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ما را در تلگرام دنبال کنید
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اتحاد در برابر 

دشمن مشترک
محسن پاک آیین

یادداشت مهمان

روابـط ایـران و پاکسـتان دارای سـابقه  دیرینـه اسـت. 
نیـز در حقیقـت  ایـران  بـه  سـفر آقـای عمـران خـان 
فصـل جدیـدی در روابـط این دو کشـور گشـوده اسـت. 
بـه ایـن علـت کـه خـود آقـای عمـران خـان مسـتقل 
و دارای مواضـع نزدیـک بـه جمهـوری اسـامی ایـران 
هسـتند.در ایـن سـفر در ارتبـاط بـا اهـداف راهبـردی و 
همکاری هـای مشـترک، برنامه ریزی هـای خوبـی بـرای 
آینده  خواهیم داشـت. سـفر نخسـت وزیر پاکسـتان به 
ایـران در چارچـوب تقویـت مناسـبات بـا همسـایگان یا 
به عبارتـی حسـن انجام سیاسـت همسـایگی اسـت. در 
صـورت توفیـق تقویـت روابط بـا همسـایگان در حقیقت 
آمریـکا خنثـی خواهـد  از فشـارهای  اعظمـی  بخـش 
شـد. ایـران و پاکسـتان هـر دو به دنبـال مقاوم سـازی 
اقتصـادی، به خاطـر مواجـه بـا مشـکات اقتصـادی از 
سـوی سیاسـت های یک جانبه گرایانه ی آمریکا هستند. 
ایـن دو کشـور می تواننـد در حوزه هـای مختلفی همچون 
انـرژی، ترانزیـت، تجـارت و گردشـگری همکاری هـای 
الزم را داشـته باشـند.دیدار عمـران خـان بـا رهبـر انقاب 
اسـامی دیـدار پرجاذبه و دوسـتانه ای بـود. همان طور که 
ایشـان فرموده انـد: »ایـران و پاکسـتان ارتباطـی قلبی و 
عمیق دارند.« و در این جا به سـفر دی ماه 1364 ایشـان 
بـه پاکسـتان اشـاره می کنـم و اسـتقبالی مردمـی که از 
رهبر انقاب اسـامی شـد، در تاریخ پاکسـتان بی سـابقه 
بـود. حتی رؤسـای این کشـور از سـوی مردم خودشـان 
بـه ایـن شـکل مـورد اسـتقبال قـرار نگرفتـه بودنـد.در 
همـان زمـان، ریـگان رئیس جمهور آمریکا قصد سـفر به 
پاکسـتان را داشـت که بـا دیدن این وضعیت سـفر خود 
را کنسـل کـرد. ایـن مورد نشـان می دهد کـه ارتباط قلبی 
و عمیقـی میـان دو ملت وجـود دارد. نکتـه ی دیگری که 
رهبـر انقـاب بـه آن اشـاره کرده انـد ایـن اسـت که روابط 
خـوب بـه نفع دو کشـور اسـت امـا ایـن رابطه  دوسـتانه، 
دشـمنان جـدی دارد کـه بایسـتی برخـاف میل ایشـان 
همـکاری و ارتباطـات در بخش هـای مختلـف را تقویـت 
کنیم.نکتـه  بسـیار مهم دیگـر این که کشـورهای مختلف 
به خصـوص آمریـکا، رژیم صهیونیسـتی و عربسـتان بـا 
ترفندهـای مختلـف به دنبـال تخریـب روابـط ایـران بـا 
همسـایگان هسـتند. زمانی کـه در جمهـوری آذربایجـان 
حضـور داشـتم ایـن مـورد را کامـاً حـس می کـردم و 
امـروز نیـز این اتفاق رخ داده اسـت  که مخالفـان ایران و 
پاکسـتان به صـورت راهبردی به دنبال ایجـاد خلل در این 
روابـط هسـتند.یکی از مـواردی که دسـتاویز کشـورهای 
معانـد اسـت، در واقع ایجاد ناامنی در مرزهای دو کشـور 
اسـت. در حقیقـت گروه هـای تروریسـتی کـه از سـوی 
دولت های آمریکا و عربسـتان ایجاد و حمایت شـده اند، 
تشـویق بـه ایجـاد ناامنـی در مرزها می شـوند. دشـمنان 
اهـداف ضدامنیتی را در مرزهای ایران و پاکسـتان دنبال 
می کننـد. خوشـبختانه اراده ی دو کشـور و مسـئولین بـر 
این اسـت تا بـا حرکت های ضدامنیتی مبـارزه کنند و در 
این سـفر نیـز در خصوص حوزه های امنیتـی و اطاعاتی 
صحبـت شـد و امیدواریم در آینـده مرزهای دو کشـور از 
اشـرار و تروریسـت ها پاک سازی شـود و هر دو کشور در 

جهـت مقابلـه بـا این مـوارد موفق باشـند.
اتحاد در برابر دشمن مشترک

حـدود پنـج مـاه پیـش، شـخص ترامـپ طرحـی را بـه 
میان آورد و در کشـورهای غرب آسـیا از ایران و پاکستان 
به عنـوان کشـورهای مخالـف آمریـکا نـام بـرد. در واقـع 
دولت آمریکا کشـورهای ایران و پاکسـتان را در منطقه ی 
آسـیا به عنـوان دشـمنان خـود می دانـد کـه منافـع ایـن 
کشـور را تأمین نمی کنند و به همین شـکل به کشـورهای 
دیگـر مأموریـت مقابله با ایران و پاکسـتان را محول کرد. 
سـرمایه هایی را نیـز در اختیـار برخـی کشـورها قـرار داد، 
همچـون عربسـتان و گروه هـای تروریسـتی تـا بـا ایران 
درگیـر شـوند. لـذا به صـورت راهبـردی در مقطـع فعلـی 
ایـران و پاکسـتان از سـوی آمریـکا به عنـوان دشـمن 
تلقـی می شـوند. ایـن دو کشـور بایسـتی بـا یکدیگـر در 
مقابـل توطئه هـای آمریـکا متحـد شـوند و همچنیـن با 
تقویـت بنیه هـای دفاعی و اقتصـادی این دوره را پشـت 
سـر گذاشـته و مسـیر توسـعه را دنبال کنند.دیدار با رهبر 
انقـاب بـرای تمـام رؤسـای دولـت در دنیـا به خصـوص 
دوسـتان ایـران بسـیار مفیـد اسـت. برخـورد صادقانه ی 
ایشـان و همچنیـن صراحـت لهجـه  در طـرح مباحـث، 
مسـیری روشـن را بـرای روابـط دو جانبـه و چندجانبـه 
مشـخص می کند. معموال یکی از اهداف اصلی رؤسـای 
کشـورهای مختلـف از سـفر بـه ایـران دیـدار بـا رهبـر 
انقـاب اسـامی و اطـاع از تحلیل هـا و مواضـع ایشـان 
در ارتبـاط بـا مسـائل جهانی اسـت.رهبر انقاب شـخصًا 
به مسـائل سیاسـت خارجی عاقه مند و بسـیار ژرف نگر 
هسـتند. ایشـان در زمـان ریاسـت جمهوری خـود حدود 
صدوهشتاد جلسـه با شخصیت ها و نمایندگان سیاسی 
کشـورهای خارجی داشـته اند و همچنین هزار و سـیصد 
نامه برای سـران کشـورها و رؤسـای جمهور فرسـتاده اند.

کهنوججیرفت
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جابه جایی ۶۰ اصله درخت کاج و سرو در مجموعه فرودگاه کرمان

مدیـر کل فرودگاه هـای اسـتان کرمـان بـا بیـان اینکـه 
تاکنـون 60 اصلـه درخت کاج و سـرو در فرودگاه کرمان 
جابه جـا کرده ایـم و در ایـن خصوص حتـی یک درخت 
بریده نشـده اسـت، گفت: با اسـتفاده از بیـل مکانیکی 
درختـان را از 4متـری بیـرون آورده و بـا جرثقیـل بـه 
محـل جدیـد در محوطـه فـرودگاه کـه قبـًا آمـاده و 

حفـاری شـده بـود، انتقال داده شـدند.
کرمـان  شـهر  شـورای  رئیـس  بـه گـزارش کرمان نـو، 
یکشـنبه شـب در نشسـت عمومی شورای شـهر کرمان 
ضمـن گرامیداشـت روز شـوراها، گفـت: در ایـن دوره از 
شـورا تمامی پیشـنهادات و درخواسـت های ارائه شـده 
از سـوی شـهرداری، بررسـی و تعییـن تکلیـف شـده 

است.
محمـد فرشـاد افـزود: در مـدت فعالیـت ایـن دوره از 
شـورا تاکنـون تمـام تاشـمان را بـرای بررسـی و تأیید 
هرچه سـریع تر درخواسـت ها و پیشـنهادات شـهرداری 
در جهـت عمـران و آبادانـی شـهر بـه کار گرفتیـم کـه 
خوشـبختانه اقدامـات بـه خوبـی انجام شـد و جا دارد 
از شـهردار کرمـان و تیـم شـهرداری تشـکر و قدردانـی 

. کنیم

جابه جایی ۶۰ اصله درخت کاج و سرو چهار تا 
1۷ساله در مجموعه فرودگاه کرمان

علـی قاسـم زاده، مدیـرکل فرودگاه هـای اسـتان کرمان 
نیـز در ادامـه ایـن جلسـه گفـت: فـرودگاه بـه عنـوان 

یکـی از دروازه هـای اصلی شـهر کرمان اسـت و افرادی 
کـه بـا سـایق و مشـاغل مختلـف وارد شـهر کرمـان 
می شـوند، در بـدو ورود این شـهر را مـورد قضاوت قرار 
می دهنـد. امیدواریـم با همـکاری شـهرداری و اعضای 
شـورا در کنـار یکدیگـر بتوانیـم بـرای شـهر و اسـتان 
کرمـان شـرایطی فراهـم کنیـم کـه بـدو ورود کرمـان 
مـورد توجـه ویـژه مسـافران بـه خصـوص توریسـت ها 

گیرد. قـرار 
علـی قاسـم زاده ضمـن تشـکر از همـت و همـکاری و 
همراهـی شـهردار کرمـان، افـزود: فـرودگاه در توسـعه 
شـهر و تسـهیل در ترددهـا نقـش بسـزایی دارد و در 
کرمـان اسـتقبال خوبـی از سـفرهای هوایی می شـود.

قاسـم زاده بـا اشـاره بـه وقـوع حـوادث غیرمترقبـه در 
نقـاط مختلـف کشـور، تاکیـد کـرد: اگـر فـرودگاه در 
نبـود، مسـووالن در  کرمـان و سـایر اسـتان ها فعـال 
نقـاط حادثـه دیـده  اولیـه نمی توانسـتند در  لحظـات 
حضـور یابنـد و همچنیـن حضـور بـه موقـع و سـریع 
یـا  و  دانـش  و  تدریـس و رشـد علـم  بـرای  اسـاتید 
پزشـک جهـت درمـان و ارتقای سـطح کیفیـت درمانی 
در شـهرهای فاقـد فـرودگاه بـا مشـکاتی همـراه بـود.

در خصـوص  اسـتان کرمـان  فرودگاه هـای  کل  مدیـر 
انتشـار خبـری مبنـی بـر قطـع درختـان در مجموعـه 
فـرودگاه کرمـان بـا بیـان اینکـه، سـاختمان فـرودگاه 
شـهر کرمـان بـا توجـه بـه حجـم مسـافران بـا کمبـود 
فضـا مواجـه بودیم و پاسـخگوی مسـافران نبـود، بیان 
کـرد: در ایـن راسـتا بـا بررسـی ها و تدابیر انجام شـده 
در سـال گذشـته، سـرانجام عملیات احداث سـاختمان 
جدیـد ایـن فـرودگاه از چهـار مـاه گذشـته آغـاز شـد و 

اکنـون از برنامـه زمان بنـدی جلوتـر هسـتیم.
قاسـم زاده تصریـح کـرد: برای اجـرای این پـروژه، نیاز 
بـود در خصـوص جا به جایـی تعـدادی از درختانـی کـه 

در محـل اجـرای پروژه بـود، اقدام شـود.
ایـن مقـام مسـوول با تاکید بـر اینکـه در این خصوص 
حتـی یـک درخت بریده نشـده اسـت، تشـریح کرد: با 
اسـتفاده از بیـل مکانیکـی درختـان را از 4متری بیرون 
آورده و بـا جرثقیـل به محل جدیـد در محوطه فرودگاه 
کـه قبـًا آماده و حفاری شـده بود، انتقال داده شـدند.

قاسـم زاده ادامـه داد: خوشـبختانه بـا همفکـری تیـم 
تخصصـی ایـن درختـان که اکثـرًا کاج هسـتند پس از 
وضعیـت  در  انجام شـده  رسـیدگی های  و  جابه  جایـی 

خوبـی قـرار دارند.
وی تصریـح کـرد: تاکنـون 60 اصله درخت کاج و سـرو 

بیـن چهـار تـا 17سـاله را جابه جـا کرده ایم.

پروژه بهسازی و زیباسازی میدان آزادی 
به زودی به بهره برداری می رسد

مهـران عالـم زاده، شـهردار کرمـان نیـز در ادامـه ایـن 
جلسـه ضمـن گرامیداشـت هفتـه معلـم و کارگـر، از 

زحمـات آنـان تقدیـر و تشـکر کـرد.
عالـم زاده در ادامـه بـا اشـاره به برگـزاری ارکسـتر ملی 
بـرای اولین بار در کرمان، از اسـتاندار و دیگر مسـووالن 
کـه کمـک کردنـد ایـن اقـدام نـادر در فضایی سـنتی و 
و  تشـکر  برگـزار شـود،  میـدان گنجعلیخـان  تاریخـی 

قدردانـی کرد.
ایـن مقـام مسـوول تاکیـد کـرد: ما سـعی کردیـم این 
ارکسـتر کـه بخشـی از اقدامـات آن بر عهده شـهرداری 

گذاشـته شـده بـود، به خوبـی برگزار شـود.
عالـم زاده از برگـزاری مراسـمی ویـژه کارگـران در هفته 
افـزود:  و  داد  خبـر  شـهرداری  بـرای کارگـران  کارگـر 
عملیـات بهسـازی و زیباسـازی میـدان آزادی نیـز در 
حـال انجـام اسـت و بـه زودی بـه بهره  بـرداری خواهد 

. رسید

مسووالن صنایع ملی مس می خواهند تیم داری را 
در کرمان تعطیل کنند

علـی بهرامی، نایب رئیس شـورای اسـامی شـهر کرمان 
نیـز در ادامه این نشسـت ضمـن گرامیداشـت روز معلم، 
بـا اشـاره بـه برگزاری سـی امین سـالگرد کرمان شناسـی 
گفـت: بایـد توجه بیشـتر و جدی تر به هنرمنـدان کرمانی 

داشـته باشـیم و آنها را در کشـور معرفی کنند.
بهرامـی از شـهردار کرمـان تقاضـا کرد یک خیابـان به نام 
»ای ایـران« آهنگ به یادماندنـی هنرمند روح هللا خالقی 
و خیابانـی نیـز به نام »سـرگرد سـخایی« نامگذاری کند.

نایـب رئیـس شـورای اسـامی شـهر کرمـان در بخـش 
دیگـری از صحبت هـای خـود بـا بیـان اینکـه مسـووالن 
صنایـع ملـی مـس می خواهنـد تیـم داری را در کرمـان 
تعطیـل کننـد و ورزشـکاران در ایـن خصوص بسـیار نگران 
هسـتند، تصریـح کـرد: مـا بـرای حمایـت از ورزشـکاران و 
ممانعت از این اقدام با اسـتاندار و دیگر مسـووالن صحبت 
کردیـم و از آنهـا خواسـته ایم تـا مانـع از ایـن اقدام شـوند.

راسـتای  در  نیـز  کرمـان  شـهرداری  افـزود:  بهرامـی 
مسـوولیت اجتماعی و حمایـت از ورزش، در روز برگزاری 
مسـابقات تیـم مـس، همیشـه پنـج دسـتگاه اتوبـوس 
بـرای تـردد تماشـاچیان و عاقـه منـدان و همچنیـن ۲0 
بنـر سـطح شـهر بـه هـواداران باشـگاه مـس اختصـاص 

داده اسـت.

استفاده رایگان از مراکز فرهنگی، هنری، رفاهی و 
تفریحی برای فرهنگیان

ایرانمنـش، عضـو دیگـر  ایـن نشسـت زهـرا  ادامـه  در 
شـورای شـهر کرمـان نیـز ضمـن تشـکر از تاش هـای 
شـهرداری بـرای اجـرای برنامه هـای مختلـف فرهنگـی 
در سـطح شـهر و گرامیداشـت هفتـه معلـم، گفـت: در 
هفتـه معلـم مراجعه فرهنگیـان و فرزندان آنهـا به مراکز 
فرهنگـی، هنـری، رفاهـی و تفریحـی شـهرداری رایـگان 

بود. خواهـد 

استاندار کرمان مطرح کرد:

در نشست عمومی شورای اسالمی شهر کرمان عنوان شد:

حذف پروژه های پتروشیمی و پالسمای خون در صورت عدم تامین اعتبار
خدمات رسانی دامپزشکی کرمان 

در مناطق سیل زده خوزستان
و  پتروشـیمی  هـای  پـروژه  کرمـان گفـت:  اسـتاندار 
پاسـمای خـون تامیـن منابـع نشـده در حالـی کـه 
پـروژه هـای مهمـی بـود کـه دو سـال معطـل مانـده و 
بایـد تکلیف آنها روشـن شـود و اگر تامیـن منابع نمی 

شـود از لیسـت پـروژه هـا حـذف شـود.
دکتر"محمدجـواد  منطقـه کویـر،  ایسـنا  بـه گـزارش 
فدایـی" در جلسـه سـتاد فرماندهی اقتصـاد مقاومتی 
اسـتان کرمان اظهار کرد: نخسـتین نکته این اسـت که 
بایـد کارهـای سـال قبـل دقیق تجزیـه و تحلیل شـده 
و از تجـارب سـال گذشـته اسـتفاده کنیـم و مشـخص 

شـود دلیـل عقـب ماندگـی کارها چـه بوده اسـت؟
وی افـزود: مـورد دیگـر تامیـن منابـع اسـت کـه پروژه 
منابـع  تامیـن  پاسـمای خـون  و  پتروشـیمی  هـای 
نشـده در حالـی کـه پـروژه هـای مهمـی بـود کـه دو 
سـال معطـل مانـده و بایـد تکلیـف آنهـا روشـن شـود 
و اگـر تامیـن منابـع نمـی شـود از لیسـت پـروژه هـا 

حـذف شـود.
فدایـی بـا اشـاره بـه اینکـه مسـوول تامین منابـع باید 

بـه  و چـرا  داده  انجـام  اقدامـی  بدهـد چـه  توضیـح 
نتیجـه نرسـیده، تصریح کـرد: باید به جـدول اطاعاتی 
پـروژه هـا بندهایـی اضافـه شـود کـه هـر پـروژه ای با 
چـه مبلغـی، از چـه منبعـی و توسـط چه کسـی تامین 

شـود. منابع 
اسـتاندار کرمـان بیـان کـرد: بعضـا سـه یـا چهار سـال 
اسـت کـه معطـل برخـی کاهـار هسـتیم. عـادت کرده 

ایـم حـرف بزنیـم و بـه نتیجه نرسـیم.
وی افـزود: بایـد هـر سـه مـاه یک بـار مسـوول تامین 
منابـع مالـی گـزارش بدهـد تـا رونـد اصـاح شـود یـا 
صـرف نظـر کـرده و سـراغ پـروژه دیگـر برویـم. اینکـه 
همیشـه آمـار بدهیـم، امـا در عمـل چیـزی حاصـل 

نشـود، نمـی شـود و بایـد رویکـرد عـوض شـود.
فدایـی اظهـار کـرد: بایـد اعـام کنیـم اهـداف اقتصـاد 
مقاومتی در سـطح کان در سـال گذشـته چـه تاثیری 
بایـد در اسـتان مـی گذاشـته و چقدر ایـن تاثیر محقق 

شـده است.
اسـتاندار کرمـان در ادامـه تاکیـد کـرد: باید مشـکاتی 

کـه در اسـتان کرمـان وجود دارد، دغدغه همه ما باشـد 
و هـر کاری کـه مـی توانیم بـرای رفع مشـکات انجام 
بدهیـم. چـرا اسـتان کرمـان بـا وجـود ظرفیـت هـای 
فـراوان در حـوزه هـای مختلـف درآمـد سـرانه پایین و 

مشـکات دیگـر را دارد؟
وی بـا اشـاره بـه رونـق تولیـد در سـرفصل برنامه های 
اقتصـاد مقاومتـی سـال جـاری بیـان کـرد: در ابتـدای 
سـال بـه دسـتگاه هـا نامـه زدم و در 6 محـور برنامـه 
هـای را اعـام کـردم که دسـتگاه هـای اجرایـی برنامه 
هـای پیشـنهادی خـود در ایـن محورهـا را اعـام کنند 
کـه در قالـب برنامـه اقتصاد مقاومتی بـه صورت کیفی 
و کمـی تنظیـم و هـر سـه یا 6 مـاه گـزارش بگیریم که 

اجـرای برنامـه هـا به چـه صورت اسـت.
فدایـی اظهـار کـرد: رونـق تولید فقـط به دسـتگاه های 
تخصصـی مربـوط نیسـت و بـه همه مربوط اسـت و از 
جلسـات آینـده گـزارش تعـداد واحدهای راکـد و نیمه 
راکـد کـه مشـکل آنهـا بررسـی و تصمیـم گیری شـده 

اسـت، مـی خواهیم.

مدیـر کل دامپزشـکی اسـتان کرمـان گفـت: بعـد از وقـوع 
بحـران سـیل در اسـتان خوزسـتان، نیرو هـای دامپزشـکی 
کرمـان برای امداد رسـانی بحران سـیل به مناطق سـیل زده 

شـدند. اعزام 
بـه گـزارش خبرنگار گـروه اسـتان های باشـگاه خبرنـگاران 
جـوان از کرمـان ، حسـین رشـیدی ، مدیـر کل دامپزشـکی 
اسـتان کرمـان گفـت: بعـد از وقـوع بحـران سـیل در اسـتان 
خوزسـتان و نیـز در خواسـت مدیـر کل دامپزشـکی اسـتان 
مذکـور مبنی بر اعزام نیرو و ملزومات، نیرو های دامپزشـکی 
ایـن اداره کل بـرای امـداد رسـانی بحـران سـیل بـه مناطـق 

سـیل زده اعزام شـدند.
ایـن مقام مسـئول گفـت: این اکیپ هـا مجهز به انـواع دارو، 
واکسـن، سـم و تجهیزات کامل فنی و پشـتیبانی بوده که به 
انجام خدمات بهداشـتی دامپزشـکی شـامل واکسیناسیون 
دام هـا )انـواع بیماری هـای دامی شـامل تب برفکـی، لمپی 
اسـکین، پاسـتورلوز، شـاربن عامتـی، آبلـه(، سمپاشـی و 

مبـارزه بـا انگل هـای خارجـی دام، درمـان دام هـای بیمـار و 
نیـز توزیع دارو، سـم، مکمل هـای دامی در مناطق سـیل زده 

می پردازنـد.
رشـیدی گفـت : بنـا بـه گـزارش فرمانداری هـای اسـتان، در 
اسـتان کرمـان نیـز 9۲0 راس دام سـبک، 7750 قطعه طیور 
و 7500 قطعـه آبزیـان در اثـر سـیل در شهرسـتان های رابـر، 
شـهربابک، زرنـد و راور تاکنـون تلـف شـده اند.ایـن مقـام 
مسـئول اعـام کـرد: اداره کل دامپزشـکی کرمـان بـا اعـزام 
دامهـا،  معاینـه  امدادرسـانی،  برآوردخسـارات،  اکیپ هـای 
و  دامـی  اماکـن  و ضدعفونـی  واکسیناسـیون، سمپاشـی 
نظـارت بـر دفـن بهداشـتی الشـه دام و طیـور تلـف شـده 
بهداشـتی  اقدامـات  ذکرشـده،  شهرسـتان های  در  موجـود 
الزم را در ایـن مناطـق انجـام داد.وی از دامـداران و مرغـدارن 
خواسـت  در هنـگام وقـوع ایـن بایـای طبیعـی، بـا اطـاع 
رسـانی سـریع میـزان دقیـق تلفـات دامـی بـه اکیپ هـای 

دامپزشـکی سـبب بـرآورد خسـارات های وارده گردنـد.
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در اســتان کرمــان زنــان زیــادی مشــغول تولیــد صنایــع 
ــد  ــد ص ــم چن ــن رس ــا ای ــیاری از آن ه ــتند. بس ــتی هس دس
ــود  ــه خ ــوالت منطق ــا محص ــال و ب ــود را دنب ــار خ ــاله دی س
صنایــع دســتی بســیاری تولیــد می کننــد. ســیس بافی، 
شــیریکی بافی و گلیم بافــی فقــط بخشــی از صنایــع دســتی 
اســتان هســتند. ایــن کار بــرای زنــان کرمانــی درآمدزایــی دارد. 

سیس بافی بمی 
ــود  ــالی می ش ــت و 1۲ س ــم اس ــل ب ــهامت« اه ــا ش »ماندان
ــل  ــت نخ ــات درخ ــیس از ضایع ــد. س ــیس می باف ــه س ک
ــک  ــالی ی ــوالً س ــد: معم ــهامت می گوی ــود. ش ــه می ش تهی
بــار نخــل هــرس می شــود کــه بــه ایــن کار در لهجــه خودمــان 
ــی  ــه سیس ــی ک ــد از آن از الیاف ــم. بع ــدن« می گویی »گرازی
نــام دارد اســتفاده می کنــم. ایــن الیــاف بــه جــز بــرای 
ــل(  ــت نخ ــن از درخ ــاال رفت ــرای ب ــی ب ــی )طناب چیلوک باف
ــت.  ــل اس ــز نخ ــل دورری ــدارد و در اص ــری ن ــتفاده دیگ اس
ــا  ــتم ب ــدت توانس ــن م ــد: در ای ــی می گوی ــوی بم ــن بان ای
زنــان سرپرســت خانــوار و زنــان روســتاهای اطــراف کار 
ــا  ــازار م ــد. ب ــا ش ــای م ــی از کاره ــتقبال خوب ــه اس ــم ک کن
وابســته بــه گردشــگرانی اســت کــه بــه ارگ قدیــم می آینــد. 
بــرای مثــال عیدهــا فــروش خیلــی خوبــی داریــم. مــن تــا 
بــه حــال وامــی نگرفتــه ام و بیشــتر بــا نمایشــگاه هایی 
کــه اتــاق بازرگانــی برگــزار می کنــد کســب درآمــد دارم. 

شیریکی پیچ 
اســتان  دســتی  صنایــع  از  دیگــر  یکــی  شــیریکی پیچ 
عمــودی  یــا  افقــی  داری  دور  بــرای کار  زنــان  اســت. 

می نشــینند و دو نــخ را بــا هــم بــه دور پــود می پیچنــد. 
»عصمــت« یکــی از زنــان ســیرجانی اســت کــه در ایــن 
هنــر زبردســت اســت. وی 65 ســال دارد. 1۲ســاله کــه 
بــود بــه هم ســن و ســاالنش گلیم بافــی یــاد مــی داد. 
وی در ســال 54همــراه همســرش در دارســتان کارگاهــی 
گلیم بافــی  روســتایی  زنــان  همــه  بــه  و  انداخــت  راه 
امین آبــاد  و  خواجوشــهر  بلــورد،  بــه  حتــی  داد؛  یــاد 
می پرداخــت.  زنــان  بــه  را  هنــرش  زکات  و  می رفــت 
خانــم »زبردســت« بــا لهجــه غلیــظ ســیرجانی اش می گویــد: 
آن دوران 50 نفــری در کارگاه مــا کار می کردنــد. اول 6مــاه 

در کارگاه مشــغول می شــدند، ســپس مــواد الزم را بــه آن هــا 
ــال  ــد. 31 س ــی کنن ــان گلیم باف ــا در خانه هایش ــم ت می دادی
ــده  ــوالن ش ــی معل ــل زندگ ــون مح ــه اکن ــتم ک کارگاه داش
ــه او یــک گلیــم کوچــک 40 در 40، ۲00 هــزار  ــه گفت اســت. ب
ــی در ســیرجان  تومــان قیمــت دارد و گلیم بافــی درآمــد خوب

بــه وجــود آورده اســت، امــا ریــس )نــخ( گــران شــده 
اســت، بــه طــوری کــه بــرای بافــت یــک کار کوچــک 5کیلــو 
ــود.  ــت آن می ش ــان قیم ــزار توم ــه 600ه ــت ک ــاز اس ــخ نی ن

دختر پلیواردوز رمشک
 »مریــم« در جنــوب کرمــان و جایــی بــه نــام رمشــک زندگــی 
می کنــد. درس خوانــده اســت و دیپلــم دارد. او ۲7ســاله 
اســت و تنهــا آرزویــش داشــتن یــک کارگاه کوچــک اســت که 
ــرود.  ــرای کار ب ــری ب ــه جــای بزرگ ت ــه ب ــه دواتاق از ایــن خان
مریــم دختــر بــزرگ خانــواده 8نفــری اســت. ســوزن 
هــم  قــاب دوزی  مخصــوص  چــرخ  می کنــد،  دوزی 
دارد کــه یــک فعــال اجتماعــی در قلعه گنــج )ســروش 
ســوزن  تــا  اســت  کــرده  تهیــه  برایــش  صلواتیــان( 
بدهــد.  را  چرخــش  قســط  و  بفروشــد  را  بزنــد، کارش 
او می گویــد: همــه زنــان رمشــک ســوزن دوزی را بلدنــد، 
ــام  ــوار« ن ــد. »َپلی ــوب کار نمی کنن ــز و خ ــا تمی ــا خیلی ه ام
ســوزن دوزی ماســت کــه در آن نقش هــای ســوزنی )گلدوزی( 
را بــر روی پارچــه ســاتن می دوزیــم. مــا یــک خانــواده 8 نفــره 
هســتیم کــه تمــام هزینه هــای ایــن خانــه بــا مــن اســت، بــه 
ــد  ــدار درآم ــه مق ــم چ ــاب کن ــم حس ــل نمی توان ــن دلی همی
ــرآورده  ــم ب دارم؛ حتــی نیازهــای شــخصی خــودم را نمی توان
ــون  ــا ۲میلی ــود ت ــادی نب ــکات اقتص ــن مش ــر ای ــم. اگ کن
ــم  ــه چــرخ را برای ــد از این ک ــد داشــتم. بع ــم درآم ــان ه توم
خریدنــد، قــرار شــد مــن محصولــم را آمــاده کنــم و ســروش 
صلواتیــان آن را برایــم بفروشــد تــا از اقســاط چــرخ کــم شــود.

ــورت  ــه ص ــه ب ــی ک ــا کس ــان تنه ــن زن ــد: بی ــم می گوی مری
فعــال و حرفــه ای کار می کنــد مــن هســتم. هرچنــد بــه بقیــه 
ــد و  ــی می کنن ــوالً تنبل ــپارم، معم ــتا کار می س ــران روس دخت
انجــام نمی دهنــد. اگــر کار خــوب پیــش بــرود ممکــن اســت 
ــاج  ــه آن احتی ــی هــم ب ــه خیل ــدازم ک ــدًا کارگاهــی راه بین بع
دارم. خانــه مــا فقــط دو اتــاق دارد کــه یکــی مختــص کار مــن 
اســت. اگــر کارم فــروش رود، شــناخته شــود و وامــی هــم بــه 
ــرم و کارگاهــم  ــه کار بگی ــم دخترهــا را ب ــد، می توان مــن بدهن
را راه بینــدازم. اگرچــه در رمشــک زنــان کار ســوزن و گل دوزی 
انجــام می دهنــد امــا در روســتای مــا فقــط مــن کار می کنــم 
ــد.  ــفارش کار می دهن ــن س ــه م ــم ب ــکی ها ه ــی رمش و گاه

گراف دوچ
ــران  ــتای َتمگ ــل روس ــی، اه ــیرزنان جنوب ــر از ش ــی دیگ یک
قلعه گنــج اســت کــه »گــراف دوچ« نــام برنــدش اســت. وی 

ــد  ــام می ش ــاس انج ــرای لب ــه ب ــه همیش ــوزن دوزی را ک س
ــد.  ــه می کن ــو عرض ــش و مانت ــزی، کف ــورآالت، رومی روی زی
»طوبــی شــمس الدین« می گویــد: بیشــتر زنــان فامیــل 
بــا مــن همــکاری می کننــد تــا اجنــاس را بــه صــورت 

مــن  برســانیم.  فــروش  بــه  )اینســتاگرام(  اینترنتــی 
بیشــتر از یــک ســال اســت وارد ایــن حرفــه شــده ام و 
ــد  ــه درآم ــم ک ــم کار می کنی ــا ه ــری ب ــا 1۲ نف ــه 10ت در خان
ــگاه  ــک نمایش ــه ی ــط ب ــر فق ــال حاض ــم. در ح ــی داری خوب

احیا صنایع دستی کرمان در دستان زنان
مدیر کل اداره تعاون استان کرمان: بیش از 15هزار شغل در بخش مشاغل  خانگی استان ایجاد شده است

در اسـتان کرمان زنان زیادی مشـغول تولید صنایع دسـتی هسـتند. بسـیاری از آن ها این رسـم چند صد سـاله دیار خود 
را دنبـال و بـا محصـوالت منطقـه خـود صنایع دسـتی بسـیاری تولیـد می کننـد. سـیس بافی، شـیریکی بافی و گلیم بافی 
فقط بخشـی از صنایع دسـتی اسـتان هسـتند. این کار بـرای زنان کرمانـی درآمدزایی دارد. یکـی از شـیرزنان، جنوبی و اهل 
روسـتای َتمگـران قلعه گنـج اسـت کـه »گراف دوچ« نـام برندش اسـت. وی سـوزن دوزی را که همیشـه برای لبـاس انجام 
می شـد روی زیـورآالت، رومیـزی، کفـش و مانتـو عرضـه می کنـد. »طوبی شـمس الدین« می گوید: بیشـتر زنـان فامیل با 
مـن همـکاری می کننـد تا اجنـاس را به صورت اینترنتی )اینسـتاگرام( به فروش برسـانیم. من بیشـتر از یک سـال اسـت 
وارد ایـن حرفـه شـده ام و در خانـه 1۰تـا 12 نفـری بـا هـم کار می کنیم کـه درآمد خوبـی داریـم. در حال حاضر فقـط به یک 

نمایشـگاه بین المللـی جنوب شـرق از طـرف میراث فرهنگـی رفته ام. 

مدیرروابـط عمومـی میـراث فرهنگـی: نمایشـگاه های 
داخلـی هـم هـر مـاه در یـک اسـتان برگـزار می شـود. 
هنرمنـدان این نمایشـگاه که قبـاًل نام خـود را به میراث 
داده انـد، اگر واجد شـرایط و دارای کارت باشـند، انتخاب 
می شـوند. در این زمینه تسـهیالتی هم داده می شـود تا 
آثـار کرمان معرفی شـود. سـهم هر اسـتان هـم کمتر از 

5نفـر نیسـت. اقامـت و غرفه هـا هم رایگان اسـت.
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رضـا محمـودی، گفـت: سوسـک هـای کارابیـد ناقل هیچ 
گونـه بیمـاری در ایـران و جهـان نیسـتند و هیـچ گونـه 

خطـری بـرای سـامت مـردم بـه وجـود نمـی آوردنـد.
بهداشـت شهرسـتان  رییـس مرکـز  »رضـا محمـودی« 
جیرفـت، در گفـت و گـو بـا کاغذوطـن از کرمـان جنـوب، 
بـا اشـاره بـه افزایـش جمعیـت سوسـک هـا  در سـطح 
شهرسـتان جیرفـت، گفـت: بـا توجـه بـه بررسـی هـای 
کارشناسـان  بهداشـت محیـط و حشـره شناسـی مرکـز 
بهداشـت جیرفـت و انجـام نمونـه گیـری از سوسـک ها، 
مشـخص شـد این سوسـک ها از خانواده کارابید هستند.

رضـا محمـودی، بـا بیـان ایـن مطلـب کـه ایـن سوسـک 
هـا آفـت بهداشـتی محسـوب نمـی شـوند، اضافـه کـرد: 
سوسـک هـای کارابید ناقل هیـچ گونه بیمـاری در ایران و 
جهـان نیسـتند و هیـچ گونه خطـری برای سـامت مردم 
بـه وجـود نمـی آوردند.رییـس مرکز بهداشـت شهرسـتان 
جیرفـت، ابـراز داشـت: ایـن سوسـک هـا حشـرات مفید 
و شـکارچی آفـات کشـاورزی ماننـد ملـخ و الرو پروانه ها 
هسـتند و در صـورت احسـاس خطـر بـرای دفـاع از خود، 
مـاده دفاعـی بـد بویـی متصاعد مـی کننـد.وی، با اشـاره 
بـه ایـن که بـه هیچ وجه نیـاز به مبـارزه شـیمیایی با این 
حشـرات نیسـت، اظهـار کـرد: این سوسـک هـا در مقابل 
گرمـا حسـاس هسـتند و بـا افزایش گرما سوسـک های 
کارابیـد می میرند.محمـودی، بیان داشـت: در مکان های 
عمومـی ماننـد پارک ها بـه دلیل حضور کودکان اسـتفاده 
از سـموم از بیـن بردنـده سوسـک هـا خطرنـاک اسـت و 
بـا توجـه بـه ایـن که این حشـره شـب فعـال اسـت و به 
سـمت نـور جـذب مـی شـود بـا ایجـاد موانـع فیزیکی و 
خامـوش کـردن نورهـای اضافـی از ورود ایـن حشـره بـه 

داخـل اماکـن مسـکونی می تـوان جلوگیـری کرد.

اسـتاندار کرمـان در جلسـه امـروز خواسـتار توجـه 
جدی تـر بـرای احیـا قبـه سـبز بـه عنوان نخسـتین 
بـه گـزارش  شـد.  شـرق کشـور  جنـوب  دانشـگاه 
فدایـی  محمدجـواد  جـوان   خبرنـگاران  باشـگاه 
اسـتاندار کرمان در جلسـه بررسی مسـائل قبه سبز 
)اولیـن دانشـگاه جنـوب شـرق کشـور( بـا اشـاره 
بـه سـفر اخیـر دکتـر والیتـی رییـس هیـأت  امنای 
دانشـگاه آزاد اسـامی بـه اسـتان کرمـان  گفـت: 
درایـن سـفر بازدیدی از قبه سـبز انجـام ونظر مثبت 
ایشـان بـرای مرمـت ایـن بنـا دریافـت شـد.وی از 
واگـذاری احیـا قبـه سـبز بـه دانشـگاه آزاد خبـرداد 
مسـوولیت  والیتـی  دکتـر  سـالی کـه  در  وافـزود: 
دانشـگاه آزاد را بـر عهده داشـتند، 10 میلیـارد تومان 
کمـک از طریـق دانشـگاه آزاد بـرای احیـای ایـن 
بنـا اختصـاص یافـت کـه متأسـفانه محقـق نشـد 
.فدایـی تصریـح کـرد: پـس از  پیگیـری هـای الزم  
بازدید هایـی از محـل صـورت گرفـت و هـم اکنـون 
تمامـی شـرایط بـرای اجرایی شـدن کار بازسـازی و 
مرمـت ایـن مـکان فراهـم شـده اسـت.وی افزود: 
تملـک، اولیـن گام بـرای اجـرای احیـا و بازسـازی 
ایـن طـرح اسـت کـه بایـد 3 هـزار و 600 مترمربـع 
)حلقـه اولیـه طـرح( تملـک صـورت گیـرد، امـا از 
مسـوالن می خواهیـم کـه بـه هیـچ عنـوان از اعتبار 
10 میلیـارد تومـان بـرای تملـک اسـتفاده نکـرده و 
تنهـا ایـن تملـک بـا معاوضـه زمیـن صـورت گیـرد.

فدایـی مهلـت سـه ماهـی بـرای انجـام تملک هـا 
مـاه  یـک  بیـان کـرد: ظـرف  و  داد  بـه شـهرداری 
تملـک پاک پشـت سـردر انجـام و سـپس میراث 
فرهنگـی کار هـای کاوش در این منطقـه را آغاز کند.

مدیـرکل مدیریـت بحـران و حـوادث غیرمترقبـه اسـتانداری 
کرمـان: نخسـتین پـرواز امـروز بـرای سمپاشـی هوایـی از 

فـرودگاه زهکلـوت انجـام خواهـد شـد
مدیـرکل مدیریـت بحـران و حـوادث غیرمترقبـه اسـتانداری 
کرمـان اظهار کـرد: در حال حاضر با توجه به اینکه باند فرودگاه 
زهکلوت آماده اسـت لذا نخسـتین پرواز امروز برای سمپاشی 
هوایـی از این فرودگاه انجام خواهد شـد."مجید سـعیدی" در 
گفت و گـو با خبرنگار ایسـنا منطقـه کویر، در خصـوص آخرین 
وضعیـت هجـوم ملخ هـا بـه اسـتان کرمـان، گفـت: هشـتم 
اردیبهشـت ماه شـورای مدیریـت بحـران 5 شهرسـتان جنوبی 
اسـتان کرمـان در منوجـان بـا حضـور معـاون سـازمان حفـظ 
نباتات کشـور، معاون امور هماهنگی اسـتاندار کرمان و سـایر 
مسـئولین با محوریت مقابلـه با هجوم ملخ ها برگزار شـد.وی 
از اتخاذ تصمیماتی در راسـتای سـرعت بخشـیدن به مقابله با 
ملخ های صحرایی در این جلسـه خبر داد و افزود: سمپاشـی 
هوایـی در جنـوب اسـتان کرمان از امروز آغاز می شـود، گفتنی 
اسـت مقـرر شـد کـه سـازمان حفـظ نباتـات کشـور موظـف 
بـه تامیـن سـم مـورد نیـاز اسـتان شـود.مدیر کل مدیریـت 
بحـران و حـوادث غیرمترقبـه اسـتانداری کرمـان ادامـه داد: 
جهادکشـاورزی جنـوب اسـتان باید برنامه های مقابلـه خود را 
بـه صورت مدون اعـام و در صورت کمبود امکانات و تجهیزات 
بـه مدیریـت بحـران اسـتانداری کرمـان در راسـتای پیگیـری 
اعـام کنـد.وی از آمادگـی بانـد فـرودگاه زهکلوت بـرای انجام 
پـرواز هواپیمـای سـمپاش خبر داد و بیـان کرد: بانـد فرودگاه 
قلعـه گنج تـا حداکثر 4 روز آینـده آماده برای پـرواز هواپیمای 
سـمپاش می شود.سـعیدی اظهار کرد: در حال حاضر با توجه 
بـه اینکـه بانـد فـرودگاه زهکلـوت آمـاده اسـت لذا نخسـتین 
پـرواز امـروز بـرای سمپاشـی هوایـی از ایـن فـرودگاه انجـام 
خواهـد شـد.وی از تامیـن ماشـین آالت بـرای مقابلـه زمینـی 
برای جنوب اسـتان کرمان سـخن بـه میان آورد و عنـوان کرد: 
 ulv جهادکشـاورزی جنـوب اسـتان تـا این لحظـه 10 دسـتگاه
جهـت سمپاشـی آمـاده کرده اسـت، ضمـن آنکـه خودروهای 
شاسـی بلنـد و کمک دار نیز از دسـتگاه های مربوطـه برای آنها 
تامیـن شـد تا شـدت مقابله بـا ملخ هـای صحرایـی افزایش 
یابد.مدیر کل مدیریت بحران و حوادث غیرمترقبه اسـتانداری 
کرمـان بـا بیـان ایـن مطلـب کـه شـدت هجـوم ملخ هـا بـه 
ارزوئیه به اندازه جنوب اسـتان نیسـت، تصریح کـرد: اقدامات 
مقابله ای جهادکشـاورزی شـمال اسـتان نیز آغاز شـده است.

وی از آلودگـی سـه شهرسـتان اسـتان کرمـان بـه ملخ هـای 
صحرایـی خبـر داد و بیـان کـرد: شهرسـتان های منوجـان، 
قلعه گنـج و رودبـار تا حـدودی به ایـن آفت آلوده شـده اند اما 
بـا توجـه به مراتع سـبز تـاالب جازموریـان، کانون اصلـی ما در 
ایـن منطقه اسـت که شـدت اقدامات مقابلـه ای در این ناحیه 
صـورت می گیرد.سـعیدی از عدم خسـارت این آفـت به مزارع 
حاشـیه جازموریـان خیـر داد و اظهار کرد: تـا این لحظه حضور 
ملخ هـای صحرایـی در مراتـع را کنترل کرده ایم و خوشـبختانه 
تاکنـون بـه مـزارع هیـچ خسـارتی وارد نشـده اسـت.وی بـا 
اشـاره بـه اعـام سـازمان بین المللـی فائـو مبنـی بـر نارنجی 
بـودن وضعیـت ایـران اظهـار کـرد: وضعیـت نارنجـی مربـوط 
بـه اسـتان های سیسـتان و بلوچسـتان، هرمـزگان و بوشـهر 
اسـت اما جنوب اسـتان کرمان به شـدت اسـتان های جنوبی 
نیسـت کـه وضعیتمـان نارنجـی باشـد امـا اگر کنتـرل نکنیم 
قطعـا وضعیـت اسـتان کرمـان نیز نارنجـی خواهد شـد.مدیر 
کل مدیریـت بحـران و حـوادث غیرمترقبـه اسـتانداری کرمان 
از میـزان اعتبـارات بـرای مقابلـه بـا ایـن آفـت سـخن گفت و 
افـزود: اعتباراتـی از منابع داخلی سـازمان حفظ نباتات کشـور 
و اسـتان بـه ایـن امـر اختصـاص داده شـده اسـت و در حال 
حاضـر میـزان نقدینگی که در اسـتان تامین شـده 900 میلیون 
تومـان اسـت همچنیـن هزینه های مربـوط به باند فـرودگاه و 
اعتباراتـی نیـز جهادکشـاورزی شـمال و جنوب اسـتان هزینه 
کرده انـد.وی در خصـوص کمک های کشـوری به اسـتان برای 
مقابلـه بـا ملخ های صحرایی، گفت: تامین سـم و مقـداری از 
اعتبـار هزینـه ای علی الحسـاب کمک هایـی بـوده که از سـوی 
سـازمان های کشـور به اسـتان کرمان در راستای مقابله با این 
ملـخ هـا اختصـاص داده شـده امـا بیشـتر کمک هـا و تامین 

اعتبـارات از سـوی خـود اسـتان ها بوده اسـت.
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محل دپوی مواد مخدر 
در عنبرآباد کشف شد

سارق مامورنما در رودبارجنوب 
دستگیر شد

ثبت 13 مورد وقف 
طی سال 9۷ در جیرفت 

 دادســتان عمومــی و انقــاب 
ــزل  ــک من ــاد از پلمــپ ی عنبرآب
مســکونی بــه عنــوان محــل 
دپــوی مــواد مخــدر در ایــن 
شهرســتان خبــر داد و گفــت: در بازرســی 
ــواد  ــرم م ــو و 500 گ ــزل 617 کیل ــن من از ای
مخــدر از نــوع تریــاک کشــف شــد. یوســف 
ســبحانی روز دوشــنبه در گفــت و گــو بــا 
خبرنــگار ایرنــا افــزود: مامــوران پلیــس 
مبــارزه بــا مــواد مخــدر شهرســتان عنبرآبــاد 
پــس از کســب دســتور مقــام قضایــی، اقدام 
بــه بازرســی ایــن منــزل مســکونی کردنــد و 
ــه  ــف محمول ــه کش ــق ب ــه موف ــن رابط در ای
ــن  ــه داد: در ای ــواد مخــدر شــدند.وی ادام م
ــتور  ــت و دس ــم بازداش ــک مته ــات ی عملی
ــادر  ــز ص ــکونی نی ــد مس ــک واح ــپ ی پلم

شد.دادســتان عمومــی و انقــاب شهرســتان 
ــی  ــتگاه قضای ــت: دس ــار داش ــاد اظه عنبرآب
بــدون اغمــاض بــا افــراد مخــل نظــم و 
امنیــت برخــورد مــی کند.ســبحانی همچنیــن 
از دســتگیری قاتــل فــراری در شهرســتان 
ــای  ــا پیگیری ه ــت: ب ــر داد و گف ــوج خب کهن
دادســتانی و طی یکســری اقدامات پلیســی، 
قاتــل مســلح فــراری کــه طــی ســال گذشــته 
اقــدام بــه قتــل مســلحانه در عنبرآبــاد کــرده 
بــود پــس از یــک تعقیــب و گریــز مســلحانه 
در شهرســتان کهنــوج دســتگیر شــد.وی 
ادامــه داد: در ایــن عملیــات تعقیــب و گریــز 
مســلحانه یــک قبضــه ســاح جنگــی از 
متهــم کشــف و ضبــط شــد.مرکز شهرســتان 
ــوب  ــری جن ــه ۲60 کیلومت ــاد در فاصل عنبرآب

ــت.  ــده اس ــع ش ــان واق کرم

رودبــار  انتظامــی  فرمانــده 
جنــوب از دســتگیری ســارق 
مامورنمــا در ایــن شهرســتان 
ــهروندانی  ــت: ش ــر داد و گف خب
ــرار  ــورد ســرقت ق ــرد م ــن ف ــه توســط ای ک
گرفته انــد بــرای پیگیــری شــکایت خــود 
ــع در  ــوب واق ــی رودبارجن ــس آگاه ــه پلی ب
ــرهنگ  ــد. س ــه کنن ــت مراجع ــان دول خیاب
بــا  گــو  و  گفــت  در  فیروزبخــت  رضــا 
خبرنــگار ایرنــا افــزود: گــزارش چندیــن 
ــف  ــه عن ــده شــکایت، ســرقت ب ــره پرون فق
در پوشــش مامــور، اعــام شــد و بافاصلــه 
بررســی موضــوع بــه صــورت ویژه در دســتور 
ــه  ــرار گرفــت.وی ادام کار پلیــس آگاهــی ق
داد: در ادامــه تیمــی از کارآگاهــان زبــده 
بــا  و  عمــل شــده  وارد  آگاهــی  پلیــس 

ــم را  ــگاه مته ــی، مخفی ــای اطاعات ردزنی ه
ــده  ــتگیر کردندفرمان ــایی و وی را دس شناس
انتظامــی رودبــار جنــوب تصریــح کــرد: 
ــا شــیوه و شــگرد خــاص، خــود را  ــم ب مته
ــرده و  ــی ک ــس معرف ــور پلی ــوان مام ــه عن ب
تلفــن همــراه شــهروندان را بــه ســرقت مــی 
ــم در  ــت: مته ــار داش ــت.وی اظه ــرده اس ب
ــه جــرم خــود در  ــی هــای پلیــس ب بازجوی
زمینــه ســرقت بــه عنــف در پوشــش مامــور 
ــده  ــل پرون ــس از تکمی ــرده و پ ــراف ک اعت
و ســیر مراحــل قانونــی تحویــل مراجــع 
ــت:  ــت گف ــرهنگ فیروزبخ ــی شد.س قضای
مــردم هرگونــه مــورد مشــکوکی را بــه مرکــز 
ــد  ــزارش کنن ــی 110 گ ــای پلیس ــت ه فوری
ــتری در  ــت بیش ــش امنی ــاهد افزای ــا ش ت

ــیم. ــه باش جامع

رییـس اداره اوقـاف و امور خیریه 
جیرفـت با اشـاره به ثبـت 10 مورد 
وقـف طـی سـال گذشـته در این 
وقـف  اولیـن  شهرسـتان گفـت: 
امسـال این شهرستان با نیت ساخت حسینیه 
ثبت شـد. به گـزارش ایکنا از کرمـان، به نقل از 
روابـط عمومـی اداره کل اوقـاف و امـور خیریـه 
اسـتان کرمان، محمد محمدی فـر، رئیس اداره 
اوقـاف و امـور خیریـه جیرفت دیروز یکشـنبه، 
8 اردیبهشـت گفـت: اولیـن وقف محقق شـده 
سـال جدیـد ایـن شهرسـتان توسـط واقـف 
نیک اندیش »حسـین عباس پور« در روسـتای 
بـاغ باغوییـه ثبت شـد.وی افـزود: ملـک مورد 
وقـف، قطعـه زمینـی بـه مسـاحت 375 متـر 
مربع اسـت که با نیت سـاخت حسینیه روستا 
وقف شده اسـت.محمدی فر با اشاره موقوفات 

ثبت شـده سـال گذشـته این شهرسـتان بیان 
در  وقـف  مـورد   13 سـال گذشـته  در  کـرد: 
شهرسـتان های جیرفـت و عنبرآبـاد وقف شـد 
کـه بیشـتر موقوفـات محقق شـده مربـوط به 
مناطـق روسـتایی هسـتند.وی بـا اشـاره بـه 
چهل ودومیـن  شهرسـتانی  مرحلـه  برگـزاری 
دوره مسـابقات سراسـری قـرآن کریـم در رده 
سـنی بزرگسـال باالی 18 سال سـازمان اوقاف 
تصریـح کرد: ثبت نـام این مرحله از مسـابقات 
تـا پانزدهم اردیبهشـت ماه سـال جـاری تمدید 
شـده و متقاضیـان جهت ثبت نـام می توانند به 

اداره اوقـاف ایـن شهرسـتان مراجعـه کنند.
رییـس اداره اوقـاف و امـور خیریـه شهرسـتان 
ایـن  گذشـته  سـال  کـرد:  تأکیـد  جیرفـت 
در  نفـر  از ۲00  بیـش  بـا شـرکت  مسـابقات 

برگزارشـد. جیرفـت  شهرسـتان 

علمــی  هیــات  عضــو  فدایی قطبــی،  مریــم  دکتــر 
دانشــگاه آزاد کرمــان و رئیــس دانشــکده معمــاری و 
ــدارهای  ــه هش ــس از آن ک ــگاه، پ ــن دانش ــازی ای شهرس
را  خاورمیانــه  در  ســیل  وقــوع  دربــاره ی  بین المللــی 
شــنید و گزارش هــای بین المللــی در این بــاره را دیــد، 
تمرکــز خــود را بــر مســئله ی ســیل گذاشــت و در این بــاره 
مطالعاتــی داشــته و مقاالتــی هــم نوشــته و حتــی چنــد 
ــود را  ــجویان خ ــای دانش ــه پایان نامه ه ــت ک ــالی اس س
ــای  ــت. نگرانی ه ــرده اس ــت ک ــوزه هدای ــن ح ــه ای ــم ب ه
آگاهــی مــردم کرمــان  از عــدم  به ویــژه  دارد  زیــادی 
دلیــل  به دنبــال  نمی خواهــم  می گویــد  و  ســیل  از 
بارش هــای سیل آســای اخیــر باشــم و بگویــم حتمــا 
ــل  ــت غیرقاب ــا واقعی ــت ام ــم اس ــر اقلی ــل آن تغیی عام
ــتیم؛  ــم هس ــر اقلی ــر تغیی ــا درگی ــه م ــت ک ــکار آن اس ان
ــای  ــم بارش ه ــد و ه ــالی های ممت ــوع خشکس ــم وق ه
سیل آســا یکــی از نشــانه های تغییــر اقلیــم هســتند. 
جیرفــت  از  اســتان  جنوبــی  مناطــق  همــه ی  تقریبــا 
و حتــی کهنــوج  رودبارجنــوب  تــا  عنبرآبــاد گرفتــه  و 
کــه  مناطقــی  به ویــژه  هســتند؛  خطــر  معــرض  در 
ــم  ــان ه ــهر کرم ــراف ش ــد. اط ــد دارن ــعه های جدی توس
کوهپایــه به شــدت در معــرض خطــر ســیل اســت؛ در 
ــه جــاری و  ــه ی کوهپای ــر بارش هــای سیل آســا رودخان اث
ــاهد  ــا ش ــیر ام ــن مس ــود در ای ــت می ش وارد سیاب دش
ــه  گســترش مناطــق مســکونی در حریــم و بســتر رودخان
هســتیم. محــور هفت بــاغ و روســتاهای جدیــدی کــه 
در ایــن مســیر شــکل گرفتــه، بخــش توســعه یافته ی 
ــه ی  ــه در دامن ــام شــهرهایی ک ــان، جوپارســتان و تم ماه

کــوه قــرار دارنــد در معــرض خطــر هســتند. اداره کل 
باالدســتی شــهرها  بایــد طرح هــای  و شهرســازی  راه 
قــرار دهــد،  بازبینــی  مــورد  نظــر هیدرولوژیکــی  از  را 
همیــن کار را هــم بنیــاد مســکن دربــاره ی طرح هــای 
ــد  ــز بای ــه ای نی هــادی روســتایی انجــام دهــد. آب منطق
را  رودخانه هــا  بســتر  و  آبخوان هــا و حریــم  وضعیــت 
ــا  ــر کج ــاط پرخط ــود نق ــخص ش ــا مش ــد ت ــی کن بررس
ــرد. ــورت گی ــاره ی آن ص ــدات الزم درب ــا تمهی ــتند ت هس

ــگیرانه  ــات پیش ــد اقدام ــات، بای ــن اقدام ــا ای ــان ب همزم
ــا، بررســی  ــم؛ احــداث بنده ــاز کنی ــروز آغ ــن ام را از همی
ظرفیــت ســدها، زهکشــی کانال هــا، ایجــاد حوضچه هــای 
ــر در ورود  ــاد تاخی ــث ایج ــل باع ــا الاق ــری و … ت تاخی
ــه ســکونت گاه ها شــویم. هشــدارهای علمــی کــه  ســیل ب
ــاره ی  ــوه داد؛ درب ــت جل ــد کم اهمی ــود را نبای داده می ش
ــنگینی در آن  ــارات س ــال خس ــیل امس ــه س ــا« ک »آق ق
علمــی  مقالــه ی  چندیــن  ایــن  از  پیــش  آورد،  به بــار 
ــرگان رود را  ــان گ ــه طغی ــود ک ــده ب ــته ش ــی نوش پژوهش
ــده  ــدار داده ش ــه آن هش ــبت ب ــرده و نس ــی ک پیش بین
هــم  کرمــان  در  رودخانه هــا  طغیــان  مــورد  در  بــود. 
کارهــای پژوهشــی انجــام شــده و اطاعــات آن موجــود 
ــار  ــن مســائل توجــه داشــت و در کن ــه ای ــد ب اســت. بای
ــد  ــه بحــران بای ــی مســئوالن ب ــگاه فعل ــا، ن همــه ی این ه
از  صحبــت  مــا  کشــور  در  حالی کــه  در  کنــد.  تغییــر 
ــا را  ــر بای ــا کاهــش خط ــت بحــران اســت، در دنی مدیری
مدنظــر دارنــد و این کــه از تبدیــل رخدادهــای طبیعــی بــه 
ــاب آوری  ــه ت ــادی ب ــد. کشــورهای زی ــا جلوگیــری کنن بای
شــهرها به عنــوان یــک اصــل جــدی ورود کرده انــد و 

ــت؛  ــر اس ــم مدنظ ــه ی مه ــم دو مقول ــاب آوری ه ــرای ت ب
یکــی درک خطرپذیــری بــه ایــن معنــا کــه مــردم بداننــد 
چــه خطــری تهدیدشــان می کنــد و دیگــر اقــدام محلــی؛ 
مــردم نبایــد منتظــر باشــند تــا اســتانداری یــا فرمانــداری 
ــد در  ــد بدانن ــد. بای ــا کاری بکن ــرای آن ه ــاری ب ــا دهی ی
مواقــع بحرانــی چه طــور از خودشــان و خانواده شــان و 
دیگــر کســانی کــه در کنارشــان هســتند محافظــت کننــد. 
ــه  ــتند! البت ــد نیس ــا بل ــردم م ــه م ــت ک ــزی اس ــن چی ای
در خوزســتان دیدیــم کــه در نهایــت مــردم ســیل زده 
ــنی  ــه های ش ــا کیس ــدند وب ــه کار ش ــت ب ــان دس خودش
ــل  ــد از قب ــن آگاهــی بای ــی ای ــد ول ســیل بند ایجــاد کردن
در مــردم ایجــاد شــود. بایــد دفاتــر بحــران در شــهرداری 
ــد  ــدی بگیرن ــا را ج ــن آموزش ه ــان ای ــتانداری کرم و اس
ــا  ــد ت ــی انجــام دهن ــه چــه اقدام ــد ک ــردم بگوین ــه م و ب
ــد.  ــترده وارد نکن ــارات گس ــا خس ــوال آن ه ــه ام ــیل ب س
ــه  ــائل پرداخت ــن مس ــه ای ــوز ب ــتان هن ــفانه در اس متاس

نمی شــود و ایــن وضعیــت نگران کننــده اســت.

اسـفندقه، منطقـه ای سرشـار از مـواد معدنـی و دارا بـودن 
ظرفیت هـای گردشـگری فـوق العـاده، سـال ها در بن بسـت 
بـی توجهـی مسـئوالن قـرار گرفتـه بـود و امـروز بـا حمایـت 
بـه  تبدیـل شـدن  بـا  و  بـن بسـت خـارج شـده  از  دولـت، 
بخـش، در مسـیر پیشـرفت و رونـق اقتصـادی قـرار گرفتـه 
اسـت.به گـزارش ایرنـا ، اسـفندقه منطقـه ای کوهسـتانی در 
حـوزه شهرسـتان جیرفـت بـوده کـه سـالها بـا خنکای نسـیم 
کوهسـارانش، گرمـای ایـن دیـار را بـرای اهالـی مهربانـش به 
عطـری دلنشـین تبدیـل کـرده و همانند اسـپندی خوشـبو بر 
آتـش گرمـای سـبزواران، رایحه می انـدازد. در سـفری یکروزه 
بـرای معرفـی جاذبه هـای این بخش بـه همراه ابـوذر عطاپور 
سرپرسـت فرمانـداری جیرفـت بـه ایـن منطقه سـفر کردیم.

بخـش اسـفندقه در فاصلـه 70 کیلومتری شـهر جیرفـت و در 
مسـیر جـاده سـد ایـن شهرسـتان واقـع شـده اسـت لـذا از 
سـمت شـهر جیرفـت بـه اسـفندقه ابتـدا از فـرودگاه جیرفت 
عبـور و سـپس بـه یـک پل فلـزی می رسـیم که در نـوع خود 
جالـب توجـه اسـت و پـس از رد شـدن از این پل به روسـتای 

جیرفت و عنبرآباد 
در خطر تهدید سیل هستند
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سهشنبه  10 اردیبهشت 1398  کاغذ جنوب

روزنامه های دیروز

روزنامه پیام ما
نسل گوزن زرد ایرانی در زیستگاه های طبیعی کشور منقرض شده است و تنها 

در چند سایت نگهداری می شوند.  

سراسری

حصر وراثت –رودبار جنوب 
احترامـا در خصـوص دادخواسـت تقدیمـی خواهـان جانی سـالمی به 
خواسـته حصروراثـت توضیـح داده شـادروان دادعلـی سـالمی فرزنـد 
فرضعلـی بـه شـماره شناسـنامه 1103 در تاریـخ 1383/0۲/۲7دراثـر 

کهولـت فـوت نمـوده ووارث حیـن فـوق عبارتنـد از :
1-اکبر سالمی فرزنددادعلی به ش م 3160776913    

۲-عباس سالمی فرزنددادعلی به ش م 5369778078                   
3-جعفرسالمی فرزنددادعلی به ش م 5369643830                   

4-اصغرسالمی فرزندحسین  به ش م 53699743065                   
5-دانیال سالمی فرزندحسین  به ش م 5369974314                  

6-یوسف سالمی فرزندحسین به ش م 536005161۲                   
7-بنیامین سالمی فرزندحسین به ش م 536017343۲                  

8-یاسر  سالمی فرزندحسین به ش م 5360173440                  
9-حوا سالمی فرزندحسین  به ش م 5369784566                   

10-فاطمه  سالمی فرزندحسین به ش م 5369784574                  
11-سکینه سالمی فرزندحسین  به ش م 5369881499                   

1۲-کلثوم سالمی فرزند حسین به ش م 53600000۲3                   
13-حیات سالمی فرزنددادعلی به ش م 5369777357

14- فاطمه سالمی فرزنددادعلی به ش م 5369870888                  
15-زیاده سالمی فرزنددادعلی به ش م 536977911۲

16- جانی سالمی فرزنددادعلی به ش م 5369779961
17-حکیمه سالمی فرزنددادعلی به ش م 31607769۲1

18-فاطمه سالمی فرزنددادعلی به ش م 5369870888
لـذا مراتـب یـک نوبـت در روزنامـه کثیـر االنتشـار محلی آگهی میشـود چنانچه کسـی 
اعتـراض دارد یـا وصیـت نامـه ازمتوفـی نزد اشـخاص باشـد یک مـاه از نشـر آگهی به 

دادگاه تقدیـم دارد واال گواهـی صـادر خواهد شـد .
 رئیس شوراحل اختالف –رودبار جنوب –م الف :545

آگهی مزایده مال منقول نوبت اول 
دایـره مزایـده اجـرای احـکام حقوقـی دادگسـتری کرمـان در 
نظـر دارد در خصـوص پرونـده کاسـه 971176 شـعبه پنجـم 
اجـرای احـکام حقوقـی کرمان یک دسـتگاه خودرو دوو سـی 
یلـو مـدل 1381 بـه رنـگ سـفید بـه شـماره انتظامـی 63۲ی 53ایران 65 
بـا وضعیـت فاقـد آثـار ظاهـری تصـادف و بـا توجه بـه در دسـترس نبودن 
سـوئیچ بـا موتـور خامـوش مـورد بازدیـد قـرار گرفـت و موتـور وگیربکـس 

سـالم تشـخیص داده شـده است.
و متعلـق بـه آقـای علـی اصغر خالوئـی به مبلـغ 190/000/000ریال ) توسـط 
از طریـق مزایـده  را  ازریابـی شـده اسـت  کارشـناس رسـمی دادگسـتری 
بفـروش برسـاند جلسـه مزایده برای روز دوشـنبه مورخ 98/0۲/30سـاعت 
10 صبـح بـا حضـور نماینـده دادسـرا در محـل اتـاق مزایـده هـای اجـرای 
احـکام حقوقـی دادگسـتری کرمـان برگـزار مـی گردد.لـذا کسـانیکه تمایـل 
بـه شـرکت در جلسـه مزایـده دارنـد مـی تواننـد تـا5 روز قبـل از تاریـخ 
برگـزاری مزایـده از مذکـور واقـع کرمان-شـهرک پـدر - بلـوار بهارسـتان-

%10مبلـغ  بانضمـام  را  خـود  پیشـنهاد  و  نماینـد  بازدیـد  عقـاب  پارکینـگ 
کارشناسـی بمبلـغ 19/000/000ریـال با شناسـه واریـز 96341110080101۲5۲ 
بـه حسـاب شماره۲171۲93951000سـپرده دادگسـتری کرمـان نـزد بانـک 
مزایـده  برگـزاری جلسـه  از  قبـل  تـا  بسـته  پاکـت درب  در  و  واریـز  ملـی 
برنـده  و  نماینـد  تحویـل  دادگسـتری کرمـان  احـکام حقوقـی  اجـرای  بـه 
مزایـده کسـی خواهـد بـود کـه باالتریـن قیمـت را پیشـنهاد داده باشـد و 
در صـورت انصـراف برنـده مزایـده %10 مبلـغ واریـزی بـه نفـع دولـت ضبط 
خواهـد شـد. برنـده مزایـده بایسـتی بـه منظـور جلوگیـری از سوءاسـتفاده 
و لـو رفتـن پیشـنهادات اعامـی بـه جهـت لـزوم ارائه شناسـه واریـز بانکی 
نسـبت بـه واریـز مابـه التفـاوت مبلـغ کارشناسـی تـا مبلـغ پیشـنهادی در 

روز مزایـده اقـدام نماینـد.
دادورز مزایده های اجرای احکام حقوقی دادگستری کرمان-شیروانی م.الف 59

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک شهداد 

و  اراضـی  ثبتـی  وضعیـت  تکلیـف  تعییـن  قانـون  موضـوع  هیـات 
سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی-اگهی موضوع مـاده 3 قانـون و ماده 
13 آئیـن نامـه قانـون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند 
رسـمی برابـر رای شـماره 1396603190050003۲7 مـورخ 1396/07/01هیات اول موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی مسـتقر 
در واحـد ثبتـی حـوزه ثبـت ملک شـهداد تصرفـات مالکانـه بامعارض متقاضـی خانم 
عصمـت ندیمـی خبيصـي فرزنـد عباس بشـماره شناسـنامه 145 صـادره از شـهداد در 
ششـدانگ یـک بـاب دکان بـه مسـاحت ۲7 متر مربـع پـاک از 1570-اصلـی واقع در 
بخـش ۲3 کرمـان به آدرس شـهداد - بـازار قدیم خریداری از مالک رسـمی آقای میرزا 
اسـدهللا صادقـی محرز گردیده اسـت. لـذا به منظور اطـاع عموم مراتـب در دو نوبت به 
فاصلـه 15 روز آگهـی مـی شـود در صورتی که اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیت 
متقاضـی اعتراضی داشـته باشـند مـی تواننـد از تاریخ انتشـار اولین اگهی بـه مدت دو 
مـاه اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید. ظرف مـدت یک ماه 
از تاریـخ تسـلیم اعتراضی، دادخواسـت خـود را به مراجع قضایی تقدیـم نمایند. بدیهی 
اسـت در صـورت انقضـای مـدت مذکـور و عـدم وصـول اعتـراض طبـق مقـررات سـند 

مالکیـت صادر خواهد شـد.
تاریخ انتشار نوبت اول : 98/۲/10-تاریخ انتشار نوبت دوم : 98/۲/۲4

ابراهیم سیدی رئیس ثبت اسناد و امالک م.الف 1۶2

حصر وراثت 
احترامـا در خصـوص دادخواسـت تقدیمـی خواهان منيژه سـرکوهی به 
خواسـته حصـر وراثـت توضیح داده شـادروان درویش سـرکوهی مهنی 
فرزنـد عزیـر اله به ش ملـی 5369405719در تاریـخ18/ 1۲ / 1397 در 
حـوادث ترافیکـی در رودبار فوت نمـوده و وراث حين فوت وی عبارتند از

1- علـی سـرکوهی فررنـد درویش بـه ش ملی 53697۲4581 پسـر متوفـی ۲-چراغ 
سـرکوهی فرزنـد درویـش بـه ش ملـي 53697۲689۲پسـر متوفـی 3_ خدیجـه 
سـرکوهی فرزند درویش به ش ملی 5369874808دخترمتوفی 4_ منیژه سـرکوهی 
مهنـی فرزنـد درویش به ش ملـی 3160790304دخترمتوفي5-زليخا سـرکوهی مهنی 
فرزنـد درویـش به ش ملـی 3161034۲36دخترمتوفی لذامراتب یـک نوبت در روزنامه 
هـای کثیـر االنتشـار محلی اگهی میشـود چنانچه کسـی اعتراضـی دارد یـا وصیت نامه 
از متوفـی نـزد اشـخاصی باشـد یک ماه از نشـر آگهی بـه دادگاه تقدیـم دارد واال گواهی 

صادر خواهد شـد.
رئيس شورای حل اختالف  شماره یک ،حسین کوهستانی م.الف54۸

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک سیرجان 

و  اراضـی  ثبتـی  وضعیـت  تکلیـف  تعییـن  قانـون  موضـوع  هیـات 
سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی-آگهی موضـوع ماده 3 قانـون و ماده 
13 ائيـن نامـه قانـون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند 
رسـمی- برابـر رای شـماره 13976031901۲003080 هیـات دوم موضـوع قانـون تعییـن 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی مسـتقر در واحد ثبتی 
حـوزه ثبـت ملک سـیرجان تصرفـات مالکانه بامعـارض متقاضی آقای سـجاد خلیلی 
فرزند محمدعلی بشـماره شناسـنامه 306008881 صادره از سـیرجان در ششدانگ یک 
بـاب خانـه بـه مسـاحت 84/۲5 متـر مربـع پـاک 333 اصلـی واقـع در بخـش 36 
کرمان به آدرس سـیرجان انتهای بلوار ولیعصر اولین کوچه سـمت راسـت خریداری از 
مالـک رسـمی آقـای محمود صحبـت و اصغر مسـلمی زاده محرز گردیده اسـت. لذا به 
منظـور اطـاع عمـوم مراتـب در دو نوبت به فاصلـه 15 روز آگهی می شـود در صورتی که 
اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند می توانند 
از تاریـخ انتشـار اولیـن آگهـی بـه مـدت دو مـاه اعتراض خـود را بـه این اداره تسـلیم و 
پـس از اخـذ رسـيد، ظرف مدت یک مـاه از تاریخ تسـلیم اعتراض، دادخواسـت خود را 
بـه مراجـع قضایـی تقدیم نمایند. بدیهی اسـت در صـورت انقضای مدت مذکـور و عدم 

وصـول اعتـراض طبـق مقررات سـند مالکیـت صـادر خواهد شـد. م الف 55
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محمد آرمان پور – رئیس دفتر ثبت اسناد و امالک

اگهی حصر وراثت 
مقتضـی اسـت کـه خانم زینـب مـرادی به شـرح دادخواسـت تقدمی 
توضیـح داده  شـادروان جمعـه بامری پیـک در تاریـخ 31\04\88فوت 
بـه ش م  مـرادی  : 1-زینـب  عبارتنـد  الفـوت  ووراث حیـن  نمـوده 
بـه ش م   پیـک  بامـری  65699057۲4)همسـر مرحوم(۲-حجـت 
5360۲83807-3-یحیـی بامـری پیـک 5360177586-4-زهـرا بامـری پیـک بـه 
ش م 3591598011-5-عصمـت بامـری پیـک بـه ش م 5360۲33737-6-عبـدل 
حمیـد بامـری پیـک بـه ش م 35915980۲1-7-موسـی بامـری پیـک بـه ش م 
5360115637-8سـودابه بامـری پیک بـه ش م 53605۲۲178-9تـوران بامری پیک 
بـه ش م 5360177578-10-شـریفه بامـری پیک بـه ش م 5360115645 لذا مراتب 
یـک بار در روزنامه کثیر االنتشـار محلی چاپ مشـود چنانچه کسـی اعتـراض یا وصیت 
نامـه ای از متوفـی دارد یک ماه از انتشـار ان به شـورا مراجعه کنـد واال حصر وراثت صادر 

خواهـد شـد م الـف : 546-
رییس شورا حل اختالف -بخش جازموریان

فروش 498 میلیارد تومانی گل گهر در فروردین ماه

رفع تصرف اراضی رمون شمالی از دست متصرفان

برگزاری جنگ بزرگ شادی 
در مدیریت برق شهرستان عنبرآباد

شـرکت معدنـي و صنعتـي گل گهـر دردوره 1 ماهه منتهی 
بـه 31/01/98 توانسـت یـک میلیـون و 350 هـزار  تـن 
کنسـانتره، یـک میلیون و 53 هـزار تن گندله تولید کند که 
موفـق بـه فـروش 41 هـزار و 473 تن کنسـانتره داخلی، 
1۲5 هـزار و 90 تـن کنسـانتره صادراتی، 70 هـزار و 400 تن 
گندلـه صادراتـی، ۲6۲8 تـن گندلـه ریزدانه داخلـی و 916 

هـزار و 777 تـن گندلـه داخلـی شـده اسـت و از محـل 
فـروش محصوالت خود مبلغ 8,94۲ میلیـارد ریال درآمد 
داشـته اسـت.این شـرکت براسـاس عملکرد 1 ماهه برای 
سـال مالی منتهی بـه ۲9/1۲/1398 مبلـغ 8,94۲ میلیارد 
ریال درآمد داشـته که نسـبت به مدت مشـابه سـال قبل 

64% رشـد داشـته است

فرمانـده یـگان حفاظـت اداره کل منابع طبیعـی وآبخیزداری 
جنـوب کرمـان گفـت: میـزان دوونیـم هکتـار از اراضـی ملی 
منطقه رمون شـمالي روسـتاي سـر زارجـان از ید متصرفین 
خـارج شـد. به گـزارش خبرنگار پیام طبیعت جنـوب کرمان، 
سـرهنگ خانباز امیرافضلی اظهار داشـت: در راستای صیانت 
و حراسـت از حقـوق بیت المـال دوونیـم هکتـار  از اراضـی 
ملـی منطقه رمون شـمالی روسـتای سـرزارجان شهرسـتان 

جیرفـت که چندی پیش توسـط افراد سـودجو مـورد تصرف 
قـرار گرفتـه بـود از یـد سـودجویان خـارج شـد.  سـرهنگ 
امیرافضلی از مردم و گردشـگران طبیعت خواسـت در صورت 
مشـاهده هرگونه تخریب و قطع درختان و آتش سـوزی در 
عرصه هـای جنگلی و مرتعی منطقه مراتب را با شـماره تلفن 
رایگان 1504 که بصورت ۲4 سـاعته آماده دریافت گزارشـات 

مردمی اسـت اطـاع دهند .

بـه گـزارش روابـط عمومـی شـرکت توزیـع نیـروی بـرق 
جنـوب اسـتان کرمـان، جنـگ بزرگ شـادی به مناسـبت 
نیمـه شـعبان بـا محوریـت مدیریت مصـرف انـرژی برق 
و ترویـج فرهنـگ مصـرف بهینـه انـرژی به منظـور جلب 
همکاری مـردم در خصوص مدیریت مصرف انرژی برگزار 
شـد.در همیـن راسـتا شـادجو مدیریـت بـرق شهرسـتان 
عنبرآبـاد ضمن خوش آمدگویی به مردم شـریف عنبرآباد 
بیـان کـرد: با برگزاری این جشـن ها سـعی بر این اسـت 
تـا با ایجاد فضایی با نشـاط و شـاد برای مـردم و برقراری 
ارتبـاط صمیمانـه با آنها و بـا بهره بـرداری از فرهنگ بومی 
شهرسـتان، پیـام هـای مدیریـت مصـرف برق بـه صورت 
غیـر مسـتقیم و در قالـب هنـری بـا ارائـه راهکارهـای 

ملمـوس و کاربـردی بـه مخاطبین ارائه شـود.
شـادجو همچنین خاطرنشـان کرد:جنگ شادی مدیریت 
مصـرف توسـط مدیریـت بـرق شهرسـتان عنبرآبـاد بـا 
بهینـه  مصـرف  در  اسـت  زندگـی  ضربـان  شـعار"برق 
آن بکوشـیم" و "صرفـه جویـی امـروز روشـنایی چـراغ 

فرداسـت" برگـزار شـد.
ایـن جنـگ شـامل برنامه های متنـوع و جذابی از سـوی 
هنرمنـدان بومـی منطقـه بـا موضوعـات مرتبـط مدیریت 
و  سـنتی  موسـیقی  نمایـش،  قالـب  در  بـرق  مصـرف 
شـعرخوانی صـورت پذیرفـت. در آخـر ضمـن برگـزاری 
مسـابقات جوائـزی به برنـدگان اهداء و این جشـن مورد 

اسـتقبال بسـیار باشـکوه مـردم واقع شـد

مــن  برســانیم.  فــروش  بــه  )اینســتاگرام(  اینترنتــی 
بیشــتر از یــک ســال اســت وارد ایــن حرفــه شــده ام و 
ــد  ــه درآم ــم ک ــم کار می کنی ــا ه ــری ب ــا 1۲ نف ــه 10ت در خان
ــگاه  ــک نمایش ــه ی ــط ب ــر فق ــال حاض ــم. در ح ــی داری خوب

بین المللــی جنــوب شــرق از طــرف میــراث فرهنگــی رفتــه ام. 

نقش میراث فرهنگی در معرفی صنایع دستی 
مدیــر روابــط عمومــی اداره کل میــراث فرهنگــی اســتان کرمان 
بــه کاغذوطــن می گویــد: همــه هنرهــا بــه غیــر از فــرش زیــر 

مجموعــه میــراث فرهنگــی هســتند. کســانی کــه عاقه  منــد 
بــه رشــته های مختلــف باشــند بایــد در میــراث یــا ســازمان 
فنــی و حرفــه ای آموزش هــای الزم را ببیننــد؛ یعنــی هــر 
ــای  ــاغ و کاس ه ــراث اب ــه می ــران ب ــار الزم از ته ــاله اعتب س

ــر  ــود. اگ ــزار می ش ــتان برگ ــتان های اس ــف در شهرس مختل
ــه ای کار  ــورت حرف ــه ص ــه ب ــد ک ــد باش ــرد عاقه  من ــم ف ه
کنــد بــاز هــم بــه فنــی و حرفــه ای بــرای اخــذ کارت مهــارت 
معرفــی می شــود. زمانــی کــه فــرد گواهینامــه مهــارت خــود 
را دریافــت کنــد، از طــرف میــراث فرهنگــی اســتان بــه بیمــه 
روســتایی-  عشــایری یــا تامیــن اجتماعــی معرفی می شــود. 
»محمدمهــدی افضلــی« می گویــد: ایــن فراینــد به ایــن دلیل 
اســت کــه افــراد دارای مهــارت بــه مشــاغل خانگی وارد شــوند، 
عــاوه بــر ایــن در نمایشــگاه ها اولویت بندی هایــی وجــود دارد؛ 
مثــاً بــرای حضــور در نمایشــگاه های خارجــی آثــار شــاخصی 
کــه مهــر اصالــت دریافــت کرده انــد، دعــوت می شــوند. 
نمایشــگاه های داخلــی هــم هــر مــاه در یــک اســتان برگــزار 
ــام خــود را  ــاً ن ــه قب ــن نمایشــگاه ک ــدان ای می شــود. هنرمن
بــه میــراث داده انــد، اگــر واجــد شــرایط و دارای کارت باشــند، 
انتخــاب می شــوند. در ایــن زمینــه تســهیاتی هــم داده 
می شــود تــا آثــار کرمــان معرفــی شــود. ســهم هــر اســتان هم 
کمتــر از 5نفــر نیســت. اقامــت و غرفه هــا هــم رایــگان اســت.

15هزارنفر در صنایع دستی اشتغال دارند 
مدیــر کل اداره تعــاون و رفــاه اجتماعــی بــه کاغذوطــن 
ــاغل  ــتی در مش ــع دس ــته های صنای ــتر رش ــد: بیش می گوی
ــتان در  ــتغال اس ــده اش ــًا عم ــد. قطع ــرار می گیرن ــی ق خانگ
بخــش خــرد و کوچــک رقــم می خــورد کــه در ســال گذشــته 
بیــش از 15هــزار شــغل در ایــن حیطــه ایجــاد شــد. نزدیک به 
40 درصــد شــغل های ایجادشــده در حــوزه مشــاغل خانگــی 
بوده اســت.»رضا اســماعیلی«  این دســته از مشــاغل اهمیت 
ــه  ــم کمیت ــم اداره کار و ه ــه ه ــد ک ــراد دارن ــرای اف ــادی ب زی
امــداد، بهزیســتی، معین هــای فعــال در مناطــق نســبت به آن 
پیگیــر هســتند. در ســال گذشــته بیــش از 3۲میلیــارد تومــان 
اعتبــار داشــتیم کــه بــا توجــه بــه جمعیــت، نــرخ بیــکاری و 
ــیم  ــتان تقس ــف اس ــق مختل ــن مناط ــراد بی ــدی اف عاقه من
شــد؛ همچنیــن در حــال پرداخــت ایــن وام هــا هســتیم کــه 
نزدیــک بــه ۲8میلیــارد تومــان آن پرداخــت شدهاســت. 
وی ادامــه می دهــد: یــک شــغل خانگــی شــاید درآمــد 
زیــر یــک میلیــون تومــان داشــته باشــد، امــا همیــن 
ــد و در  ــواده باش ــار خان ــرد در کن ــود ف ــث می ش ــدار باع مق
ــه  ــد. هرچ ــام ده ــم انج ــزل را ه ــای من ــال کاره ــن ح عی
ــر  ــواده باالت ــد خان ــطح درآم ــد س ــتر بیفت ــاق بیش ــن اتف ای
می شــود. کمتــر  اجتماعــی  آســیب های  و  مــی رود 

مدیر کل اداره تعــاون و رفاه اجتماعی 
به کاغذوطن می گوید: بیشــتر رشــته های 

صنایع دستی در مشــاغل خانگی قرار 
می گیرند. قطعًا عمده اشــتغال اســتان در 
بخش خــرد و کوچک رقم می خورد که در 

ســال گذشــته بیش از 15هزار شغل در این 
حیطه ایجاد شــد. نزدیک به 4۰ درصد 
شــغل های ایجادشده در حوزه مشاغل 

خانگی بوده است.»رضا اســماعیلی«  این 
دســته از مشــاغل اهمیت زیادی برای افراد 
دارنــد که هم اداره کار و هــم کمیته امداد، 

بهزیســتی، معین هــای فعال در مناطق 
نســبت به آن پیگیر هســتند. در سال 

گذشــته بیش از 32میلیــارد تومان اعتبار 
داشــتیم که با توجه بــه جمعیت، نرخ 

بیــکاری و عالقه مندی افــراد بین مناطق 
مختلف اســتان تقسیم شــد؛ همچنین 

در حال پرداخت این وام ها هســتیم که 
نزدیک بــه 2۸میلیارد تومان آن پرداخت 

شدهاست. 

احیا صنایع دستی کرمان در دستان زنان
مدیر کل اداره تعاون استان کرمان: بیش از 15هزار شغل در بخش مشاغل  خانگی استان ایجاد شده است

سوزن دوزی قلعه گنج
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ــرکل نوســازی مــدارس اســتان کرمــان گفــت:  مدی
آمــوزی  دانــش  خوابــگاه  دو  ســاخت  کلنــگ 
ــال  ــارد ری ــر 80 میلی ــغ ب ــاری بال ــا اعتب ــه ب دختران
ــن  ــه زمی ــوج ب ــوب و کهن ــار جن ــتان رودب در شهرس
ــه گــزارش شــبکه اطــاع رســانی راه آرمــان  خورد.ب
؛ غامرضــا رجایــی مدیــرکل نوســازی مــدارس 
ــن دو  ــیه ای ــروز در حاش ــح ام ــان صب ــتان کرم اس
ــد  ــی جدی ــای خوابگاه ــاخت فض ــت: س ــروژه گف پ
ــت  ــبانه روزی از اولوی ــدارس ش ــتاندارد در م و اس
اســتان کرمــان  مــدارس  نوســازی  هــای کاری 
ــگاه هــا  مــی باشــد.وی افــزود: یکــی از ایــن خواب
ــه متوســطه دور اول  ــه دبیرســتان دختران ــوط ب مرب
شهرســتان محــروم رودبــار جنــوب مــی باشــد 
کــه ایــن فضــای خوابگاهــی بــرای 1۲0 نفــر از 
اســت.مدیرکل  شــده  پیش بینــی  دانش آمــوزان 
نوســازی مــدارس اســتان کرمــان ابــراز کــرد : 
ــر  ــره دیگ ــوزی 1۲0 نف ــگاه دانش آم ــاخت خواب س
ــرت  ــایری حض ــبانه روزی عش ــتان ش ــرای دبیرس ب
ــن مدرســه در شهرســتان  ــه ای ــرا)س( اســت ک زه
کهنــوج بــوده و زیــر نظــر آمــوزش و پــرورش 
ــن  ــام ای ــا اع ــی ب ــت می کند.رجای عشــایری فعالی
ــوب  ــروم جن ــق مح ــاز مناط ــه نی ــه ب ــا توج ــه ب ک
ــل  ــه زودی تحوی ــروژه ب ــن دو پ ــان ای ــتان کرم اس
ــار  ــد، اظه ــد ش ــتان خواه ــرورش اس ــوزش و پ آم
داشــت: اعتبــار ســاخت ایــن دو پــروژه بالــغ بــر 80 
میلیــارد ریــال از محــل اعتبــارات ســازمان نوســازی 

ــت. ــدارس اس م

کلنگ زنی ساخت دو 
خوابگاه دانش آموزی 

در جنوب کرمان

خبر

ثبت 13 مورد وقف 
طی سال 9۷ در جیرفت 

صلح و سازش بین 2 طایفه 
در جیرفت برقرار شد

بیمارستان امام جیرفت کارت 
همراه به بیماران اورژانس می دهد

ثبت شـده سـال گذشـته این شهرسـتان بیان 
در  وقـف  مـورد   13 سـال گذشـته  در  کـرد: 
شهرسـتان های جیرفـت و عنبرآبـاد وقف شـد 
کـه بیشـتر موقوفـات محقق شـده مربـوط به 
مناطـق روسـتایی هسـتند.وی بـا اشـاره بـه 
چهل ودومیـن  شهرسـتانی  مرحلـه  برگـزاری 
دوره مسـابقات سراسـری قـرآن کریـم در رده 
سـنی بزرگسـال باالی 18 سال سـازمان اوقاف 
تصریـح کرد: ثبت نـام این مرحله از مسـابقات 
تـا پانزدهم اردیبهشـت ماه سـال جـاری تمدید 
شـده و متقاضیـان جهت ثبت نـام می توانند به 

اداره اوقـاف ایـن شهرسـتان مراجعـه کنند.
رییـس اداره اوقـاف و امـور خیریـه شهرسـتان 
ایـن  گذشـته  سـال  کـرد:  تأکیـد  جیرفـت 
در  نفـر  از ۲00  بیـش  بـا شـرکت  مسـابقات 

برگزارشـد. جیرفـت  شهرسـتان 

رییس شـورای تامین شهرستان 
جیرفـت از صلـح و سـازش بین 
۲ طایفـه در این شهرسـتان خبر 
درگیـری  و  نـزاع  و گفـت:  داد 
بیـن ۲ طایفـه در جیرفـت با وسـاطت بزرگان 
و ریـش سـفیدان بـه صلـح و سـازش ختـم 
شـد.ابوذر عطـا پـور وزیـری در گفـت و گـو بـا 
خبرنـگار ایرنـا افـزود: بـا میانجیگـری ریش 
سـفیدان و بـزرگان روسـتای دریاچـه از توابع 
بخـش مرکزی جیرفـت، بیـن ۲ طایفه صلح 
و سـازش برقـرار شـد تـا دیگـر بـار، فرهنـگ 
بخشـش و احترام به بزرگتر در جامعه ترویج 
پیـدا کنـد.وی تصریـح کـرد: نزاع چنـد جوان 
از طوایـف سـنجری و رئیسـی کـه موجـب 
بـروز کینـه و دشـمنی میـان ایـن ۲ طایفـه 
شـده بـود بـا وسـاطت بـزرگان، بـه دوسـتی 

تبدیـل شد.سرپرسـت فرمانـداری جیرفـت 
نتیجـه  جامعـه  در  اختـاف  وجـود  گفـت: 
ای جـز خسـارت و نقصـان نـدارد بنابرایـن 
گذشـت و صلـح بهتریـن نعمت بـرای انجام 
خدمـت و کسـب رضایـت پـروردگار اسـت.

وی عفـو و گذشـت را شـاخصه مهـم دیـن 
مقـدس اسـام برشـمرد و افـزود: صلـح و 
سـازش یـک عبادت بـزرگ اسـت و موجب 
کـه  امیـدوارم  و  شـود  مـی  جامعـه  بقـاء 
بـرای  الگویـی  خداپسـندانه  حرکـت  ایـن 
حـل مشـکات و رفـع همـه دشـمنی هـا در 
 308 بـا  جیرفـت  شود.شهرسـتان  جامعـه 
هـزار نفـر جمعیـت از پنـج بخـش مرکـزی، 
اسـماعیلی، سـاردوئیه، جبالبارز و اسـفندقه 
تشـکیل شـده و در فاصلـه ۲30 کیلومتـری 

جنـوب کرمـان واقـع اسـت.

دسـتور  بـه  بـار  اولیـن  بـرای 
ریاسـت  رسـتمی  دكتـر 
بیمارسـتان امـام خمینـی)ره(

و  مدیریـت  تیـم  و  جیرفـت 
پیگیـری اورژانـس كارت همـراه بیمار برای 
بخـش اورژانـس بیمارسـتان طراحـی شـد 
.بعـد از ورود بیمـار بـه بخـش تحـت نظـر 
اسـاس  بـر  بیمـار  همراهـی  بـه  اورژانـس 
شـماره تختـی كـه در ان بسـتری میشـود 
بیمـار  بـودن  اقـا  یـا  خانـم  تفكیـك  بـا  و 
میشـود  داده  تحویـل  همـراه  كارت  یـك 
یـا  و  ترخیـص  هنـگام  بیمـار  همراهـی  و 
بـه  را  كارت  دیگـر  بخـش  بـه  جابجایـی 
داد. خواهـد  تحویـل  اورژانـس   نگهبـان 

 مزیت استفاده از كارت همراه بیمار
 ١=هـر بیمار حداكثر یـك همراهی می تواند

بـا  بیمـار  .٢=همراهـی  باشـد  داشـته   
و  عبـور  میتوانـد  راحتـی  بـه  وجـود كارت 
خودكاربخـش  صـورت  كند.٣=بـه  مـرور 
 خلـوت خواهـد بود و شـلوغ نخواهد شـد.

و  نگهبانـی  بیـن  درگیـری   =4
خواهـد  كاهـش  همراهـی  بـا  پرسـنل 
اسـاس  بـر  بیمـار  هـر  یافت.5=همراهـی 
بود.٦=بـا  خواهـد  شناسـایی  قابـل  كارت 
جابجـای كارت سـایر همراهیـان می توانند 
جمعیـت  ازدحـام  بـدون  را  خـود  بیمـار 
اسـت  خواهشـمند  كنند.لـذا  ماقـات 
جهـت  بیمارسـتان  همـكاران  تمامـی  كـه 
پرسـنل  بـا  مـورد  ایـن  در  فرهنگ سـازی 
را  الزم  همـكاری  حراسـت  و  اورژانـس 
داشـته باشـند تـا شـاهد ایجـاد فرهنگـی 

باشـیم. مـورد  ایـن  در  جدیـد 

اسـفندقه، منطقـه ای سرشـار از مـواد معدنـی و دارا بـودن 
ظرفیت هـای گردشـگری فـوق العـاده، سـال ها در بن بسـت 
بـی توجهـی مسـئوالن قـرار گرفتـه بـود و امـروز بـا حمایـت 
بـه  تبدیـل شـدن  بـا  و  بـن بسـت خـارج شـده  از  دولـت، 
بخـش، در مسـیر پیشـرفت و رونـق اقتصـادی قـرار گرفتـه 
اسـت.به گـزارش ایرنـا ، اسـفندقه منطقـه ای کوهسـتانی در 
حـوزه شهرسـتان جیرفـت بـوده کـه سـالها بـا خنکای نسـیم 
کوهسـارانش، گرمـای ایـن دیـار را بـرای اهالـی مهربانـش به 
عطـری دلنشـین تبدیـل کـرده و همانند اسـپندی خوشـبو بر 
آتـش گرمـای سـبزواران، رایحه می انـدازد. در سـفری یکروزه 
بـرای معرفـی جاذبه هـای این بخش بـه همراه ابـوذر عطاپور 
سرپرسـت فرمانـداری جیرفـت بـه ایـن منطقه سـفر کردیم.

بخـش اسـفندقه در فاصلـه 70 کیلومتری شـهر جیرفـت و در 
مسـیر جـاده سـد ایـن شهرسـتان واقـع شـده اسـت لـذا از 
سـمت شـهر جیرفـت بـه اسـفندقه ابتـدا از فـرودگاه جیرفت 
عبـور و سـپس بـه یـک پل فلـزی می رسـیم که در نـوع خود 
جالـب توجـه اسـت و پـس از رد شـدن از این پل به روسـتای 

تنـگ سـرگز مـی رسـیم که انگـور و انجیـر این منطقـه در بین 
اهالـی جنـوب کرمان از شـهرت خاصی برخوردار است.سـپس 
به روسـتای فردوس می رسـیم کـه آثار قدیمی ترین مدرسـه 
جیرفـت نیـز در ایـن منطقـه بجـا مانده و پـس از عبـور از این 
روسـتا بـه مرکـز بخـش اسـفندقه و روسـتای دولت آبـاد می 
رسـیم که سـنگ فرش ها و بافت سـنتی و خشـت گلی اش 
چشـم هر رهگـذری را ِسـحر مـی کند.اسـفندقه ظرفیت های 
زیـادی همچـون قالـی معـروف گل سـرخ و معـادن کرومیت 
بسـیار غنـی را دارد کـه بایـد بـه طـور جـدی و بـا عزمی راسـخ 
بـه معرفـی چنیـن ظرفیـت هایـی پرداخته شـود. سرپرسـت 
فرمانداری جیرفت گفت: سیاسـت تقسـیمات کشـوری هیات 
دولـت در خصوص ارتقـای مناطق کم برخوردار، حاکـی از اراده 
دولـت در جهـت خدمـت رسـانی بهتر بـه مناطق کمتر توسـعه 
یافتـه اسـت.ابوذر عطاپـور وزیـری افـزود: ارتقـای اسـفندقه و 
علـی آبـاد جیرفـت بـا حمایـت هـای دولـت تدبیـر و امیـد و 
پیگیـری نماینده مـردم جیرفت و عنبرآباد در مجلس شـورای 
اسـامی محقق شـد لذا اگـر توجه کنیم درمـی یابیم که دولت 
هـای یازدهـم و دوازدهـم طـی سـال هـای اخیـر توجـه ویـژه 
ای بـه مناطـق محـروم و کم برخوردار داشـته انـد.وی تصریح 
کـرد: شهرسـتان جیرفت پیش از ایـن، از چهار بخش مرکزی، 
اسـماعیلی، سـاردوئیه و جبالبـارز تشـکیل شـده بـود که پس 
از ایـن ارتقـا شـاهد افـزودن یـک بخـش و یک شـهر دیگر به 
این شهرسـتان هسـتیم.نماینده عالی دولت در جیرفت گفت: 
دولـت یازدهـم و دوازدهـم نـگاه ویـژه ای بـه مناطـق محروم 
داشـته و تقسـیمات جدیـد هیـات دولـت هـم گواهی بـر این 
ادعاسـت.وی افـزود: دولـت عـاوه بر تقسـیمات کشـوری، با 
فراهـم کـردن زیرسـاخت هـای گاز، آب، بـرق و فـرودگاه در 

صـدد توسـعه و اعتـای مناطق اسـت تا بـا فراهـم آوردن این 
زیرسـاخت هـا، زمینـه سـرمایه گـذاری بخـش خصوصـی را 
فراهـم کند.عطاپـور وزیری پیشـرفت های شهرسـتان جیرفت 
را نتیجـه اتحـاد و همدلـی مسـئوالن و مردم برشـمرد و گفت: 
بـا ایـن روحیه، شـاهد پیشـرفت روز افـزون این دیار هسـتیم 
لـذا باید این روحیه حفظ و تداوم داشـته باشـد.نماینده مردم 
جیرفـت و عنبرآباد در مجلس شـورای اسـامی گفت: پس از 
پیگیـری های مسـتمر، شـاهد ارتقای دهسـتان اسـفندقه به 
بخـش بودیـم کـه ایـن مسـاله بـه دلیـل وجـود ظرفیت های 
مختلـف در منطقـه اسـت. یحیـی کمالـی پور بـه ظرفیت های 
بناهـای  معـادن،  تصریـح کـرد:  و  اشـاره  اسـفندقه  بخـش 
تاریخـی، محوطـه هـای باسـتانی و ظرفیت های کشـاورزی از 
جملـه نقـاط قـوت ایـن بخـش اسـت. وی مـردم و سـرمایه 
گـذاران بخش خصوصـی را به ایجاد بوم گـردی در این منطقه 
دعـوت کـرد و گفـت: بایـد از ظرفیـت هـای ایـن بخـش برای 
شـکوفایی و اشـتغالزایی منطقه اسـتفاده کرد.دهیار اسـفندقه 
هـم در ایـن بازدیـد بـه خبرنـگار ایرنا گفـت: بخش اسـفندقه 
تمدنی هشـت هزار سـاله دارد و هم اکنون شـامل روسـتاهای 
بنامی همچون دولت آباد، آبشـور و حسـین آباد بوده و شـامل 
80 روسـتا بـا جمعیـت 14 هزار نفر اسـت. منصور ابوسـعیدی، 
منطقـه باسـتانی فتـح آبـاد )گاوکشـی( را از محوطـه هـای 
تاریخـی جنـوب کرمـان برشـمرد و گفت: این منطقه باسـتانی 
توسـط دکتـر نادر علیـدادی سـلیمانی حفاری و مسـتنداتی از 
ایـن منطقـه بـرای میـراث فرهنگی ارسـال شـده کـه طی نظر 
کارشناسـان، قدمـت ایـن منطقـه هشـت هـزار سـال و تقریبا 
850 سـال بیشـتر از قدمت محوطه تاریخی کنارصندل اسـت. 

روز گذشـته تابلـوی بخشـداری اسـفندقه هم بـاال رفت.

اسفندقه در مسیر پیشرفت 
قرار گرفته است
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احتمال افزايش تهاجم ملخ های 
صحرایی به شهرستان ارزوئیه

مدیـر جهـاد کشـاورزی شهرسـتان ارزوئیـه گفـت: بـا توجه بـه آلودگی بـاالی ایـن آفت در 
اسـتان هرمـزگان احتمـال افزایـش تهاجم ملخ بـه این شهرسـتان را داریم و مبـارزه با این 
آفـت عمومـی نیازمنـد همـكاری تمامـی ارگانهـا و ادارات و كشـاورزان منطقه بـا حمایتهای 

بخـش دولتی اسـت .
بـه گـزارش ایسـنا منطقـه کویـر، امیـری پـاک  در جمـع خبرنـگاران بـا بیـان اینکـه ملـخ 
صحرایـی –دریایـی، آفتـی درجـه یك و بسـیار خطرنـاك اسـت و بومی ایران نیسـت اظهار 
کـرد: هرچنـد سـال یكبـار از كانون های دائمی خود كه شـامل آفریقا، عربسـتان سـعودی، 
هندوسـتان و پاكسـتان اسـت به مناطق جنوبی ایران حمله می كند و چون معموال از روی 
خلیـج فـارس پـرواز نموده به نـام ملخ دریایی نامیده می شـود و ازنظر اقتصادی خسـارت 

ملـخ دریایـی  فوق العـاده حائز اهمیت اسـت .
وی بـا بیـان اینکـه در حال حاضر در سـطح 15 هكتـار مبارزه با این آفـت در مناطق مختلف 
شهرسـتان ارزوئیـه صورت گرفته اسـت، گفت: ایـن ملخ صحرایی- دریایی مـی تواند 300-

۲00 كیلومتـر را بـدون نشسـتن پـرواز كنـد . دسـتجات ملـخ پیـاده وبالدار هرچه پوشـش 
گیاهـی در سـر راه خـود ببیننـد اعم از علوفه، غات و صیفی جـات و انواع درختـان و ... را از 

بیـن مـی برنـد و قحطی هایـی را به بار مـی آورند .
پـاک بـا بیـان اینکه این ملـخ دارای دو فاز انفرادی و گروه های مهاجر اسـت كـه فاز انفرادی 
آن بـی خطـر اسـت افـزود: با توجه به ورود آفت از بهمن ماه سـال97 به اسـتان هرمزگان و 
همجواری شهرسـتان ارزوئیه با این اسـتان، جلسـات سـتاد بحران و كمیته ردیابی ملخ با 
فرمانداری و اداره منابع طبیعی، محیط زیسـت، دامپزشـكی و سـایر ادارات ذیربط در محل 

فرمانـداری ارزوئیه برگزار گردید.
ایـن مقـام مسـئول بـا اشـاره به اینکه شـبكه مراقبـت ردیابی ملخ تشـكیل و به كشـاورزان 
و بـه کشـاورزان و عشـایر منطقـه اطـاع رسـانی گردید كـه در صورت مشـاهده آفـت مزبور 
بـه مدیریـت جهادكشـاورزی ارزوئیه سـریعا اطاع دهنـد تصریح کرد: به محض مشـاهده 
جمعیـت هایـی از فـاز انفـرادی ایـن آفت در شهرسـتان، اكیپ شـبكه پیـش آگاهی جهت 
ردیابـی كانـون های احتمالـی ملخ صحرایی-دریایی، مناطق دشـت و كوهسـتانی هم مرز 
بـا اسـتان هرمـزگان را بطور مسـتمر پایش کردیم و یك دسـته ملخ صحرایـی - دریایی كه 
از منطقـه شـمیل هرمـزگان كـه همجوار با منطقه ده شـیخ ارزوئیه اسـت از اول اردیبهشـت 
مـاه وارد ایـن منطقـه شـد كـه فورا بـا این كانون در سـطح 5 هكتار با اسـتفاده از سـمپاش 

اونیمـاك و بـا سـم دلتامتریـن جهت جلوگیـری از تخم ریـزی آفت را آغـاز کردیم.

آوای محلی           

کوِچِل ماَهِک نو ُبنُجِم َدردی َمنِده
کُهتوِن واَیه ِی ُشو زیلِی َزردی ِمنده

ُسهِته سیفاِل َبال ُمشُدم میالِک گَوروگ 
َرنِد  ُهرِم  َنَفسی ُاولِِگ َسردی َمنِده

کُچکُِن مودِی َشو ِکرک َاَزنن َور سورِگ
که َبجی خاَزه ُو َسر ساَیه گَردی َمنِده

ُبمُپوِن موِدگ و آِه ُسر لِمریدِه َمشک
چاَپِک.     شوَپَرکُِن َبَلَوردی   َمنِده

َنهِت روواِه َشل ُو ِشنَزِه ُشوباِد گَری
ای   کاَلِت  َسَده کُوِت َسَر َلردی َمنِده

َتک ُتوارِ  َهَمه ُور  کُوِته ُو ُبش آوادی 
پاِنِگ  چاِدرِ   ُشو چیَهرِ َمردی َمنِده

شاعر :  مهدی جاللی

ِدریپ ای ُموِجِزن ُهرِم ِصداِته
َسر َخلکی َخِمن    ای ادعاِته

ُمِنت ُورداِده ُتُو َشک ناُدُنم ِکه
َبهوم   َندرِ  تو  یا  َندرِ ُخداِته

شاعر :  مهدی جاللی

َپدوه َلو ُغرَصه روزِ َسخِت ماِیه
دو گَز آَجهِک ُسهَته َرخِت ماِیه

َبِرن خُوِش َسلونِک   ناُمرادی 
ِکه ُخلِک گَُوردیاِل  َبخِت ماِیه

شاعر :   مهدی جاللی

کمک 1.3میلیاردی مردم 
رفسنجان به سیل زدگان

ــه  ــرد: ب ــان ک ــدار رفســنجان بی فرمان
مــس  مجتمــع  کمک هــای  جــز 
ــک  ــنجان ی ــردم رفس ــمه، م سرچش
تومــان  میلیــون   357 و  میلیــارد 
ــنا   ــزارش ایس ــه گ ــک کرده اند.ب ــیل زده کم ــق س ــه مناط ب
ــات انجــام  ــه برخــی اقدام ــا اشــاره ب اســکندری نســب ب
گرفتــه در ســال گذشــته، خاطرنشــان کــرد: در ســال 
گذشــته 157 میلیــارد تومــان پــروژه بهداشــتی درمانــی بــا 
ــا  حضــور وزیــر وقــت بهداشــت افتتــاح شــد و در رابطــه ب
ــی)ره(  ــه امــداد امــام خمین ــه کمیت امــاک رفیعــی کــه ب
ســپرده شــده بــه زودی آقــای فتــاح بــه رفســنجان ســفر 
ــته  ــال گذش ــرد: س ــوان ک ــنجان عن ــدار رفس می کند .فرمان
ــهری  ــار اشــتغال روســتایی و ش ــان اعتب ــارد توم ۲4 میلی
بــرای رفســنجان در نظــر گرفته شــد کــه ۲۲ میلیــارد و ۲۲6 
میلیــون تومــان مــردم تســهیات گرفتنــد و باقیمانــده هــم 

ــد. ــردم اســتفاده کنن ــا م جــذب شــده ت

خدمات کتابخانه های عمومی کرمان
آنالین ارائه می شود

سرپرست فرمانداری 
سیرجان منصوب شد

ــر  ــوی دکت ــی از س ــدور حکم ــا ص ب
اســتاندار  فدایــی  جــواد  محمــد 
بــه  محمد محمودآبــادی  کرمــان، 
ــداری ویــژه  ــوان سرپرســت فرمان عن
ــنا،  ــزارش ایس ــد.به گ ــوب ش ــیرجان منص ــتان س شهرس
ســابق  فرمانــدار  منصورمکی آبــادی  اســتعفای  پــی  در 
ــا اســتعفای وی،  ســیرجان و موافقــت اســتاندار کرمــان ب
بــا صــدور حکمــی از ســوی دکتــر محمدجواد فدایــی 
عنــوان  بــه  محمودآبــادی  محمــد  کرمــان،  اســتاندار 
سرپرســت فرمانــداری ویــژه شهرســتان ســیرجان منصــوب 
ــادی پیــش  شد.براســاس ایــن گــزارش، محمــد محمودآب
ــه  ــرکل حــوزه اســتاندار مشــغول ب ــوان مدی ــه عن ــن ب از ای
ــامی  ــن اس ــرافراز میه ــران س ــود.وی از ایثارگ ــت ب فعالی
اســت و در کارنامــه خــود ســابقه مدیــرکل ســازمان اســناد 
و کتابخانــه ملــی در کرمــان و معاونــت ادارات کل فرهنــگ 

ــز دارد. ــان را نی ــزگان و کرم ــامی هرم ــاد اس و ارش

دیجیتالخبر انتخاب

اســتاندار کرمــان بــر لــزوم ســاماندهی قبــه ســبز اشــاره 
و بــر پیگیری هــای الزم در راســتای کاوش، تملــک 
ــک،  ــرد و گفــت: تمل ــد ک ــروژه تاکی ــن پ و طراحــی ای
اولیــن گام بــرای اجــرای احیــا و بازســازی ایــن 
طــرح اســت کــه بایــد 3 هــزار و 600 مترمربع)حلقــه 
اولیــه طــرح( تملــک صــورت گیــرد امــا از مســئولین 
می خواهیــم کــه بــه هیــچ عنــوان از اعتبــار 10 میلیــارد 
ــن  ــا ای ــرده و تنه ــتفاده نک ــک اس ــرای تمل ــان ب توم
تملــک بــا معاوضــه زمیــن صــورت گیــرد. بــه گــزارش 
ایســنا محمدجــواد فدایــی صبــح 9 اردیبهشــت ماه در 
جلســه بررســی مســایل قبــه ســبز )اولیــن دانشــگاه 
ــر  ــر دکت ــه ســفر اخی ــا اشــاره ب جنوبشــرق کشــور( ب
ــای دانشــگاه  ــأت مؤســس و امن ــی رئیــس هی والیت
آزاد اســامی بــه اســتان کرمــان و توضیحاتــی کــه در 
خصــوص احیــای قبــه ســبز در ایــن ســفر بــه ایشــان 

داده شــد، گفــت: در 700 ســال پیــش قبــه ســبز 
ــان  ــی در کرم ــز علم ــگاه و مرک ــن دانش ــوان اولی بعن
توســط حاکــم وقــت راه انــدازی شــد کــه افــراد 
زیــادی در ایــن محــل تحصیــل مــی کردنــد لــذا الزم 

ــا کنیــم. اســت کــه ایــن محــل علمــی را احی
وی از مقــرر شــدن احیــای قبــه ســبز توســط دانشــگاه 
ــه داد: در  ــان آورد و ادام ــه می ــخن ب ــامی س آزاد اس
ــر والیتــی مســئولیت دانشــگاه آزاد را  ســالی کــه دکت
بــر عهــده داشــتند، 10 میلیــارد تومــان تومــان  کمــک از 
طریــق دانشــگاه آزاد بــرای احیــای ایــن بنــا اختصاص 
ــال  ــر س ــد و اواخ ــق نش ــفانه محق ــه متاس ــت ک یاف
گذشــته دکتــر والیتــی بــه صــورت شــفاهی موضــوع را 
از دکتــر منظــری توکلــی رییس دانشــگاه آزاد اســامی 
کرمــان پیگیــری کردند.اســتاندار کرمــان اظهــار کــرد: 
پــس از ایــن پیگیــری، بازدیدهایــی از محــل صــورت 

ــرای اجرایــی  ــون تمامــی شــرایط ب گرفتــه و هــم اکن
ــم  ــکان فراه ــن م ــت ای ــازی و مرم ــدن کار بازس ش
ــه ســبز اشــاره و  ــزوم ســاماندهی قب ــر ل اســت.وی ب
بــر پیگیری هــای الزم در راســتای کاوش، تملــک و 
ــک،  ــزود: تمل ــرد و اف ــد ک ــروژه تاکی ــن پ ــی ای طراح
اولیــن گام بــرای اجــرای احیــا و بازســازی ایــن 
طــرح اســت کــه بایــد 3 هــزار و 600 مترمربع)حلقــه 
اولیــه طــرح( تملــک صــورت گیــرد امــا از مســئولین 
می خواهیــم کــه بــه هیــچ عنــوان از اعتبــار 10 میلیــارد 
ــن  ــا ای ــرده و تنه ــتفاده نک ــک اس ــرای تمل ــان ب توم
تملــک بــا معاوضــه زمیــن صــورت گیرد.فدایــی مهلــت 
ســه ماهــی بــرای انجــام تملک هــا بــه شــهرداری داد 
و بیــان کــرد: ظــرف یــک مــاه تملــک پــاک پشــت 
ســردرب انجــام و ســپس میــراث فرهنگــی کارهــای 

ــد. کاوش در ایــن منطقــه را آغــاز کن

کتابخانه هــای  کل  اداره  سرپرســت 
گفــت:  کرمــان  اســتان  عمومــی 
عمومــی  کتابخانه هــای  تمامــی 
عمومــی  مدیریــت کتابخانه هــای  ســامانه  بــه  اســتان 
کتابخانــه ای  خدمــات  و  شــده اند  مرتبــط  )ســامان( 

می کننــد. ارائــه  آنایــن 
ــه  ــا اشــاره ب ــور روز دوشــنبه ب ــی پ مصطفــی شــمس الدین
قابلیت هــای متعــدد ســامانه ســامان در ارائــه خدمــات 
کتابخانــه ای افــزود: در حــال حاضــر تمــام خدمــات مربــوط 
بــه آمــاده ســازی منابــع بخشــهای مختلــف کتابخانــه هــای 

ــن ســامانه انجــام می شــود. ــا اســتفاده از ای عمومــی ب
ــی  ــع در تمام ــتجوی مناب ــکان جس ــرد: ام ــح ک وی تصری
ارســال  کشــور،  و  اســتان  عمومــی  هــای  کتابخانــه 
رزرو  و  مســئول کتابخانــه  بــرای  عضویــت  درخواســت 
کتــاب را از جملــه قابلیــت هــای ایــن ســامانه بــرای 

. دانســت  اعضــای کتابخانــه هــای عمومــی 

سرپرســت اداره کل کتابخانــه هــای عمومــی اســتان کرمــان 
ــر  ــی سراس ــای عموم ــه ه ــای کتابخان ــت: اعض ــار داش اظه
ــن  ــد از ای ــت می توانن ــه اینترن ــا دسترســی ب ــا ب اســتان تنه
ســامانه  از  بهره گیــری  بــا  و  شــوند  بهره منــد  خدمــات 
ســامان از منابــع تمــام کتابخانه هــای عمومــی اســتان 
ــه  ــه ارائ ــاره ب ــا اش ــد.وی ب ــتفاده کنن ــور اس ــطح کش و س
خدمــات متنــوع کتابخانه هــای عمومــی اســتان بــرای 
گســترش فرهنــگ کتابخوانــی بیــان کــرد: عضویــت رایــگان 
خردســاالن و عضویــت نیــم بهــا بــرای افــراد زیر 14 ســال از 
 دیگــر خدمــات کتابخانــه هــای عمومی در این راســتا اســت.

در  عضویــت  همچنیــن  تاکیــد کــرد:  الدینــی  شــمس 
ــژه افــراد خــاص  کتابخانه هــای عمومــی اســتان کرمــان وی
از جملــه جانبــازان، ایثارگران،خانــواده هــای محترم شــهداء، 
اعضــای فعــال بســیج، بازنشســتگان دولــت، معلــوالن 
جســمی و حرکتــی، افــراد تحــت پوشــش کمیتــه امــداد و 

ــت. ــگان اس ــتی رای ــز بهزیس مراک

قبه سبز کرمان؛ آماده احیاء و بازسازی

کمبود شیرخشک»نان« در عنبرآباد
رییس مرکز بهداشت عنبرآباد:شرکت سفارش گیرنده شیرخشک در عنبرآباد از اسفندماه سفارش 

ثبت نکرده است

نوزادانـی کـه بـه دالیـل مختلفـی نمی تواننـد از شـیر مـادر 
تغذیـه کننـد بایـد بـا تجویـز پزشـک و بـا توجـه بـه سـن و 
شـرایطی که دارند از شیرخشـک های مناسب استفاده کنند.

شـیرمادر بهتریـن غذا بـرای کودکان اسـت و آنهـا را از ابتا به 
انـواع بیماری هـا مصـون مـی دارد و هیـچ شـیری نمی توانـد 
جایگزیـن آن شـود .به هـر حال برخـی از کـودکان از خوردن 
شـیر مادر به دالیل مختلفی محروم هسـتند و از شیرخشک 
بـه عنـوان غـذای اصلـی و یا کمـک غـذا اسـتفاده می کنند.

برخـی از مـادران عنبرآبادی با تماس با»کاغذوطـن«از نایاب 
بـودن شیرخشـک نـان در این شهرسـتان گایه داشـتند.آنها 
می گویند:»بـه هـر داروخانـه ای کـه مراجعـه کردیـم گفتنـد 
شـیرنان نداریـم فقط یـک داروخانـه دارد که آن هم سـاعت 
کاری اش کـم اسـت و معمـوال دسترسـی نداریـم .«زهـرا 
سـاالری یکی از مادران عنبرآبادی ادامه داد:»دو فرزند دوقلو 
دارم ومتاسـفانه شـیرخودم هم خشـک شـده و تنها شیری 
هـم که نوزادانم قبول می کنند شیرخشـک نان اسـت که گیر 

نمی آیـد مانـده ام تکلیـف مـن و بچه هایم چیسـت؟«

شیرخشک نان با شیرهای خشک یارانه ای 
فرقی ندارد

از  به»کاغذوطن«گفت:»»پـس  اطفـال  متخصـص  یـک 
گذشـتن مـادر از مرحلـه زایمـان، مرحلـه بعـدی بـرای مادر، 
تغذیه نوزاد از شـیر خود اسـت. با توجه به ارزش های سـنتی 
و فرهنگـی، اکثـر مردم نوزاد را از شـیر مادر محروم نمی کنند؛ 
مگـر در شـرایطی که پزشـک تغذیه نوزاد از شـیر مـادر را منع 
کنـد. بـا گذشـت زمان و زیاد بودن مشـغله مـادر یـا کار او در 
بیـرون از خانـه، مـادر می توانـد تغذیـه بـا شـیر خشـک را به 
عنـوان یـک روش جایگزین، در نظر بگیـرد. «الهام رضایی نیا 
افزود:»فرمول شـیر خشـک باید شـبیه به شـیر مادر باشـد. 
همـه ی زنـان قـادر بـه تولیـد شـیر مـورد نیـاز فرزنـد خـود 
نیسـتند. برخـی از مـادران تحـت عمـل جراحـی سـینه قرار 
می گیرنـد کـه شـیر دادن بـرای آن ها مقـدور نیسـت. برخی 
دیگـر از مـادران در مکان هـای شـلوغ و پـر رفـت و آمـد کار 
می کننـد و شـیر دادن از سـینه بـرای آن ها دشـوار اسـت. به 
همیـن دلیـل تغذیه با شـیر خشـک انجـام می شـود.تغذیه 
برخـی دیگـر از نـوزادان بـه دلیل مبتـا بودن بـه بیماری های 
خـاص، بـا شـیر خشـک انجـام می شـود. بـا ایـن حـال، ما 
نمی توانیـم این واقعیـت را نادیده بگیریم که شـیر مادر برای 
غـذای کـودک ایـده آل بـوده و شیرخشـک تنهـا یـک غـذای 

مصنوعی تولید شـده توسـط انسـان اسـت.«

شیرخشک مناسب
وی بیـان داشـت:»پودر شـیر کـه بـه عنـوان شـیر خشـک 
بسـته بندی  پـودر خشـک  صـورت  بـه  می شـود  شـناخته 
می شود.شیرخشـک ترکیبـی از پروتیین هـا، آهـن، قندهـا، 
چربی هـا و ویتامین هـا اسـت و در شـرایط بسـیار اسـتریلی 
تولیـد می شـود. اگرچـه مادرانی کـه به تازگی صاحـب فرزند 

شـده اند، ممکن اسـت بخواهند فرمول مخصوص نوزاد خود 
را تهیه کنند اما توصیه می شـود نوعی از شـیر را انتخاب کنید 
کـه در آن تمامـی موادغذایی مفید جای داده شـده اسـت،تا 
کـودک بتوانـد حداکثر مـواد مغـذی را دریافت کنـد. بهترین 
شـیر خشـک برای نوزادان، بسـتگی بـه وضعیت خـود نوزاد 
دارد و پزشـک متخصـص نـوزاد بنا به شـرایط فیزیکـی نوزاد 
نـوع مصـرف شیرخشـک را معرفـی می کنـد.«وی افـزود:» 
خـوب وزن نگرفتـن، دانه هـای قرمـز رنـگ روی پوسـت، 
اسـهال، اسـتفراغ، بی قـراری و وجـود خـون در مدفـوع، همه 
اینها می توانند نشـانه های حساسـیت به شیرخشـك باشند. 
در ایـن مـوارد، متخصص ها شیرخشـك های خاصـی را برای 
شـیرخوار پیشـنهاد می دهنـد وگرنـه برندها تفـاوت چندانی 
بـا هم ندارند شیرخشـک نان با شیرخشـک یارانـه ای هیچ 
تفاوتـی بـا یکدیگـر ندارنـد و تنها از نظر شـکل و بسـته بندی 
کمـی با هـم تفاوت دارنـد و شـما می توانید برای نـوزاد خود 
از شیرخشـک یارانه ای هم اسـتفاده کنید. »الک« پسـوندی 
اسـت کـه نام خیلی از شیرخشـک های موجود در بـازار به آن 
ختـم می شـود.»الك«واژه ای التین به معنای »شـیر« اسـت 
كـه تولیدكننـدگان شیرخشـك از دیرباز از آن بـرای نامگذاری 
توضیـح  بـه  می كرده اند.نیـازی  اسـتفاده  محصوالتشـان 
نیسـت كه شـیر مـادر بـرای كـودك بهترین غذاسـت و هیچ 
شیرخشـكی نمی توانـد كامـا جایـش را بگیرد. اما بـه دالیل 
گوناگـون خیلـی از بچه هـا چـه به عنـوان كمـك غـذا و چـه 

غـذای اصلـی نیـاز به شیرخشـك پیـدا می كنند.«

بازار خرید و فروش دلیل نایاب شدن 
شیرخشک نان در عنبرآباد است

معـاون غـذا و داروی دانشـگاه علـوم پزشـکی جیرفـت 

نایـاب  شیرخشـک»نان«  به»کاغذوطن«گفت:»اینکـه 
و کمیـاب شـده دلیلـی جـز شـرایط خریـدار و فروشـنده 
ندارد.«امیرپـور افزود:»هـم داروخانـه و هـم فروشـنده 
جـزو بخـش خصوصـی محسـوب می شـوند و تابـع یک 
سـری شـرایط مالی هستند.ممکن اسـت چک برگشتی 
داشـته باشـند و یـا مشـکل دیگـری در میـان باشـد کـه 
نتوانسـته اند ایـن برندخـاص را خریـداری کننـد در هـر 
صورت کسـی تاکنون از کمبود شیرخشـک به ما گزارشـی 
نـداده اسـت و تنهـا همـان مشـکل اقتصـادی می توانـد 
باشـد کـه درخریـد و فروش هـا رخ می دهـد  دلیلـش 
گاهـی ممکن اسـت شـرکت ها اصـرار به پرداخـت بدهی  
قبلی داروخانه ها داشـته باشـند و جنس جدید را تحویل 
ندهند.«ایـن مسـوول ادامه داد:»شـیرنان هیـچ فرقی با 

دیگـر برندهـای شیرخشـک نـدارد و فقـط افراد به اسـم 
و برنـد شیرخشـک توجـه دارنـد از قدیـم شـیرنان بـوده 
و مـردم بـا ایـن نـا آشـنا هسـتند بـه دنبـال تهیـه ایـن 
شیرخشـک هسـتند، البته برخی از نوزادان ممکن اسـت 
بـه نوعـی از شیرخشـک یـا هـر مـاده غذایـی حسـاس 
باشـند وگرنـه از لحـاظ فرموالسـیون باهـم ندارنـد همـه 

شـیرها یـک فرمـول دارند.«

شرکت توزیع کنند از اسفندماه 
سفارش نگرفته است

عنبرآبـاد  بهداشـت  مرکـز  رییـس  علیـدادی 
به»کاغذوطن«گفت:»تهیـه ایـن شـیر بـه بخـش خصوصی 
ربـط دارد ولـی مرکـز بهداشـت بـه کسـانی کـه مشـمول 
دریافـت شیرخشـک هسـتند شیرخشـک یارانـه ای تحویل 
می دهـد رسـم مـردم مـا طـوری اسـت کـه یـک مـارک 
خـاص را می پسـندند و حتـی گاهـی دیده شـده شـیرهایی 
را کـه مـا بـه خانواده هـا تحویـل می دهیـم را با شـیر دیگری 
عـوض می کننـد و تصـور می کننـد شـیری کـه گران تر اسـت 
بـرای نوزادشـان خواص بهتـری دارد.شـرکت توزیع کننـده از 
اسـفندماه تاکنـون اقـدام بـه  گرفتـن سـفارش از جیرفت و 
عنبرآباد نکرده و در دوشهرسـتان شیرخشـک نان نایاب شده 
البته قیمت این شیرخشـک نسـبت به دیگـر برندها گران تر 
اسـت و فـروش ایـن برنـد بـه نفـع داروخانـه اسـت.«وی 
تصریـح کرد:»داروخانه هـا پیگیـری برای ثبت سـفارش هم 

داشـتند امـا بـه جایـی نرسـیدند.«

جیرفت به مناطق سیل زده 
شیرخشک فرستاد

احسـانی رییـس روابـط عمومـی مرکـز بهداشـت جیرفـت 
به»کاغذوطن«گفت:»هیـچ کمبـودی در زمینـه شیرخشـک 
در شهرسـتان نداریـم و اگـر شیرخشـک نان موجود نیسـت 
مربـوط بـه بخـش خصوصـی اسـت و ربطـی بـه مـا نـدارد. 
شیرخشـک در شهرسـتان بحدکافـی داریـم و چنـدروز قبـل 
هـم مقادیـر زیـادی را بـه مناطـق سـیل زده ارسـال کردیـم، 
بـرای تهیـه شیرخشـک  نیازمنـدی هـم کـه  خانواده هـای 
مشـکل دارنـد را نیـز تحـت پوشـش خـود قـرار می دهیم.«

الهام پی پر
دبیر تحریریه/کاغذ  وطن

ن
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پزشـکی  علـوم  دانشـگاه  غـذاروداروی  معـاون 
»اینکـه  گفـت:  »کاغذوطـن«  بـه  جیرفـت 
شیرخشـک»نان« نایـاب و کمیـاب شـده دلیلـی 
جز شـرایط خریدار و فروشـنده نداردهـم داروخانه 
و هم فروشـنده جـزو بخش خصوصی محسـوب 
می شـوند و تابع یک سـری شـرایط مالی هستند.
ممکـن اسـت چـک برگشـتی داشـته باشـند و یا 
مشـکل دیگـری در میان باشـد کـه نتوانسـته اند 
ایـن برندخـاص را خریـداری کننـد در هـر صورت 
کسـی تاکنـون خبـری از کمبـود شیرخشـک بـه 
مـا گزارشـی نـداده اسـت و تنهـا همـان مشـکل 

اقتصـادی می توانـد دلیلـش باشـد .«


