  مجددا  موتورسیکلت  دستگاه 
کرمان  استان  آگاهی  رئیس پلیس  پلیس،  خبری  پایگاه  گزارش 
اظهار کرد: »در پی وقوع چندین فقره سرقت خودروی پراید در 
شهر کرمان، موضوع به صورت ویژه در دستور کار کارآگاهان پلیس 
آگاهی قرار گرفت«. سرهنگ یداهلل حسن پور افزود: »کارآگاهان با 
انجام اقدامات اطالعاتی و کشف سرنخ هایی، هویت عامل سرقت ها 
که یک زندانی فراری بود را شناسایی و وی را در مخفیگاهش 
دستگیر کردند«. وی با بیان اینکه در بازرسی از مخفیگاه متهم یک 
دستگاه موتورسیکلت کشف شد، گفت: »وی در مواجهه با مدارک 
موجود به شش فقره سرقت خودروی پراید و یک موتورسیکلت 
اعتراف کرد«. حسن پور بیان کرد: »متهم اقدامات مجرمانه ی خود 
را از سال ۱39۱ شروع کرده و تاکنون هفت فقره سابقه ی کیفری 
در پرونده ی قضائی اش ثبت شده و پس از مرخصی از زندان در 
تیرماه سال جاری متواری شده بود، که با هوشیاری پلیس دستگیر 

شد«. 

فرونشست ۲۵ شهر استان کرمان 
ملی  کارگروه  دبیر  جامعه:  گروه 
مخاطرات طبیعی با بیان این که حدود ۲۰ 
میلیون نفر از جمعیت شهری در زون های 
فرونشستی با نرخ های متفاوت واقع شدند، 
گفت: »بررسی هایی که به صورت کشوری 
از  که  می شود  داده  نشان  شده،  انجام 
رخداد  شاهد  استان   ۱۸ در  استان،   3۱

فرونشست هستیم«.
وی با تاکید بر این که استان هایی مثل 
کرمان  و  تهران  اصفهان،  رضوی،  خراسان 
افزود:  دارند،  قرار  خطر  معرض  در  بسیار 
»زمین های 3۱ شهر از استان اصفهان، 3۰ 
شهر از تهران، ۲۵ شهر از استان کرمان و 
دچار  رضوی  خراسان  استان  از  شهر   ۲۴

فرونشست شدند«.
علی  دکتر  سراسری،  ایسنا  گزارش  به 
و  زمین  فرونشست  درباره ی  بیت الهی 
اظهار  است،  کرده  ایجاد  که  چالش هایی 
کرد: »به فرونشست زمین در بازه ی زمانی 
اواخر دهه ی ۷۰ تا به حال که نگاه می کنیم 
آن  با  افراد  آشنایی  زمینه ی  در  تفاوتی 
فرونشست  موضوع  حاال  می شود.  احساس 
زمین به دفعات مطرح می شود و روی میز 
مسئولین آمده است؛ در حالی که پیش از 
این به این طریق نبود. البته از این نظر که 
اقدامی برای کاهش این پدیده صورت  آیا 
شرایط  این  که  گفت  باید  خیر؟  یا  گرفته 
تفاوتی با بیست و چند سال قبل ندارد و 
اقدام چشمگیر یا قابل مالحظه ای در این 

خصوص انجام نشده است«.
وی افزود: »متأسفانه اتخاذ سیاست هایی 
برای مقابله با فرونشست در کشور ما آغاز 
نشده و اقدام خاص و قابل لمسی صورت 
ادامه ی  با  اساس  همین  بر  است.  نگرفته 
جوی،  نزوالت  کمبود  خشکسالی،  روند 
سیستم های  و  کشاورزی  اراضی  آبی  نیاز 
زیاد آب  آبیاری که موجب هدررفت  غلط 
می شود، فشار روی سفره های آب زیرزمینی 
این معنی  به  این فشار  است.  بیشتر شده 
زیرزمینی  آب های  از  زیادی  آب  که  است 
که محدود هم هستند برداشته می شود و 
سطح آب زیرزمینی بیش تر از پیش پایین 

می آید. این گونه، فرونشست زمین توسعه ی 
به  اخیرا  پدیده  این  و  کرده  پیدا  بیشتری 
نیز  خود  خطرناک  عوارض  ظهور  و  بروز 

نزدیک شده است«.
بیت اللهی ادامه داد: »منظور از عوارض 
خطرناک وجود چاله ها و شکاف هایی است 
جاده ها،  امتداد  در  ناگهانی  صورت  به  که 
و  محدوده ی شهرها، در مراکز زیرساختی 
آن  بارز  نمونه های  که  ایجاد می شود  مهم 
اخیرا  دیدیم.  زیاد  در شهرهای مختلف  را 
متعدد  خوردگی  ترک  درباره  رسانه ها  در 
ساختمان ها در شهر اصفهان و شهرک های 
اطراف آن و زیرساخت های مهم این شهر 
بسیار صحبت شده است. این امر به دلیل 
زاینده  شدن  دلیل خشک  به  آب،  کمبود 
رود و کاشت برنج است که در اطراف زاینده 
رود اتفاق می افتد و آب زیادی از این طریق 

هدر می رود«.
وی اظهار کرد: »در بیش از ۶۰۰ دشت 
در  زمین  فرونشست  کشور  گستره ی  در 
از  تعدادی  شرایط  و  است  دادن  رخ  حال 
رسیده  بحرانی  فوق  حالت  یک  به  آن ها 
است، به طوری که در بعضی از این مناطق 
ممنوعیت حفر چاه اعمال شده و در برخی 
از دشت ها هم فقط برای تأمین آب شرب 

مجوز حفر داده می شود«.
دبیر کارگروه ملی مخاطرات طبیعی در 
و  فرونشست  پدیده ی  حساسیت  خصوص 
دلیل اهمیت ویژه ی آن، گفت: »حساسیت 
دریچه ی خود  از  نباید  فقط  را  فرونشست 
خطر و آسیب های ناشی از آن نگاه کنیم. 
دلیل  این  به  صرفا  موضوع  این  اهمیت 

یا  می افتد  اتفاق  تلخ  حوادث  که  نیست 
چراکه  فرومی رود؛  چاله  داخل  خودرویی 
این ها تنها از ابعاد کوچک فرونشست زمین 
است. از مهم ترین و دیگر آثار فرونشست از 
بین رفتن دشت ها و از بین رفتن کشاورزی 
است. اگر فرونشست به صورت ریشه ای و با 
روندی پیوسته دنبال نشود، این نگرانی را 
داریم که به مرحله ای برگشت ناپذیر برسد«.

وی در خصوص اینکه چه استان هایی به 
صورت جدی با موضوع فرونشست روبه رو 
هستند، اظهار کرد: »در استان های مختلفی 
فرونشست را که پیگیری کردیم، نشان داده 
شد که چندین استان با مشکل فرونشست 
زمین و آثار آن مواجه شدند. از این نظرها 
که  هستند  درگیر  مختلفی  استان های 
استان هایی مثل خراسان رضوی، اصفهان، 
تهران و کرمان بسیار در معرض خطر قرار 
دارند. همچنین چندین شهر از این استان ها 
در زون خطر فرونشست قرار دارند. به نظر 
می آید با توجه به نوع گسترش فرونشست 
نزدیک به حدود ۲۰ میلیون نفر از جمعیت 
شهری در زون های فرونشستی با نرخ های 
مهمی  مسئله ی  این  شدند.  واقع  متفاوت 
است که باید به آن توجه کرد. ۲۰ میلیون 
که  می توان گفت  و  است  زیادی  عدد  نفر 
حدود یک چهارم کشور در این زون ها قرار 

دارد«.
به  که  »بررسی هایی  گفت:  بیت اللهی 
داده  نشان  شده  انجام  کشوری  صورت 
استان   ۱۸ در  استان   3۱ از  که  می شود 
شاهد رخداد فرونشست هستیم. همچنین 
زمین های 3۱ شهر از استان اصفهان، 3۰ 

کرمان  استان  از  شهر   ۲۵ تهران،  از  شهر 
رضوی  خراسان  استان  از  شهر   ۲۴ و 
استان های  در  شدند.  فرونشست  دچار 
البرز، فارس، یزد، همدان، مرکزی و... این 
فرونشست ها مشاهده می شود. یکی از نکات 
دیگر مهم این پدیده این است که روی این 
زون ها ساختمان هایی با بنای خشت و گل 
در محیط های روستایی و اماکن باستانی و 
فرهنگی قرار دارد که در اثر فرونشست زمین 
دچار شکاف و ترک می شوند. ترک خوردگی 
و  شده  ساختمان ها  شدن  نامقاوم  موجب 
زلزله هایی با قدرت متوسط نیز ممکن است 

موجب تخریب این ساختمان ها شود«.
وسعت  »فرونشست  شد:  یادآور  وی 
زیادی را دارد و کل کشور را در بر گرفته 
است و در مقایسه ی این پدیده با زلزله که 
ایجاد  نقطه  را در یک  فقط حالت مخربی 
پدیده  این  بودن  گسترده  متوجه  می کند، 
می شویم. همچنین فرونشست هر روز و به 
طور تدریجی و مستمر ادامه پیدا می کند. 
بنابراین این اثرات به ویژه از نظر اقتصادی 

حتی عمیق تر از زمین لرزه خواهد بود«.
طبیعی  مخاطرات  ملی  کارگروه  دبیر 
این پدیده کاهش سطح آب  گفت: »علت 
آب  سطح  حالت  این  در  است.  زیرزمینی 
حالتی کششی  و  آمده  پایین  زمین  درون 
ایجاد می شود. پس  زمین  پایین سطح  به 
انقطاع  بال  آب  چاه های  حفر  است  بهتر 
این ها هم  از  بعضی  البته  محدود شود که 
چاه هایی هستند که غیرقانونی حفر شدند. 
در زمینه ی کشاورزی نیز همینطور است، 

سیستم آبیاری غلط است.
این  باشد  درست  آبیاری  سیستم  اگر 
حجم از آب برای کشاورزی نیاز نمی شود. 
در این خصوص وزارت جهاد کشاورزی باید 
تشویق کند که کشاورزی بر اساس مبانی 
همینطور  کند.  پیدا  توسعه  نوین  و  علمی 
از نظر کشت محصوالت که آب زیادی نیاز 
نباید  اصال  فرونشست  های  زون  در  دارند 
مجوز کشت داده شود. اگر این محدودیت ها 
خواهیم  نتیجه  مطمئنا  شود،   انجام 

گرفت«. 
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خبرخبر

کودک آزاری در راس آسیب های اجتماعی استان 

پایگاه جهانی لوت در بم ایجاد می شود

داروخانه ها فقط نسخۀ الکترونیک را می پذیرند

گازرسانی به روستاها پیشرفت بسیار خوبی دارد

مدیرکل بهزیستی کرمان خبر داد

مدیر پایگاه جهانی بیابان لوت کشور خبر داد 

از ابتدای دی ماه امسال؛

مدیرعامل شرکت گاز استان کرمان:

دبیر کارگروه ملی مخاطرات طبیعی هشدار داد

استان  بهزیستی  گروه جامعه: مدیرکل 
اخیر،  سال  چند  در  این که  بیان  با  کرمان 
در  آسیب ها  نخست  رتبه ی  کودک آزاری 
از  »بیش  گفت:  است،  بوده  کرمان  استان 
سرپرست  فاقد  کودک   ۵۰۰ و  هزار  چهار 
موثر در استان وجود دارد که هزار و ۴۰۰ 
نفر از این تعداد در ۶۱ مرکز به طور مستقیم 
به  می شوند«.  نگهداری  بهزیستی  توسط 
استان  بهزیستی  عمومی  روابط  گزارش 
آغاز  مراسم  در  زاده  صادق  عباس  کرمان، 
حقوق  از  صیانت  و  دفاع  کلینیک  کار  به 
حضور  با  که  کرمان  در  شهروند  و  کودک 
معاون وزیر دادگستری برگزار شد، با اشاره 
به اینکه در یک سال گذشته بیش از چهار 
هزار مورد تماس تلفنی با اورژانس اجتماعی 
مبنی بر کودک آزاری داشته ایم، بیان کرد: 
»دو برابر همین عدد نیز مواردی  است که به 
ما اعالم نشده و کسی آن ها را گزارش نکرده 
است و متاسفانه باید گفت که در چند سال 
اخیر، کودک آزاری رتبه ی نخست آسیب ها 
افزود:  وی  است«.  بوده  کرمان  استان  در 
که  ناخوشایندی  رخدادهای  از  »بسیاری 
امروز در جامعه ی ما اتفاق می افتد به دلیل 
نگاهمان  و  رفتار  عملکرد،  که  است  این 
پیشگیرانه نبوده و بحث پیشگیری در جامعه 
مغفول مانده در حالی که این موضوع بسیار 
مهم است«. صادق زاده با بیان این که بیش 
از چهار هزار و ۵۰۰ کودک فاقد سرپرست 
موثر در استان وجود دارد، ادامه داد :»۱۴۰۰ 
نفر از این تعداد در ۶۱ مرکز به طور مستقیم 
که  می شوند  نگهداری  بهزیستی  توسط 
پر  را  مادر  و  پدر  جای  شرایط  بهترین  در 

نمی کنند«.
وی اظهار کرد: »افتتاح کلینیک دفاع و 
صیانت از حقوق کودک و حقوق شهروندی 
برای  خوبی  سرآغاز  می تواند  کرمان  در 
حمایت از کودکان و خصوصا کودکان فاقد 

سرپرست موثر باشد«.
نگران کننده ی  »آمار  افزود:  صادق زاده 
تحصیل  از  بازمانده  کودکان  آمار  دیگر، 
است، در حالی که در قوانین ما تحصیل باید 
رایگان، سهل و در دسترس باشد، بیش از 
۶۰۰ نفر در مجموعه ی ما حضور دارند که 
تحصیل  از  هویتی  سجل  نداشتن  به دلیل 
بازمانده اند که قطعا تعداد واقعی این بچه ها 
بیش از این عدد و رقم ها است«. وی یادآور 
شد: »بخش حاکمیتی وظیفه دارد درصدی 
از تولید ناخالص ملی را به آموزش، سالمت، 
تربیت و موارد مربوط به کودکان تخصیص 
دهد اما این خال در کشور ما وجود دارد و 
ناخالص ملی  تولید  از  از یک درصد  کمتر 
به کودکان تخصیص داده می شود که اگر 
همین موضوع اصالح شود اقدام پیشگیرانه 
بهزیستی  مدیرکل  است«.  گرفته  صورت 
استان کرمان گفت: »جامعه ی ما در مباحث  
اجتماعی سواد الزم را ندارد و این موضوع 
ربطی به سواد و تحصیالت و ... هم ندارد، 
افراد جامعه ی ما آموزش های الزم را خصوصا 
در حوزه ی فرزندپروری و مهارت های زندگی 
بروز  باعث  موضوع  همین  و  ندیده اند 
آسیب های مختلفی در این حوزه شده است، 
در حالی که مسائل اجتماعی را باید صادقانه 
آسیب  خودش  قضیه  این  کتمان  و  گفت 

اجتماعی است«.

گروه جامعه: مدیر پایگاه جهانی بیابان 
لوت  جهانی  پایگاه  ایجاد  از  کشور  لوت 
در شهرستان بم در آینده ی نزدیک خبر 
در  لوت  بیابانی  پایگاه  این که  بیان  با  داد 
نیاز گردشگران  باید پایگاهی شود که  بم 
کند،  تامین  منطقه  از  حفاظت  ضمن  را 
گفت: »پایگاه جهانی لوت باید جایی باشد 
صنایع دستی،  فروش  و  تولید  مرکز  که 
از  ماکتی  طبیعی،  تاریخ  میراث  موزه ی 
لوت و نمایش فیلم در آن جا وجود داشته 
باشد و هر زمان شخصی به پایگاه مراجعه 
می کند با چند دقیقه حضور در آنجا با لوت 
آشنا شود«. به گزارش ایرنا کرمان، مهران 
حاشیه ی  در  گذشته  هفته ی  مقصودی 
»ایجاد  کرد:  اظهار  بم  به شهرستان  سفر 
پایگاه جهانی لوت در شهرستان بم با در 
اختیار قرار دادن زمین برای احداث آن و 
توسط  الزم  بودجه ی  تخصیص  همچنین 
دستگاه های متولی به طور حتم در آینده 

رقم خواهد خورد«.
لوت در  بیابانی  »پایگاه  داد:  ادامه  وی 
نیاز گردشگران  باید پایگاهی شود که  بم 

را ضمن حفاظت از منطقه تامین کند«.
پایگاه های  بین  »باید  افزود:  وی 
جهانی هم افزایی وجود داشته باشد زیرا با 
همگرایی بین اثرهای تاریخی شهرستان بم 
منطقه  توسعه ی گردشگری  در  می توانیم 
یا  ارگ  پایگاه  اگر  باشیم مثال  موثرتر  نیز 
لوت و قنات های جهانی هر کدام کار خود 
را به تنهایی انجام دهند به طور حتم در 

توسعه ی گردشگری موثر نخواهد بود«.
در  اصلی  »بحث  داد:  ادامه  مقصودی 
میراث جهانی یعنی این که یک اثر ارزش 
جهانی دارد و برای تمامی مردم و نسل های 
جوان باید حفاظت شود«. وی توضیح داد: 
»لوت جنوبی کمتر مورد توجه قرار گرفته 
است و اگر توجهی هم بوده در چند سال 
اخیر بعد از ثبت جهانی شدن بوده است«.

کشور  لوت  بیابان  جهانی  پایگاه  مدیر 
داشتن  با  بم  شهرستان  این که  بیان  با 
سه اثر ثبت جهانی از ظرفیت های خوبی 
تاریخی  ارگ  »در  افزود:  است،  برخوردار 
بم می توان اتاقی را به عنوان دفتر پایگاه 
قرار داد اما در لوت نمی توان جای خاصی 
را به عنوان دفتر پایگاه در نظر بگیریم«. 
مقصودی گفت: »نگاه مدیریتی مهم است 
ساختمان  اگر  نیست؛  مهم  ساختمان  و 
هم می گوییم به دلیل بحث توانمندسازی 
صنایع دستی  بحث  برای  محلی  جوامع 
با برند میراث جهانی  و مواردی است که 
برجسته شوند وگرنه مکان به عنوان پایگاه 
این  با  جهانی  طبیعی  میراث  بحث  در 

وسعت زیاد، اهمیت خاصی ندارد«.
ورود  برای  »مسیری  کرد:  بیان  وی 
گردشگر به کویر لوت تعریف شده که هنوز 
تصویب نشده است اما گردشگر برای ورود 
به کویر لوت می تواند از بم وارد شود و از 
شاهرخ آباد شهرستان فهرج خارج شود یا 
بم  از  و  وارد  فهرج  از شاهرخ آباد  برعکس 

خارج شود«.

سالمت  بیمه  مدیرکل  جامعه:  گروه 
پذیرش  »امکان  گفت:  کرمان  استان 
نسخه ی کاغذی در داروخانه ها برای هیچ 
سازمان بیمه گری از ابتدای دی ماه وجود 
محمد  کرمان،  فارس  گزارش  به  ندارد«. 
جعفری هشتم آبان ماه اظهار کرد: »امکان 
داروخانه ها  در  کاغذی  نسخه ی  پذیرش 
ابتدای  از  بیمه گری  سازمان  هیچ  برای 
دی ماه وجود ندارد، بنابراین پزشکان باید 
خودشان را برای نوشتن نسخه به صورت 

الکترونیک بیش از پیش آماده کنند«.
وی همچنین بیمه سالمت را سازمانی 
الکترونیک و هوشمند معرفی کرد و ادامه 
الکترونیک جایگزین دفاتر  داد: »نسخه ی 
موجب  فقط  نه  موضوع  این  و  شد  بیمه 
کاهش هزینه های دولت در چاپ دفترچه 
یا جلوگیری از سرگردانی بیماران در زمان 
تمام شدن برگه های دفاتر بیمه شد بلکه 
ایجاد رفاه و آسایش عمومی برای جامعه ی 
پزشکی و بیمه شدگان را نیز فراهم کرده 
است«. مدیرکل بیمه سالمت استان کرمان 
سال  پایان  تا  سالمت  »بیمه  شد:  یادآور 
جاری به عنوان سازمانی تمام الکترونیک 
درمی آید به نحوی که هیچ خدمت کاغذی 
را شاهد  بیمه سالمت  از  استانی  در هیچ 

برابری  افزایش ۱۰  از  بود«. وی  نخواهیم 
به  نسبت  بیمه  خدمات  پوشش  میزان 
گذشته خبر داد و افزود: »قبل از سال ۷3 
تعداد افراد بیمه شده در بیمه سالمت ۱۸۰ 
هزار نفر بود در حالی که اکنون این تعداد 
رسیده  نفر  هزار   ۸۰۰ و  میلیون  یک  به 
»پرداخت  کرد:  بیان  جعفری  است«. 
هزینه های درمان از جیب، قبل از این به 
بیش از ۶۰ درصد رسیده بود که طی پنج 
سال اخیر این عدد به کمتر از ۴۰ درصد 
»در  داد:  ادامه  وی  است«.  یافته  کاهش 
حال حاضر روزانه ۱۵ هزار نفر در استان از 
بیمه نامه ی الکترونیک در مراجعه به مراکز 
و  می کنند  استفاده  درمانی  و  تشخیصی 
اداره کل بیمه سالمت استان کرمان مبلغ 
دو و نیم میلیارد تومان در روز هزینه های 

درمانی مردم را پوشش می دهد«.
کرمان  استان  سالمت  بیمه  مدیرکل 
پزشک  طرح  در  »کرمان  کرد:  اظهار 
اکنون  و  بود  پایلوت  شهری  خانواده ی 
همه ی استان های کشور این طرح را آغاز 
 ۱۲۰ که  شرایطی ست  در  این  کرده اند 
نفر  هزار   ۱۵۰ به  طرح  این  در  پزشک 
در  شهری  رایگان  بیمه شده ی  جمعیت 

استان کرمان خدمات می دهند«. 

شرکت  مدیرعامل  اطالع رسانی:  گروه 
گازرسانی  روند  گفت:  کرمان  استان  گاز 
پیشرفت  از  استان کرمان  در  روستاها  به 
تاکنون  و  است  برخوردار  خوبی  بسیار 
۱۴33  روستا در این استان گازدار گردیده 
اند. به گزارش روابط عمومی شرکت گاز 
استان کرمان، منوچهر فالح در تشریح این 
افزود: طبق آخرین گزارش عملکرد  خبر 
ماهیانه شرکت ملی گاز ایران شرکت گاز 
عملکرد  با  است  توانسته  کرمان  استان 
روستاها  به  گازرسانی  امر  در  مطلوبی 
باشد. به گفته وی  برتر  جزو استان های 
استان  روستاهای  به  گازرسانی  حوزه  در 

گازرسانی  الشرایط  واجد  روستا   33۴3
روستا،   ۱۴33 تعداد  این  از  که  هستند 
در  روستا،   3۵۰ و   گازدارشده  تاکنون 
دست اجرا می باشد. مدیرعامل شرکت گاز 
استان کرمان ادامه داد: ۵۷۰ روستا از سال 
9۷ تا پایان سال 99 یعنی تنها در مدت 
به  توجه  با  که  گردیده اند  گازدار  سال   ۲
کل روستاهای گازدار شده فعلی، عملکرد 
گازرسانی به روستاها در استان کرمان از 
پیشرفت ۴۰ درصدی برخوردار می باشد 
و این در صورتی است که از زمان تاسیس 
شرکت در سال ۱3۷۲ تا سال 9۷ تنها ۷ 

درصد پیشرفت حاصل شده است.

1

از  پس  که  دریاچه ای  جامعه:  گروه 
سیالب های فروردین ماه 9۸ در حاشیه ی 
و  گرفته  شکل  لوت  بیابان  در  کلوت ها 
با زیبایی استثنایی و چشم انداز  دو سال، 
کم نظیرش، گردشگران زیادی را به سمت 
بود، در پی  خود کشانده و مسحور کرده 
اتفاق  آن  از  پس  که  شدیدی  کم بارشی 
افتاده و در نبود سیالبی خروشان همچون 
خشک  زیادی،  حد  تا  اکنون  گذشته؛ 
شده است و دکتر مهران مقصودی، مدیر 
به  پاسخ  لوت در کشور در  پایگاه جهانی 
در  می دانم  بعید  می گوید:  فردای کرمان 

کوتاه مدت مجدد این دریاچه زنده شود.
از  پیش  فردای کرمان،  گزارش  به 
دوران های  در  و  دریاچه  این  شکل گیری 
و  داده  رخ  مشابه  اتفاقاتی  نیز،  گذشته 
بود  گرفته  شکل  لوت  در  دریاچه هایی 
خود  مکتوبات  در  هم  مستوفی  دکتر  و 
به خاطر  هم  مقصودی  و  کرده  یاد  آن  از 
می آورد که در برخی زمان ها در بازدید از 
لوت، می دیدند آب در این محدوده جمع 
می شده ولی به گفته ی وی، آن آب، زالل 

و در حد دریاچه نبوده است. 
باعث  اما،  قبل  دو سال  سیالب شدید 
از آب، سطح  زیادی  بسیار  شد که حجم 
جاده شهداد ـ نهبندان را بپوشاند. با جمع 
برای  چشم نواز  منظره ای  آب،  این  شدن 
بازدیدکنندگان بیابان منحصر به فرِد لوت 
فراهم شد و خاطره ی تماشای همزماِن آب 

و کویر برای بسیاری، به یادگار ماند. 
را  دریاچه  شکل گیری  برخی،  اگرچه 
اما  کردند  قلمداد  پدیده ای عجیب وغریب 
گفت وگویی  در  این  از  پیش  »مقصودی« 
با فردای کرمان تاکید کرده بود که این طور 
نیست و اینجا اساسا، هزاران و میلیون ها 
توضیح  او  است.  بوده  دریاچه  قبل،  سال 
کلوت ها  رسوبات خود  ساختار  »اگر،  داد: 
ساختار  که  دید  خواهید  کنید  بررسی  را 
رسوبات  واقع،  در  یعنی  دارند؛  دریاچه  ای 

دریاچه ای که هنوز نمی دانیم دقیقا در چه 
زمانی وجود داشته اما می دانیم دریاچه ی 
پرآب  گاهی  و  نبوده  هم  عمیقی  خیلی 
زمان  به مرور  می شده؛  خشک  گاهی  و 
را  کلوت ها  رسوبات،  این  و  شده  انباشته 
تشکیل داده است. اگر ساختار کلوت ها را 
بررسی کنید، تناوبی از الیه های دریاچه ای 
و الیه هایی که نمک است را در آن خواهید 
دید. پس، اصال عجیب نیست که ما باز هم 
در این محدوده شاهد شکل گیری دریاچه 
سال  دو  طی  حال،  همین  در  باشیم«. 
گذشته، وقایع متعددی حول این دریاچه 
ـ  شهداد  جاده  تخریب  است؛  داده  رخ 
ایجاد  اختالل  رفت وآمدها  در  نهبندان 
کرد و مطالبات فراوانی که برای بازسازی 
نیز  جاده  بازسازی  ماند،  بی پاسخ  بود  آن 
خود به محلی برای مناقشه تبدیل شد و 
اختالف نظراتی درباره ی اینکه جاده مجدد 
از همین مسیر عبور کند و یا تغییر مسیر 
تخریب  با  همزمان  می شد.  مطرح  بدهد 
که  رفاهی  خدمات  مجتمع  یک  جاده، 
بیش از ۱۰ سال در کیلومتر ۷۵ این جاده 
تعداد  شد،  تعطیل  نیز  می کرد  فعالیت 
زیادی از پرندگان مهاجر نیز سال گذشته 
در محل این دریاچه فرود آمده و از آب آن 
نوشیدند و تلف شدند و ورود گردشگران 
نیز،  پدیده  این  تماشای  برای  لوت  به 

پسماندهای فراوانی را برجای گذاشت. 
به  گذشته  پنجشنبه  که  مقصودی 
می گوید:  اما  می رفت  دریاچه  بازدید 
»مطابق گزارشاتی که به او رسیده، سطح 
دریاچه بسیار کم شده در حدی که دیگر 
نمی توان اسم آن را دریاچه گذاشت و این 
به  دریاچه،  این  ساله ی  دو  قصه ی  یعنی، 

آخر رسیده است«.
درباره ی  فردای کرمان  به  پاسخ  در  او   
اینکه چه قدر احتمال دارد دریاچه ی لوت 
»بعید  می گوید:  شود؟  آبگیری  مجدد 
بیفتد.  اتفاق  این  کوتاه مدت  در  می دانم 

درگذشته ما، خیلی از مواقع در اسفندماه، 
این طرف و آن طرف جاده می دیدیم که 
هم  زالل  که  آبی  است.  شده  جمع  آب 
اما،  پیش  سال  دو  سیالب  حجم  نبود. 
خیلی زیاد بود. ضمن اینکه این محدوده، 
بیرجند  شور  رودخانه ی  حوضه ی  فقط 
راور  منطقه  در  که  بارندگی ای  و  نیست 
ای بسا  که  دارد  تاثیر  آن  بر  هم  می بارد 
تاثیر بیش تری هم داشته باشد. البته ما در 
و  نداریم  هیدرومتری  ایستگاه  محل،  این 
بنابراین، نمی توان براساس اطالعات متقن 
و مستند این مسائل را مطرح کرد اما به 
نظر می رسد اگر در هر دو بخش، بارندگی 
دارد؛  دنبال  به  بیش تری  تاثیر  دهد  رخ 
به خصوص بارندگی در ارتفاعات راور تاثیر 

خوبی دارد«.
می دانم  بعید  این که  بر  تاکید  با  وی 
بارندگی و  تا ۱۰ سال دیگر چنین  حتی 
سیالبی ایجاد شود، ادامه می دهد: »همه ی 
بازگشت دارند  پدیده های طبیعی دوره ی 
دوره ی  برود،  باالتر  آن  شدت  هرچه  و 
بنابراین،  می شود.  طوالنی تر  نیز  بازگشت 
مجدد  دریاچه  شود  معلوم  اینکه  برای 
شکل  وسعت  و  ابعاد  این  با  زمانی  چه 
که  کنیم  علمی  کار  باید  ابتدا  می گیرد؛ 
که  بارندگی ای  چنین  بازگشت  دور ه ی 
موجب شکل گیری دریاچه شد، چند ساله 
است؟ «. وی می گوید: »من فکر می کنم 
پس  است  بوده  ساله   ۱۰۰ دوره اش  که 
کوتاه مدت  در  باشیم  داشته  انتظار  نباید 
بارشی داشته باشیم که چنین دریاچه ای 
ایجاد کند. اما به هر حال، دوره ی بازگشت 
یک احتمال است و ۱۰۰ درصد نیست و 

ممکن است مثال ده ساله بشود«.

مقصودی در پاسخ به این سوال که پس 
تا دو، سه سال دیگر نباید منتظر آبگیری 
»خیر.  می کند:  تصریح  شویم؟  دریاچه 
بعید می دانم«. مدیر پایگاه جهانی لوت در 
این گفت وگو،  از  در بخش دیگری  کشور 
در پاسخ به این پرسش که برخی، خواستار 
آن هستند که از روش های مصنوعی و با 
آیا  بماند؛  زنده  دریاچه  این  آب،  انتقال 
ندارید،  کار  دستور  در  را  طرحی  چنین 
توضیح می دهد که آب رساندن به دریاچه 
بوده  طبیعت  در  دست کاری  نوعی،  به 
متعددی  فنی  اقدامات  انجام  مستلزم  و 
که  است   ... و  لوله گذاری  تا  چاه  حفر  از 
تخریب هایی را به دنبال دارد و ما موافق 
آن نیستیم. بلکه باید اجازه دهیم طبیعت 
راه خود را برود و دخالتی در آن نداشته 

باشیم. 
درباره ی  همچنین،  مقصودی  دکتر 
نهبندان  ـ  شهداد  جاده ی  بازسازی 
می گوید: »وزارت راه طرحی برای بازسازی 
و  بود  فرستاده  لوت  پایگاه  به  مسیر  این 
ارائه  ما درباره ی آن نظر کارشناسی ای را 
کردیم ولی االن اقدامی در این مسیر انجام 

نمی شود«. 
وی در پاسخ به این پرسش که، به دلیل 
اقدامی  تایید نکرده،  را  پایگاه طرح  اینکه 
»خیر.  می دهد:  توضیح  نمی شود؟  انجام 
ارتباطی به این موضوع ندارد. ما مواردی 
شود.  اصالح  طرح  که  کردیم  مطرح  را 
کافی  اراده ی  یا  کافی  بودجه ی  احتماال 
برای بازسازی جاده وجود ندارد. دلیل آن 
هرچه که باشد، باید بگویم فعال خبری از 
نه  و  اجرا  حوزه ی  در  نه  جاده،  بازسازی 

اصالح طرح نیست«. 

بازدید  در  کرمان  استاندار  جامعه:  گروه 
کشوری  تقسیمات  دفتر  مدیرکل  میدانی 
با  استان،  جنوبی  و  شرقی  شهرستان های  از 
و  جمعیت  با  کرمان  شهرستان  این که  بیان 
وسعت باال باید تفکیک شود، گفت: »حداقل 
محدوده ی  در  می تواند  جدید  شهرستان  دو 

شهرستان کرمان تاسیس شود«.
 ۴ تاسیس  پیشنهاد  همچنین  وی 
استان  و جنوب  شهرستان در حوزه ی شرق 

را مطرح کرد.
استانداری  اطالع رسانی  پایگاه  گزارش  به 
کرمان، علی زینی وند هفته ی گذشته، در سفر 
مدیرکل تقسیمات کشوری به کرمان کرمان 

بیان کرد: »همه ی ابعاد توسعه باید با هم در 
و  تک بعدی  نگاه  و  دیده شود  کرمان  استان 

منطقه ای، آسیب زا است«.
با  کرمان  شهرستان  این که  بیان  با  وی 
جمعیت و وسعت باال باید تفکیک شود، افزود: 
در  می تواند  جدید  شهرستان  دو  »حداقل 

محدوده ی شهرستان کرمان تاسیس شود«.
زینی وند همچنین پیشنهاد تاسیس چهار 
استان  و جنوب  شهرستان در حوزه  ی شرق 

را مطرح کرد.
بخش های  ظرفیت های  برشمردن  با  وی 
مختلف شهرستان و استان کرمان، تقسیمات 
برای  فرصت طالیی  را  کرمان  استانی  درون 

استان برشمرد که ثمرات زیادی برای مردم 
و کشور دارد.

افزود: »در یک سال اخیر  استاندار کرمان 
در استان کرمان ۴۰ هزار میلیارد تومان طرح 

و پروژه ی استراتژیک ایجاد شده است«.
زهرا احمدی، مدیرکل تقسیمات کشوری 
عنوان  به  از کرمان  این سفر،  نیز در جریان 
استانی با سرمایه های قوی و جمعیت باال نام 
نیافته  توسعه  با ظرفیت ها،  متناسب  برد که 

است.
درون  تقسیمات  در  قانون  رعایت  بر  وی 
استانی تاکید و از دیدگاه های استاندار کرمان 

به توسعه ی استان تقدیر کرد.

»امیدوارم  کرد:  اظهار  همچنین  احمدی 
استان  در  قانون  طبق  بر  پروژه ها  بهترین 
کلید بخورد و بهترین تصمیمات در زمینه ی 
تقسیمات درون استانی و تاسیس بخش ها و 
شهرستان های جدید گرفته شود که به نفع 

استان باشد«.
وی با اشاره به توانمندی های استان کرمان 

بر توسعه ی چندوجهی در استان تاکید کرد.
استانداری  عمومی  روابط  گزارش  به 
کرمان، سفر مدیرکل تقسیمات کشوری صرفا 
با موضوع تقسیمات درون استانی است و هیچ 
بحث و مذاکره ای در خصوص تقسیم استان 

کرمان مطرح نیست. 

پس از دو سال درخشش و چشم نوازی؛

دریاچۀ لوت ناپدید شد!

در سفر مدیرکل دفتر تقسیمات کشوری به کرمان مطرح شد

پیشنهاد تاسیس ۴ شهرستان در حوزۀ شرق و جنوب استان


