
دیدار فرماندار جیرفت با برخی افراد واکنش هایی را در فضای مجازی 
به دنبال داشت که پای شعرا را به میدان باز کرد

معاون مسكن و باز آفرینی شهری اداره كل راه وشهرسازی استان:

توزیع 3600 تن قیر رایگان به شهرداری 
پنج شهر استان

روابط عمومی سازمان کشاورزی جنوب:
 دامداران دام های خود را

از حوزه تاالب جازموریان خارج کنند

الف رفاقت با 
نماینده دولت

کشاورزی سنتی؛ آب در هاون کوفتن است
نماینده شرق کرمان: تشکل های روستایی برای کشاورزان کارایی ندارند، جهادکشاورزی 

باید این تشکل ها را احیا کند

مدیر کل راهداری و حمل و نقل جاده ای جنوب:

باند فرود اضطراری  
در قلعه گنج احداث می شود
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مدیرکل میراث فرهنگی استان:

اقامت گاه  های بوم گردی 
در جنوب کرمان ایجاد شود
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ما را در تلگرام دنبال کنید

تومــان  500 قیمــت              1398 اردیبهشــت   4 چهارشــنبه         472 پیاپــی  شــماره  ســوم           ســال 

4

و2

بنزین چگونه پول 
کثیف تولید می کند؟

زهرا علی اکبری
یادداشت مهمان

اقتصـــاد ایـــران امـــروز بـــا مشـــکالت 

متعـــددی روبروســـت امـــا آنچـــه 

و  شـــدن  طوالنـــی  دارد  اهمیـــت 

از  بســـیاری  بـــودن  فرسایشـــی 

مشـــکالت اقتصـــادی اســـت .مـــرور 

ـــه  ـــت ک ـــه ای اس ـــت تل ـــان در حقیق زم

اقتصـــاد ایـــران را ســـال ها بـــه خـــود 

ــت . ــرده اسـ ــغول کـ مشـ

ســـال گذشـــته بـــود کـــه بحـــث بـــر ســـر 

بازگشـــت کارت ســـوخت آغـــاز شـــد. 

انتظـــار مـــی رفـــت تـــا پایـــان ســـال 

ـــر  ـــه ب ـــنگینی ک ـــور س ـــا مان ـــته ب گذش

مســـاله قاچـــاق ســـوخت داده شـــد، 

ــا  ــود امـ تکلیـــف بنزیـــن روشـــن شـ

یـــک مـــاه از ســـال می گـــذرد و امـــا 

و اگرهـــا در ایـــن حـــوزه ادامـــه دارد. 

ــر  ــمی و غیـ ــای رسـ ــه آمارهـ ــر بـ اگـ

رســـمی قاچـــاق ســـوخت بنگریـــم 

ــا  ــه ایـــن وضعیـــت تنهـ می بینیـــم کـ

ـــد  ـــظ می کن ـــی را حف ـــود قاچاقچیان س

ـــن  ـــت بنزی ـــاوت قیم ـــر روز از تف ـــه ه ک

ــان را  ــارج جیب هایشـ در داخـــل و خـ

انباشـــته می کننـــد؛ آیـــا می تـــوان 

از کنـــار چنیـــن ســـود غیرمنتظـــره ای 

بـــرای خالفـــکاران اقتصـــادی بـــه 

ســـادگی عبـــور کـــرد.

از پـــس پایـــان اولیـــن مـــاه ســـال، 

ــوع  ــر موضـ ــر سـ ــث بـ ــان بحـ همچنـ

ســـهمیه بنـــدی،دو نرخـــی شـــدن یـــا 

ــوخت  ــت سـ ــش قیمـ ــدن، افزایـ نشـ

و …باالســـت، در شـــرایطی کـــه هـــر 

ـــه  ـــرای ضرب ـــی ب ـــات فراوان روزه اقدام

ـــت  ـــتور کار اس ـــاد در دس ـــه اقتص زدن ب

ــه  ــل را توجیـ ــن تعلـ ــوان ایـ ــی تـ مـ

کـــرد؟

داللـــت  آمارهـــا  خوشـــبینانه ترین 

بـــر آن دارد کـــه روزانـــه نزدیـــک بـــه 

ــن  ــه تریـ ــر و بدبینانـ ــون لیتـ 10 میلیـ

ــه  ــاق روزانـ ــت از قاچـ ــا حکایـ آمارهـ

نزدیـــک بـــه ســـی میلیـــون لیتـــر 

ـــر روز  ـــب ه ـــن ترتی ـــه ای ـــن دارد، ب بنزی

ــازی بـــه شـــکل  ــر در تصمیم سـ تاخیـ

مســـتقیم و غیرمســـتقیم حداقـــل 70 

ـــان  ـــب مجرم ـــه جی ـــان ب ـــارد توم میلی

اقتصـــادی ســـرازیر می نمایـــد.

کثیـــف  پول هـــای  کـــه  زیانـــی 

ایـــران می کنـــد  اقتصـــاد  متوجـــه 

بی تردیـــد بیـــش از افزایـــش قیمـــت 

ــود. ــد بـ ــن خواهـ بنزیـ

غـــرض اینجـــا حمایـــت از گرانـــی 

ــان دادن  ــه پایـ ــت بلکـ ــن نیسـ بنزیـ

ـــران  ـــاد ای ـــج اقتص ـــه رن ـــی ک ـــه تعلیق ب

ــکالت  ــه مشـ ــد دامنـ ــت، می توانـ اسـ

ــر  ــت اگـ ــراه نیسـ ــد. بیـ ــع کنـ را جمـ

حلقـــه مفقـــوده اقتصـــاد ایـــران را 

ــه  ــرا کـ ــم چـ ــازی بدانیـ ــم سـ تصمیـ

تصمیم ســـازی  فرآینـــد  کنـــدی 

ارکان اقتصـــاد را در تعلیقـــی کشـــنده 

ــا  ــئوال امـ ــرده اســـت. سـ ــار کـ گرفتـ

هنـــوز  اســـت؛آیا  ایـــن  همچنـــان 

زمـــان تصمیـــم گیـــری بـــرای بنزیـــن 

ــت؟ ــیده اسـ نرسـ

کهنوججیرفت

هوا
 و 

آب

روزنامه کاغذ وطن

واژه ای بـرای تسـلی شـما در برابـر سـنگینی مصیبـت وارده پیـدا نمی 
شـود، غـم پـرواز عزیزتان  بـرای ما هـم ناراحت کننده اسـت و خـود را در 
ایـن غم با شـما شـریک مـی دانیـم و  از پـروردگار متعال مـی خواهیم به 

شـما صبـر و طاقت تحمـل این مصیبـت را عطـا فرماید.

جناب آقای روح اهلل ابوالهادی  

15 تا 1432 تا 29

فراخوان عمومی مناقصه یک مرحله ای

شـرکت آب منطقه ای کرمان در نظر دارد مناقصه عمومی انتخاب پیمانکار پروژه عملیات اجرایی 
طرح اضطراری کنترل سـیالب روسـتای بها آباد زرند به شـماره 209۸001250000002 را از طریق سـامانه 
تـدارکات الکترونیکـی دولت برگـزار نماید. کلیـه مراحل برگزاری مناقصـه ازدریافت اسـناد مناقصه تا 
ارائـه پیشـنهاد مناقصه گران و بازگشـایی پاکت ها از طریق درگاه سـامانه تـدارکات الکترونیکی دولت 
)سـتاد ( بـه آدرس www.setadiran.ir  انجـام خواهـد شـد و الزم اسـت مناقصـه گـران در صورت 
عـدم عضویـت قبلی، مراحل ثبت نام در سـایت مذکور و دریافت گواهی امضـای الکترونیکی را جهت 

شـرکت در مناقصه محقق سـازند . تاریخ انتشـار مناقصه در سـامانه تاریخ 9۸/2/4 میباشد.

مهلـت زمانی دریافت اسـناد مناقصه از سـایت : سـاعت 
9۸/2/11 11 مورخ 

مهلت زمانی ارائه پیشنهاد : ساعت 11 مورخ 9۸/2/21
زمان بازگشایی پاکت ها : ساعت 11:30 مورخ 9۸/2/21

اطالعـات تمـاس دسـتگاه مناقصـه گـر جهـت دریافـت 
آدرس:  مناقصـه  اسـناد  در خصـوص  بیشـتر  اطالعـات 
ای  منطقـه  آب  شـرکت  پاسـداران،  خیابـان  کرمـان، 
کرمـان، سـاختمان شـماره دو، دفتـر قراردادهـا و تلفـن 

034-322244۸2

و ارائـه پاکـت هـای الـف بـه آدرس: کرمـان، خیابـان 
سـاختمان  کرمـان  ای  منطقـه  آب  شـرکت  پاسـداران، 
دفتـر  محرمانـه  خانـه  دبیـر  دوم،  طبقـه  یـک،  شـماره 
حراسـت .هزینـه چاپ و نشـر آگهی بعهده برنـده مناقصه 

باشـد. می 
اطالعـات تمـاس سـامانه سـتاد جهـت انجـام مراحـل 

021-41934 : تمـاس  مرکـز   : سـامانه  در  عضویـت 
دفتر ثبت نام : ۸۸969۷3۷ و ۸5193۷6۸

شرکت آب منطقه ای کرمان

فرآیند شماره 02/الف/98
نوبت دوم 

شناسه آگهی 440594

به منظور انتخاب پیمانکار پروژه عملیات اجرایی 
طرح اضطراری کنترل سیالب روستای بهاآباد زرند 

وضع مطلوب مراتع کوچ عشایر کرمان را به تعویق انداخت
مدیــرکل عشــایری اســتان کرمــان کــوچ را نمــاد 
ــوچ  ــه ک ــه اینک ــا توجــه ب ــت: ب عشــایر دانســت و گف
بهــاره از نیمــه اردیبهشــت ماه آغــاز خواهــد شــد 
ــع  ــه در مرات ــی ک ــت مطلوب ــل وضعی ــه دلی ــال ب امس
ــته ایم  ــایر خواس ــت از عش ــده اس ــالقی ایجادش قش

ــد. ــق بیاندازن ــه تعوی ــوچ را ب ک
ــا بیــان اینکــه  مهــدی ابراهیمــی امــروز ســه شــنبه ب
2 هــزار خانــوار کوچنــده در کرمــان داریــم گفــت: کــوچ 
در اســتان کرمــان بــه دو صــورت برون اســتانی و درون 
اســتانی انجــام می شــود کــه کــوچ برون اســتانی 
ــی اســتان  ــز ایالق ــه مراک ــزگان ب آن از قشــالقی هرم
ــر و  ــت، راب ــه مناطــق ســیرجان، بردســیر، باف از جمل
ارزوئیــه و کــوچ درون اســتانی از شهرســتان های 

ــام  ــتان انج ــمالی اس ــتان های ش ــه شهرس ــی ب جنوب
خواهــد شــد.

بــه گــزارش ایرنــا، وی جمعیــت عشــایر اســتان 
کرمــان را 110هــزار نفــر در قالــب 22هــزار و 500خانــوار 

ــرد . ــوان ک عن
ابراهیمــی از انجــام سرشــماری جدیــد عشــایر در 
ــماری  ــق سرش ــت : طب ــر داد و گف ــاری خب ــال ج س
ــل و  ــا 28 ای ــان ب ــتان کرم ــال 87 اس ــایر در س عش
42 طایفــه مســتقل دومیــن اســتان عشــایری کشــور 

ــی رود . ــمار م بش
ــی  ــار اراض ــش از 79 هکت ــایر در بی ــزود: عش وی اف
کشــاورزی و زراعــی اســتان کرمــان مشــغول بــه 
دام  رأس  میلیــون   3 دارای  و  هســتند  فعالیــت 

ــز  ــتی نی ــدات صنایع دس ــد تولی ــند و 30 درص می باش
توســط زنــان هنرمنــد عشــایر تولیــد می شــود.

ابراهیمــی بابیــان اینکــه عشــایر در طبیعــت و ییــالق 
ــق در  ــای مناط ــیل ها و ظرفیت ه ــالق از پتانس و قش
ــدات  ــت: تولی ــد گف ــتفاده می کنن ــد اس ــت تولی جه
عشــایر ارگانیــک و باکیفیــت بســیار مناســب هســت 
ــرای  ــه ای را ب ــای هفتگان ــتا طرح ه ــن راس ــه در ای ک

ــم. ــردن معیشــت عشــایر در دســتور کارداری ــاال ب ب
ــرف  ــرای برط ــوچ را ب ــتاد ک ــدازی س ــزوم راه ان وی ل
کــردن مســائل و مشــکالت عشــایر الزم دانســت 
ســایر  و  طبیعــی  منابــع  ادارات کل  بــا  و گفــت: 
در  الزم  هماهنگی هــای  مرتبــط  دســتگاه های 
راســتای برطــرف کــردن مشــکالت کــوچ عشــایر 

انجام شــده اســت تــا عشــایر در بحــث کــوچ بــا 
مشــکل مواجــه نباشــند.

نــاوگان   97 ســال  در  کــرد:  تصریــح  ابراهیمــی 
 8 و  اســت  فعال شــده  و  کامــل  ســیار  آبرســانی 

ــاوگان  ــن ن ــه ای ــر دار ب ــز تانک ــون بن ــتگاه کامی دس
اضافــه کرده ایــم کــه کار آبرســانی ســیار را در مناطــق 
ــتند  ــه هس ــود آب مواج ــا کمب ــه ب ــین ک ــایر نش عش

می دهنــد. انجــام 

مدیرکل عشایری استان کرمان:

سردار سرلشکر پاسدار حسین سالمی
انتصــاب شایســته جنابعالــی  بــه فرماندهــی کل ســپاه در ســال روز والدت حضــرت مهــدی )عجل هللا 

تعالــی فرجــه الشــریف( و نیــل بــه درجــه سرلشــکری از ســوی فرمانــده معظــم کل قــوا مبــارک باد

جنابعالــی بحمــدهللا بــا ســوابق درخشــان  دوران دفــاع مقــدس و برخــوردار از دانــش نظامــی در ســطوح عالــی 
ســپاه پاســداران مــی باشــید. 

بــه فضــل الهــی فرماندهــی شــما نویدبخــش دوره ای پرافتخــار در حیــات طیبــه ســپاه پاســداران در گام دوم انقالب 
ــالمی باشد. اس

امیــد اســت دوران فرماندهــی جنابعالــی دوره تقویــت و تکامــل همــه جانبــه ســپاه پاســداران انقــالب اســالمی در 
اقتــدار دفــاع نظامــی و فرهنگــی، آمادگــی عملیاتــی  و کمــک بــه ســازندگی کشــور و  رویاروئــی بــا حوادث و ســایر 

مســئولیت هــای پاســداری از انقــالب باشــد.
از مقــام معظــم رهبــری و فرمانــده معظــم کل قــوا حضــرت امــام خامنــه ای )مدظلــه العالــی( نســبت بــه ایــن 
نصــب شایســته تشــکر می کنــم. موفقیــت و ســربلندی آن رزمنده مومــن، شــجاع  و آحــاد پاســداران دالور را تحت 
عنایــات خاصــه حضــرت ولیعصــر )عجــل هللا تعالــی فرجــه الشــریف( را از ذات اقــدس ربوبــی مســئلت مــی کنم.
دوم اردیبهشت ماه 139۸ شمسی

امان هللا علیمرادی نماینده مردم استان کرمان در مجلس خبرگان رهبری 
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را  ناخوشـی  روزگار  کرمانـی  شـهیر  قالـی  حالـی  در 
بازاریابـی،  حـوزه  ایـن  فعـاالن  کـه  می کنـد  سـپری 
ورود غیرحرفـه ای هـا و سـودجویی دالالن را از جملـه 
می داننـد. فـرش  صنعـت  دغدغه هـای  مهم تریـن 

خبرگـزاری مهـر - وقتی نـام کرمان می آید محال اسـت 
کـه یـادی از اصالـت و زیبایـی فرش هـای دسـتباف 
دارای  کرمـان  فـرش  نشـود.  خطـه  ایـن  هنرمنـدان 
شـهرت جهانـی اسـت کـه بـا برخـی بـی تدبیری هـای 
صـورت گرفتـه در سـال های قبـل ایـن هنـر و ظرفیـت 
اقتصـادی بسـیار مهـم کرمـان کـم رونـق شـده اسـت.

بـرای  اخیـر  در سـال های  وجـود تالش هایـی کـه  بـا 
برخـی  شـده  انجـام  فـرش  صنعـت  دوبـاره  رونـق 
مشـکالت در داخـل کشـور و اعمـال تحریم هـا از سـوی 
تأثیـر قـرار داده و حـاال  را تحـت  ایـن حـوزه  آمریـکا 
پیکـره ناتـوان فـرش کرمانـی نیازمنـد نـوش دارویـی 
اساسـی اسـت کـه بـه روزهـای طالیـی خـود بازگـردد.

فـرش دسـتباف کرمـان همچنـان از جایـگاه ویـژه ای 
برخوردار اسـت و یکی از مشـهورترین برندهای صادراتی 
ایـن خطـه به شـمار می آیـد و در سـال رونق تولیـد باید 
ایـن ظرفیـت عظیـم مـورد توجـه ویـژه قـرار گیـرد تـا با 
رفـع چالش هـای تولیـد زمینـه بـرای صـادرات فـرش 
کرمـان بـه بازارهـای هـدف بیش از گذشـته مهیا شـود.
الزمـه رونـق تولیـد فـرش ایجـاد زمینـه صادرات اسـت

بـه  ناآشـنا  افـراد  فعالیـت  مناسـب،  بازاریابـی  نبـود 
صنعـت فـرش در ایـن حـوزه و سـرازیر شـدن حاصـل 
دسـت رنـج بافنـدگان فـرش بـه جیـب دالالن از جملـه 
مـی رود. شـمار  بـه  حـوزه  ایـن  فعـاالن  مشـکالت 

بـه  از فروشـندگان فـرش دسـتباف در کرمـان  یکـی 
مهـر گفـت: سـه نسـل اسـت کـه در زمینـه طراحـی، 
تولیـد و عرضـه فـرش دسـتباف کرمـان مشـغول بـه 
فعالیـت هسـتیم. بایـد در زمینـه فـروش و ایجاد بـازار 
اندیشـی شـود. چـاره  دسـتباف  فـرش  بـرای  هـدف 

را  فـرش  تولیـد  بحـث  در  دولـت  حمایت هـای  وی 
خـوب ذکـر کـرد و گفـت: مهم تریـن مسـاله بازاریابـی 
فـرش کرمـان اسـت؛ چـرا کـه الزمـه رونـق تولیـد ایجاد 
زمینـه صـادرات اسـت و نیـاز اسـت کـه مسـئوالن در 
بخـش صـادرات اقدامـات جـدی تـری انجـام دهنـد.

مریـم ابراهیمـی کـه بافنـده فـرش اسـت هـم بـه مهر 
بایـد  بـرای فـروش  بافـت فـرش  از  بعـد  گفـت: مـا 
تولیداتمـان را بـه دالالن بفروشـیم و تمـام سـود این کار 
نصیـب دالالن می شـود و فـردی کـه تمـام هنـر، انـرژی 
و وقـت خـود را صـرف بافت فـرش کرده اسـت کمترین 
بهـره را می بـرد. از مسـئوالن می خواهیـم در ایـن زمینـه 
ورود کـرده و اجـازه ندهنـد حـق مـا نصیب دالالن شـود.

لیال حق اندیش هم از فعاالن حوزه صنعت فرش اسـت 
کـه ضمـن گالیـه از ورود برخی افراد فاقد مهـارت الزم به 
ایـن حـوزه اظهـار کـرد: ایـن افراد فقط بـرای اسـتفاده از 
بیمـه قالیبافـان وارد عرصـه شـده اند و امـر تبعات منفی 
بـرای فعـاالن حوزه صنعت فـرش به همـراه دارد که نیاز 
اسـت نظارت هـا در ایـن خصـوص افزایـش پیـدا کنـد.

داده  کاهـش  را  کرمـان  فـرش  صـادرات  تحریم هـا 
اسـتوی همچنیـن در خصـوص ورود افـراد فاقـد مهارت 
کافـی بـه حـوزه تولید فـرش گفـت: یکـی از برنامه های 
را  فـرش  بافنـدگان  اسـت کـه  ایـن  در سـال 98  مـا 
تحـت پوشـش یـک تشـکل قـوی شـامل همـه عوامل 
مؤثـر در فـرش دسـتباف قـرار دهیـم و بـر ایـن اسـاس 
بـا افزایـش  نظـارت بـر تولیـد فـرش بـاال مـی رود و 
می شـوند. صـادرات  بخـش  وارد  فرش هـا  کیفیـت 

اسـالمی در زمینـه بیمـه قالیبافـان هم عنوان کـرد: بیمه 
و  اسـت  بیمـه ای خوبـی  پوشـش  اجتماعـی  تأمیـن 
متقاضیـان زیـادی در ایـن زمینـه داریـم ضمـن اینکه با 
پی گیری های انجام شـده در سـال 98 سـهمیه بسـیار 
خوبـی بـرای برقـراری بیمه هـای جدیـد داده می شـود.

وی بـا اشـاره بـه نظـارت بـر روی فعالیـت بافنـدگان 
فـرش و ارائـه تذکـرات الزم به آنهـا افزود: ایـن نظارت ها 
بـا هـدف افزایـش کیفیـت فـرش تشـدید می شـود.

دسترسـی  امـکان  گفـت:  همچنیـن  اسـالمی 
و  دارد  وجـود  خـوب  اولیـه  مـواد  بـه  بافنـدگان 
طریـق  از  می تواننـد  منظـور  ایـن  بـرای  افـراد 
بگیرنـد. را  الزم  راهنمایی هـای  صنفـی  تشـکل های 

دسـتباف  فـرش  از  بـرداری  تأییـد کپـی  ضمـن  وی 
ایـن  در  و هنـد، گفـت:  پاکسـتان  کرمانـی در چیـن، 
اقـدام  ایـن  ارزان  کارگـران  دلیـل حضـور  بـا  کشـورها 
صـورت می گیـرد امـا افـراد آشـنا بـه صنعـت فـرش 
بـه راحتـی می تواننـد فـرش اصـل و کپـی را تشـخیص 
شـدیم منحـرف  فـرش  درسـت  مسـیر  دهنـد.از 

در  ایـران  اتـاق  سـابق  رییـس  هـم  پیـش  چنـدی 
اظهارنظـری از شـرایط نامسـاعد فرش کرمان سـخن به 
میـان آورد و گفـت: امـروز فـرش شـرایط خوبـی نـدارد.

وی ادامـه داد: در خصـوص حـال بـدی کـه در صنعـت 
فـرش ایجـاد شـده دو مسـئله دخیـل هسـتند؛ یـک 
زمینـه ای  هـر  در  اسـت  دولـت  و  حاکمیـت  طـرف 
ایجـاد می شـود  ورود می کنـد مشـکالتی  کـه دولـت 
اسـت. صـادق  هـم  فـرش  صنعـت  مـورد  در  کـه 

مسـئله دوم خـود فـرش بافتـن اسـت کـه از 50 سـال 
گذشـته تـا بـه حـال از مسـیر درسـت فـرش منحـرف 
و  اصیـل  و پشـم  رنـگ  بـه  برگردیـم  بایـد  و  شـدیم 
بافـت اصیـل و آنچـه کـه بافتـه می شـود بـه عنـوان 
شـخصیت فـرش کرمـان در جهـان دوباره مطرح شـود.

اسـتان  فرهنگـی  میـراث  مدیـرکل  فرخـی  غالمرضـا 
گفـت: ایجـاد اقامتـگاه  های بـوم گردی بهتریـن راهکار 
برای توسـعه گردشـگری روسـتایی و جذب مسـافر در 
فضاهـای بومـی و طبیعـی هسـتند. وی تصریـح کـرد: 
فاریـاب،  قلعه گنـج،  ارزوییـه،  چـون  شهرسـتان هایی 
رودبـار، منوجان و منطقه جازموریان به دلیل برخورداری 
از جاذبه های گردشـگری و حضور قابل توجه گردشـگر 
در ایـن مناطـق نیـاز بـه اقامتگاه هـای بوم گـردی دارند 
کـه امیدواریـم بـا همـکاری بخـش خصوصـی و مردم 
بومـی بتـوان در ایـن مناطـق نیـز اقامتـگاه بـوم گـردی 
ایجـاد کـرد.وی ادامـه داد: به تازگی سـه مجـوز دیگر در 
شهرسـتان های سیرجان و شـهربابک صادر شده است.

مدیـرکل میـراث فرهنگی، صنایع دسـتی و گردشـگری 
اسـتان کرمـان بـا اشـاره بـه اینکه در 2 سـال اخیـر این 
اقامتگاه ها مورد اسـتقبال مسـافران و گردشـگران قرار 
گرفته انـد تصریـح کـرد: در نـوروز سـال جـاری بیش از 
50 هـزار نفـر در اقامتگاه هـای بوم گردی اسـتان اقامت 
کردنـد که نسـبت به مدت مشـابه سـال قبـل 80 درصد 
افزایـش نشـان می دهد.فرخـی بـا بیـان اینکه اسـتان 
کرمـان در زمینـه تعـداد اقامتـگاه بوم گـردی دارای رتبه 
نخسـت کشـوری اسـت بیان داشـت: این اسـتان باید 
در زمینـه ارائـه خدمـات گردشـگری به لحـاظ کیفی نیز 
حائـز رتبـه هـای برتر شـود که مسـأله استانداردسـازی 
ایـن اقامتـگاه هـا در اولویت کارها قرار گرفته اسـت.این 
اسـتان دارای مناطـق بکـر گردشـگری و تاریخی زیادی 
اسـت کـه بـرای سـوق دادن گردشـگران بـه سـوی این 

مناطـق بایـد زیرسـاخت ها نیز مهیا شـود. 

بازاریابی حلقه مفقوده 
صنعت فرش

اقامت گاه  های 
بوم گردی در جنوب 

کرمان ایجاد شود 

خبر

خبر

دومین گروه مهندسان ارزیاب 
نوسازی مدارس راهی خوزستان شد

برخی سیالب های اخیر 
در اثر تجاوز به محیط زیست رخ داد

دامداران دام های خود را 
از حوزه تاالب جازموریان خارج کنند

ارزیـاب  مهندسـان  دومیـن گـروه 
از  مـدارس،  نوسـازی  سـازمان 
رضـوی،  خراسـان  اسـتان های 
بوشـهر، هرمـزگان، کرمـان، زنجان، 
اردبیل، کردسـتان و فارس برای بررسـی وضعیت 
فضاهای آموزشـی و ارزیابی میزان خسارات وارده 
 بـه مـدارس بـه اسـتان خوزسـتان اعـزام شـدند.

ایرنـا از وزارت آمـوزش و پـرورش،  بـه گـزارش 
ایـن گـروه مهندسـان ارزیـاب کـه بـرای مرحلـه 
دوم اعـزام می شـوند بـه  صـورت داوطلبانـه برای 
کمک رسـانی های تخصصـی اعـالم آمادگـی کرده  
بودنـد و از امروز )سـه شـنبه( بـه مدت یک هفته 
 در مناطق سـیل زده استان خوزستان خواهند بود.

ادارات  مهندسـان  از  نفـر   20 دوم،  مرحلـه  در 
خراسـان  اسـتان   8 از  مـدارس  نوسـازی  کل 
زنجـان،  کرمـان،  هرمـزگان،  بوشـهر،  رضـوی، 
می شـوند. اعـزام  فـارس  و   اردبیـل، کردسـتان 

اسـتان   9 از  نفـر   24 نیـز  اول  مرحلـه  در 
اصفهـان،  شـرقی،  آذربایجـان  تهـران، گیـالن، 
خراسـان  همـدان،  کرمانشـاه،  قزویـن، 
مناطـق  بـه  بویراحمـد  و  کهگیلویـه  شـمالی، 
 سـیل زده اسـتان لرسـتان اعـزام  شـده بودنـد.

دریافـت نظـرات تخصصـی و علمـی مهندسـان 
و  خسـارات  میـزان  ارزیابـی  بـرای  ارزیـاب 
همچنیـن جانمایـی جدیـد مـدارس جایگزین، 
قالـب  در  گروه هـا  ایـن  و  اسـت  ضـروری 
تیم هـای ناظر ابنیه و تاسیسـات، سـاختمان ها، 
تجهیزات و تاسیسـات دسـتگاه های گرمایشـی 
و سرمایشـی مـدارس را مـورد بازدید تخصصی 
میدانـی قـرار داده و میزان خسـارات وارده را به  
صـورت دقیـق محاسـبه می کننـد تـا مشـخص 
شـود که فضاهـای آسـیب دیده نیازمند تخریب 
و بازسـازی یـا تعمیـرات اساسـی یا پاکسـازی 

. هستند

محیط زیسـت  مدیـرکل 

برخـی  گفـت:  کرمـان  اسـتان 

اثـر  در  اخیـر  سـیالب های 

تجـاوز بـه حریـم رودخانه هـا و 

محیـط زیسـت رخ داد.به گـزارش خبرنگار 

برنامـه  ویـژه  در  شـاکری  مرجـان  مهـر، 

»زمیـن پـاک« در فرهنگسـرای کوثر گفت: 

دوم  بـا  مصـادف   19۶9 سـال  آوریـل   22

اردیبهشـت، ایـن روز بـه عنـوان روز زمیـن 

معرفـی شـد.وی بـا اشـاره بـه اینکـه امروز 

شـهرداری کرمـان در کنـار محیـط زیسـت 

قـرار گرفتـه و بـرای حفـظ محیـط زیسـت 

تـالش و همـکاری می کنـد، افـزود: بـرای 

راه  محیطـی  زیسـت  اهـداف  بـه  رسـیدن 

گفـت:  داریم.شـاکری  رو  پیـش  طوالنـی 

در اسـالم بـه محیـط زیسـت توجـه شـده 

و اِلمـان هـای زیسـت محیطـی در آن پـر 

رنـگ دیـده شـده اسـت، اینهـا المان هـای 

طبیعـی و یادمان هایـی هسـتند کـه باید به 

آنهـا توجـه کنیم.مدیـر کل محیـط زیسـت 

اسـتان کرمـان بـا اشـاره بـه اینکـه طبیعت 

در معـرض خطـر نابـودی قرار گرفته اسـت، 

بـا  را  نیـاز اسـت کـودکان  بنابرایـن  گفـت: 

داد:  ادامـه  کنیـم.وی  مأنـوس  طبیعـت 

یـک علمـی تحـت عنـوان »شـادی همـراه 

دنیـا  در  طبیعـت«  داشـتن  دوسـت  بـا 

شـکل گرفتـه است.شـاکری بـا اشـاره بـه 

نبایـد  همیشـه  افـزود:  اخیـر  سـیالب های 

گیـری  جبهـه  زیسـت  محیـط  برابـر  در 

کنیـم و مسـلمًا برخـی سـیالب های اخیـر 

و  رودخانه هـا  حریـم  بـه  تجـاوز  اثـر  در 

اسـت. داده  رخ  محیط زیسـت 

سـازمان  برنامه ریـزی  معـاون 
جهـاد کشـاورزی جنوب اسـتان 
کنتـرل  بـرای  گفـت:  کرمـان 
مهاجـر  ملخ هـای  هجـوم 
اسـتانداری 700 میلیـون تومـان اختصـاص 
میلیـارد   4 بـه  کـه  حالـی  در  اسـت  داده 
تومـان اعتبـار نیـاز داریـم. سـلطانی معـاون 
کشـاورزی  جهـاد  سـازمان  برنامه ریـزی 
جنـوب اسـتان کرمـان در گفتگو بـا  خبرنگار  
گـروه اسـتان های باشـگاه خبرنـگاران جوان 
بهمـن  از  اینکـه  بـه  اشـاره  بـا  کرمـان،  از 
در  مهاجـر  ملخ هـای  بـا  مبـارزه   97 سـال 
شهرسـتان های قلعه گنـج، رودبـار، منوجـان 
و فاریـاب شـروع شـده اسـت؛ گفـت: بیش 
از 100 هـزار هکتـار از وسـعت پنج شهرسـتان 
جنوبی درگیـر هجوم ملخ هاسـت.وی افزود: 

از مراتـع  تاکنـون مبـارزه در 2 هـزار هکتـار 
اسـت.وی  شـده  انجـام  شهرسـتان ها  ایـن 
بـا اعـالم اینکه منطقـه جازموریان بیشـتر در 
خطـر هجـوم ملخ ها قـرار گرفته اسـت اظهار 
کـرد: ملخ هـای در ایـن منطقـه تخم ریـزی 
کرده انـد هنـوز پـوره )بـدون بـال( هسـتند.

سـلطانی بیـان کـرد: اگر ایـن ملخ هـا بال در 
بیاورنـد خطرنـاک می شـوند ممکـن اسـت 
بجـای دیگـر برونـد و خسـارت ایجـاد کننـد.

همچنیـن روابط عمومـی سـازمان کشـاورزی 
جنـوب کرمـان اعـالم کرد: بـا توجه بـه لزوم 
مبـارزه شـیمیایی بـه صورت هوایـی و زمینی 
بـا ملـخ صحرایـی در حوزه تـاالب جازموریان 
دامـداران محترم نسـبت به خـروج دام های 
خـود از منطقـه، از تاریـخ چهـارم اردیبهشـت 
اقـدام کننـد.  مـاه 98 بـه مـدت یـک مـاه 

بالتکلیفی و افت معامالت مسـکن موجب شـده حال و روز 
نمـاد معامالتـی تسـه وخیم شـود و بیشـتر دارنـدگان اوراق 

تسـهیالت مسـکن در صـف فروش ایسـتاده اند.
بـه گـزارش خبرنگار مهر، اوراق تسـهیالت مسـکن که از دهه 
سـوم فروردیـن مـاه وارد کانـال 40 هـزار تومانـی شـده بـود 
و در بـازه 47 تـا 49 هـزار تومـان خریـد و فـروش می شـد، 
ایـن روزهـا به بـازه 44 هـزار تومان رسـیده و در تعـدادی از 
نمادهـای معامالتـی ماننـد تسـه هـای 9۶02 و 9۶03 )اوراق 
تسـهیالت مسـکن صـادره در اردیبهشـت و خـرداد 9۶( بـه 
قیمـت 44 تـا 4۶ هـزار تومـان عرضـه می شـود؛ البتـه ایـن 
برگه هـا ظـرف کمتـر از ۶0 روز آینـده اعتبـار خـود را بـه دلیل 
و  می دهنـد  دسـت  از  ساله شـان   2 اعتبـار  تاریـخ  اتمـام 
دارنـده آنهـا صرفـًا تـا یک ماه بعـد از تاریـخ اعتبـار می تواند 
تسـهیالت مسـکن دریافت کنـد و به همین دلیـل این اوراق 
جـز ارزان تریـن برگه های تسـه محسـوب می شـوند.در حال 
حاضـر 15 نمـاد از 2۶ نماد معامالتی در بـازه 47 تا 48 هزار 
تومـان در حـال فـروش بـه متقاضیـان دریافت وام مسـکن 
اسـت که در بین آنها مجموعه ای از اوراق تسـهیالت مسـکن 
صـادره در نیمـه دوم 9۶ تـا ماه هـای پایانـی سـال گذشـته 
دیـده می شود.بیشـترین عرضـه اوراق تسـهیالت مسـکن به 
نمـاد معامالتـی 9801 )اوراق تسـهیالت مسـکن صـادره در 
فروردیـن امسـال( تعلـق دارد کـه بـا توجـه بـه ارائـه شـدن 
ایـن برگه هـا بـه دارنـدگان حسـاب سـپرده ممتـاز در دو روز 
گذشـته، دارنـدگان ایـن نمـاد معامالتـی با توجه بـه کاهش 
شـدید قیمت اوراق تسـهیالت مسـکن، از بیم افت بیشتر آن 
در روزهـای پیـش رو، اقـدام بـه عرضه ایـن برگه هـا در بازار 

سـرمایه کـرده اند.

بـه گونـه ای کـه از ابتـدای معامـالت امـروز تـا کنـون، حدود 
50 هـزار برگـه تسـه 9801 بـه بـازار عرضـه شـده کـه سـبب 
افـت 5 درصـدی قیمت این نماد معامالتی نسـبت به دیروز 
شـده اسـت. دیـروز قیمـت ایـن برگه ها بـه نزدیـک 51 هزار 
تومـان )50 هـزار و 700 تومـان( رسـیده بـود کـه بـا عرضـه 
ایـن حجـم بـاال، قیمـت ایـن نمـاد معامالتـی امـروز به 48 
هـزار و 200 تومـان کاهـش یافتـه اسـت.همچنین بـا توجـه 
بـه طوالنـی بـودن تعطیـالت نـوروز امسـال، اوراق تسـهیالت 
مسـکن صـادره در فروردیـن مـاه 97 )تسـه 9712( در 20 
فروردیـن امسـال به دارندگان حسـاب سـپرده ممتـاز بانک 
عامـل بخـش مسـکن ارائـه شـد کـه در نتیجـه همچنـان 
شـاهد ورود ایـن نمـاد معامالتـی به بازار سـرمایه هسـتیم؛ 
بـه گونـه ای کـه در معامـالت امـروز، 12 هـزار و 700 برگـه 
تسـه 9712 بـه بـازار عرضه شـده اسـت.به گفته کارشناسـان 
بـازار مسـکن، مهم تریـن علـت عـدم اسـتقبال مـردم از این 
اوراق و کاهـش پـی در پـی قیمت اوراق تسـهیالت مسـکن، 
رکـود شـدید حاکم بر بازار مسـکن بـه دلیل افزایش شـدید 
قیمت هـا و همچنیـن کاهـش قـدرت خرید مسـکن از محل 
وام مسـکن اسـت.افت شـدید معامـالت نوروزی مسـکن / 
 فقـط 2500 واحـد مسـکونی در فروردیـن مـاه معاملـه شـد 
بـر اسـاس اعـالم سـامانه کـد رهگیـری معامـالت امـالک 
تهـران، در  امـالک اسـتان  اتحادیـه مشـاوران  بـه  وابسـته 
فروردیـن مـاه امسـال تنهـا 2 هـزار و 500 فقـره معامـالت 
مسـکن در پایتخـت بـه ثبـت رسـید. ایـن در حالـی اسـت 
کـه اگرچـه همـواره در ماه هـای فروردیـن بـه دلیـل تعطیـل 
بـودن نیمـی از مـاه، آمار معامالت مسـکن با کاهش شـدید 
روبـه رو اسـت، امـا در فروردیـن سـال 94، تعـداد معامالت 

4 هـزار و 100 واحـد، در فروردیـن سـال 95 تعـداد معامالت 
مسـکن 4 هزار و 200 واحد و در فروردین 9۶ معادل 4 هزار 
و 300 واحـد مسـکونی و در فروردیـن 97 تعـداد معامـالت 
مسـکن بیـش از 5 هـزار و 500 واحد مسـکونی بوده اسـت.

همچنیـن فرابـورس ایران در گزارشـی در خصـوص وضعیت 
معامـالت ایـن بـازار در فروردیـن مـاه امسـال، اعـالم کـرد: 
اوراق گواهـی حـق تقدم تسـهیالت مسـکن اعـم از نمادهای 
معامالتی »تسـه« )اوراق تسـهیالت مسـکن صـادره از بانک 
عامـل بخش مسـکن( و »تملی« )اوراق تسـهیالت مسـکن 
صـادره از بانـک ملـی( بـا مبادلـه 720 هـزار برگـه بـه ارزش 
3۶ میلیـارد و 500 میلیـون تومـان، نسـبت بـه مدت مشـابه 
سـال گذشـته، افزایـش 2 درصـدی در حجـم و کاهـش 17 
درصـدی در ارزش معامـالت را داشـته اسـت.این در حالـی 
اسـت کـه کل شـاخص های فرابـورس در فروردیـن امسـال 
نسـبت بـه مدت مشـابه سـال گذشـته صعـود ۶03 درصدی 
در حجـم و افزایـش 178 درصـدی در ارزش معامـالت را 

شـاهد بوده اسـت.

مدیـرکل دفتـر بهبـود تغذیـه جامعـه وزارت بهداشـت، درمان و 
آمـوزش پزشـکی گفت: حدود یـک چهارم زنان سـنین باروری 
)15 تـا 49 سـال( و بیشـتر از یـک سـوم کـودکان زیـر 2 سـال 
کشـور بـه کمبـود آهن و کـم خونی ناشـی از آن مبتال هسـتند.

زهـرا عبداللهـی در گفـت و گـو بـا خبرنگار حـوزه سـالمت ایرنا 
افـزود: چنانچـه بـرای سـاختن گلبـول هـای قرمز خـون، آهن 
بـه مقـدار کافـی در دسـترس نباشـد، ابتدا فـرد از ذخائـر آهن 
بـدن خـود اسـتفاده مـی کنـد و زمانـی کـه کمبـود آهـن ادامه 
یابـد، ذخائـر بـدن تخلیـه مـی شـود و کـم خونـی فقـر آهـن 
بـروز مـی کنـد.وی ادامـه داد: کـم خونی فقـر آهن بـا عوارضی 
ماننـد کاهـش مقاومت بـدن در برابـر عفونت، بهره هوشـی کم 
در کـودکان، پاییـن بـودن قـدرت یادگیری در کـودکان و کاهش 
ظرفیـت و تـوان کاری همـراه اسـت و کـم خونـی مادربـاردار به 
دلیـل کمبـود آهن سـبب تاخیر رشـد جنیـن، تولد نـوزاد باوزن 
کـم )کمتـر از 2500گـرم( و افزایـش مـرگ و میر حیـن زایمان 
مـی شـود چرا کـه از دسـت دادن خون بـه هنگام زایمـان برای 
مـادری که دچار کم خونی شـدید اسـت بسـیار خطرنـاک بوده 

آژیر قرمز برای اوراق
 تسهیالت مسکن

هار
گلب

س: 
عک

رنا
 ای

س:
عک

طهماسـب بـدرود از اصالح طلبـان جیرفتـی کـه چنـدروز قبل در 
قالـب یـک شـعر جواب شـعر علیجـان سـلیمانی »شـماله« را 
کـه خطـاب بـه ابوذرعطاپـور فرمانـدار جدیـد جیرفـت بـود را 
داده بـه »کاغذوطن«گفت:»رفتـن نـزد فرمانـدار صنفی نیسـت 
باشـند.«وی  داشـته  دیـدار  فرمانـداران  بـا  و همـه می تواننـد 
افزود:»اصولگراهـا و مغازه دارهـا هم می توانند به دیـدار فرماندار 
جدید بروند و این مشـکلی نیسـت اما اینکه یک گـروه دیداری 
با مقام عالی دولت در شهرشـان داشـته باشـند و عده ای نسبت 
بـه این مسـاله واکنش نشـان دهند خوب نیسـت ما بـه دنبال 
اتحـاد هسـتیم و آقای سـلیمانی هم چندروز پیـش در واکنش 
دیـدار جمعـی از اصالح طلبـان بـا آقـای عطاپـور شـعری را در 
فضای مجازی منتشـر کرد که جوابش را در همان فضا با شـعر 
دادم و تمـام شـد مالقـات بـا فرمانـدار هم حـق مـا بود.«بدرود 
تصریح کرد:»اینکه فرماندار گفت من نماینده شـما هسـتم اگر 
فـردا اصولگراهـا هم بـه دیدارش برونـد همین را بـه آنها خواهد 
گفـت زیـرا او وظیفـه خاصـی ندارد.«رهبر هم گفتنـد دو جریان 
اصالح طلـب و اصولگـرا دوبـال یـک پـرواز هسـتند.«بدرود بـا 
اشـاره به اینکه من نمی دانم چه کسـی این جلسـه را هماهنگ 
کـرده بـود اضافه کرد:»من دقایق آخر رسـیدم و حـدود 150 نفر 
از اصالح طلبـان جیرفـت در ایـن نشسـت حضور داشـتند، اینکه 
می گوینـد خیلـی از اصالح طلبـان از ایـن جلسـه دلخـور شـدند 
فرافکنـی اسـت و نمی شـود گفت اگر من دعوت نشـدم کسـی 
نبـود هر کسـی یـک سـهمی دارد و نباید این را بـه جمع تعمیم 
دهیـم، فایض فرخی و یک جمع دیگـر هم قبال به دیدار عطاپور 
رفتنـد شـاید فـردا هـم گروهی از یـک فامیل دیگـر به دیـدار او 
برونـد، البتـه تعداد نفراتـی که فرخی را همراهمـی می کردند کم 

بـود ولـی در ایـن جلسـه بیـش از 150نفـر حضور داشـتند حتما 
وقتـی چنیـن جمعیتـی را می بینـی ده یـا دوازده نفر به چشـم 
نمی آیند از این رو جلسـات دیگر پوشـش خبری داده نشدند.«

راه اندازی تیم وحدت و دوستی جیرفت 
و عنبرآباد با پنج گنج

وی خطـاب به»کاغذوطن«گفت:»مـن نمی دانـم شـما نگـران 
چـی هسـتید؟ اینکـه اصالح طلبـان بـه دیـدار فرمانـدار رفتند یا 
چـرا گروهـی از اصالح طلبـان نرفتند.جیرفـت شـهر پرآشـوبی 
اسـت زمانـی که آقـای حجتی را به سـمت فرمانـداری منوجان 
انتخـاب کردنـد مشـکالت زیـادی پیـش آمـد و رایزنی هـای 

زیـادی کردیـم تـا او بعنـوان کسـی کـه از جیرفـت و عنبرآبـاد 
مـی رود پذیرفته شـود ما داعیه دار این هسـتیم جنوب مسـتقل 
شـود امـا بحث هـای ناسیونالیسـتی پشـت ایـن قضیه اسـت.

ابـوذر عطاپـور کـه نسـبتی بـا من نـدارد بلکه دوسـت سیاسـی 

مـن اسـت بـا قابلیت هایـی کـه در وجـود ایشـان می بینـم پـل 
ارتباطـی مـا بـا کهنـوج و پنـج گنـج می شـود نباید ایـن وحدتی 
را کـه در حـال شـکل گرفتـن اسـت بـا دامـن زدن بـه چنیـن 
مسـائلی خـراب کنیـم بایـد کمک کنیـم و ایـن حایـل را از بین 
جیرفـت و پنـج گنـج برداریم، بگذاریـم اتفاقات خوبـی در آینده 
رقـم بخـورد. مـا مدعـی هسـتیم شـمال کرمـان حـق جنـوب 
را می خـورد البتـه مـن مدعـی نیسـتم ولـی می گوییـم جنـوب 
بایـد مسـتقل شـود اما  آنقدر تفرقه رشـد کـرده که بـه منازلمان 
راه پیـدا کـرده کـه بـد اسـت عنبرآبـادی می گویـد چـرا جیرفتی 
می آیـد عنبرآبـاد و کهنوجـی می گوید چـرا عنبرآبادی آمـد. این 
احساسـات خـوب نیسـت بـه نسـل بعـدی منتقـل می شـود و 
جوانان مـان گنـاه دارنـد  نبایـد آینـده آنهـا را خراب کنیـم اجداد 
مـا با هـم زندگـی می کردنـد قدیمی هـای ما پنج شـش نفری 
زیـر یـک لحـاف شـب را بـه صبـح می رسـاندند چـه شـده کـه 
کهنـوج تا جیرفـت اینقـدر فاصلـه دارد ولی نمی توانیـم یکدیگر 
را تحمـل کنیم؟بـرای بـرون رفـت از ایـن فضـای فکـری بسـته 
بایـد کمـک کنیـم ابـوذر عطاپـور جیرفـت بمانـد و مراوداتـی بـا 
دیگر شهرسـتان ها داشـته باشـیم االن سـعید امیری نسب یک 
جیرفتـی اصولگراسـت کـه بـه کهنوج رفتـه چطـور می تواند آنجا 
بماند؟قـرار اسـت یـک تیم با عنـوان وحدت و دوسـتی جیرفت 
و عنبرآبـاد بـا پنج گنـج را بزودی راه اندازی کنیم البته قرار اسـت 
دکتـر حمـزه نماینده شهرسـتان های جنوبی پنج شـنبه بیایند تا 
بـا وی مشـورت کنیـم  تا وحدت بصورت رسـمی اتفـاق بیفتد.«

قصدم نصیحت عطاپور بود 
پاسخ هیچکس را نمی دهم

علیجـان سلیمانی»شـماله«به»کاغذوطن«گفت:»من در ایـن 
جلسـه حضـور نداشـتم امـا وقتـی اخبـار مربـوط بـه آن را در 
فضـای مجـازی دیـدم گفتـم ایـن طـرز فکر اصـال بـرای اتحاد 
نیسـت. مگـر می شـود یـک فرمانـدار بگویـد مـن بـا مخالفان 
اصالح طلـب  و  اصالح طلبـم  نـدارم،  مماشـاتی  هیـچ  دولـت 
می مانـم ایـن حرف هـا را کـه دیـدم خواسـتم با این شـعر وی 
را نصیحـت کنـم و بگویم  جیرفت یک شـهر سیاسـی اسـت و 
ایـن اندیشـه بـه درد اینجا نمی خـورد، واقعا هدف مـن این بود 
تـا تلنگـری بـه فرماندارجـوان بزنم که بـا برقرار کـردن تعادل با 
همه تعامل داشـته باشـد اما یک بـاره دیدم حـدود دوهزارپیام  
و ده هـزار کامنـت و ده هـا جوابیـه در پاسـخ بـه مـن منتشـر 
شـده یکـی از مـن طرفـداری کـرده و دیگـری مخالفـت.«وی 
افزود:»امینـی روش شـش سـال در ایـن شـهر فرمانـدار بـود 

اصالح طلـب بـود، اطالح طلـب مانـد  و اصالح طلـب عمـل کـرد 
اماهیچوقـت حرفـش را نـزد و اینکـه من بـه وی لقب چرچیل 
دادم ومانـدگار شـد کـه درسـت هـم بـود امـا ایـن بچـه متولد 
شـصت که ما برای ورودش شـعر خواندیم و خوش آمد گفتیم 
حتـی از اسـتاندار بخاطر انتخابش تشـکر کردیم امـا توقع این 

حرف هـا را از او نداشـتیم و بـرای اینکـه ضربه نخورد این شـعر 
را نوشـتم، مـن بـا عمـوی فرماندار از قدیم دوسـت بـودم و اگر 
قصـد تخریب داشـتم کـه همه قلم مرا می شناسـند و می دانند 
این گونه نمی نوشـتم و کسـی هم نمی توانسـت جوابـم را بدهد 
به کسـی توهین نکردم همـه جنوبی ها فرزنـدان جیرفتند .اگر 

دیدار فرماندار جیرفت با برخی افراد واکنش هایی را در فضای مجازی به دنبال داشت که پای شعرا را به میدان باز کرد

الف رفاقت با نماینده دولت

چنـدروز قبـل گروهـی تحـت عنـوان اصـالح طلبـان جیرفتـی بـه دیدارسرپرسـت جدیـد فرمانـداری ایـن 
شهرسـتان رفتنـد، عطاپـور هـم کـه در عمـل انجام شـده قـرار گرفته بـود از میهمانان سـرزده خود اسـتقبال 
کـرد. طبـق خبرهایـی که به »کاغذوطن«رسـیده برخی افراد البته جدا از موسـپیدان جمع برای نزدیک نشـان 
دادن خـود بـه فرماندار جدید و منتسـب کـردن او به خود اقـدام به بزرگنمایی بعضی گفـت و گوهای ردبدل 
شـده ایـن نشسـت در فضای مجـازی کردند تا بتواننـد از این آب گل آلـود ماهی بگیرند.این در حالی اسـت 
کـه اسـتخوان خردکـرده های اصالحـات جیرفت از این نشسـت بی خبر بودند. عطاپور مطالب منتشـر شـده 

در فضـای مجـازی را تکذیـب و براتحـاد و همدلی بیشـتر احزاب در جیرفـت تاکید کرد.

بـه  جیرفـت  فرمانـداری  سرپرسـت  عطاپـور 
انتشـار مطالبـی غیـر واقعـی در فضـای مجازی 
اشـاره و ضمـن رد ایـن مطالـب از سـوی خـود 
مـن  هـدف  به»کاغذوطـن« گفت:»مهم تریـن 
خدمـت بـه مـردم در سـایه اتحـاد و حرکت در 
مسـیر دسـتورات مقـام معظم رهبری اسـت.«

الهام پی پر
دبیر تحریریه/کاغذ  وطن
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هل

س: 
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روزنامه های دیروز

اداره کل ثبت اسناد وامالک استان کرمان
اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک جیرفت

هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و 
سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی-آگهی موضـوع مـاده3 قانون و 
مـاده 13آئیـن نامـه قانـون تعییـن  تکلیـف وضعیت ثبتـی واراضی و سـاختمان 
فاقـد سـند رسـمی برابـر رای شـماره1397۶03190140070۶8 -97/12/13 هیات 
دوم موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای فاقد 
سـند رسـمی مسـتقر در واحـد  ثبتی حـوزه ثبت ملـک جیرفت تصرفـات مالکانه 
بالمعـارض متقاضـی آقای  هادی سـاالری طوحان  فرزندایاز بشـماره شناسـنامه 
74صـادره از جیرفـت درششـدانگ یـک بـاب خانـه بـه مسـاحت490متر مربـع 
پـالک - فرعـی از 8- اصلـی مفروز و مجزی شـده از پـالک - فرعی از8- اصلی 

قطعـه یـک واقـع دراراضی گز آبـاد  جیرفـت بخش45کرمان خریـداری از مالک 
رسـمی  آقـای مونـس سـنجری جبالبـارز محـرز گردیـده اسـت.لذا بـه منظـور 
اطـالع عمـوم مراتـب دردو نوبـت بـه فاصلـه 15 روزآگهـی مـی شـود در صورتـی 
کـه اشـخاص نسـبت به صـدور سـند مالکیـت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند 
مـی تواننـد از تاریـخ انتشـار اولیـن آگهـی بـه مـدت دو مـاه اعتـراض خـود را به 
ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید، ظـرف مـدت یـک مـاه از تاریخ تسـلیم 
اعتـراض ،دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضایـی تقدیـم نماینـد . بدیهی اسـت 
در صـورت انقضـای مـدت مذکـور و عـدم وصـول اعتـراض طبـق مقررا ت  سـند 
مالکیـت صـادر خواهدشـد . تاریـخ انتشـار نوبـت اول:98/02/04- تاریخ انتشـار 

نوبـت دوم: 98/02/18
جواد فاریابی- رئیس ثبت اسناد امالک – م الف :33

رق
ب

مه
بی

بانـد فـرود اضطـراری در  مسـعود جمیلـی گفـت: 
هـای  دسـتگاه  حضـور  بـا  قلعـه گنـج  شهرسـتان 
راهـداری جنـوب کرمـان، آمـاده سـازی و احـداث 
مـی شـود.مدیر کل راهـداری و حمـل و نقـل جاده 
ای جنـوب کرمـان، در گفـت و گـو بـا شبسـتان بـه 
اداره کل  ورود  بـر  مبنـی  کرمـان  اسـتاندار  دسـتور 
راهـداری و حمـل و نقـل جاده ای جنـوب به منظور 
احـداث بانـد فـرود اضطـراری در  شهرسـتان قلعـه 
گنـج اشـاره کـرد و گفـت: قـرار  شـد ایـن اداره کل، 
بـا هـدف کمـک بـه احـداث بانـد فـرود اضطـراری 
بالگـرد و هواپیمـای سـم پاش یـک بانـد در منطقـه 
زه گشـت بخـش مرکـزی  قلعـه گنـج وارد عمـل 
شـود. مسـعود جمیلـی، ابـراز داشـت: هـم اکنـون 
اداره  محوریـت  بـا  راهـداری  سـنگین   10دسـتگاه 
راهـداری شهرسـتان قلعـه گنـج در حـال فعالیـت 
اسـت.مدیر کل راهـداری و حمـل و نقـل جـاده ای 
جنـوب کرمـان، اضافـه کـرد: بـا توجـه به حجـم کار 
و محدودیـت زمـان مـورد نیاز بـرای بهره بـرداری از 
بانـد، ایـن رونـد بـا جدیت در حـال پیگیری اسـت.

وی، بیـان داشـت: با توجه بـه نیاز شهرسـتان قلعه 
بانـدی  بایسـتی  اضطـراری،  فـرود  بانـد  بـه  گنـج 
بـه متـراژ ۶0 هـزار متـر مربـع بـه منظـور فـرود و 
برخواسـتن هواپیماهـای کوچـک امـدادی بـه ویژه 
سـم پـاش احـداث  شـود.جمیلی، خبـرداد و گفت: 
محـل  بـه  بسـتر  تسـطیح  بـرای  مصالـح  حمـل 
احـداث بانـد بـا کامیون هـای اعزامی از شهرسـتان 

هـای جنوبـی در حـال انجـام اسـت.

باند فرود اضطراری  
در قلعه گنج 

احداث می شود

خبر

دامداران دام های خود را 
از حوزه تاالب جازموریان خارج کنند

اتصال فاز اول نیروگاه خورشیدی 
قلعه گنج به برق سراسری

کمبود نیروی انسانی 
در بیمه شعبه عنبرآباد

از مراتـع  تاکنـون مبـارزه در 2 هـزار هکتـار 
اسـت.وی  شـده  انجـام  شهرسـتان ها  ایـن 
بـا اعـالم اینکه منطقـه جازموریان بیشـتر در 
خطـر هجـوم ملخ ها قـرار گرفته اسـت اظهار 
کـرد: ملخ هـای در ایـن منطقـه تخم ریـزی 
کرده انـد هنـوز پـوره )بـدون بـال( هسـتند.

سـلطانی بیـان کـرد: اگر ایـن ملخ هـا بال در 
بیاورنـد خطرنـاک می شـوند ممکـن اسـت 
بجـای دیگـر برونـد و خسـارت ایجـاد کننـد.

همچنیـن روابط عمومـی سـازمان کشـاورزی 
جنـوب کرمـان اعـالم کرد: بـا توجه بـه لزوم 
مبـارزه شـیمیایی بـه صورت هوایـی و زمینی 
بـا ملـخ صحرایـی در حوزه تـاالب جازموریان 
دامـداران محترم نسـبت به خـروج دام های 
خـود از منطقـه، از تاریـخ چهـارم اردیبهشـت 
اقـدام کننـد.  مـاه 98 بـه مـدت یـک مـاه 

جـزو  کـه  گنـج  قلعـه 
مناطـق  محروم تریـن 
می رفـت  شـمار  بـه  ایـران 
بنیـاد  سـرمایه گذاری  بـا 
بزرگ تریـن  راه انـدازی  بـا  و  مسـتضعفان 
 4 نیـروگاه  و سـاخت  خاورمیانـه  بـزداری 
اقتصـاد  شـهر  بـه  خورشـیدی  مگاواتـی 
مقاومتـی ایـران تبدیـل شـد اگر تـا همین 
چنـد وقـت پیـش از قلعـه گنـج بـه عنـوان 
نـام  کم برخـوردار  و  محـروم  منطقـه ای 
ایـن  تنهـا  نـه  حـاال  امـا  می شـد،  بـرده 
تبدیـل  اقتصـاد مقاومتـی  بـه مظهـر  شـهر 
پایلـوت  عنـوان  بـه  بلکـه  اسـت  شـده 
سـازمان ها  بـزرگ  طرح هـای  از  بسـیاری 
و نهاد هـای خدمت رسـان انقـالب اسـالمی 
ایـران کـه  از  نقطـه ای  می آیـد.  شـمار  بـه 

صنعتـی  مرکـز  راه انـدازی  عظیـم  پـروژه 
بـا  مسـتضعفان  بنیـاد  همـت  بـه  بـزداری 
بزرگ تریـن  کـه  بـز  رأس   500 هـزارو   ۶
می شـود  محسـوب  خاورمیانـه  بـزداری 
سـال  در  روسـتایی  سـند   2000 اعطـای  و 
و  عمرانـی  طرح هـای  افتتـاح  و  گذشـته 
تولیـدی در روسـتا های سـخت گـذر و دور 
افتـاده جهلـدر و بنگـرون شـامل امکانـات 
بهداشـتی، آموزشی، کشـاورزی و دامداری 
کـه موجـب زندگـی دوبـاره در ایـن مناطق 
از  گوشـه ای  فقـط  سـال جاری  در  شـده، 
خدمـات ارائه شـده به سـاکنان آن اسـت. 
امـا کار بـه همین جـا و همیـن حـد ختـم 
نشـده و حـاال یـک مـگاوات از نیـروگاه 4 
بـه شـبکه  و  افتتـاح  مـگاوات خورشـیدی 

شـد.  متصـل  بـرق  سراسـری 

رؤسـای  دیـروز  صبـح 
و  اجتماعـی  تامیـن  ادارات 
اجتماعـی  رفـاه  و  تعـاون،کار 
فرمانـداری  سرپرسـت  بـا 
کردنـد. گفتگـو  و  دیـدار   عنبرآبـاد 

مشـایخی  دیـدار  ایـن  حاشـیه  در 
کمبـود  از  اجتماعـی  تامیـن  اداره  رییـس 
گفـت. شـعبه  ایـن  انسـانی   نیـروی 

اینکـه  بـه  توجـه  بـا  افـزود:  مشـایخی 
اجتماعـی  تامیـن  اقمـاری  شـعبه 
شـده  بیمـه  نفـر   3000 حـدود  عنبرآبـاد 
بگیـر  مسـتمری  ۶00نفـر  حـدود  و 
دارد،کمبـود نیـروی انسـانی در ایـن شـعبه 
خدمت رسـانی  رونـد  در  تاخیـر  باعـث 
می شـود. عزیـز  همشـهریان   بـه 

کار  اداره  رییـس  سـاالری  ادامـه  در 

ارائـه کـرد، اداره  ایـن  از عملکـرد   گزارشـی 
هماهنگـی  از  رییسـی  محمـود  پایـان  در 
تامیـن  کل  اداره  بـا  الزم  پیگیری هـای  و 
نیـروی  جـذب  جهـت  اسـتان  اجتماعـی 
تامیـن  اقمـاری  شـعبه  بـرای  انسـانی 
داد.همچنیـن  خبـر  عنبرآبـاد  اجتماعـی 
وی افزود:خدمت ر سـانی بـه همشـهریان و 
جلـب رضایـت مردم شـریف عنبرآبـاد  باید 
در اولویـت کاری تمامـی ادارات شهرسـتان 
باشـد. زندگـی در جامعـه نويـن و در محيط 
داشـتن  بـدون  امـروزی  پويـای  بسـيار 
پوشـش های بیمـه ای کافـی و مناسـب هم 
در  بسـته  هـاي  بـا چشـم  زدن  چـون گام 
محيطـي پرتالطـم و تاريـک اسـت. اهميت 
ايـن موضـوع بـرای موسسـات اقتصادی به 
مراتـب بيشـتر و غيـر قابـل اغمـاض اسـت.

روزنامه پیام ما
اسنادی منتشر شده که گویای این است خسارت بارش های اخیر پیش بینی 

شده بوده اما مورد توجه جدی قرار نگرفته است. 

روزنامه ندای وحدت
از افزایش دوبرابری تخت های بیمارستانی کرمان در ده سال آینده خبر داد.

هفته نامه سمنگان
خبر داد: صد در صد اراضی دولتی انار تثبیت مالکیت شده اند.

روزنامه آفتاب یزد
از تشکیل کمیته تهاتر بین ایران و عربستان خبر داد.

مدیـرکل دفتـر بهبـود تغذیـه جامعـه وزارت بهداشـت، درمان و 
آمـوزش پزشـکی گفت: حدود یـک چهارم زنان سـنین باروری 
)15 تـا 49 سـال( و بیشـتر از یـک سـوم کـودکان زیـر 2 سـال 
کشـور بـه کمبـود آهن و کـم خونی ناشـی از آن مبتال هسـتند.

زهـرا عبداللهـی در گفـت و گـو بـا خبرنگار حـوزه سـالمت ایرنا 
افـزود: چنانچـه بـرای سـاختن گلبـول هـای قرمز خـون، آهن 
بـه مقـدار کافـی در دسـترس نباشـد، ابتدا فـرد از ذخائـر آهن 
بـدن خـود اسـتفاده مـی کنـد و زمانـی کـه کمبـود آهـن ادامه 
یابـد، ذخائـر بـدن تخلیـه مـی شـود و کـم خونـی فقـر آهـن 
بـروز مـی کنـد.وی ادامـه داد: کـم خونی فقـر آهن بـا عوارضی 
ماننـد کاهـش مقاومت بـدن در برابـر عفونت، بهره هوشـی کم 
در کـودکان، پاییـن بـودن قـدرت یادگیری در کـودکان و کاهش 
ظرفیـت و تـوان کاری همـراه اسـت و کـم خونـی مادربـاردار به 
دلیـل کمبـود آهن سـبب تاخیر رشـد جنیـن، تولد نـوزاد باوزن 
کـم )کمتـر از 2500گـرم( و افزایـش مـرگ و میر حیـن زایمان 
مـی شـود چرا کـه از دسـت دادن خون بـه هنگام زایمـان برای 
مـادری که دچار کم خونی شـدید اسـت بسـیار خطرنـاک بوده 

و ممکـن اسـت موجـب مـرگ مـادر شـود.عبداللهی در رابطه با 
پیامدهـای کم خونی، گفت: در صورت نبود پیشـگیری و کنترل 
الزم، پیامدهـای نامطلـوب اجتماعی، اقتصـادی بوجود می آید، 
کمبـود آهـن در برنامـه غذایی روزانـه، پایین بـودن جذب آهن 
رژیـم غذایـی )غذاهـای گیاهی مثـل غالت ،حبوبات و سـبزی 
هـا(، عـادات و الگوهـای نامناسـب غذایی ماننـد مصرف چای 
همـراه بـا غـذا یـا بالفاصله بعـد از غذا یا اسـتفاده از نـان هایی 
کـه در تهیـه آن هـا از جـوش شـیرین اسـتفاده شـده از علـل 
کمبود آهن در بدن اسـت.این متخصص تغذیه، شـروع نکردن 
بـه موقـع تغذیـه تکمیلی یا نامناسـب بـودن آن، تخلیـه ذخائر 
آهـن در بـدن زنـان بـه علـت بـارداری هـای مکـرر و بـا فاصله 
کمتـر از 3 سـال، ابتـالء به آلودگی های انگلـی مانند کرم قالب 
دار، ژیاردیـا و ماالریـا، بیمـاری هـای عفونـی مکـرر بخصـوص 
بیمـاری های اسـهالی و عفونت های تنفسـی بـه دلیل کاهش 
اشـتها را از دیگـر علـل کاهـش جـذب مـواد مغذی دانسـت که 
موجـب کمبـود آهن مـی شـود.عبداللهی اضافه کـرد: دفع زیاد 
آهـن بـه دلیـل خونریـزی شـدید در دوران قاعدگی یـا بیماری 
هـای دسـتگاه گـوارش مثـل زخـم معـده و زخـم اثنـی عشـر، 
هموروییـد )بواسـیر( نیـز از دیگـر علل کمبـود آهن اسـت.وی، 
ضعـف عمومی، خسـتگی مزمن، کم حوصلگی، حساسـیت به 
سـرما، تحریـک پذیـری و تغییـرات رفتاری و گوشـه گیـری در 
کـودکان و افسـردگی ، رنـگ پریدگـی، سـردرد، سـرگیجه، بـی 
خوابـی، تـاری دیـد و آمادگی بـرای سـرماخوردگی، عفونت، بی 
اشـتهایی، سـوء هاضمه و در مراحل پیشـرفته تر، تنگی نفس 
بـه همـراه تپـش قلـب را از نشـانه های کـم خونی دانسـت که 
بایـد در صـورت وجـود عالئـم کم خونید بـه پزشـک مراجعه تا 
ضمـن آزمایـش خـون، درمـان زیـر نظـر پزشـک انجام شـود.

غذاهای سرشـار از آهن
مدیـرکل دفتـر بهبود تغذیه جامعـه وزارت بهداشـت، درمان و 
آمـوزش پزشـکی در مـورد غذاهای سرشـار از آهـن، گفت: در 
مـواد غذایـی دو نـوع آهـن وجـود دارد، آهـن هم در گوشـت 
قرمـز، ماهـی، مـرغ و جگر وجـود دارد و معموال نسـبت کمی 
از کل آهـن دریافتـی را تشـکیل مـی دهـد و از قابلیت جذب 
باالیـی برخـوردار اسـت و در حـدود 30-20 درصـد آن جـذب 
مـی شـود. عبداللهـی افـزود: آهـن غیرهـم در منابـع گیاهی 
ماننـد غـالت، حبوبـات، سـبزی های سـبز تیره مثل اسـفناج 
و جعفـری، انواع مغزها )پسـته، بـادام، گردو و فنـدق(، انواع 
خشـکبار برگـه هلو، آلـو، زردآلـو، خرما، کشـمش و همچنین 
زرده تخـم مـرغ وجـود دارد.بـه گفتـه مدیـرکل دفتـر بهبـود 
تغذیـه جامعه وزارت بهداشـت، اسـتفاده از مـواد غذایی آهن 
دار مثـل گوشـت قرمـز، مـرغ، ماهـی، تخـم مـرغ و سـبزی 
های سـبز بـرگ مثل جعفـری، کاهو، برگ چغنـدر و حبوبات 
ماننـد عـدس و لوبیـا در برنامـه غذایـی روزانـه باعـث جبران 
کمبـود آهـن می شـود.وی افزود: اسـتفاده از انواع خشـکبار 
ماننـد برگـه آلـو، زرد آلـو، انجیـر خشـک و کشـمش وخرمـا 
بـه عنـوان میـان وعـده در برنامه غذایـی کـودکان و نوجوانان 
وزنـان بـاردار، پرهیز از نوشـیدن چای یک سـاعت قبل و یک 
تـا دو سـاعت بعـد از صـرف غـذا، خـوردن سـبزی هـای تازه 
مثـل سـبزی خوردن و سـاالد )کلـم، گل کلم، گوجـه فرنگی، 
فلفـل دلمـه ای، کاهـو( و میـوه هـای تـازه مثـل مرکبـات 
پـس از غـذا، اسـتفاده نانوایـان از خمیـر ورآمـده بـرای تهیـه 
نـان، اضافـه کـردن مقـدار کمـی گوشـت بـه غذاهـای گیاهی 
بـرای افزایـش جـذب آهـن را از دیگـر راه های اساسـی برای 

پیشـگیری از کـم خونی اسـت.

یک چهارم زنان کشور 
کم خونی دارند

سراسری

استانی

استانی

سراسری

حرف هـا را از او نداشـتیم و بـرای اینکـه ضربه نخورد این شـعر 
را نوشـتم، مـن بـا عمـوی فرماندار از قدیم دوسـت بـودم و اگر 
قصـد تخریب داشـتم کـه همه قلم مرا می شناسـند و می دانند 
این گونه نمی نوشـتم و کسـی هم نمی توانسـت جوابـم را بدهد 
به کسـی توهین نکردم همـه جنوبی ها فرزنـدان جیرفتند .اگر 

مـن شـعری گفتـم خطابـم به بـدرود نبـود بلکـه مخاطب من 
فرمانـدار بـود مـن گفتـه ام من به حـکام نامه می نویسـم و هر 
شـاعری کـه پاسـخ بدهـد جواب نمی دهـم ، من جواب کسـی 
را نمی دهـم البتـه بـدرود اسـتاد مـن بـوده و  احتـرام او را نگه 
داشـتم و برخی دوسـتان اشـعاری را برای وی نوشـته بودند به 

طرفـداری از مـن کـه مانـع از انتشـارش شـدم، بعضی هـا هـم 
اشـعاری در جواب من نوشـتند که مشـکل وزن و...داشت بهتر 
اسـت اول دوسـتان اصول شـعر را یاد بگیرنـد. البته بعضی ها 
بـه خیـال اینکه بتوانند از  فرماندار پولی بگیرند ادعای دوسـتی 
کـرده انـد و اخبـاری را در فضـای مجـازی انتشـار دادنـد.«

بهتر است فقط شنونده باشیم
امینـی روش فرمانـدار سـابق جیرفت بـه »کاغذوطـن« گفت: 
»اعتقـاد دارم بیـش از هـر چیـزی کشـور، اسـتان و شـهر مـا 
بـه آرامـش نیاز دارد ما مشـکالت زیادی در سـطح شهرسـتان 
داریـم و حـق ایـن اسـت کـه وقـت ما صرف مشـکالت شـهر 
شـود.«وی تصریـح کرد:»چیـزی کـه می توانـد کمـک کنـد 
مـا بـر مشـکالت غلبـه کنیـم همدلـی و صمیمیـت و تحمـل 
همدیگـر اسـت و در ایـن مـورد اظهار نظـری نمی کنـم اما این 
دو مـورد را بهتـر دیـدم بگویـم گروه هایـی نظراتـی دارنـد و ما 
بهتـر اسـت بـه عنـوان دسـتگاه اجرایـی باید شـنونده باشـیم 
و بـه ایـن مسـائل کمتـر دامـن بزنیـم بیشـترین ضربـه را از 
همیـن اختالفـات، تفرقه هـا و دودسـتگی ها خوردیـم امـروز 
مـا در بحث هـای  داریـم مـردم  بـا همـه ظرفیت هایـی کـه 
مختلـف مشـکل دارنـد و اکنون به عنوان یک شـهروند توصیه 
می کنـم درکنار هم باشـیم روزهای سـختی در پیـش داریم.«

عطاپور بر همدلی احزاب تاکید کرد
عطاپـور سرپرسـت فرمانـداری جیرفـت بـه انتشـار مطالبـی 
غیـر واقعـی در فضـای مجازی اشـاره و ضمـن رد این مطالب 
هـدف  گفت:»مهم تریـن  به»کاغذوطـن«  خـود  سـوی  از 
مـن خدمـت بـه مـردم در سـایه اتحـاد و حرکـت در مسـیر 
دسـتورات مقـام معظـم رهبری اسـت. امـروز نباید در مسـیر 
تفرقـه کـه همـان مسـیر دشـمن اسـت، حرکـت کـرد چـرا که 
بـرای رسـیدن بـه اهـداف جامعـه نیـاز بـه وحـدت و همدلی، 
مـردم و مسـووالن اسـت. در قـرآن آمـده اسـت کـه بـا هـم 
نـزاع نکنیـد کـه سسـت می شـوید و ابهت شـما از بیـن برود، 
از ایـن رو همـه مـردم و مسـووالن بایـد بـه سـمت وحـدت 
حرکـت کننـد و از تفرقـه و نفـاق بپرهیزنـد.«وی ادامـه داد:» 
انقالبـی بـودن و شایسـته سـاالری مهم تریـن اصـل انتخـاب 
مدیـران اسـت از ایـن رو با در نظـر گرفتن این اصـول مدیران 
شایسـته انتخـاب مـی شـوند.« ابوذرعطاپور وزیری به انتشـار 
مطالبـی در فضـای سـایبری و شـبکه های اجتماعـی کـه بـه 
نقـل از  خـودش مبنـی بـر حمایـت وی از یـک جناح منتشـر 
شـده بـود اشـاره و آنها را تکذیـب و بر اتحاد و همدلی بیشـتر 
احـزاب در جیرفـت تاکیـد کـرد.« او ادامه داد:»دشـمن امروز 
دنبـال ایجـاد تفرقـه و تزریـق روحیـه نفـاق در جامعه بـوده تا 
بـا از بیـن بـردن وحـدت، بـه اهداف شـوم خـود برسـد از این 
رو مـردم و مسـووالن بایـد هوشـیار باشـند تا در مسـیر تفرقه 
حرکـت نکننـد چـرا کـه ایـن مسـیر، نقشـه دشـمن اسـت.«

امینی روش فرماندار سابق جیرفت 
به»کاغذوطن«گفت:»اعتقاد دارم بیش از 

هر چیزی کشور، استان و شهر ما به آرامش 
نیاز دارد ما مشکالت زیادی در سطح 

شهرستان داریم و حق این است که وقت 
ما صرف مشکالت شهر شود.«وی تصریح 
کرد:»چیزی که می تواند کمک کند ما بر 

مشکالت غلبه کنیم همدلی و صمیمیت و 
تحمل همدیگر است و در این مورد اظهار 

نظری نمی کنم اما این دو مورد را بهتر 
دیدم بگویم گروه هایی نظراتی دارند و ما 
بهتر است به عنوان دستگاه اجرایی باید 

شنونده باشیم و به این مسائل کمتر دامن 
بزنیم بیشترین ضربه را از همین اختالفات، 

تفرقه ها و دودستگی ها خوردیم  امروز با 
همه ظرفیت هایی که داریم مردم ما در 

بحث های مختلف مشکل دارند و اکنون به 
عنوان یک شهروند توصیه می کنم درکنار 

هم باشیم روزهای سختی در پیش داریم.«

دیدار فرماندار جیرفت با برخی افراد واکنش هایی را در فضای مجازی به دنبال داشت که پای شعرا را به میدان باز کرد

الف رفاقت با نماینده دولت
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کشاورزی سنتی ؛ 
آب در هاون کوفتن است

نماینده شرق کرمان: تشکل های روستایی برای کشاورزان کارایی ندارند، جهادکشاورزی باید این تشکل ها را احیا کند

نبـود کشـاورزی مدرن و تشـکل های فعـال تعاونی های 
و  کشـاورزی  مشـکالت  عوامـل  جملـه  از  روسـتایی 
در نتیجـه درآمـد کـم کشـاورزان در کرمـان اسـت. از 
طرفـی ایـن مشـکالت بـر تولیـد و صـادرات محصوالت 
کشـاورزی نیـز تاثیـر می گذارد.کشـاورزان از نبود صنایع 
تبدیلـی و بسـته بندی مناسـب گالیـه دارنـد و برخـی 
مسـووالن نیـز معتقدنـد بـرای حـل این مشـکالت باید 
نظـارت  ایـن بخـش  بـر  بـه صـورت مسـتقیم  دولـت 
تعاونی هـای روسـتایی هـم فعالیـت  و  باشـد  داشـته 

پررنـگ تـری داشـته باشـند.

پای صحبت کشاورزان
عبـاس ایرانمنـش یکی از پسـته کاران کرمانی می گوید: 
مـوادی مثـل سـم  که کشـاورز خـودش بایـد آن را تهیه 
کنـد، اسـتاندارد کافی ندارنـد، مثال در همین چند سـال 
گذشـته، یـک نـوع سـم وارد می شـد کـه ما کشـاورزان 
آن را خریدیـم و همـه درخت هـای پسـته عقیم شـدند، 
نتیجـه چه شـد؟ مـا ماندیم و درخت هایـی که محصول 
نداشـتند. عـالوه بـر ایـن نـه تنهـا سـم گـران اسـت، 
پسـته ها را هـم بـا قیمـت کـم می خرنـد.  مـا بـه جـز 
ایـن مـورد مشـکالت زیـادی داریـم. بـه عنـوان نمونـه 
کـرم خراطـی کـه ایـن روزهـا بـه جـان درختـان پسـته 

افتـاده از شـمال بـه جنوب کشـور رسـیده اسـت.
محمـد حکمـت مـی گویـد: در حـال حاضـر هـر 70 روز 
یـک بـار آب بـه درختـان پسـته مـا می رسـد و نـه تنها 
فاصلـه زمانـی ایـن آبدهی  زیاد اسـت بلکـه، باید هربار 
هزینـه تعمیـر موتورپمـپ هـا را هـم پرداخـت کنیـم. 
همچنیـن آمـوزش و اطـالع رسـانی جهادکشـاورزی  به 
کشـاورزان اصـال مناسـب نیسـت، خیلـی از کشـاورزان 
نمی داننـد کـه در چـه وقتـی چـه محصولـی را کشـت 

کننـد تـا نتیجـه بگیرند

پدیده آب فروشی 
یکـی دیگـر از کشـاورزان ) ازکاغذوطن خواسـت نامش 
ذکـر نشـود( کـه بـه آب فروشـی رو آورده مـی گویـد: 
آن زمـان کـه کشـاورزی مـی کـردم، تسـهیالتی بـه من 
تعلـق نگرفـت تـا بتوانم آبیـاری قطره ای را بـرای زمین 
کشـاورزی خـود تهیـه کنـم، تـا زمانـی کـه پسـته تـازه 
کشـت اسـت مـی توانـد بـه صـورت قطـره ای آبیـاری 
شـود، امـا اگـر درختهـا بـزرگ شـوند، ایـن کار ممکـن 
نیسـت و یـا بـه راحتـی انجـام نمـی گیـرد. از آنجایـی 
کـه بسـیاری از زمیـن هـا شـبیه جو شـده بودنـد و آب 
بـه درخت هـا نمی رسـیدند تصمیـم گرفتم کشـاورزی را 

کنـار بگـذارم و بـه سـراغ آب فروشـی بـروم. 

قیمت افزایشی کارتن خرما
یکـی از صادرکننـدگان خرمـا هم که تمایلی بـه بیان نام 
خـود نـدارد می گوید: در اسـتان ما به پسـته بیشـترین 
اهمیـت را مـی دهنـد، انـگار نه انگار کـه خرما هم نقش 
مهمـی در صـادرات ایـن مملکـت دارد، عالوه بـر این ما 
در سـال گذشـته بـا کمبـود کارتـن مواجه بودیـم، هزینه 
کارتـن بسـیار بـاال بـود و هـر کشـاورزی تـوان خریـد 
نداشـت حـال بگذریـم کـه بسـته بنـدی مسـاله خیلی 

مهمـی در جهـت فـروش محصوالت اسـت.

وضعیت تولید در کشاورزی
شـورای  مجلـس  کشـاورزی  کمیسـیون  عضـو  یـک 
اسـالمی در خصـوص وضعیت تولید در کشـاورزی  می 
گویـد: بـرای تولید یک محصـول باید به مسـایلی مانند 
میانگیـن برداشـت محصول در کشـور و جهان، بررسـی 
مقـدار  فعلـی،  کشـاورزی  در  جدیـد  و  سـنتی  روش 
آب مصرفـی، اسـتفاده از تجـارب کشـاورزان، اسـتفاده 
از تکنولـوژی در کشـاورزی و... توجـه داشـت تـا فقـط 
بدانیـم کـه تولیـد مـا اقتصـادی هسـت یـا خیـر. حـال 
فـرض کنیـم تولید انجام شـد مسـاله بعـدی، بازاریابی، 
جانبـی  صنایـع  چنیـن  هـم  و  محصـوالت  فـروش 

محصـول اسـت.
حبیـب هللا نیکـزادی ادامـه مـی دهـد: مشـکلی هـم 
توجهـی  مـا  دارد کـه کشـاورزان  وجـود  جـا  ایـن  در 
جهـاد  و  ندارنـد  کشـاورزی  آموزشـی  مسـایل  بـه 

کشـاورزی هـم خیلـی از مسـوولیت هایی کـه قانونـا 
وظیفـه انجـام آن هـا را دارد بـه تشـکل های خصوصی 
واگـذار کـرده اسـت. اگـر در مناطـق محـروم کـه از 
قضـا مناطـق برخـورداری از نظـر منابـع هـم هسـتند، 
خدمـات دولتـی را حـذف کنیـم و در اختیـار بخـش 
خصوصـی بگذاریـم، جوابـی دریافت نمی شـود، چون 
عـالوه بـر ایـن کـه بخـش خصوصی تـوان انجـام این 
مناطـق  اقتصـادی کشـاورزان  بنیـه  نـدارد،  را  کارهـا 
محـروم هـم  بـه گونـه ای نیسـت کـه بتواننـد از ایـن 

خدمـات اسـتفاده کننـد .

بسته بندی سنتی
نماینـده مردم شـرق اسـتان کرمـان می گویـد: در واقع 
بایـد نهـال، کـود و بـذر را در اختیـار کشـاورزان گذاشـته 
شـود، امـا حتی توجهـی بـه مراقبت های حیـن تولید و 
زمـان برداشـت هـم نمی شـود.  مثال در شـرق اسـتان، 
بـا بسـته بندی های سـنتی، چـوب حـراج را بـه خرمـا 
زده ایـم. کشـاورزان از صنایـع تبدیلـی و فـرآوری خرمـا 
اسـتفاده نمی کننـد کـه همین هـا مجمـوع عواملـی در 
جهـت درآمـد پایین اسـتان هسـتند.این مقام مسـوول 
بـه صنایـع تبدیلـی اشـاره دارد و مـی گویـد: در بسـیار 
تدبیری هـا  بـی  بـه دلیـل  از مناطـق جلـوی صـادرات 
گرفتـه شـده،  ایـن کار بایـد در صورتـی انجـام شـود که 
قیمـت صادر شـده با قیمـت داخلی برای کشـاورز یکی 
باشـد. نه ایـن که برای تنظیـم بازار، اسـتفاده و منفعت 
مصـرف کننـده صـادرات را کاهـش دهیـم، ایـن باعـث 
می شـود، کشـاورز به انـدازه کافی محصولـش را نکارد.

نیکـزادی ادامـه می دهـد: اگرچـه اقداماتـی بـرای حـل 
ایـن مشـکالت انجـام شـده امـا کافی نبـوده اسـت، به 
نظرمـن بـرای ایـن کـه جلـوی واردات کشـور را بگیریـم 
بـه  بایـد  تولیـد  یعنـی  برسـیم،  خودکفایـی  بـه  بایـد 
انـدازه کافـی باشـد تـا اشـتغال کافـی داشـته باشـیم 
و در نتیجـه درآمـد هـم بیشـتر مـی شـود.دولت نبایـد 
مناطـق محـروم را بـه بخـش غیـر دولتی بسـپارد، بلکه 
بایـد بـا حساسـیت فراوانـی مسـایل قبل، حیـن و بعد 
کاشـت، برداشـت، بـازار، بازاریابـی وفـروش را بررسـی 
کنـد. درواقـع کشـاورزان مـی تواننـد تشـکل های قـوی 
توسـط تعاونی هـای روسـتایی داشـته باشـند، اگرچـه 
ایـن تشـکل ها وجـود دارنـد، امـا در حـال حاضـر هیـچ 
کارایـی بـرای کشـاورزان ندارنـد، جهـاد کشـاورزی باید 
ایـن تشـکل ها را احیـا کنـد و در چرخـه کار بیـاورد. در 
سـال گذشـته این تشـکل ها در بم فعال شـدند و تاثیر 
بسـیار بسـزایی را بـه وجـود آوردنـد. عالوه بـر همه این 
مسـایل، مـا چـاره ای نداریـم کـه بـه سـوی کشـاورزی 
مـدرن برویـم کـه واردات کمتر و صادرات بیشـتر شـود.

راضیه زنگی آبادی
خبرنگار/کاغذ  وطن
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زر

ی 
دا

ص
س: 
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انجمن مهر و میراث 
در شهرستان زرند تشکیل شد

در نشسـتی با حضور مهدلو شـهردار زرند، اسـالمی رئیس میراث، اسـدی عضو شـورای 

اسـالمی شـهر انجمن مهر و میراث شـهر زرند آغـاز بکار کرد.

بـه گـزارش خبرنـگار  گروه اسـتان های باشـگاه خبرنـگاران جوان از کرمـان، محمدرضا 

مهدلـو شـهردار زرنـد با بیان اهمیـت حفظ مواریـث فرهنگی، تالش بـرای رونق صنعت 

گردشـگری را یکـی از اهـداف شـهرداری زرند عنوان کـرد و گفت: شـهرداری زرند آماده 

هرگونـه همـکاری برای تحقـق اهداف این انجمن اسـت.

محمـد اسـالمی رئیـس اداره میـراث فرهنگـی صنایع دسـتی و گردشـگری زرند هم با 

تمجیـد از فعالیت هـای عمرانی شـهرداری در سـال 97 گفت: این حجـم از فعالیت های 

عمرانـی در سـال 97 از یـک نهـادی که غالب مردم نسـبت به بیرون آمدنش از شـرایط 

اضطـرار تردید داشـتند بـاور کردنی نبود.

اسـالمی افـزود: اکنـون اعتمـاد مردم به شـهرداری بازیابی شـده و این میسـر نمیشـد 

مگـر اینکـه مردم شـاهد اقدامات انقالبی این مجموعه در بحث عمران شـهری باشـند.

وی از مهنـدس مهدلـو بعنـوان مدیری توانمند، خوشـفکر و خسـتگی ناپذیر و مشـورت 

پذیـر نـام بـرد و افزود: بی تردید یکی از دسـتگاه هایی که سـال 97 بیشـترین همکاری 

را بـا میـراث زرند داشـت شـهرداری زرند بود.

اسـالمی هـدف تشـکیل انجمـن مهر و میـراث را تالش بـرای حفظ و مرمـت ابنیه های 

تاریخـی شـهر زرنـد، ایجـاد بازارچه های صنایع دسـتی، رفـع موانع سـرمایه گزاری های 

حـوزه گردشـگری و همـکاری جهت برگـزاری رویداد های گردشـگری عنـوان کرد.

فرهـاد اسـدی عضو شـورای اسـالمی شـهر زرند هـم با اعـالم هرگونه همکاری شـورا با 

انجمـن مهـر و میـراث گفت: خوشـبختانه اتفاقات خوبـی در حوزه های میـراث فرهنگی 

صنایـع دسـتی و گردشـگری افتـاده و مطمئـن هسـتیم در سـال 98 هـم بـا رویکردی 

که شـورای  اسـالمی شـهر بـرای عمـران و آبادانی شـهر و خصوصا فعالیت هـای مرتبط 

بـا گردشـگری و صنایـع دسـتی و میـراث فرهنگی خواهد داشـت شـاهد حرکتی خوب 

در ایـن امـور خواهیم بود.

در ادامـه  عمرانـی بعنـوان نماینـده حـوزه میـراث، خانـم زعیـم باشـی بعنـوان نماینـده 

حـوزه صنایـع دسـتی و آقای روشـنپور بعنـوان نماینده بخش سـرمایه گزار گردشـگری 

بـه بیـان مسـائل و مشـکالت حوزه هـای مرتبـط پرداختند.

در پایـان مهدلـو شـهردار زرنـد ضمـن قدردانی از تشـکیل انجمـن" مهر و میـراث " زرند 

از راه انـدازی بازارچـه صنایـع دسـتی و تولیـدات خانگی و همکاری جهت دوباره سـازی 

نمـاد یخدان هـای زرنـد، مشـارکت در مرمـت و نگهداری بـرج زرندوئیـه خبر داد.

بهره مندی2900روستایی 
قلعه گنج از آب آشامیدنی

مسـتضعفان کشـور  بنیـاد  رییـس  باحضـور 
واسـتاندار کرمان 2900نفر در روسـتای تمگران 
قلعـه گنـج بـه نعمـت آب شـرب روسـتایی 
دسـت یافتنـد. به گـزارش روابط عمومی شـرکت آبفار اسـتان کرمان، 
طـی مراسـمی کـه باحضوردکتر فدایـی اسـتاندارکرمان، سـعیدی کیا 
مدیرعامـل  رشـیدی  مهنـدس  مسـتضعفان کشـور،  بنیـاد  رییـس 
شـرکت آبفـار اسـتان کرمـان و امـام جمعـه، فرمانـدارو مسـووالن 
شهرسـتان قلعـه گنـج ،آبرسـانی بـه مجتمـع دوراهـی گشـمیران-

تمگـران آغـاز شـد.این مجتمع آبرسـانی روسـتایی با تحت پوشـش 
قـرار دادن 9روسـتا بـا جمعیت بیـش از 2هـزار و924نفربه نعمت آب 
شـرب سـالم متصل شـد.برای بهـره بـرداری از این مجتمع آبرسـانی 
یـک حلقـه چـاه حفـر وتجهیـز و نیز یـک ایسـتگاه پمپاژ نیـز احداث 
شـده اسـت.همچنین یـک بـاب مخـزن ذخیـره آب 500مترمکعبـی 
نیـز احـداث  و5۶کیلومتـر خـط انتقال وشـبکه داخلی نیز اجرا شـده 
اسـت. پروژه آبرسـانی روسـتایی گشـمیران-تمگران با اعتبـاری بالغ 

بر52میلیـارد ریـال بـه بهـره برداری رسـیده اسـت.

غرق شدن یک جوان در 
استخر کشاورزی رفسنجان

یــک جــوان 23 ســاله تبعــه 
ــدن  ــرق ش ــر غ ــان در اث افغ
کشــاورزی  آب  اســتخر  در 

ــت داد. ــود را از دس ــان خ ج
دقیقــه   28 و   10 ســاعت  ایســنا  بــه گــزارش 
ــرق  ــورد غ ــک م ــزارش ی ــاه گ ــت م 3 اردیبهش
شــدگی در روســتای جوادیــه مرتضــوی بــه مرکــز 
ارتبــاط عملیــات اورژانــس رفســنجان اطــالع 
ــس  ــک دســتگاه آمبوالن داده شــد کــه ســریعا ی
از پایــگاه جوادیــه فــالح اورژانــس رفســنجان بــه 

ــد. ــزام گردی ــه اع ــل حادث مح
23 ســاله  ایــن حادثــه جــوان  در  متاســفانه 
یــک ســاعته  تــالش  علیرغــم  افغــان،  تبعــه 
به علــت  رفســنجان  اورژانــس  تکنســین های 
ــان  ــاورزی ج ــتخر آب کش ــدگی در اس ــرق ش غ

خــود را از دســت داد.

رفسنجانآبفار

رنا
 ای

س:
عک

آوای محلی           

ُتُرسِتت خوب الیک الحدت ک...
هماطو ُجن شاید بایِدت ک

تو وی ماشین طنز خو حسابی
پچت ک ایرج-ای رویی رِدت ک

شاعر :  پرویز خسروی )پنجلوک(

شدی  بی رحم و   عزارئیل  مایی 
نه دین داری، نه مهذب ،نه خدایی
مزن ،دنیا  که گوشِت جوِن  آدم 
نداره خوی   ُچماِخت     آشنایی

شاعر :  رضامیرشکاری )ُهلُهَلک(

ِریِک آِسُمون ِدر کَفِته ُو ُدنیا َسری ِهشِته
زمین َور َبج سیاهی ُغرصه ُون نو َبری هشته 

اریزِه ُغرَصه َسرکَنگی ُو شادی َسر ُخَودی َبسِته
ِنهیِکه بی ِخیالی َسر َب بالِشِت َپری هشته

دلیکین بُو ِدِل ُدمبیَلک ای َسگ جونِی ُغرَصه
ُتوارِ َنهتِی لیکوِش تُو ساِگ َجری هشته

َب َصل هللا ایمونی ِکه َدر بوَدت زدی خنده
گَِپ ُمفتی که َسر طالِح َفَلک ُمهرِه َخری هشته

ُمَسلُمن بو َچکاِپی تا ُمَسلُمنی َنصیبی بو
ِاتو ِحرصی ِزیاِده واَیه َور دل کاَفری هشته

گَنوِگه ِپستوِن ُدنیا ُو َخلکی بوده آجیَله
َبسی ُهرمی ِزیاِده داغ َور دل َمحَشری ِهشته

شاعر :  مهدی جاللی

َزیِدن پوُرِن َنهتی به پا بُو
ُو ُدم شاُپِن پا َتحتی به پا بو
ُرِمن َسه پوُرِن آجیَله َدم تیر

َچکَندی َسرُپر ُو کَحطی به پا بو

شاعر :  مهدی جاللی

وضعیت تولید در کشاورزی
شـورای  مجلـس  عضـو کمیسـیون کشـاورزی  یـک 
اسـالمی در خصوص وضعیت تولید در کشـاورزی  می 
گویـد: برای تولید یـک محصول باید به مسـایلی مانند 
میانگین برداشـت محصول در کشـور و جهان، بررسـی 
روش سـنتی و جدیـد در کشـاورزی فعلـی، مقـدار آب 
مصرفـی، اسـتفاده از تجـارب کشـاورزان، اسـتفاده از 
تکنولـوژی در کشـاورزی و... توجـه داشـت تـا فقـط 
بدانیـم کـه تولیـد مـا اقتصـادی هسـت یا خیـر. حال 
فـرض کنیم تولید انجام شـد مسـاله بعـدی، بازاریابی، 
جانبـی  صنایـع  چنیـن  هـم  و  محصـوالت  فـروش 

اسـت. محصول 

فرمانـده سـپاه ثـارهللا کرمـان گفـت: سـپاه نقـش کلیـدی 
در همـه عرصه هـای کشـوری و بین المللـی دارد و منافـع 

آمریکایی هـا را بـه خطـر انداختـه اسـت.
بـه گـزارش خبرنـگار مهـر، سـردار غالمعلی ابوحمـزه پیش 
از ظهر سـه شـنبه در نشسـت خبری به مناسـبت سـالگرد 
تأسـیس سـپاه با اشـاره بـه حرکـت رئیس جمهـور آمریکا 
در قرار دادن سـپاه در لیسـت تروریسـت ها بیان داشـت: از 
لطـف مردم و مسـووالن در حمایت از سـپاه تشـکر می کنم 
و امیدواریـم کـه بتوانیـم قـدردان محبـت و لطف مـردم در 

اسـتان کرمان، مسـووالن و رسـانه ها باشـیم.
وی افـزود: تشـکیل سـپاه یکـی از اقداماتی بود کـه در همه 
انقالب هـا نـه تنهـا کـم نظیـر بلکـه بـی نظیر اسـت؛ بعـد از 
پیـروزی انقـالب حرکت هـای مانـدگاری بـه وجـود آمـد و 
بسـیج  انقـالب، سـپاه،  مثـل کمیته هـای  مجموعه هایـی 

مسـتضعفین، جهـاد سـازندگی شـکل گرفـت.
فرمانده سـپاه ثـارهللا کرمان گفت: اگر یـک مجموعه حافظ 

و نگهـدار نظـام نباشـد در میـان مـدت یـا بلند مـدت نظام 
از بیـن مـی رود بـه همیـن دلیـل بود کـه امام خمینـی )ره( 

بسـیج و سـپاه را تأسـیس کردند.
ابوحمـزه تصریـح کرد: در اوایل انقالب بعد از تشـکیل سـپاه 
و بسـیج عـده ای انتقـاد می کردنـد که چرا ایـن دو مجموعه 
تشـکیل شـده در حالـی کـه در آن زمـان ارتـش، ژاندارمری 
و… وجـود داشـت. نـوع نـگاه امـام راحـل)ره( بـه انقـالب 
مسـائل وجـه دیگـری داشـت، نـگاه امـام بـه انقـالب نگاه 
حکیمانـه بـود و می فهمیدنـد کـه در آینـده چـه تهدیداتـی 

انقـالب را بـه مخاطـره می انـدازد.
وی گفـت: وقتـی 40 سـالگی انقـالب را بررسـی می کنیـم 
متوجه می شـویم سـپاه در همه عرصه ها حضـور دارد نقش 
سـپاه بـر می گـردد بـه نـگاه عمیـق امام کـه فرمودنـد »اگر 
سـپاه نبـود انقـالب هـم نبـود« و همیـن هـم باعـث شـده 

آمریـکا و رژیـم صهیونیسـتی در مقابل سـپاه قـرار گیرند.
ابوحمـزه گفـت: این خباثت، کینه و عداوتـی که آمریکایی ها 

و رژیـم صهیونیسـتی در خصـوص سـپاه دارد بـه این دلیل 
اسـت کـه سـپاه توانسـته اقتـدار خـود را در حفاظـت از این 

مـرز و بوم حفـظ کند.
فرمانـده سـپاه ثـارهللا اسـتان کرمـان تصریـح کـرد: البتـه 
دشـمنان انقـالب بـا اسـالم مخالفنـد لـذا بعـد از انقـالب 
سپاه هراسـی، بسیج هراسـی و اسالم هراسـی را بـه وجـود 

آوردنـد.
وی یـادآور شـد: سـپاه نقـش کلیـدی در همـه عرصه هـای 
کشـوری و بین المللـی دارد و منافع آمریکایی هـا را به خطر 
انداختـه؛ سـپاه همیشـه خـادم ملت اسـت و با تمـام توان 
در خدمـت نظـام بـوده و تدابیـر حکیمانـه رهبـر را در تمامی 

زمینه هـا انجـام می دهـد.
وی افـزود: حفاظـت و حراسـت از انقـالب و دسـتاوردهای 
انقـالب از ابتـدای پیـروزی انقالب بر عهده سـپاه بـوده و در 
همـه عرصه هایـی کـه قـرار باشـد از اسـالم و انقـالب دفـاع 

شـود سـپاه حضور دارد.

فرمانده سپاه ثارهللا کرمان:

سپاه منافع آمریکا را به خطر انداخته است

در دوسـال گذشـته بیش از 3۶00  تن  قیر رایگان توسط 
اداره كل راه وشهرسـازی اسـتان كرمان به شهرداری های 
پنج شـهر اسـتان جهت آسـفالت  معابـر محالت هدف 
بازآفرینـی شـهری اختصـاص یافته اسـت. بـه گزارش 
روابـط عمومـی اداره كل راه وشهرسـازی اسـتان كرمـان، مهنـدس  حاجـی زاده با 
اعـالم ایـن خبـر گفت :  ایـن میزان قیـر جهت آسـفالت معابر محالت فیـروز آباد 
وشـهرك صنعتـی در كرمـان ، آبـاده ومكی آباد در سـیرجان، رحمت آباد و رسـتم 
آباد در رفسـنجان ، هفده شـهریور، اسـد آبادی  ومصلی در زرند و  همچنین  بافت 
ناكار آمد شـهر بم درنظر گرفته شـده اسـت . معاون مسـكن و باز آفرینی شـهری 
اداره كل راه وشهرسـازی اسـتان كرمـان افـزود : از 3۶00 تن قیـر اختصاص یافته، 
شـهر داری  تـا كنـون نسـبت بـه تحویـل كمتـر از هـزار تن جهـت اجرای آسـفالت 
اقـدام كـرده انـد. وی با  اشـاره به اینكه بیشـترین  هزینه اجرای آسـفالت مربوط 
بـه قیـر بوده و قیـر اختصاص یافتـه، رایگان اسـت ، تصریح كرد : شـهرداری های 
شـهرهای كرمـان، سـیرجان، رفسـنجان  ، زرنـد و بـم حـد اكثـر تـا 2 مـاه دیگـر 
بـرای تحویـل بیـش از 2۶00 تـن قیـر باقیمانـده وقـت دارنـد .  تا كنـون 13 محله 
در شـهرهای کرمـان، سـیرجان و رفسـنجان بـه عنوان محـالت هدف  بـاز آفرینی 

شـهری  به تصویب سـتاد باز آفرینی شـهری اسـتان كرمان رسـیده اسـت.

راه و 
شهرسازی

توزیع 3600 تن قیر رایگان به شهرداری پنج شهر استان


