
رییس انجمن خرمای کرمان: با ممنوعیت یک دفعه ای صادرات خرما، در سال های آینده 
خرما روی دست کشاورزان می ماند و دولت مجبور به خرید تصمینی دوباره است

رییس اداره راهداری و حمل و نقل جاده ای کهنوج:

کشف محل دپوی تابلوهای سرقتی 
جاده ها در کهنوج

 نمایشگاه ضیافت با ۳۰۰ غرفه
در جیرفت دایر شده است

اعتماد تجار خارجی 
در گرو صادرات خرما

دود گرانی بازار ماه رمضان در چشم جنوبی ها
رییس سـازمان صمت جنوب: مردم گران فروشی را به بازرسان اطالع دهند 

تا با متخلفان برخورد شود

مدیر كل دیوان محاسبات استان:

 دیوان محاسبات
دنبال مچ گیری نیست
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مدیرعامل برق جنوب خبر داد:

امضای تفاهم نامه بهره وری مناسب 
از برق کشاورزی جنوب
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ما را در تلگرام دنبال کنید
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کمربند گردشگری 
جازموریان را استارت بزنیم

عبدالرضا بامری
یادداشت مهمان

جنبـه کارکـردی زیبایـی هـای طبیعـی  و میـراث 
مانـدگار تاریخی  در دهه هـای اخیر در تولید ثروت و 
درآمـد و بـا نام توریسـم جایگاه ویـژه ای  در اقتصاد 
جهانـی یافتـه اسـت.صنعت توریسـم در دهـه هـای 
اخیـر بـه شـکل گسـترده ای در حال رشـد اسـت به 
طـوری کـه تبدیـل بـه یکـی از صنایـع پردرآمـد دنیـا 
گشـته اسـت. از انـواع مهم و در حال رشـد توریسـم 
و  طبیعـت(  )گردشـگری  اکوتوریسـم  روسـتایی، 
اگریتوریسـم )توریسـم زراعـی ( در محیط روسـتا و 
مناطق روسـتایی است.توریسـم روستایی که باهدف 
دیـدن و بهـره منـد شـدن از طبیعـت و زیبایـی هـا و 
جاذبـه هـای متنـوع محیط طبیعـی روسـتاها انجام 
مـی گیرد،میتوانـد بـه عنـوان ابـزاری بـرای توسـعه 
روسـتایی در روسـتا هـای هـدف گردشـگری مـورد 
اسـتفاده قـرار گیـرد بـه شـرطی کـه برنامـه ریـزی 
توریسـم روسـتایی با مشـارکت مردم صورت پذیرد.

) چراکـه  عـدم اسـتفاده  ازمشـارکت و...

کهنوججیرفت

هوا
 و 

آب
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فراخوان عمومی مناقصه 
یک مرحله ای  

اداره کل میـراث فرهنگـی، صنایـع دسـتی و گردشـگری اسـتان کرمـان در نظـر دارد 
مناقصـات عمومـی خدمـات را به شـرح جدول ذیـل از طریق سـامانه تـدارکات الکترونیک 

دولـت برگـزار نماید.
کلیـه مراحـل برگـزاری مناقصـه از دریافـت اسـناد مناقصه تـا ارائه پیشـنهاد مناقصـه گران 
و بازگشـایی پاکت هـا از طریـق درگاه سـامانه تـدارکات الکترونیکـی دولـت )سـتاد( بـه 
نشـانی https://www.setadiran.ir انجـام خواهـد شـد و الزم اسـت مناقصـه گـران در 
صـورت عـدم عضویـت قبلـی، مراحل ثبـت نام در سـامانه مذکـور و دریافت گواهـی امضاء 

الکترونیکـی را جهـت شـرکت در مناقصـه محقق سـازند.

تاریخ انتشار مناقصه: روز دوشنبه مورخ 98/2/23 ساعت 7:00 از طریق سامانه ستاد می باشد.
مهلـت زمانـی دریافت اسـناد مناقصه: روز پنجشـنبه مـورخ 98/2/26 تا سـاعت 19:00 از طریق سـامانه 

باشد. سـتاد می 
مهلت زمانی ارئه پیشنهادها: روز دوشنبه مورخ 98/3/6 تا ساعت 9:00 از طریق سامانه ستاد می باشد.
زمان بازگشایی پیشنهادها: روز دوشنبه مورخ 98/3/6 تا ساعت 10:00 از طریق سامانه ستاد می باشد.

تاریخ اعتبار پیشنهادها: تا روز دوشنبه مورخ 98/5/7 می باشد.
اطالعـات تمـاس دسـتگاه مناقصـه گـزار جهـت دریافـت اطالعـات بیشـتر در خصـوص اسـناد مناقصـه و ارائه 
پاکت هـای الف: کرمان بلوار جمهوری اسـالمی نبش سـه راه هوانیروز- شـماره تمـاس: 034-32816504-7 

اطالعات سامانه تدارکات الکترونیکی دولت جهت انجام مراحل عضویت در سامانه:  034-32816504-7 
اطالعـات سـامانه تـدارکات الکترونیکـی دولـت جهـت انجـام مراحـل عضویـت در سـامانه، مرکـز تمـاس: 

 034-32516055 و   021-41934

سایر شرایط:

روابط عمومی شهرداری رودبار جنوب

نوبت اول
آگهی مناقصه شهرداری رودبار جنوب 

شـهرداری رودبارجنوب در نظر دارد به اسـتناد مجوز شماره 116-5-97 مورخ 
97/1/14 شـورای محتـرم اسـالمی شـهر انجـام امـور مربـوط به تنظیـف )رفت و 

روب( جمـع آوری زبالـه و نگهداری فضای سـبز را به پایین ترین قیمت پیشـنهادی 
بـه صـورت حجمی به شـرکت ها و پیمانکاران واجد شـرایط دارای رتبـه بندی و مورد 
تائیـد اداره کل تعـاون، کار و رفـاه اجتماعـی واگـذار نمایـد. لـذا از واجدیـن شـرایط 
دعـوت بعمل مـی آورد ظرف مدت ده روز پس از درج آگهی نوبت دوم پیشـنهادات 

خـود را در پاکـت های الک و مهر شـده بـه دبیرخانه شـهرداری تحویل نمایند.

1-ماشین آالت حمل زباله به عهده شهرداری می باشد .
شهرداری در رد یا قبول هریک از پیشنهادات مختار است  -2

شـرکت کننـدگان در مناقصـه بایسـتی مبلـغ 5% قیمـت برآورد را بابت سـپرده شـرکت   -3
در مناقصـه را طـی فیـش نقدی بـه شـماره حسـاب 108217189006بانک ملی شـعبه رودبار 

جنـوب بـه نـام شـهرداری واریـز و یا به صـورت ضمانـت نامه بانکـی تحویـل نمایند.
متقاضیـان مـی توانند جهت کسـب اطالعات بیشـتر بـه امور مالـی شـهرداری مراجعه   -4

یند نما
تاریـخ بازگشـایی پاکت های واصلـه و برگزاری مناقصه حضـوری اولیـن روز اداری بعد   -5
از اتمـام مهلـت قانونی درج آگهی نوبت دوم راس سـاعت 10 صبح در محل شـهرداری رودبار 

می باشـد
در صورتـی کـه برندگان اول،دوم و سـوم مناقصه حاضر به انتقاد قرارداد نشـوند سـپرده   -6

آنـان بـه ترتیب به نفـع شـهرداری ضبط خواهد شـد.
7-  هزینه دو نوبت اگهی به عهده برنده مناقصه می باشد..

محل دریافت اسناد و ارائه پیشنهادات: دبیرخانه شهرداری رودبار  -8
مجوز اداره کار و طرح طبقه بندی مشاغل   -9

سایر اطالعات و جزئیات مربوط به معامله در اسناد مناقصه برج گردیده است  -10

روابط عمومی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان کرمان

شماره ردیف
مبلغ ضمانت نامه مبلغ برآورد )لاير(موضوع مناقصهمناقصه

بانکی )لاير(

198006
تکمیل زیرساخت های گردشگری عرب آباد رفسنجان 

)اجرای سرویس بهداشتی و محوطه سازی(
3.049.287.818152.500.000

298007
احداث رمپ های ورودی و خروجی مجتمع خدمات 

رفاهی بین راهی حامدی سیرجان
9.914.148.303496.000.000

شناسه آگهی 464701
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کشـاورزی  بـرق  از  مناسـب  وری  بهـره  بـرای 
جهـاد  سـازمان  بیـن  جانبـه  سـه  تفاهمنامـه 
کشـاورزی جنـوب ، شـرکت توزیـع بـرق جنـوب 
اسـتان کرمـان  جنـوب  وخانـه کشـاورز  اسـتان 
خبرگـزاری  گـزارش  شـد.به  امضـا  جیرفـت  در 
مراسـم  ایـن  در  کرمـان  کـز  مـر  صداوسـیما 
مدیرعامـل شـرکت توزیـع بـرق جنـوب اسـتان با 
اشـاره بـه وجـود بیـش از 7هـزار چـاه کشـاورزی 
تـا  15خـرداد  از  کـه  افـزود: کشـاورزانی  برقـی 
15شـهریور بـرای امضـای تفاهم نامـه و خامـوش 
کـردن 4سـاعت از موتـور پمپ هـا از 24سـاعت 
شـبانه روز بـا شـرکت توزیـع بـرق جنوب اسـتان 
قـرارداد را امضـا کننـد، مشـوق هایی در نظر گرفته 
صورتی کـه  افـزود:در  نیـا  اسـت.مهدوی  شـده 
الزم  همـکاری  امسـال  کشـاورزی،  مشـترکان 
را  بـا صنعـت بـرق داشـته باشـند بـا توجـه بـه 
بابـت  مبلغـی  هیـچ  مربـوط  دسـتورالعمل های 
صورت حسـاب بـرق مصرفـی خـود در طـول یـک 
200تـا 174هـزار  از  و  نمـی کننـد  پرداخـت  مـاه 
تومـان هزینـه تشـویقی نیـز دریافـت مـی کننـد.

مدیـر عامـل شـرکت توزیـع بـرق جنـوب اسـتان 
کرمـان یاد آورشد:پارسـال  بیش از 5500کشـاورز 
در جنـوب اسـتان بـا شـرکت توزیع قـرارداد امضا 
کردنـد کـه ایـن میـزان 77درصـد مشـترکان برق 
کشـاورزی در جنوب اسـتان را شـامل می شـود و 
بـه آنان بیـش از یک میلیـارد تومان مشـوق های 

قانونـی داده شـد.

محمـد افشـارمنش- بارها این ضـرب المثل محلی  
 راشنیده ایم: » وای برمرگ و وای بر پس از مرگ« 
سـراغ  بـه  هـم  وقتـی  و  اسـت  حـق  مـرگ 
کـرد!!! نتـوان  ان  از  حـذر  بیایـد   کسـی 

تـوان  هـم  الهـی)ع(  اوالیـا  و  انبیـا  حتـی 
 ایسـتادگی در برابـر فرشـته مـرگ را نداشـته انـد!

امـا آنچـه مـد نظـر اسـت مجالـس ختـم امـوات 
اسـت کـه اساسـا شـرکت مـا در انهـا بایـد اهدافـی 
ازجملـه: ارامـش دادن بـه مصیبت دیـدگان ، عبرت 
فانـی  دنیـای  بـه  نبسـتن  دل   ، خویـش  گرفتـن 
 و طلـب مغفـرت بـرای درگذشـته را دنبـال کنـد .

متاسـفانه در بیشـتر اینگونـه مراسـم ، سـنت های 
و  سـپرده  فراموشـی  ورطـه  بـه  اسـامی 
شـوند! مـی  انهـا  جایگزیـن  غلـط  هـای   بدعـت 

امـروزه عـدم توجه به فرهنگ غنی اسـامی حداقل 
در موضـوع برگـزاری مراسـم ختـم و روی اوردن به 
تعصبـات غلـط و رسـوم نادرسـت، هزینـه های یک 
 مراسـم پرسـه بیشـتر از یـک سـال زندگی اسـت !

وقتـی کـه در آمـوزه هـای دینـی و از لسـان مبارک 
منـازل  در  کـه  شـده  وارد  )ص(  اکـرم  پیامبـر 
صاحبـان عـزا تـا سـه روز غـذا نخوریـد، بلکـه برای 
آنهـا غـذا بفرسـتید. تحمیـل هزینـه گـزاف ولیمـه 
بـا ایـن وضعیـت نامطلـوب اقتصـادی جامعـه بـه 
صاحبـان عـزا کـه گاه در برخـی از مناطـق عشـایری 
و روسـتایی تـا سـه روز و حتـی هفـت روز! برکدام 
 اصـل از اصـول شـیعی و اسـامی اسـتوار اسـت ؟

 ، ختـم  بـرای  دادن  ولیمـه  می دانیـم  اینکـه  بـا 
مسـتحب نیسـت و هیـچ ثوابـی نیـز نـدارد و اگـر 
واقعـا  آیـا  بگذاریـم  ان  بـر  را هـم  عنـوان خیـرات 
کننـد؟ مـی  تنـاول  ولیمـه  ازایـن   مسـتمندان 

قابـل  حـد  در  جوانـان  ازدواح  آمـار  حالـی کـه  در 
ماحظـه ای کاهـش داشـته، هزینـه هـای گزافـی 
شـده  فـوت  فـرد  یـک  ختـم  مراسـم  بـرای  کـه 
بهتـری  راه هـای  در  توانـد  مـی  شـود  مـی  خـرج 
شـود. هزینـه  مسـتمندان  بـه  کمـک   همچـون 

اینـک بـرای احیـای سـنت هـای اسـامی، حـذف 
رسـوم و بدعـت هـای غلـط و رسـیدن ثوابـش بـه 
راهـکار  و  پیشـنهاد  چنـد  عزیزمـان  امـوات  ارواح 
ارایـه مـی شـود، امیـد آنکـه اهـل فرهنـگ ، قلـم ، 
منبـر و خطابـه در ایـن زمینـه بـه تبیـن و تشـریح 
دیـدگاه هـای اهـل بیـت)ع( و سـنت نـاب پیامبـر 
گرامـی اسـام )ص( پرداختـه تا ایـن فرهنگ غنی 
 واحتمـاال فرامـوش شـده را مجـدد نهادینـه کنیـم 
1_  خـودرا مکلـف کنیـم حتـی المقـدور در مراسـم 
ایـن  البتـه  شـرکت کنیـم)  مومـن  جنـازه  تشـیع 
 مهـم معمـوال مـد نظـر هسـت و عملـی مـی شـود(

2_ همسـایگان و بسـتگان سـعی کنند حداقل سـه 
روزغـذا طبـخ کـرده و بـه خانـه صاحـب عـزا ببرنـد 
و یـا الاقـل خودشـان هرگـز از غـذای پختـه شـده 
پبـش   _3. نفرماینـد  میـل  عـزا  صاحبـان  توسـط 
ایـن  از  ناهـار و هزینـه هایـی   ، قـدم شـده شـام 
دسـت را بـه کلـی از مراسـم ختـم امـوات حـذف 
کنیـم تـا آنانکـه ندارنـد دعـای خیرمـان کننـدو آنها 
هـم کـه دارنـد تمـام ایـن هزینـه هـارا بـه حسـاب 
و  کـرده  واریـز   ... یـا  بهزیسـتی   ، امـداد  کمیتـه 
فیـش ان را همـراه رقعـه ترحیـم چـاپ کننـد »تـا 
 مردم متوجه شـوند و پشـت سـرمان حـرف نزنند«

4_ همانطـور کـه اخیرا و طی یکی دوسـال گذشـته 
رسـم شـده در  جلسـات ختـم، فقط با یـک چای و 
حداکثـر یـک کیـک یـا خرمـا پذیرایی شـود .5_ از 
نصـب سـنگ های گـران قیمـت که موجب اسـراف 
اسـت بـر مـزار امـوات خـودداری کنیـم کـه روایـت 
 داریـم قبر مرده یک وجب بیشـتر از زمین باال نیاید

یـک   ( نکنیـم  طوالنـی  را  سـوگواری  ایـام   _6
بخـت  دم  جوانـان  بدهیـم  اجـازه  و...(  سـال 
رابـه  ان  و  کـرده  برگـزار  را  ازدواجشـان  مراسـم 
نوشـته  پارچـه  و  بنـر  چـاپ  نیندازنـد.7_  تاخیـر 
)بـه حمـدا... تقریبـا حـذف شـده ( امـا آیـا بـرای 
اطاع رسـانی از زمان و مکان مراسـم سـومین روز 
درگذشـت عزیـزی، یک نمونـه رقعه ترحیـم کفایت 
نمـی کنـد؟ چـه ضـرورت دارد بـرای یـک مراسـم 
بیشـتر،  بعضـا  و  برگـه  ده  حتـی  هشـت   ، ختـم 
اعامیـه ترحیـم با یک موضـوع از ده اداره و صنوف 
؟! شـود  منگنـه  هـم  روی  بـر  و  چـاپ   مختلـف 

حالـی  در  ؟  نیسـت  اسـراف  مصـداق  ایـن  آیـا   
هـم  پبامـک  طریـق  از  مراتـب  عمدتـا  کـه 
گل هـای  تـاج  تهیـه  شـود!8_  مـی  اطاع رسـانی 
هشـتصد هـزار تـا چنـد میلیـون تومـان چـه نفعـی 
بـرای  هـم  آن  ؟  دارد  فـوت شـده  فـرد  حـال  بـه 
؟!  ختـم  مراسـم  سـاعت  دو  حتـی  و  روز   یـک 
مـی  نباشـد  چشـمی  هـم  و  چشـم  اگـر 
تجمـل  مصـداق  کـه  کـرد  حذفـش  شـود 
! نـدارد  هـم  ثوابـی  هیـچ  و  اسـت   گرایـی 

بدعـت و مراسـم جنبـی و غلـط  دیگـر  و ده هـا 
کـه شـما می توانیـد به اقتضـای فرهنـگ هرمنطقه 
کـه درآنجـا اجرامـی شـوند بـه ایـن ایـن سـنت ها 

اضافـه کنیـد.

رسم های غلط در 
مراسم ختم اموات 

را برچینیم

امضای تفاهم نامه 
بهره وری مناسب از 

برق کشاورزی جنوب

فرهنگ 

خبر

روز شمار هفته قرآن و عترت 
جنوب کرمان اعالم شد 

نداشتن مهارت کافی در شنا 
مهم ترین دلیل غرق شدگی

13هزارنفر در کرمان
 باسواد شدند

 بـه گزارش روابـط عمومی اداره 
کل فرهنـگ و ارشـاد اسـامی 
،روزشـمار  کرمـان  جنـوب 
دومیـن هفتـه قـرآن و عتـرت 
اداره کل و فرهنگ و ارشـاد اسـامی جنوب 
کرمـان اعام شـد. حسـین اسـحاقی مدیر 
جنـوب  اسـامی  ارشـاد  و  فرهنـگ  کل 
و  قـرآن  هفتـه  دومیـن   : گفـت  کرمـان 
تئاتـر هـای صحنـه  عتـرت شـامل اجـرای 
شـهدا  یـادواره   ، تعزیـه  و  خیابانـی  و  ای 
،کارگاه عملـی هنرهـای تجسـمی ،آواهـا و 
تـا  از روز 25  نغمـات و مراسـم اختتامیـه 
30 اردیبهشـت تدویـن شـده است.حسـین 
اسـحاقی بیـان داشـت :هـدف از برگـزاری 
هفتـه قرآن و عتـرت ؛ترویـج فرهنگ قرآن 
و سـیره ائمـه اطهـار علیهم السـام از طریق 

تولیـد آثـار فرهنگـی و هنری اسـت .وی در 
ادامـه گفـت : هفتـه قـرآن و عتـرت  ایجاد 
بسـتر مناسـبی اسـت  کـه فعالیـن فرهنگ 
و هنـر توانمنـدی های خـود را عرضـه کنند.

مدیـرکل فرهنـگ و ارشـاد اسـامی جنـوب 
عمـوم  از  دعـوت  پایـان ضمـن  در  کرمـان 
مـردم جهـت شـرکت و اسـتفاده از برنامـه 
هـای ایـن هفتـه گفـت : آییـن اختتامیـه 
جنـوب  عتـرت  و  قـرآن  هفتـه  دومیـن 
کرمـان مصـادف بـا 15 مـاه مبـارک رمضان 
همزمـان بـا میـاد با سـعادت امام حسـن 
مجتبـی علیه السـام با معرفـی برگزیدگان 
در رشـته هـای مختلـف بـه کار خـود پایـان 
خواهـد داد.دومیـن هفتـه قـرآن و عتـرت 
جنـوب کرمـان از 25 لغایـت 30 اردیبهشـت 

مـاه در جنـوب کرمـان برگـزار می شـود.

ــت،  ــی جیرف ــده انتظام فرمان
یــک  شــدن  غــرق  از 
اهــل  جــوان  دانشــجوی 
از  یکــی  در  »گچســاران« 
اطــراف  روســتاهای  خاکــی  ســدهای 

داد.  خبــر  جیرفــت 
ــان؛  ــا از کرم ــزاری برن ــزارش خبرگ ــه گ ب
ــرد: »شــش  ــار ک ــی اظه رضــا محمدرضای
جــوان دانشــجو بــرای تفریــح و شــنا 
بــه یکــی از ســدهای خاکــی اطــراف 
شهرســتان جیرفــت واقــع در روســتای 
متاســفانه  کــه  می رونــد  مارون قلعــه 
بــه علــت عمــق  از دانشــجویان  یکــی 
ــارت در شــنا،  جــان  ــاد آب و عــدم مه زی

از دســت می دهــد«. را  خــود 
وی بــا اشــاره بــه این کــه ایــن فــرد اهــل 

ــه و بویراحمــد  گچســاران اســتان کهکیلوی
ــه،  ــوع حادث ــس از وق ــزود: »پ اســت، اف
ــوع را  ــن موض ــتان وی ای ــه دوس بافاصل
ــی محــل  ــن پاســگاه انتظام ــه نزدیکتری ب
اطــاع می دهنــد کــه مامــوران ســریعا 
بــه محــل عزیمــت کــرده و بــا کمــک 
ــی را از  ــدادی، جســد متوف ــای ام گروه ه

آب خــارج می کننــد«.
ــرد:  ــد ک ــت تاکی ــی جیرف ــده انتظام فرمان
»بــه آب زدن، بــدون آگاهــی از عمــق آن 
ــون شــنا  ــی در فن ــارت کاف و نداشــتن مه
از مهم تریــن دالیــل غرق شــدگی اســت 
کــه می طلبــد همــگان بــه توصیه هــا و 
ــن  ــاهد ای ــا ش ــد ت ــه کنن ــدارها توج هش
گونــه حــوادث تلــخ بــرای خانواده هــا 

ــیم« نباش

اسـتان  آمـوزی  سـواد  معـاون 
سـال   2 طـی   : گفـت  کرمـان 
گذشـته ، 13 هـزار نفـر در ایـن 
اسـتان بـا شـرکت در کاس های 
سـوادآموزی از نعمت سـواد خواندن و نوشتن 
برخـوردار شـدند. محمـد ضیاء الدینی دشـت 
خاکـی در گفـت و گـو بـا خبرنـگار ایرنـا افزود 
و  ایـران  آمـار  مرکـز  گـزارش  اسـاس  بـر   :
سرشـماری نفـوس و مسـکن سـال 1395 در 
سـطح اسـتان کرمان حـدود 155 هـزار نفر بی 
سـواد وجـود داشـت کـه تاکنـون 13 هـزار نفر 
از آنهـا بـا دریافـت آموزش هـای الزم، باسـواد 
شـده اند.وی تصریح کـرد: در شهرسـتان قلعه 
گنـج نیـز 14 هزار نفـر به صورت خـود اظهاری 
ایـن  از  نداریـم کـه  سـواد  مـا  گفته انـد کـه 
تعـداد، 10 هـزار نفـر زن و چهـار هـزار نفـر مـرد 

هسـتندرییس سـازمان نهضـت سـواد آموزی 
اسـتان کرمـان گفـت : هـر سـاله بـا تامیـن 
بودجـه، تعـدادی از ایـن آمار را تحت پوشـش 
بـا سـواد شدنشـان  بـرای  قـرار می دهیـم و 
برنامه ریـزی مـی کنیـم.وی ادامـه داد: سـال 
گذشـته برای سـوادآموزی یک هزار نفر برنامه 
ریـزی کـرده بودیم ولی توانسـتیم بـه 800 نفر 
آمـوزش دهیم.ضیـاء الدینـی عنـوان کـرد: و 
امـروز بنیـاد علـوی بـر اسـاس تفاهم نامـه ای 
کـه بـا وزارت آمـوزش و پـرورش و رییـس 
سـازمان نهضـت سـوادآموزی کشـور منعقـد 
کـرده، 50 درصـد کمـک هزینه هـای آموزشـی 
را بـرای بـی سـوادها تامیـن می کنـد و درواقع 
ایـن تفاهم نامـه برای شناسـایی و آموزش بی 
سـوادان، کمـک زیـادی بـه سـازمان نهضـت 

سـوادآموزی مـی کنـد.

حسـین مشـایخی، گفـت: تاکنـون در کانـون 
ثامـن االئمه، یکسـری برنامه بـرای جوانان در 
حـوزه سـامت، رفتارهای اجتماعـی و خانواده 
اجـرا کـرده اسـت و هم اکنـون  قریب 8 طلبه 
و 9 پزشـک، از  مجموعـه کانـون و مسـجد 
امـام رضـا )ع(، تربیـت و در بخـش سـامت 
جامعـه، در حـال خدمـت هستند.»حسـین 
مشـایخی« مدیـر مسـئول کانـون ثامن االئمه 
مسـجد امام رضا )ع( شـهر جیرفت، در گفت 
و گـو با خبرنگار خبرگزاری شبسـتان از کرمان 
جنوب، ضمـن آرزوی قبولی طاعات و عبادات 
همـه مسـلمانان در ماه مبـارک رمضان، گفت: 
امسـال نیـز طبق روال هر سـال چنـد روز قبل 
از شـروع مـاه مبـارک رمضـان، بـا همـکاری 
خواهـران کانـون  ثامـن االئمـه، مسـجد امام 
رضـا را غباروبی کرده و به اسـتقبال ماه مبارک 
اولیـن  افـزود:   مشـایخی،  رفتیم.حسـین 
شـبهای مـاه مبـارک سـفره افطـاری سـاده 
پهـن کردیـم و قصـد داریـم بـا کمک مـردم و 
خیریـن در برخـی از شـب ها افطـاری، غـذای 
گـرم دهیم.مدیـر مسـوول کانون ثامـن االئمه 
مسـجد امـام رضا)ع( شـهر جیرفت، با اشـاره 
بـه هـدف از دادن افطـاری گـرم، ابراز داشـت: 
برخـی از مـردم بـه دلیل مشـکات اقتصادی 
و معیشـتی تـوان تهیه غـذای مناسـب ندارند 
بنابرایـن بـه بهانه مـاه مبارک رمضـان فرصت 
مناسـبی اسـت کـه از ایـن  بزرگـوران پذیرایی 

کنیـم تـا کرامـت و عـزت آنها حفظ شـود.وی، 
اضافـه کـرد: بر اسـاس آمار سـال گذشـته هر 
شـب میانگیـن 700 تا یـک هزار نفر بر سـفره 
بـا برکـت امـام رضـا)ع( نشسـته و بـا غـذای 
گـرم افطار کـرده اند.مشـایخی، بیان داشـت: 
توزیـع غـذای گـرم در سـحر شـب های قـدر 
در دسـتور کار قـرار دارد.مدیـر مسـوول کانـون 
ثامـن االئمـه جیرفت، بـه برنامه تـاوت قرآن 
در مـاه مبـارک رمضـان، اشـاره کـرد و افـزود: 
سـال هـای گذشـته هـر شـب یک صفحـه از 
قـرآن تـاوت مـی شـد اما امسـال بـا حضور 
حجـت االسـام اسـفندیاری بـه عنـوان امـام 
جماعـت مسـجد، جـز خوانـی، تفسـیر کوتاه، 
انجـام  احـکام در حـال  سـخنرانی و شـرح 
تمامـی  ایـن کـه  بـه  اشـاره  بـا  اسـت.وی، 
فعالیت هـای بچه هـای مسـجد بـا محوریـت 
امـام جماعـت انجـام می شـود، ابراز داشـت: 
برنامـه ای را با مشـارکت جوانان اعضای کانون 
و بـا محوریـت امـام جماعـت مسـجد تحـت 
راه انـدازی  محـوری  فرهنـگ  پـروژه  عنـوان 
کرده ایم.مشـایخی، بـا بیـان ایـن مطلـب کـه 
بـه منظـور تشـویق و ترغیـب خردسـاالن و 
نونهـاالن مسـجد، 2 صنـدوق جایزه بـرای آنها 
در نظـر گرفتـه ایم، اظهـار کرد: براسـاس رفتار 
و حضـور مسـتمر در مسـجد، به آنهـا جوایزی 
می دهیم.مسـوول کانـون ثامن االئمه جیرفت، 
بیـان داشـت: در نظـر داریـم بعد از اتمـام ماه 

مبـارک، بچه هـای مسـجد را بـه اردو ببریـم.
وی، بـا اشـاره بـه ایـن کـه تاکنـون در کانـون 
ثامـن االئمه، یکسـری برنامه بـرای جوانان در 
حـوزه سـامت، رفتارهای اجتماعـی و خانواده 
اجـرا کرده ایـم و امـروز شـاهد نتیجـه ایـن 
برنامـه هـا هسـتیم، افـزود: تاکنـون قریب 9 
پزشـک، از  مجموعـه کانـون فرهنگـی هنـری 
ثامـن االئمه و مسـجد امـام رضـا)ع(، تربیت 
و در بخـش سـامت جامعـه در حـال خدمت 
هستند.مشـایخی، ادامـه داد: قریـب 8 نفـر 
از بچـه هـای مسـجد امـام رضـا )ع(، جـذب 
حـوزه هـای علمیـه شـده اند و تعـدادی نیز در 
آمـوزش و پـرورش در حـال خدمت هسـتند.

مدیر مسـوول کانون ثامن االئمـه جیرفت، ابراز 
داشـت: خـدا را شـاکرم، بنـده نیـز بـه عنـوان 
کوچکتریـن نماینده از بچه های مسـجد امام 
رضا )ع(  و کانون ثامن االئمه، در شـورای شـهر 
جیرفـت توفیـق خدمت گـذاری پیـدا کـردم.

آوری کمک هـای  جمـع  بـه  اشـاره  بـا  وی، 
مردمـی برای سـیل زدگان، اظهـار کرد: تاکنون 

جمـع  کمـک  تومـان  میلیـون   4 قریـب 
آوری و اهـدا شـده اسـت. مشـایخی، بیـان 
داشـت: در مـاه مبـارک رمضان بـا همکاری 
و  ثامن االئمـه  هنـری  فرهنگـی  کانـون 
مرکـز نیکـوکاری ثامن االئمـه مسـجد امـام 
کمک هـای  جمـع آوری  حـال  در  رضـا)ع( 
هسـتیم. ایتـام  بـرای  خیریـن  و  مردمـی 

مدیـر مسـوول کانـون ثامن االئمـه جیرفـت، 
اظهـار کرد: بچه های مسـجد امـام رضا )ع( 
همـواره توفیق حضور در مراسـم شـب های 
قـدر را داشـته و امسـال نیـز قطع بـه یقین 
بـه واسـطه حضـور امـام جماعـت مسـجد، 
حضـور پررنگ تـری دارنـد.وی، اضافـه کرد: 
راهپمایـی روز قـدس یـک تکلیـف شـرعی 
اسـت و طبـق معمـول هـر سـال اعضـای 
راهپیمایـی  ایـن  در  االئمـه  ثامـن  کانـون 
شـرکت مـی کنند. مشـایخی، بیان داشـت: 
سـعی داریـم گـروه هـای سـرود و نمایش 
بـا محوریـت کانـون فرهنگـی هنـری ثامـن 

االئمـه راه ا نـدازی کنیـم.

مـاه  مناسـبت  بـه  گفـت:  شـاهی،  رضـا 
بـا  ضیافـت  نمایشـگاه  رمضـان،  مبـارک 
دائمـی  محـل  در  غرفـه   300 از  بیـش 
دایـر  جیرفـت  شـهر  هـای  نمایشـگاه 
شـده اسـت.خبرگزاری شبسـتان_ جنـوب 
کرمـان: امـروز گرانـی و تـورم بر معیشـت 
مـردم تأثیـر گذاشـته و قـدرت خرید مردم 
را پائیـن آورده و موجـب شـده تـا مـردم 
بـرای تأمین اقـام ضـروری و نیازمندی ها 
بیـن  ایـن  در  شـوند.اما  مشـکل  دچـار 
و  ضـروری  اقـام  نمایشـگاه های  برپائـی 
بـا قیمـت  عرضـه نیازمنـدی هـای مـردم 
ارزان تـر نسـبت بـه بـازار، کمـک شـایانی 
بـه  مـردم می کند و نمایشـگاه ضیافت در 
شـهر جیرفـت کـه به مناسـبت مـاه مبارک 
از جملـه   اسـت  راه انـدازی شـده  رمضـان 
و  ضـروری  اقـام  عرضـه  نمایشـگاه های 
نیازمندی هـای مردم اسـت.این نمایشـگاه 
فرمانـداری  و  اصنـاف  اتـاق  همـکاری  بـا 
شـقایق  شـرکت  و  جیرفـت  شهرسـتان 

افطاری ماه رمضان 

برای حفظ کرامت نیازمندان
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مــاه رمضــان مســال بــا دیگــر ســال تفاوت ویــژه ای 
دارد و دولــت  بایــد تدابیــر جــدی را بــرای کنتــرل بــازار و 
ــت  ــر می گرف ــا در نظ ــش قیمت کااله ــری از افزای جلوگی
ــه حــال  ــازار ب ــد هســتند ب ــا معتق ــا برخــی از جنوبیه ام
ــاه رمضــان همیشــه فرصــت  خــود رهــا شــده اســت. م
ــاید  ــه ش ــت ک ــی اس ــد و بازدیدهای ــرای دی ــبی ب مناس
پیــش  در ماه هــای دیگــر فرصتــی کمتــر ماننــد آن 
ســادگی  عیــن  در  افطــاری کــه  ســفره های  بیایــد، 
ــار  ــا در کن ــدن خانواده ه ــع ش ــرای جم ــه ای ب ــود بهان خ
ــال  ــا امس ــدن کااله ــران ش ــی گ ــت  ول ــر اس ــم دیگ ه
روبــرو کــرده  اساســی  مشــکات  بــا  را  خانواده هــا 
مــاه  در  اساســی  بی ســابقه کاالهــای  اســت.افزایش 
ــی  ــرای مردم ــده ای را ب ــکات عدی ــان مش ــارک رمض مب
ــه داشــته اند،  ــود را ســرخ نگ ــا ســیلی صــورت خ ــه ب ک
ایجــاد کــرده و موجــب شــده اســت تــا بــرای انداختــن 
ســفره های ســاده افطــار هــم بــا مشــکل روبــرو شــوند.

ــن،  ــت، روغ ــج، گوش ــازار برن ــی از ب ــای میدان گزارش ه
محصــوالت  دیگــر  و  میــوه   چــای،  شــکر،  و  قنــد 
ــت  ــه قیم ــت ک ــی از آن اس ــاه حاک ــن م ــای ای پرتقاض
برخــی از ایــن اقــام بــه ســبب افزایــش تقاضــا  و 
بــا  قیمــت  صعــودی  رونــد  بــا  دالالن  ســودجویی 
ــچ  ــا هی ــده و عم ــه رو ش ــازار روب ــی در ب ــد کاهش رون
در  نــدارد.  وجــود  آنــان  روی  بــر  را  نظارتــی  نهــاد 
ــازار  ــی ب ــام اساس ــی در اق ــان قیمت ــان نوس ــن می ای

موجــب شــده تــا مــردم تــوان خریــد را نداشــته و 
باشــند. داشــته  پیــش  در  را  ســختی  رمضــان  مــاه 

رمضان فصل پررونق گران فروشــان
به»کاغذوطن«می گوید:»بــا  جنوبــی  شــهروند  یــک 
وجــود وعده هــای مســووالن مبنــی بــر افزایــش نیافتــن 
ــاه  ــردم در م ــاز م ــورد نی ــی و م ــای اساس ــت کااله قیم
ــد  ــی 10 درص ــای اساس ــی  کااله ــان برخ ــارک رمض مب
گــران شــده  اســت.«محدثه امیــری افزود:»لبنیــات 

ــد  ــمار می آی ــه ش ــان ب ــاه رمض ــرف م ــر مص ــام پ از اق
ــا افزایــش  ــرخ محصــوالت ب امــا در ایــن بخــش هــم ن
روبــرو شــده اســت.« وی ادامــه داد:»در ایــن مــاه 
تقاضــا بــرای برخــی کاالهــا افزایــش دارد امــا ایــن 

ــک  ــدود ی ــه از ح ــت ک ــی اس ــت در حال ــش قیم افزای
ــه  ــا صــدور اطاعی ــی ب ــای نظارت ــل، دســتگاه ه ــاه قب م
اعــام کرده انــد  واحدهــای صنفــی  بــه  بخشــنامه  و 
خواهــد  برخــورد  قیمــت  افزایــش  هرگونــه  بــا  کــه 
ــال  ــه ح ــا ب ــدارها، ت ــا و هش ــن اطاعیه ه ــا ای ــد؛ ام ش
ــته  ــام نداش ــی اق ــت برخ ــد قیم ــد رش ــری در رون تاثی
و مــاه مبــارک رمضــان  تبدیــل بــه فصــل پررونــق 
گران فروشــان شــده اســت.« گرانــی گوشــت قرمــز هــم 
ــه  ــه از آن گای ــردم منطق ــر م ــه اکث ــت ک ــی اس موضوع
دارنــد و می گوینــد کــه دولــت بایــد جلــوی گرانــی 
را بگیــرد و بــا نظــارت مراقــب ســودجویی ها باشــد.

گالیه مردم از گرانی گوشت قرمز
ــن«  ــه »کاغذوط ــی ب ــهروندان کهنوج ــر از ش ــی دیگ یک
گفــت: »دالل هــا نقــش کلیــدی در گرانــی گوشــت 
دارند.مــا خودمــان تولیــد کننــده گوشــت هســتیم و 
اکثــر مــردم منطقــه هــم عشــایر و دامــدار هســتند 
ــرخ گوشــت هــم تاثیرگــذار  ــر ن ــه اســت کــه دالر ب چگون
ــن  ــا ای ــی را وارد کرده ایم؟ب ــر گوســفندان محل ــوده مگ ب
وضعیــت بهتــر اســت شــغل پوشاک فروشــی را رهــا 
ــک  ــی کنم.«تاجی ــداران چوپان ــرای دام ــروم ب ــم و ب کن
چــرا  می گویــم  بخــرم  زولبیــا  تصریــح کرد:»رفتــم 
اینقــدر گــران اســت می گوینــد بــه دلیــل نوســانات 
موجــود در بــازار و نامعلــوم بــودن نــرخ تخم مــرغ، شــکر 
ــده  ــخص نش ــام مش ــن اق ــرای ای ــی ب ــن قیمت و روغ
اســت. البتــه مــردم زیــاد ســمت خریــد از قنــادی 
نمی رونــد و قنــادان هــم بــه دلیــل نابســامانی وضعیــت 
ــر  ــرو هســتند و ب ــروش بســیار کمــی روب ــا ف موجــود ب
خــاف ســال های گذشــته بســیاری از آنــان میــزان 
پخت هــای خــود را کاهــش داده انــد.« وی اضافــه کــرد:» 
ــی از  ــت برخ ــان، قیم ــارک رمض ــاه مب ــیدن م ــا فرارس ب
ــر  ــارت ب ــووالن در نظ ــی مس ــایه بی توجه ــا در س کااله
ــد. ــدا می کن ــش پی ــا افزای ــخ گران فروش ه ــازار و توبی ب

ــم  ــراض می کنی ــندگان اعت ــه فروش ــم ب ــی ه ــه وقت البت
می گوینــد خــب نخریــد یــا برویــد شــکایت کنیــد.«

میوه  هم گران است
ــاه  ــق م ــا عاش ــردم م ــه  م ــت: » هم ــهروند گف ــن ش ای
مبــارک رمضــان هســتند و هرســال بــرای قــرار گرفتــن 
ــه  ــا توج ــا ب ــد، ام ــماری می کنن ــاه لحظه ش ــن م در ای

ــا  ــردم ب ــر م ــاه اکث ــن م ــا در ای ــی خوراکی ه ــه گران ب
امیدواریــم  کــه  می شــوند  مواجــه  نگرانی هایــی 
روزه دار  مــردم  فکــر  بــه  هــم  کمــی  مســووالن 
به ویــژه کســانی کــه محتــاج یک تکــه نــان هســتند، 
باشــند!«وی افزود:»بــا همــه  ایــن وجــود در ایــن مــاه 

از خداونــد می خواهیــم  پربرکــت همچــون همیشــه 
ــج( را  ــان )ع ــام زم ــا ام ــرج آق ــر ف ــه زودت ــر چ ــه ه ک
برســاند تــا همــه گرفتاری هــا برطــرف شــود.یکی از 
چیزهایــی کــه در مــاه رمضــان بــرای افــراد روزه دار 
ــت  ــه قیم ــت ک ــات اس ــت میوه ج ــب اس ــیار مناس بس

رییس سازمان صمت جنوب: مردم گران فروشی را به بازرسان اطالع دهند تا با متخلفان برخورد شود

دود گرانی بازار ماه رمضان در چشم جنوبی ها

تجربـه گرانـی اقـالم پـر مصـرف در مـاه مبـارک رمضان امسـال نسـبت بـه سـال های گذشـته از آن 
دسـت موضوعاتـی اسـت کـه بسـیاری از افـراد افزایـش نـرخ ارز را دلیـل آن می دانند.امـا بـا قـرار 
گرفتـن در مـاه مبـارک رمضـان برخـی از مـردم جنـوب از گرانـی اجنـاس و کاالهـای اساسـی ابـراز 
نگرانـی می کننـد. مروجـی رییـس سـازمن صمـت جنـوب کرمـان خبـر از توزیع مـرغ بـا قیمت ده 
هـزار و 500تومـان در جنـوب می دهـد و می گویـد اکنـون در حـال توزیـع هسـتند. او می گوید مردم 
می تواننـد شـکایات خـود در رابطـه بـا گران فروشـی را بـا شـماره 124 بـه اطـالع بازرسـان صمـت 

برسـانند تـا ظـرف 24سـاعت بـا متخلفـان برخورد شـود.

مروجـی تصریـح کرد:»بهتریـن بـازرس خـود 
مـردم هسـتند و متاسـفانه مـردم مـا در جنوب 
اگـر جایـی  آنقـدر نجیـب هسـتند کـه  کرمـان 
شـاهد ضایع شـدن حق شـان هـم باشـند از آن 
می گذرنـد ، البتـه از سـویی مردم با شـماره های 
تخلفـات  پیگیـری  نحـوه چگونگـی  و  سـازمان 

ندارنـد.« ...آشـنایی  و  گران فروشـی 

الهام پی پر
دبیر تحریریه/کاغذ  وطن
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سهشنبه  24 اردیبهشت 1398 کاغذ جنوب

آگهی فقدان سند مالکیت
چـون خانـم طیبه فاریابی مالک ششـدانگ پاک 2852فرعـی از 706 - اصلی 
واقـع در بخش45کرمـان بـا ارائـه دو بـرگ شـهادت شـهود تصدیق شـده ادعا 
واعـام نمـوده اصـل سـند مالکیت پـاک اخیرالذکر کـه قبا ذیل ثبـت37981 
صفحـه 598دفتراماک 206 محلی جیرفت صادر وتسـلیم شـده اسـت بعلـت جابجای مفقود 
گردیـده واز ایـن اداره تقاضـای صدورسـند مالکیـت المثنـی پـاک فـوق را نمـوده لـذا بنـا بـه 
درخواسـت نامبـرده وبرحسـب دسـتورتبصره یـک مـاده 120آیین نامـه – قانون ثبـت مراتب در 
یک نوبت آگهی میگردد تا چنانچه شـخص یا اشـخاصی مدعی انجام معامله نسـبت به ملک 
مرقوم ویا وجود اصل سـند مالکیت مورد ادعا نزد خود می باشـند از تاریخ انتشـار آگهی )یک 
نوبت اسـت (ظرف مدت 10روز مراتب را با ارائه اصل سـند مالکیت یا سـند معامله کتبا به اداره 
ثبت اسـناد واماک شهرسـتان جیرفت اعام نمایند بدیهی اسـت پس از انقضای مهلت مقرر 
در آگهـی )10روز(هیچگونـه ادعایـی از هیچکس مسـموع نخواهـد بود وایـن اداره وفق ضوابط و 
مقـررات نسـبت بـه صدور سـند مالکیت المثنی بنـام مالک اقـدام خواهد نمـود /.م الف :78
جواد فاریابی - رئیس ثبت اسناد امالک جیرفت

آگهی دعوت به افراز
نظـر بـه اینکـه آقـای / خانـم مهـری سـلجوقی، برابـر درخواسـت وارده 
بشـماره 1102/3702مـورخ 98/2/22مبنـی بـر افـرا زپـاک 299 فرعـی 
1783-اصلـی واقـع در بخـش سـه کرمـان را بـه علـت معلـوم نبـودن 
اقامتـگاه سـایر شـرکاء از طریـق صـدور آگهـی نمـوده لـذا بدینوسـیله بـه اسـتناد ماده 
6 آئیـن نامـه قانـون افـراز و فـروش امـاک مشـاع بـه سـایر مالکیـن و همچنیـن بـه 
اشـخاصی کـه در پـاک مزبور ذینفع هسـتند اعام میـدارد که عملیات افراز ششـدانگ 
پـاک فـوق الذکر در روز یکشـنبه مورخه 98/3/19سـاعت 8 صبـح در محل وقوع ملک 
مزبـور بـه عمـل خواهـد آمـد کلیه افـراد ذینفع مـی تواننـد در تاریـخ ذکر شـده در محل 
حضـور بهـم رسـانند عدم حضـور آنان مانع از انجـام عملیات افراز نخواهد بـود این آگهی 
مطابـق مـاده 17 آئیـن نامه اجرائی مفاد اسـناد رسـمی الزم االجراء به کلیـه افراد ذینفع 

ابـاغ و فقـط در یـک نوبت انتشـار می یابـد. /خ 
تاریخ انتشار آگهی98/2/24
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اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک شهداد 

و  اراضـی  ثبتـی  تکلیـف وضعیـت  تعییـن  قانـون  هیـات موضـوع 
سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی-اگهی موضـوع مـاده 3 قانـون و 
مـاده 13 آئیـن نامـه قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی و اراضی 
و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی برابـر رای شـماره 139660319005000327 مـورخ 
1396/07/01هیـات اول موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و 
سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک شـهداد 
تصرفـات مالکانـه بامعـارض متقاضـی خانم عصمـت ندیمی خبيصـي فرزند عباس 
بشـماره شناسـنامه 145 صادره از شـهداد در ششـدانگ یک باب دکان به مساحت 27 

متـر مربـع پـاک از 1570-اصلـی واقـع در بخش 23 کرمان بـه آدرس شـهداد - بازار 
قدیـم خریـداری از مالـک رسـمی آقـای میرزا اسـدهللا صادقـی محرز گردیده اسـت. 
لـذا بـه منظـور اطـاع عمـوم مراتـب در دو نوبت بـه فاصلـه 15 روز آگهی می شـود در 
صورتی که اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند 
مـی تواننـد از تاریـخ انتشـار اولیـن اگهـی بـه مـدت دو مـاه اعتـراض خـود را بـه این 
اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید. ظـرف مـدت یـک مـاه از تاریخ تسـلیم اعتراضی، 
دادخواسـت خـود را بـه مراجع قضایی تقدیـم نمایند. بدیهی اسـت در صورت انقضای 
مـدت مذکـور و عـدم وصـول اعتـراض طبـق مقـررات سـند مالکیت صـادر خواهد شـد.

تاریخ انتشار نوبت اول : 98/2/10-تاریخ انتشار نوبت دوم : 98/2/24
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آگهی دعوت به افراز
نظـر بـه اینکه آقـای /خانـم مهری سـلجوقی. برابر درخواسـت 
وارده بشـماره 1102/3702مـورخ 98/2/22مبنـی بـر افرا زپاک 
8548 فرعـی 1783-اصلـی واقـع در بخـش سـه کرمـان را به 
علـت معلـوم نبـودن اقامتـگاه سـایر شـرکاء از طریـق صـدور آگهـی نمـوده لذا 
بدینوسـیله به اسـتناد مـاده 6 آئین نامه قانـون افراز و فروش اماک مشـاع به 
سـایر مالکین و همچنین به اشـخاصی که در پاک مزبور ذینفع هسـتند اعام 
میـدارد کـه عملیـات افـراز ششـدانگ پاک فـوق الذکـر در روز یکشـنبه مورخه 
98/3/19سـاعت 8 صبـح در محـل وقـوع ملک مزبور به عمـل خواهد آمد کلیه 
افـراد ذینفـع مـی تواننـد در تاریـخ ذکـر شـده در محل حضـور بهم رسـانند عدم 
حضـور آنـان مانـع از انجـام عملیـات افـراز نخواهد بود ایـن آگهی مطابـق ماده 
17 آئیـن نامـه اجرائـی مفـاد اسـناد رسـمی الزم االجـراء بـه کلیـه افـراد ذینفع 
ابـاغ و فقـط در یـک نوبت انتشـار می یابـد. /خ. تاریخ انتشـار آگهـی 98/2/24
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آگهی دعوت به افراز
نظـر بـه اینکـه آقـای خانـم مهـری سـلجوقی، برابـر درخواسـت وارده 
بشـماره 1102/3702مـورخ 98/2/22مبنی بر افرا زپـاک 8547 فرعی 
1783-اصلـی واقـع در بخـش سـه کرمـان را بـه علـت معلـوم نبودن 
اقامتـگاه سـایر شـرکاء از طریـق صـدور آگهـی نمـوده لذا بدینوسـیله بـه اسـتناد ماده 
6 آئیـن نامـه قانـون افـراز و فـروش امـاک مشـاع بـه سـایر مالكيـن و همچنیـن به 
اشـخاصی کـه در پـاک مزبور ذینفع هسـتند اعام میـدارد که عملیات افراز ششـدانگ 
پـاک فوق الذکر در روز یکشـنبه مورخه 98/3/19سـاعت 8 صبـح در محل وقوع ملک 
مزبـور بـه عمـل خواهـد آمد کلیـه افراد ذینفـع می تواننـد در تاریـخ ذکر شـده در محل 
حضـور بهـم رسـانند عدم حضور آنان مانـع از انجام عملیات افراز نخواهـد بود این آگهی 
مطابـق مـاده 17 آئین نامه اجرائی مفاد اسـناد رسـمی الزم االجراء به کلیـه افراد ذینفع 

ابـاغ و فقـط در یـک نوبت انتشـار مـی یابد/خ.
 تاریخ انتشار آگهی 98/2/24
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بازدید از عملیات آبرسانی به شهرکی در بروات
با اتمام عملیات آبرسـانی ،سـاکنین 
1000 واحد مسـکونی در شـهرک امام 
علـی )ع( بروات از نعمت آب سـالم 

و بهداشـتی بهره مند می شـوند.
 محمـد طاهـری رئیـس هیئـت مدیـره و مدیرعامـل 
شـرکت آب و فاضـاب اسـتان کرمان به اتفـاق معاونین 
بهـره بـرداری و فنـی و توسـعه،  بـا حضور در شـهر بروات 
از عملیات آبرسـانی به شـهرک امام علی )ع( این شـهر 

بازدیـد کردند.بیانـی مدیـر امور آبفا شهرسـتان بـم در این 
زمینه گفت: عملیات آبرسـانی به شـهرک امـام علی )ع( 
شـامل اجـرای 6.5 کیلومتـر خـط انتقـال و 5 کیلومتـر 
شـبکه آبرسـانی مـی باشـد و  پیـش بینـی می شـود تا 
پایـان اردیبهشـت ماه به پایـان برسـد.وی در ادامه افزود: 
با اتمام عملیات آبرسـانی ،سـاکنین 1000 واحد مسـکونی 
در شـهرک امام علی )ع( از نعمت آب سـالم و بهداشـتی 

بهـره مند می شـوند. 

کمربند گردشگری جازموریان را استارت بزنیم

ادامه یادداشت

ری
هدا

را

زی
رسا

شه
ه و 

را

مســوول بســیج ســازندگی اســتان کرمــان گفــت: 
ــار از اراضــی دو  ــزار هکت ــش از 20 ه ــون بی ــا کن ت
ــتان  ــوب اس ــج در جن ــه گن ــار و قلع ــه رودب منطق
مــورد سمپاشــی قــرار گرفتــه اســت .بــه گــزارش 
شــبکه اطــاع رســانی راه دانــا؛ حجــت هللا پــاداش 
کرمــان  اســتان  ســازندگی  بســیج  مســوول 
ــا  ــه ب ــان در رابط ــگار راه آرم ــا خبرن ــو ب در گفتگ
ــخ  ــا مل ــه ب ــرای مقابل اقدامــات ســپاه و بســیج ب
ــار داشــت : درخواســتی  صحرایــی در اســتان اظه
ــتان  ــمال اس ــوب و ش ــاورزی جن ــاد کش ــه جه ب
کرمــان بــرای مقابلــه و مبــارزه بــا ملــخ صحرایــی 
ــیم .وی  ــا باش ــال آن ه ــک ح ــا کم ــتادیم ت فرس
ــی  ــا فرمانده ــک ب ــت کم ــن درخواس ــت : ای گف
مجموعــه  و  کرمــان  اســتان  ثــارهللا  ســپاه 
ــیج  ــین و بس ــیج مهندس ــاورزی ،بس ــیج کش بس
ــادی در  ســازندگی مطــرح شــد و گروه هــای جه
بخش هــای متخصصیــن بســیج کشــاورزی و 
ــا  ــدازی شــد ت ــادی راه ان ــی جه ــای مردم گروه ه
ــد .مســوول  ــه انجــام دهن ــد کاری در منطق بتوانن
ــرد  ــه ک ــان اضاف ــتان کرم ــازندگی اس ــیج س بس
: بنابرایــن برنامــه ریــزی هایــی بــا مدیریــت 
مســوول قــرارگاه جهــادی اســتان صــورت گرفــت 
ــرارگاه  ــد و دو ق ــام ش ــری انج ــری پیگی و یکس
در جنــوب اســتان کرمــان راه انــدازی شــد.پاداش 
ــه  ــا در منطق ــن قراگاه ه ــی از ای ــه داد : یک ادام
چــاه دادخــدا در شهرســتان قلعه گنــج و دیگــری 
بــا  رودبــار  شهرســتان  زهکلــوت  منطقــه  در 
توجــه بــه فراوانــی هجــوم ملخ هــای مهاجــم 

ــدند. ــدازی ش راه ان

مقابله سپاه و بسیج 
با ملخ صحرایی

خبر

13هزارنفر در کرمان
 باسواد شدند

کشف محل دپوی تابلوهای 
سرقتی جاده ها در کهنوج 

کسب رتبه برتر اداره کل راه و شهرسازی 
جنوب در مصرف برق

هسـتندرییس سـازمان نهضـت سـواد آموزی 
اسـتان کرمـان گفـت : هـر سـاله بـا تامیـن 
بودجـه، تعـدادی از ایـن آمار را تحت پوشـش 
بـا سـواد شدنشـان  بـرای  قـرار می دهیـم و 
برنامه ریـزی مـی کنیـم.وی ادامـه داد: سـال 
گذشـته برای سـوادآموزی یک هزار نفر برنامه 
ریـزی کـرده بودیم ولی توانسـتیم بـه 800 نفر 
آمـوزش دهیم.ضیـاء الدینـی عنـوان کـرد: و 
امـروز بنیـاد علـوی بـر اسـاس تفاهم نامـه ای 
کـه بـا وزارت آمـوزش و پـرورش و رییـس 
سـازمان نهضـت سـوادآموزی کشـور منعقـد 
کـرده، 50 درصـد کمـک هزینه هـای آموزشـی 
را بـرای بـی سـوادها تامیـن می کنـد و درواقع 
ایـن تفاهم نامـه برای شناسـایی و آموزش بی 
سـوادان، کمـک زیـادی بـه سـازمان نهضـت 

سـوادآموزی مـی کنـد.

بـه گـزارش روابط عمومـی اداره 
نقـل  و  حمـل  و  راهـداری  کل 
کرمان،ابـن  جنـوب  ای  جـاده 
یمیـن مظفرپـور اظهـار داشـت: 
بـا توجـه بـه هوشـیاری نیروهـای راهـداری 
در زمینـه سـرقت روزانه تابلوهـای محورهای 
گشـت های  شهرسـتان  ایـن  ارتباطـی 
راهـداری بـا در نظر گرفتـن محورهای هدف 
سـرقت اشـخاص سـرقت کننـده را زیـر نظر 
دپـوی  محـل  از  آگاهـی  از  پـس  و  گرفتـه 
مراحـل  طـی  از  پـس  سـرقتی  تابلوهـای 
تابلوهـای  لـودر  دسـتگاه  یـک  بـا  قانونـی 
سـرقتی را از زیـر آهن آالت اسـقاطی کشـف 
و  حمـل  و  راهـداری  اداره  کردند.رییـس 
یـک کارگاه  افـزود:  جـاده ای کهنـوج  نقـل 
شـهر  در  اسـقاطی  اجنـاس  جمـع آوری 

محـل دپـوی تابلوهـای سـرقتی و تجهیزات 
ایمنـی راه هـا بـود کـه بـا دسـتور قضایـی به 
ایـن محـل ورود و در مجمـوع 33 تابلـوی 
قالـب  هشـت  جـک،   15 ایمنـی،  عایـم 
نـرده  سـه  پایـه گاردریـل،  هشـت  فلـزی، 
پـل، 125 عـدد خامـوت از این محل کشـف 
شـد.وی بـا اشـاره بـه اینکـه سـاالنه بیـش 
سـرقت  خسـارت  تومـان  میلیـون   200 از 
تابلوهـا و عائـم اخبـاری در محورهـای این 
شهرسـتان اسـت، افزود: به طور متوسـط در 
طـول مـدت یـک سـال حـدود 150 تابلـو و 
عائـم اخبـاری از سـطح محورهـای ارتباطی 
کـه  می شـود  سـرقت  کهنـوج  شهرسـتان 
بـه غیـر از ایـن مـوارد چـراغ چشـمک زن 
نـوری  انـواع عائـم و پتل هـای  راهنمایـی، 

اسـت کـه مـورد سـرقت قـرار می گیرنـد.

مصـرف  ارزیابـی  راسـتای  در 
در  کرمـان  جنـوب  بـرق 
راه  کل  اداره   ،  1397 سـال 
کرمـان  جنـوب  شهرسـازی  و 
موفـق بـه کسـب رتبـه برتر شـد. بـه گزارش 
پایـگاه خبـری وزارت راه و شهرسـازی بـه 
رسـانی  اطـاع  و  ارتباطـات  اداره  از  نقـل 
جنـوب کرمـان،  وشهرسـازی  راه  اداره کل 
اقدامـات موثـر  بـه  نهـادن  ارج  بـه منظـور 
هـای  برنامـه  پیشـبرد  در  شایسـته  و 
مدیریـت مصـرف بـرق، از سـوی مدیریـت 
بـرق جنـوب کرمـان از اداره کل راه و شـهر 
آمـد. تقدیربعمـل  کرمـان  جنـوب  سـازی 

برنامه هـا  نـوع  ایـن  شایسـته  اهـداف  از 
وضعیـت  از  مـردم  آگاهـی  بـه  می تـوان 
سـایرنهاها  تشـویق  دسـتگاه ها،  عملکـرد 

بـه موضـوع کاهـش مصـرف وهمچنین ارج 
نهـادن به مسـاعدت و همـکاری مدیران در 
زمینـه مدیریـت مصـرف بـرق اشـاره کـرد.

شـهر  و  راه  اداره کل  اسـت  ذکـر  بـه  الزم 
بـرق  مصـرف  راسـتای کاهـش  در  سـازی 
المپهـای  از  اسـتفاده  قبیـل  از  اقداماتـی 
برقـی  سیسـتمهای  نصـب   ، مصـرف  کـم 
سیسـتهای  کـردن  بهینـه  بـا  و   مناسـب 
را در  بـرق  توانسـته مصـرف  گـرم و سـرد 
سـال 1397کاهـش دهـد. صنعـت بـرق از 
صنایـع زیر بنایی اسـت و گـردش چراغهای 
اجتماعـي  رفـاه  تامیـن  نیـز  و  اقتصـادی 
هرگونـه  و  اسـت  وابسـته  آن  اسـتمرار  بـه 
اختـال در تاميـن بـرق مطمئـن و کافـي، 
مشـکاتي را در عملکـرد صنايـع موجـود و 

آورد. خواهـد  بوجـود  آنهـا  گسـترش 

مـاه  مناسـبت  بـه  گفـت:  شـاهی،  رضـا 
بـا  ضیافـت  نمایشـگاه  رمضـان،  مبـارک 
دائمـی  محـل  در  غرفـه   300 از  بیـش 
دایـر  جیرفـت  شـهر  هـای  نمایشـگاه 
شـده اسـت.خبرگزاری شبسـتان_ جنـوب 
کرمـان: امـروز گرانـی و تـورم بر معیشـت 
مـردم تأثیـر گذاشـته و قـدرت خرید مردم 
را پائیـن آورده و موجـب شـده تـا مـردم 
بـرای تأمین اقـام ضـروری و نیازمندی ها 
بیـن  ایـن  در  شـوند.اما  مشـکل  دچـار 
و  ضـروری  اقـام  نمایشـگاه های  برپائـی 
بـا قیمـت  عرضـه نیازمنـدی هـای مـردم 
ارزان تـر نسـبت بـه بـازار، کمـک شـایانی 
بـه  مـردم می کند و نمایشـگاه ضیافت در 
شـهر جیرفـت کـه به مناسـبت مـاه مبارک 
از جملـه   اسـت  راه انـدازی شـده  رمضـان 
و  ضـروری  اقـام  عرضـه  نمایشـگاه های 
نیازمندی هـای مردم اسـت.این نمایشـگاه 
فرمانـداری  و  اصنـاف  اتـاق  همـکاری  بـا 
شـقایق  شـرکت  و  جیرفـت  شهرسـتان 

افـق ایرانیـان، در محـل دائمـی نمایشـگاه 
هـای ایـن شـهر دایر شـده و روزانـه مردم 
نمایشـگاه  ایـن  بـه  خریـد  بـرای  زیـادی 
مراجعـه مـی کنند.»رضـا شـاهی« متولـی 
در گفت وگـو  نمایشـگاه ضیافـت،  و مدیـر 
در  شبسـتان،  خبرگـزاری  خبرنـگار  بـا 
خصـوص هـدف از برپائـی این نمایشـگاه، 
ایـن نمایشـگاه بـه منظـور تأمیـن  گفـت: 
اقـام ضـروری و پرمصـرف مـردم در مـاه 
مبـارک رمضـان راه انـدازی شـده اسـت.

مطلـب کـه  ایـن  بیـان  بـا  شـاهی،  رضـا 
اردیبهشـت(   20( از  ضیافـت  نمایشـگاه 
جیرفـت،  نمایشـگاه  دائمـی  محـل  در 
دایـر شـده اسـت، افـزود: ایـن نمایشـگاه 
تـا )25 اردیبهشـت( دایـر اسـت و مـردم 
تأمیـن  بـرای  تواننـد  مـی  جنـوب کرمـان 
ضیافـت  نمایشـگاه  بـه  ضـروری  اقـام 
 _ احمـد  سـید  سـلطان  بولـوار  در  واقـع 
جنـب سـردخانه شـاداب  _ محـل دائمـی 
و  مراجعـه  شـهر  ایـن  هـای  نمایشـگاه 

اقـام مـورد نیـاز خـود را خریـداری کننـد.
بـه  اشـاره  بـا  ضیافـت،  نمایشـگاه  مدیـر 
ایـن مطلـب کـه ایـن نمایشـگاه 300 غرفه 
دارد، ابـراز داشـت: در این نمایشـگاه غرفه 
دارانـی از تهـران، تبریـز، ارومیـه، اصفهان، 
مشـهد،  اهـواز،  کرمانشـاه،  کرمـان، 
شـیراز، یـزد و سـایر نقـاط کشـور حضـور 
10 تـا 15 درصـد از  دارند.شـاهی، افـزود: 
اظهـار  وی،  هسـتند.  بومـی   غرفـه داران 
نمایشـگاه،  ایـن  برگـزاری  مجـری  کـرد: 
یکـی از شـرکت هـای برتـر سـطح اسـتان 
کرمـان، » شـرکت شـقایق افـق ایرانیـان« 
اضافـه  ضیافـت،  نمایشـگاه  اسـت.مدیر 
سـوغات  خانگـی،  لـوازم  پوشـاک،  کـرد: 
اسـتان هـا، کیـف و کفـش، مـواد خوراکی 
و پوشـاکی از جملـه اقامـی هسـتند کـه 
می شـوند.وی،  عرضـه  نمایشـگاه  ایـن  در 
در  سـرمایه گذاری  میـزان  بـه  اشـاره  بـا 
بـر  بالـغ  داشـت:  بیـان  نمایشـگاه،  ایـن 
صـرف  اولیـه  هزینـه  تومـان  میلیـارد   2
ارزش  و  نمایشـگاه شـد  ایـن  تأسیسـات 
تجهیـزات داخلـی نمایشـگاه نیـز بالـغ بـر 
10 میلیـارد تومـان است.شـاهی، با اشـاره 
نمایشـگاه،  ایـن  از  بازدیـد  سـاعات  بـه 
تواننـد   مـی  عاقمنـدان  داشـت:  ابـراز 
 16 و  ظهـر   13 الـی  صبـح   10 سـاعت  از 
بازدیـد  نمایشـگاه  از  شـب   23 تـا  عصـر 

تخفیـف  بـا  را  نیـاز  مـورد  اقـام  و  کـرده 
بازدیدکننـدگان  از  کنند.یکـی  خریـداری 
ایـن نمایشـگاه، در گفـت و گو بـا خبرنگار 
بـه  بنـده  گفـت:  شبسـتان،  خبرگـزاری 
شـخصه خیلـی خوشـحال هسـتم که این 
نمایشـگاه راه انـدازی شـده و امـروز برای 
اینجـا  بـه  خوراکـی  مـواد  و  پتـو  خریـد 
افـزود: قیمـت هـا نسـبت  آمـده ام. وی، 
بـه بازارمناسـب تـر اسـت و من توانسـتم 
را خریـداری کنم.یکـی  نیـاز  مـورد  اقـام 
دیگـر از بازدیدکننـدگان، ابـراز داشـت: در 
درآمـد  و  اقتصـادی  اوضـاع خـراب  ایـن 
نمایشـگاه  ایـن  کـه  شـکر  را  خـدا  کـم، 
ضـروری  اقـام  بتوانـم  تـا  شـده  برپـا 
چنـد  از  افـزود:  کنـم.وی،  خریـداری  را 
وقـت قبـل مـی خواسـتم بـرای بچـه ام 
دلیـل  بـه  متأسـفانه  امـا  بخـرم  لبـاس 
قیمـت هـای بـاال موفـق بـه خرید نشـدم 
امـا امـروز کـه بـه ایـن نمایشـگاه آمـدم 
بـا توجـه بـه تخفیـف اجنـاس، توانسـتم 
لبـاس خریـداری کنم. شـایان ذکر اسـت؛ 
در ایـن نمایشـگاه غرفـه هـای کمـک بـه 
بـه  کمـک  نیـز  و  خوزسـتان  سـیل زدگان 
ایتـام نیـز دایـر اسـت و عمـوم مـردم می 
تواننـد بـا مراجعـه به ایـن غرفه هـا، هدایا 
و نـذورات خـود را بـه غرفـه داران تحویـل 

دهنـد.

نمایشگاه ضیافت با ۳۰۰ غرفه 
در جیرفت دایر شده است

ــل نظــرات کارشناســان  ــی و تحمی ــت جوامــع محل ظرفی
ــای توســعه  ــه ه ــی برنام ــدم کارای ــه ع ــر ب ــی منج بیرون
شــده اســت.همان گونــه کــه رابــرت چمبــرز  عنــوان مــی 
کنــد، مصلحــان وبرنامــه ریــزان توســعه روســتایی افرادی 
ــا  ــد ام ــروکار دارن ــتایی س ــعه روس ــا توس ــه ب ــتند ک هس
ــن  ــر .و همی ــه فقی ــه روســتایی هســتند و ن خودشــان ن
عامــل منجــر بــه عــدم کارایــی برنامــه هــای توســعه ای 
شــده اســت. و در حقیقــت تمامــی مــدل هــای توســعه 
تنهــا بــه یــاری کســانی آمــده انــد کــه کمتریــن نیــاز بــه 
آنهــا دارنــد و آنهایــی کــه بیشــترین نیازمنــدی بــه منافــع 
توســعه را دارنــد بــه دســت فراموشــی ســپرده شــده انــد 
ــه خواهــد  ــن مبحــث در فرصتــی مبســوط پرداخت ــه ای ب
ــی  ــم زراع ــم و توریس ــم روستایی،اکوتوریس شد(.توریس
ــا تنــوع زیســت محیطــی و  ــه دلیــل در هــم تنیدگــی ب ب
طبیعــت و همچنیــن وابســتگی بــه محیــط هــای زیبــای 
ــهری  ــش ش ــای پرتن ــه دور از محیط ه ــه ب ــتایی ک روس
اســت ،موجبــات لــذت بــردن از طبیعــت و مناطــق 
ــرا هــم مــی اورد.توجــه  ــط شــهر را ف بکــر خــارج از محی
بــه گردشــگری روســتایی بــه عنــوان عامــل توســعه 
فرهنگی،اجتماعی،اقتصادی،کالبــدی از تبدیــل نواحــی 
نواحــی فقیر،مهاجرفرســت و درحــال  بــه  روســتایی 
فرســایش جلوگیــری مــی کنــد . از طرفــی روســتا 
هــا بــه لحــاظ شــرایط اقلیمــی و داشــتن پتانســیل 
ــوان  ــه عن ــد ب ــی توانن ــژه م ــی وی ــانی و طبیع ــای انس ه
ــرد مطــرح شــوند داشــتن  ــه ف ــای منحصــر ب ــه ه جاذب
فضــا هــای کالبــدی و معماری هــای خــاص شــرایط 
جغرافیایی،فرهنــگ و آداب و ســنن ،فعالیــت هــای 
ــاظ  ــه لح ــت ب ــوی معیش ــتی ،الگ ــع دس اقتصادی،صنای
انســانی و آب و هــوای ســالم ،ســکوت و آرامــش ،منظــر 
ــه در  ــت ک ــمندی اس ــای ارزش ــوع از ویژگی ه ــر و متن بک
مقاصــد گردشــگری حائــز اهمیــت اســت.علی رغــم 
ــاالب جازموریــان  اینکــه مناطــق حــوزه آبریــز وحاشــیه ت
ــتایی  ــگری روس ــه گردش ــی در زمین ــای باالی ــت ه قابلی
دارنــد و اســناد باالدســتی همچــون قانــون برنامــه 
ــاد  ــه ایج ــاده 100ب ــال  م ــوان مث ــعه)به عن ــم توس شش
زیرســاخت های مــورد نیــاز بخــش خصوصــی  در  حــوزه 
گردشــگری واختصــاص تســهیات ارزان بــه ســرمایه 
گــذاران و در مــاده 38 اســتفاده از ظرفیــت جوامــع 
محلــی(  بــه ایــن مهــم پرداختــه اند.امــا از ایــن ظرفیــت 
ــتفاده  ــی اس ــه خوب ــتی ب ــی و اسناددباالدس ــای قانون ه
ــور  ــاع مح ــرح اجتم ــردن ط ــی ک ــت. اجرای ــده اس نش
کمربنــد گردشــگری جازموریــان و اتصــال محورهــای آن 
ــز و  ــوزه آبری ــای ح ــتان ه ــتایی شهرس ــق روس در مناط
حاشــیه تــاالب و بــه طورکلــی حــوزه فرهنگــی  جازموریان 
)کــه بــه گفتــه زمــان صادقــی نویســنده وپژهشــگر 
،شــامل شهرســتان هایــی همچــون رودبارجنــوب ،کهنــوج  
ــچ  ــش کتی ــک ،بخ ــج ،رمش ــه گن ــت ،فاریاب،قلع ،جیرف
فنــوچ، دلــگان ، بمپــور و ایرانشــهر مــی شــود(می توانــد 
ظرفیــت هــای بالقــوه طبیعــی و ویژگــی هــای فرهنگــی 
ــق آن  ــد و رون ــل کن ــل تبدی ــای بالفع ــرمایه ه ــه س را ب
موجــب اشــتغال ،حفاظــت محیــط زیســت و حفــظ 
رســوم و داشــته هــای فرهنگــی اســت و موجــب تقویــت 
ــان خواهــد  ــگاه اقتصــادی جوامــع حاشــیه جازموری جای
شــد. پتانســیل هایــی در حوزه اکوتوریســم همچــون مرتع 
جازموریــان و طوالنــی ترین مرتــع  مدورخاورمیانه و شــوره 
ــه  ــوری ک ــه ط ــورش ب ــت ن ــا شکس ــز آن ب ــطح مرک مس
اجســام را چنــد برابــر انــدازه واقعــی آن نشــان مــی دهــد 
، تپــه هــا ی شــنی صــوالن کــه از بزرگتریــن و زیباتریــن  
تپــه هــای شــنی جهــان هســتند ،زهکولــی جوشــان منــد 
بــا نخــل هــای زیبایش،چشــمه هــای آبگرمــش ،ظرفیــت 
ــور  ــای که ــاد ،جنگله ــل فره ــی می ــوردی طبیع ــنگ ن س
ــگان،  ــل دل ــای باغنی ــگل ه ــه و جن ــراده رودبار،مهروئی ط
ــاغ شــهر دهکهــان مــی تــوان  آبشــار اســفند ودلفــارد و ب
نــام بــرد از کشــورهای موفــق در زمینــه اکوتوریســم مــی 
ــوزه  ــرد.در ح ــاره ک ــی اش ــای جنوب ــه آفریق ــوان تجرب ت
ــای  ــدارک فرصت ه ــی از ت ــه انعکاس ــی ک ــم زراع توریس

جدیــد در زمینــه ایجــاد فرصــت هــای اقتصــادی از طریــق 
گردشــگری در مــزارع اســت جذابیــت هایــی نظیــر ایجــاد 
ــگاه  ــاورزی ،نمایش ــط باکش ــای مرتب ــوزه ه ــش م و نمای
ــاورزی  ــای کش ــاورزی ،بازاره ــای کش ــنواره ه ــا و جش ه
،تورهــای کشــاورزی بازارهــای خــرده فروشــی در مزرعــه 
،شــتر ســواری و رمــه گردانــی )نظیــر کاری کــه در اســتان 
فــارس انجــام مــی شــود(،چیدن محصــول از مــزارع بــه 
انتخــاب گردشــگران ونــام گــذاری دهــه آخــر اســفند بــه 
ــه صــورت  ــه و ب ــه ترتیــب و روزان ــان کــه ب دهــه جازموری
ــد ودر یکــی از  ــان را دور بزن ــزرگ جازموری ــدان ب یــک می
مناطــق روســتایی شهرســتان هــای دهگانــه جازموریــان 
ــق  ــع موف ــه جوام ــه از تجرب ــن زمین ــردد.و در ای ــزار گ برگ
همچــون اتریــش ،قبــرس و جزیــره پرنــس ادوارد کانــادا 
بــا مشــاهده میدانــی و یــا ترجمــه مقــاالت مرتبط توســط 

ــرد. ــوان اســتفاده ک ــی ت ــد ،م ــه من کارشناســان دغدغ
ــر فعالیــت هــا و زندگــی روســتایی  واز توریســم متکــی ب
مــی تــوان بــه ظرفیــت بــاالی حــوزه فرهنگــی جازموریــان 
محلــی  بومــی  ،معمــاری  دســتی  صنایــع  زمینــه  در 
همچــون خانــه هــای کپــری و گلــی )خشــتی(،بازآفرینی 
جشــن هــای عروســی،غذاهای محلــی ،بــازی هــای 
محلی،موســیقی محلــی مــی تــوان اشــاره کــرد.  از نمونــه 
هــای موفــق مــی تــوان بــه آقــای عبــاس برزگــردر اســتان 
فــارس اشــاره کــرد کــه  بــا اســتفاده از همیــن ظرفیــت های 
بــه ظاهرســاده  باعــث جــذب گردشــگران خارجــی و ورود 
ــدی در توســعه  ــه کشــور شــده اســت و گام هــای بلن ارز ب

ــار برداشــته اســت ــع روســتایی آن دی اقتصــادی جوام
ــتفاده از  ــاوه براس ــگران ع ــد گردش ــن کمربن ــه در ای والبت
ــت  ــوان از ظرفی ــی ت ــع روســتایی م ــای جوام ــت ه ظرفی
هــای شــهرهای مســیر کمربند همچــون قلعه کهنــوج هتل 
کنتوکــی درحــال احــداث و قلعــه تاریخــی منوجان،هتــل 
کپــری قلعــه گنج،شهرباســتانی رمشــک ،دهکــده صنایــع 
ــور و  ــه بمپ ــردک )در دســت اقدام(قلع دســتی شــهر چگ
کات ناصــری و دکــه بازارهــای بی نظیر و ســنتی ایرانشــهر 
ــار جنــوب  هتــل گلــی رودبارجنــوب  و بازارچــه هــای رودب
)پیشــنهاد ســاخت کــه مطابــق بــا معمــاری منطقــه و بــه 
لحــاظ خنــک بــودن داخــل آن و اینکــه در گذشــته مــردم 
ــه  ــد(و تپ ــی کردن ــفاده م ــی اس ــای گل ــه ه ــب از خان اغل
هــای تاریخــی کنارصنــدل و مــوزه ارزشــمند جیرفــت هــم 

اســتفاده کننــد.
ــف  ــون ضع ــا همچ ــی کمبوده ــود برخ ــا وج ــفانه ب متاس
ــه هــای طبیعــی و گردشــگری ،ضعــف  ــی جاذب در معرف
زیرســاختها ،ضعــف خدمــات رفاهــی و ضعــف در معرفــی 
آداب و ســنن ، ضعــف مدیــران در تســلط بــه اســناد 
ــکار گیــری ظرفیــت هــای قانونــی ، مانــع  باالدســتی و ب
اســتفاده مناســب از ظرفیــت هــای گردشــگری بــه 
عنــوان راهــی آســان و پایــدار بــرای توســعه روســتایی در 
منطقــه گردیــده اســت.بنابراین سیاســت گــذاری مناســب 
ــا  ــه ب ــگران در منطق ــداد گردش ــش  تع ــدف افزای ــا ه ب
ــداف  ــژه اه ــدار وبوی ــعه پای ــل توس ــن عوام ــر گرفت در نظ
درآمدی،فرهنگــی و زیســت محیطــی  ضــروری بــه نظــر 
ــوان   ــی ت ــان ،م ــی از کارشناس ــه یک ــه گفت ــد. ب ــی رس م
طــرح مطالعاتــی عملیاتــی در نظــر گرفــت و مثــل تمــام 
راهنماهــای گردشــگری: مســیر هــای گردشــگری، نقــاط 
ــاز، تســهیات  ــورد نی ــداد روز م ــا ، تع ــه ه هــدف و جاذب
خدماتــی و بهداشــتی و  ... را  مشــخص کــرد. وخروجــی 

ــد یــک نقشــه گردشــگری باشــد. ــن مطالعــه بای ای
در واقــع در نظــر گرفتــن مجمــوع ایــن اقدامــات در قالــب 
ــه   ــد ب ــی توان ــان م ــگری جازموری ــد گردش ــرح کمربن ط
ــد  ــتری  را م ــدف بیش ــاط ه ــد نق ــک کن ــگران کم گردش
نظــر قــرار دهنــد و انگیــزه هزینــه و ســفر بــرای گردشــگران 

بیشــتر خواهــد شــد . 
پیشــنهاد مــی گــردد در اولیــن فرصت جلســه ای بــا حضور 
مــردم جوامــع  محلــی ،دانشــگاهیان ،مدیــران اجرایــی و 
نماینــدگان شهرســتان هــای دهگانــه، بــا هــدف رفــع موانع 
ــور،  ــاع مح ــرد اجتم ــم بارویک ــت توریس ــهیل صنع و تس

تشــکیل شــود

از خداونــد می خواهیــم  پربرکــت همچــون همیشــه 
ــج( را  ــان )ع ــام زم ــا ام ــرج آق ــر ف ــه زودت ــر چ ــه ه ک
برســاند تــا همــه گرفتاری هــا برطــرف شــود.یکی از 
چیزهایــی کــه در مــاه رمضــان بــرای افــراد روزه دار 
ــت  ــه قیم ــت ک ــات اس ــت میوه ج ــب اس ــیار مناس بس

ــداری  ــد آن را خری ــه بتوانن ــا طــوری نیســت هم میوه ه
ســایر  قیمــت  متأســفانه  میــوه  بــر  عــاوه  کننــد. 
ــش  ــاه کاه ــن م ــه در ای ــای اینک ــه ج ــم ب ــاس ه اجن
پیــدا کنــد بیشــتر هــم می شــود! کــه ایــن خــود باعــث 
ــدان  ــاز فرزن ــد نی ــردم نتوانن ــی از م ــه برخ ــود ک می ش

ــی  ــد!در حال ــن کنن ــاه تأمی ــن م ــود را در ای روزه دار خ
کــه چنــد روزی بــه مــاه رمضــان باقــی مانــده بــه 
خاطــر تــرس از کمبــود اجنــاس و یــا چنــد برابــر شــدن 
خریــد کاالهــای  مــردم  از  برخــی  اجنــاس  قیمــت 
موردنیــاز خــود بــرای ایــن مــاه را انجــام دادنــد.«

بازرســان صمت در بازار هستند
ــارت  ــدن و تج ــت، مع ــازمان صنع ــس س ــی ریی مروج
جنــوب کرمــان به»کاغذوطن«می گویــد:» بــرای مــاه 
ــتان  ــی را در 7 شهرس ــای اساس ــان کااله ــارک رمض مب
جنوبــی بــرای رفــاه حــال مــردم توزیــع کردیــم بــه طــور 
مثــال مــردم در جنــوب کرمــان مــرغ را در حــال حاضــر 
می تواننــد بــا قیمــت 10هــزارو 500تومــان خریــداری 
ــز  ــت مرک ــر از قیم ــی ارزان ت ــت حت ــن قیم ــه ای ــد ک کنن
بازرســی  اضافــه کرد:»تیم هــای  اســت.«وی  اســتان 
مــا جدی تــر در مراکــز شهرســتان ها در بــازار حضــور 
ــردم  ــود و م ــری ش ــات جلوگی ــروز تخلف ــا از ب ــد ت دارن
ــد  ــزارش دهن ــامانه 124 گ ــه س ــات را ب ــد تخلف می توانن
البتــه ایــن ســامانه در جیرفــت و کهنــوج بــه شــکل 
شــبانه روزی آمــاده شــنیدن مشــکات مــردم اســت 
بــه  می تواننــد  نیــز  شهرســتان ها  دیگــر  بــزودی  و 
ــان  ــا در می ــا م ــود را ب ــکات خ ــاعته مش ــورت 24س ص
ــازرس خــود  بگذارند.«مروجــی تصریــح کرد:»بهتریــن ب
مــردم هســتند و متاســفانه مــردم مــا در جنــوب کرمــان 
ــع  ــاهد ضای ــی ش ــر جای ــه اگ ــتند ک ــب هس ــدر نجی آنق
شــدن حق شــان هــم باشــند از آن می گذرنــد ، البتــه از 
ســویی مــردم بــا شــماره های ســازمان و نحــوه چگونگــی 
پیگیــری تخلفــات گران فروشــی و ...آشــنایی ندارنــد 
ــی و  ــه طراح ــدام ب ــوع اق ــن موض ــع ای ــرای رف ــه ب ک
ــرای اطاع رســانی  ــی در ســطح شــهرها  ب نصــب بنرهای
ــا تخلفــات کردیــم کــه پــس از ایــن  مــردم و آشــنایی ب
تخلفــات  بــرای گــزارش  تماس هــا  میــزان  مســاله 
24ســاعت  ظــرف  تخلفــات  اســت،  شــده  دوبرابــر 
می شــوند.« پیگیــری  ســازمان  بازرســان  توســط 

اجرای طــرح ضیافت در جنوب کرمان
جنــوب  صمــت  ســازمان  بازرســی  معــاون  میــری 
ــاه  ــت را در م ــرح ضیاف ــان به»کاغذوطن«گفت:»ط کرم
و  موادخوراکــی  پرمصــرف،  بــرای کاالهــای  رمضــان 
ــن  ــرات در ای ــتری نظ ــم و بیش ــرا می کنی ــی و...اج لبن
مــاه بــر ایــن اقــام اســت.«وی افزود:»هــر هفتــه 
یــک اکیــپ از بازرســان بــه هــر شهرســتان اعــزام 
ــی  ــز دارای ادارات ــتان نی ــر شهرس ــی در ه ــوند ول می ش
هســتیم اتــاق اصنــاف و بازرســی ها فعــال هســتند 
می کننــد.« همــکاری  کل  اداره  بازرســان  بــا  کــه 

وی اضافه کرد:»تیم های بازرسی ما جدی تر 
در مراکز شهرستان ها در بازار حضور دارند تا از 

بروز تخلفات جلوگیری شود و مردم می توانند 
تخلفات را به سامانه 124 گزارش دهند البته 

این سامانه در جیرفت و کهنوج به شکل 
شبانه روزی آماده شنیدن مشکالت مردم 

است و بزودی دیگر شهرستان ها نیز می توانند 
به صورت 24ساعته مشکالت خود را با ما در 
میان بگذارند.«مروجی تصریح کرد:»بهترین 
بازرس خود مردم هستند و متاسفانه مردم 

ما در جنوب کرمان آنقدر نجیب هستند که اگر 
جایی شاهد ضایع شدن حق شان هم باشند از 

آن می گذرند ، البته از سویی مردم با شماره های 
سازمان و نحوه چگونگی پیگیری تخلفات 

گران فروشی و ...آشنایی ندارند که برای رفع این 
موضوع اقدام به طراحی و نصب بنرهایی در 

سطح شهرها  برای اطالع رسانی مردم و آشنایی 
با تخلفات کردیم که پس از این مساله میزان 

تماس ها برای گزارش تخلفات دوبرابر شده 
است، تخلفات ظرف 24ساعت توسط بازرسان 

سازمان پیگیری می شوند.«

رییس سازمان صمت جنوب: مردم گران فروشی را به بازرسان اطالع دهند تا با متخلفان برخورد شود

دود گرانی بازار ماه رمضان در چشم جنوبی ها

آبفا
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آوای محلی           

عجب سال خوشی سال امسال
بهاربوده بچر ای گاو مهچال 
بچر تا شیر و میهمونت بدوشم

اچسپه دوغ وماستت پای چنگال

شاعر :  خدابخش دلیری

ِدُلم مث َسرزمیِن ُخشِک جاِزن
ِدُلم شادی وخوشَوختی َشهاِزن

ِکناُرم ِاشِتری جوِکن َهمیَشه
ِبجاِی خیر  َبدَبختی َجماِزن

شاعر :  مهدی جاللی

َسپیدوخوشِگل و ماهی تو نازی
گَمونم ُدحترشاهی تو نازی

َبلوچی گَردنت خیلی کَشنگن
به َوهللا یارِدلخواهی تو نازی

شاعر :  اسماعیل جالئی

چه کُربی داره چاِدن ِگرِد والِت
که بوده َسر َپناِه شاخ و بالِت
بیا مورتون زیارت َندرِ جوِنت

چشوُنم َفرِش روز وماه و سالِت

شاعر :  مهدی جاللی

غم و ُغرَصم َغالفوم کرده کاکا
َسُرم دور ای َلحافوم کرده کاکا
ِدُلم داده مو َور کَرتون خیاری 
دگه َترک   خالفوم کرده کاکا

شاعر :  مهدی جاللی

مدیر کل دامپزشـکی استان 
کرمـان از لزوم نصـب پایانه 
فروشـگاهی در کلیـه مراکز 
درمانی، آزمایشـگاهی، مایه 

کوبـی و داروخانه های دامپزشـکی خبـر داد.
بـه گـزارش ایسـنا "حسـین رشـیدی" در خصـوص 
اجـراي بنـد )ي( تبصـره6 احـکام مالیاتـی قانـون 
بودجه سـال 1398 مبنی بر نصب پایانه فروشـگاهی 
در کلیـه مراکـز درمانـی، آزمایشـگاهی، مایـه کوبـی 
و داروخانـه هـای دامپزشـکی گفـت: بـر طبـق ایـن 
قانـون تمامـی صاحبـان حرفـه و مشـاغل پزشـکی، 
پیراپزشـکی، داروسـازی و دامپزشـکی کـه مجـوز 
فعالیت آنها توسـط وزارت بهداشـت، درمان و آموزش 
پزشـکی، سـازمان نظـام پزشـکی ایـران یا سـازمان 
نظـام دامپزشـکی ایران صـادر می شـود، مکلفند در 
چهارچـوب آییـن نامه تبصـره)2( مـاده )169( قانون 
مالیات های مسـتقیم مصوب چهارم اسـفند 1366 و 
اصاحات و الحاقات بعدی آن از ابتدای سـال 1398 

از پایانـه فروشـگاهی اسـتفاده کنند. 

دکتـر رشـیدی ضمـن تاکیـد بـر نصـب پایانه هـای 
فروشـگاهی در مراکـز بخش خصوصی دامپزشـکی 
اظهـار کـرد: اجـرای ایـن مصوبـه مـی توانـد دارای 
فوایـدی بـرای دولـت )جلوگیـری از فـرار مالیاتـی و 
دریافـت درآمدهـای حقیقی مالیاتـی( و نیز مراجعه 

کننـدگان بـه ایـن مراکز باشـد.
ایـن مقـام مسـئول افـزود: اسـتفاده از کارت هـای 
عابـر بانک، برای سـهولت در انجـام هرگونه پرداخت، 
جلوگیـری از اتـاف وقـت و اسـتهاک اسـکناس و 
کاهـش هزینه هـای چاپ اسـکناس و ... می باشـد 
لـذا لـزوم نصب و اسـتفاده از دسـتگاه کارتخـوان در 
مراکـز درمانـی، آزمایشـگاهی، مایه کوبـی و داروخانه 
های دامپزشـکی در جهت تسـهیل و تسریع مراجعه 
کننـدگان بـرای پرداخـت مبلـغ هزینه هـا و خدمات 

ارائـه شـده در ایـن مراکـز ضروری اسـت. 
وی در پایـان اعـام کـرد: بـا عنایت بـه تکالیف مقرر 
در قانـون مزبـور، مراکـز خصوصـی فوق می بایسـت 
تمهیـدات الزم بـرای اجـرای ایـن قانـون را فراهـم 

نمایند.
مدیریت روابط عمومی و آموزش همگانی

شماره 11/ب/2- 98م
نوبت دوم

 : مناقصـه  ارجـاع کار   فرآینـد  در  شـرکت  تضمیـن  مبلـغ  
بانکـی  نامـه  ضمانـت  صـورت  بـه  ریـال   130.700.000

مهلت زمانی دریافت اسـناد مناقصه از سـایت: سـاعت : 19 روز پنج 
شنبه  مورخ 98.2.26

مهلت زمانی ارائه پیشنهاد: ساعت 19 روز دو شنبه  مورخ 98.3.6 
 زمـان بازگشـایی پاکـت هـا: سـاعت 10  روز سـه شـنبه  مـورخ 

98.3.7
اطالعات تماس دسـتگاه مناقصـه گزار جهـت دریافت اطالعات 

بیشـتر در خصـوص اسـناد مناقصـه و ارائـه پاکـت هـای الف:  
روز دوشـنبه   مـورخ 98.3.6   تا سـا عـت  15 تحویل دبیرخانه 

شـرکت شود 
 آدرس: کرمان-بلـوار 22 بهمـن- شـرکت آب و فاضـالب شـهری 

اسـتان کرمان-دفتـر قراردادهـا و تلفـن 03433222282
اطالعـات تمـاس سـامانه سـتاد جهت انجـام مراحـل عضویت در 

سـامانه: مرکـز تمـاس: 021-41934
دفتر ثبت نام: 88969738 و 85193768

فراخوان مناقصه عمومی 
یک مرحله ای 

شـرکت آب و فاضـالب شـهری اسـتان کرمـان در نظـر دارد مناقصه عمومی  اجـرای حصار مخازن  شهرسـتان انار به شـماره 
2098005963000021را بـا  بـرآورد 2.612.979.091 ریـال از محل اعتبارات عمرانی از طریق سـامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار 
نمایـد. کلیـه مراحـل برگـزاری مناقصه از دریافت اسـناد مناقصه تا ارائه پیشـنهاد مناقصه گران و بازگشـایی پاکت هـا از طریق درگاه 
سـامانه تدارکات الکترونیکی دولت )سـتاد( به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شـد و الزم اسـت مناقصه گران در صورت 
عـدم عضویـت قبلـی، مراحـل ثبت نام در سـایت مذکـور و دریافت گواهـی امضای الکترونیکـی را جهت شـرکت در مناقصه محقق 

سـازند. تاریخ انتشـار مناقصه در سـامانه تاریخ 98.2.23  می باشـد .

مدیر کل دامپزشکی استان کرمان اعالم کرد:

مکلف شدن کلیه دامپزشکان به استفاده 
از دستگاه کارتخوان

خبر

ی
ساز

هر
ش

 و 
راه

س: 
عک

دیوان محاسبات 
دنبال مچ گیری نیست

دیـوان محاسـبات دنبـال مـچ گیـری نیسـت و بـا ایفای نقـش هدایـت گـری از طریق 
آمـوزش، بـه دنبـال رسـیدگی بهتـر بـه امور دسـتگاه هـای اجرایی اسـت.

مدیـر كل دیـوان محاسـبات اسـتان كرمـان در مراسـم تودیـع و معارفـه  رئیـس هیات 
حسابرسـی ایـن دیـوان مسـتقر در اداره كل راه وشهرسـازی این اسـتان، ضمن بیان این 
مطلـب گفـت:  قصـد این دیوان کمک بیش از پیش و در زمان مناسـب، به دسـتگاه های 

اجرایی اسـت.
آقای حسـینی بر سـامت، شـفافیت كار و صداقت دو طرفه میان دسـتگاه های اجرایی 
و دیـوان محاسـبات تاكیـد كـرد و خواسـتار مشـاوره مدیـران دسـتگاه ها با هیـات های 

حسابرسـی قبـل و حیـن هزینه كرد اعتبارت شـد.
وی ارتباط بیشتر، كامل تر و به روز دستگاه های اجرایی را ضروری دانست . 

مدیـر كل دیـوان محاسـبات اسـتان كرمـان تصریـح کـرد: از آنجـا كـه برخی مشـكات 
دسـتگاه هـای اجرایـی ناشـی عـدم اطاع كافـی از قانون اسـت، احـكام و قوانین حاكم 
بـر دسـتگاههای اجرایـی اسـتان كرمان به صـورت مجـزا در حال گـردآوری جهت تحویل 

به این دسـتگاه هاسـت. 
آقای حسـینی همچنین از حسابرسـی تیمی به منظور تسـریع درحسابرسـی هزینه کرد 

ادارات خبر داد.
وی بـا تقدیـر ازهمـكاری، تعامـل و همراهـی اداره كل راه وشهرسـازی اسـتان كرمـان بـا 
دیـوان محاسـبات گفـت:  نقـاط مثبت و اقدامات مناسـب دسـتگاه هـای اجرایی هم كه 
منجـر بـه تسـهیل در كار شـده اسـت، در گزارشـات دیوان محاسـبات درج خواهد شـد . 
مدیـر كل راه وشهرسـازی اسـتان كرمـان هـم با بیان اینكه هیـچ اراده ای  بـرای دور زدن 
قانـون  وجـود نـدارد، كمـك بـه حل و فصل مسـائل مـردم و تسـهیل در امورآنـان را مهم 

تریـن فلسـفه وجودی دسـتگا ه های اجرایی برشـمرد. 
دكتـر بلـوردی بـر اسـتفاده از ظرفیت هـای قانونی برای انجام پـروژه ها در زمـان کوتاه تر 
و بـا هزینـه كـم تـر تاكید كـرد و تعامل دسـتگاه هـای اجرایی با دیـوان محاسـبات را در 

رسـیدن بـه ایـن هدف، بسـیار مهم و موثر دانسـت .   
درایـن مراسـم از زحمـات آقـای گلسـتانی رئیـس هیات حسابرسـی دیوان محاسـبات 
مسـتقر در اداره كل راه وشهرسـازی اسـتان كرمـان تقدیـر و آقای زندی بـه عنوان رئیس 

جدیـد ایـن هیات معرفی شـد.

فرماندار شـهربابک با بیان اینکه سـند توسـعه شهربابک 
باید بر اسـاس صنعت توریسـم تدوین شـود گفت: توجه 
بـه ظرفیت های گردشـگری در کنار قابلیت های صنعت، 
معـدن و کشـاورزی ایـن شهرسـتان را متحول مـی کند. 
بـه گـزارش ایرنـا، علیرضـا اسـدی روز دوشـنبه در گفـت 
و گـو بـا خبرنـگار ایرنـا افـزود: یکـی از بخش هـای مهم 
سیاسـت گذاری شـهربابک در راسـتای جذب توریسـت، 
توسـعه و اشـتغالزایی و پرداختـن بخش گردشـگری در 

این شهرسـتان اسـت.
وی ادامـه داد: وجـود دههـا اثر بـا ارزش طبیعی همچون 
غـار ایـوب، کوه عاج پاییـن و باالی دهج، دشـت ریواس، 
منطقـه ریـگ سـفید، دریاچه مخرگـه ، روسـتای صخره 
ای و روسـتای آبـدر کـه در دهانـه آتش فشـان قـرار دارد 
می تواند در توسـعه این شهرسـتان نقش ایفا کند.اسدی 

گفـت : ایـن فرمانـداری در صدد رونق بخش گردشـگری 
شهرسـتان با سـرمایه گذاری بخش خصوصی است و در 
ایـن زمینـه در مرحله اخذ مجـوز قرار داریم.وی به دشـت 
ریـواس بـه عنـوان یکی از مکان هـای با ارزش خـدادادی 
شـهربابک اشـاره کرد و افزود: این دشـت بی نظیر حدود 
چهـار هـزار هکتار وسـعت دارد.فرماندار ادامـه داد: رویش 
ریـواس در ایـن دشـت بـا تراکـم بـاال منظره بـی نظیری 
را پیـش روی گردشـگران قـرار مـی دهـد و اردیبهشـت 
هرسـال میزبان گردشـگران زیادی است.اسـدی تصریح 
کـرد: از تخریـب دشـت ریـواس طـی 2 سـال گذشـته با 
همـکاری سـمن هـا، فرهنـگ سـازی و همـکاری خوب 
مـردم جلوگیـری شـده و مـردم کار حفاظـت از ایـن اثـر 

طبیعـی را بـر عهده گرفتـه اند.
وی تاکید کرد: با تشـکیل هیات امنا نسـبت به مدیریت، 

کنتـرل و جـذب گردشـگر در دشـت ریـواس شـهربابک 
بـدون آسـیب رسـاندن بـه مرتـع اقـدام خواهـد شـود.

فرماندار شـهربابک به وجود روسـتاهای امردوئیه، رزگله و 
آبدرمیان این شهرسـتان در دهانه آتش فشـان اشاره کرد 
و گفـت: ایـن روسـتاها بـا 200 خانـوار جمعیت و شـرایط 
اقیلمـی مناسـب محـل زیبایی بـرای جذب گردشـگر به 

شـمار مـی روند.
وی با بیان اینکه کار بهسـازی روسـتاهای امردوئیه، رزگله 
و آبدرمیـان از سـال گذشـته آغـاز شـده تصریح کـرد: این 

بهسـازی با مصالح بومی انجام شـده اسـت. 
اسـدی افـزود: سـنگ فـرش کـردن معابـر و احـداث 
خانـه هـای بومگـردی در روسـتاهای دهانه آتش فشـان 
شـهربابک از جملـه اقدامـات انجـام شـده در راسـتای 

جـذب گردشـگر اسـت.

سند توسعه شهربابک باید بر اساس صنعت توریسم تدوین شود

اعتماد تجار خارجی در گرو صادرات خرما
رییس انجمن خرمای کرمان: با ممنوعیت یک دفعه ای صادرات خرما، در سال های آینده خرما روی 

دست کشاورزان می ماند و دولت مجبور به خرید تصمینی دوباره است

بـازار  تنظیـم  سـتاد  در  کـه  بـود  مـاه  اردیبهشـت  نهـم 
کشـور، بـه دلیـل شـروع مـاه مبـارک رمضـان بـه منظـور 
خرمـا  صـادرات  کشـور،  در  خرمـا  قیمـت  کاهـش 
شـد. ممنـوع  ثانـوی  اطـاع  تـا  اردیبهشـت  دهـم   از 

بـا توجـه به این که درسـردخانه های اسـتان کرمـان و دیگر 
شـهرهای کشـور، خرمای کافی وجود دارد اما صادرات خرما 
ممنوع شـده اسـت، طبق نظر مسـووالن مربوط ، این کار به 
صـورت خلق السـاعه باعث به خطـر انداختن بـازار صادرات 

خرما از طرف کشـورهای خارجی می شـود.

مخالفت نمایندگان با ممنوعیت
پـس از آن، از گوشـه و کنار،خبرهـای مبنـی بـر مخالفـت 
بـا ایـن مصوبـه بـه گـوش مـی رسـید. رییـس کمیسـیون 
اقتصادی مجلس شـورای اسـامی که کامـا با این تصمیم 
مخالـف اسـت می گویـد: در موقعیـت کنونی باید صـادرات 
کشـور افزایـش پیـدا کنـد و مزیت هـای صادراتی شـناخته 
شـوند. تولیـد بایـد در محوریـت قـرار گیـرد تـا جایگزیـن 
واردات شـود و تمـام ارکان نظـام و فعـاالن اقتصـادی بایـد 

کمـک کنند تـا زمینـه تولید بییشـتر،فراهم شـود.
محمدرضـا پـور ابراهیمـی ادامه می دهد: در سـال 97 بیش 
از 40 بخشـنامه متناقـض در حـوزه صادرات ایجاد شـده که 
یکـی از آن هـا توقف صـادرات خرما بوده اسـت. تصمیمات 
غلـط یـک شـبه قابل قبول نیسـت و فعـال اقتصـادی باید 
بدانـد کـه قـرار اسـت چـه اتفاقی مـی افتـد و با برنامـه کار 
کنـد، ایـن تصمیمـات یک روزه بـه صادرات ضربـه می زند. 

ارز آوری 300 هزار تنی خرما
ایـن خصـوص  در  هـم  خرمـای کشـور  انجمـن  رییـس 
می گویـد: ممنوعیـت صـادرات هیـچ کاالیی، آن هـم به این 
شـکل خلـق السـاعه درسـت نیسـت. خرمـا یکـی از اقام 
صادراتـی کشـور اسـت که مـازاد بر نیـاز داخل، تولیـد دارد و 
حتمـا بایـد صـادر شـود در غیـر این صـورت تولیـد آن دچار 
مشـکل می شـود، طبـق آمـار وزارت کشـاورزی تولیـد خرما 
بیـن یـک تـا یـک و دو دهـم میلیـون تن اسـت .صـادرات 
هـم در سـال های گذشـته چیـزی حـدود 200 تـن بـوده اما 
امسـال بـه دلیـل افزایـش نـرخ ارز نزدیـک 300 هـزار تـن 
هـم بـوده اسـت. در حال حاضـر قیمت خرما در شهرسـتان 
بـم و مناطـق دیگـر پاییـن آمـده و دلیـل آن هـم موجودی 

سـردخانه هـا بـوده کـه بیـش از نیـاز داخلی اسـت.
محمدحسـین اکبـری ادامـه می دهـد: هنـوز بـه گمـرکات 
کشـور در خصـوص ممنوعیـت صـادرات خرمـا اباغیـه ای  
اعـام نشـده و ایـن موضـوع صرفـا در اخبـار اطاع رسـانی 
شـده اسـت،اما بـا این حـال بعضـی از گمرکات بـه صورت 
خـود سـر صـادرات خرما را متوقـف کردند ولی خیلـی از آن 
هـا هـم بـه کار خـود ادامـه می دهنـد. بـا رایزنی هایـی کـه 
مسـوالن داشـته اند احتمـال این کـه صـادرات خرما ممنوع 

نشـود، وجـود دارد. 

25درصد نیاز صادرات خرما
 دبیـر انجمـن خرمـای کرمـان ضمـن اعـام ایـن کـه هنوز 
بخـش نامـه خاصـی از سـتاد تنظیم بازار ارسـال نشـده اما 
در رسـانه و نشـریات این موضوع اطاع رسـانی شده است. 
ادامه می دهد: طبق آمار رسـمی میزان تولید خرمای کشـور 
یـک میلیـون و 200هزارتن اسـت که  75 درصـد آن مصرف 
داخلـی و حداکثـر 25درصـد آن صـادر می شـود و غالـب 
خرمای صادراتی مضافتی اسـت. خرمـای مضافتی رطوبت 
کمتـری دارد و ریز تـر اسـت بـه همیـن دلیـل تقاضـای این 
خرمـا در بـازار داخـل وجود ندارد. بیشـتر خرمـای مضافتی 
که در اسـتان کرمان،سیسـتان بلوچسـتان وهرمزگان تولید 
می شـود بـه مصرف داخل می رسـد کـه درحال حاضـر  انبار 
شهرسـتان هـای جیرفـت و بم و شـهرهای بزرگتـری مانند 
تهـران، مشـهد، تبریـز و... کامـل اسـت، درواقع مشـکلی از 
لحـاظ تامیـن خرمـا در مـاه مبـارک رمضـان وجـود نـدارد. 
امـا  قیمـت خرمـا کمی افزایـش پیدا کرده کـه مانند مابقی 
مواد دیگر  متاثر از نهادهای تولید،شـبکه توزیع و مشـکات 

کشـاورزی است. 

اعتماد تجار خارجی در گرو صادرات 
مقـداد تکلـوزاده مـی گویـد: ممنوعیـت صـادرات خرمـا 
مشـکل خیلـی بزرگـی خواهـد آورد  کـه از قضا  در سـال 
90 هـم درگیـرش بودیم،بـا توجـه بـه ایـن کـه مغازه ها و 
تجـار خـارج از کشـور خریدار خرمـای ما هسـتند، با این 
ممنوعیـت خلق السـاعه، عما اعتمادشـان از تجار ایرانی 
سـلب می شـود و بـه سـمت خرمـای کشـور های دیگـر 

مـی رونـد.  در کل دنیـا حـدود هشـت میلیون تـن تولید 
خرمـا تولیـد می شـود کـه همـان جایگزیـن خرمـای مـا 
مـی شـود.برای ایـن که قیمت خرمـا پایین بیاید، سـاده 
تریـن کار توقـف صادرات خرما اسـت امـا در واقع با این 
کار هـم کشـاورز و هـم توزیع کننده خسـارت مـی بینند. 
مسـائل  بـرای  بایـد  مـی کنـد:   پیشـنهاد  زاده  تکلـو 
تـا  شـود  یابـی  عارضـه  و  یابـی  علـت  اقتصـادی 
دلیـل  بـه  اگرچـه  کننـد.  حـل  را  مشـکات  بتواننـد 
وجـود  گذشـته  سـال های  در  کـه  خشکسـالی هایی 
تولیـد خرمـا کاهـش پیـدا کـرده و  از  داشـته بخشـی 
همیـن باعـث افزایـش قیمـت خرمـا شـده اسـت. امـا 
بایـد در نظـر داشـت یکـی از عوامـل افزایـش قیمـت 
خرمـا بـاال رفتـن قیمـت دالر و تاثیرگـذاری آن بـر روی 

ملزومـات بسـته بندی بوده کـه هزینه هـای تولید را هم 
بـاال بـرده اسـت. ممنوعیـت خرمـا درسـت در شـرایطی 
کـه مـا بـه صـادرات احتیـاج داریم کار درسـتی نیسـت. 
ترامـپ رییـس جمهـور آمریـکا قبـل از اعمـال تحریـم 
هـا ایـن خبـر را  اعـام کـرد اما در کشـور ما  بـه صورت 
یکدفعـه ای اطـاع دادنـد  کـه صـادرات خرمـا ممنـوع 
شـده اسـت، در حالـی کـه بسـیاری از  بارهـا در گمـرک 
مانـده و تجـار در حـال انجـام کارهـای ترخیص هسـتند 
تـا محصـول را صـادر و ارسـال کننـد، امـا بـا ایـن توقف 
صـادرات  افـراد دچـار مشـکل می شـوند. عـاوه بر این   
تجـار در نمایشـگاه های بیـن المللـی هـم بـه مشـکل 
برمـی خورنـد، پس نیاز اسـت بـه جای توقـف صادرات 

سـاز و کار بـازار را سـرو سـامان دهنـد. 

600 هزار تن نیاز داخلی خرما
ایـن دبیـر انجمن خرمـای کرمـان ادامه می دهـد: 6 الی 
7 رقـم خرمـا بـه کشـورهای  هنـد، عمـارات، کشـورهای 
و کشـورهایی  اندونـزی  مالـزی،  فـارس،  حـوزه خلیـج 
در اروپـا صـادر مـی شـود کـه شـامل خرمـا اسـتمرات 
خوزستان،سـنکا بوشـهر،پیارم هرمزگان، مضافتی استان 
سیسـتان  ربـی  و  فـارس  و  بوشـهر  زاهـدی   کرمـان، 

بلوچسـتان اسـت.
بیشــتر خرمــای مــورد مصــرف داخلــی در مــاه مبــارک 
رمضــان مضافتــی و خرمــای کبــکاب بــوده.  نیــاز کلــی 
ــن  ــه ممک ــت. اگرچ ــن اس ــزار ت ــا 600 ه ــور 500 ت کش
اســت بــا توقــف صــادرات شــاهد کاهــش قیمــت خرمــا 
باشــیم ،امــا بایــد عواقــب آن را هــم در نظر گرفت، ســال 
آینــده کــه تولیــد خرمــا افزایــش پیــدا کند،بــه دلیــل بــی 
اعتمــادی کــه در بــازار صــادرات ایجــاد کــرده ایــم، خرمــا 
ــای  ــد ســال ه ــد  و مانن ــی مان روی دســت کشــاورز م
قبــل دولــت مجبــور اســت کــه ورود کنــد و خرمــا را بــه 
ــود  ــای خ ــم  بازاره ــی ه ــرد، یعن ــی بخ ــورت تضمین ص
ــد  ــم رون ــم و ه ــت داده ای ــور از دس ــارج از کش را در خ

عرضــه و تقاضــا بــه هــم خــورده اســت.

راضیه زنگی آبادی
خبرنگار/کاغذ  وطن

هر
 م

س:
عک

نهم اردیبهشـت مـاه بود که در سـتاد تنظیـم بازار 
کشور، به دلیل شروع ماه مبارک رمضان به منظور 
کاهـش قیمـت خرما در کشـور، صـادرات خرما از 
 دهـم اردیبهشـت تـا اطـالع ثانـوی ممنوع شـد.
بـا توجـه بـه ایـن کـه درسـردخانه هـای اسـتان 
کرمـان و دیگـر شـهرهای کشـور، خرمـای کافـی 
وجـود دارد اما صادرات خرما ممنوع شـده اسـت، 
طبـق نظـر مسـووالن مربوط ، ایـن کار بـه صورت 
خلق السـاعه باعث به خطر انداختن بـازار صادرات 

خرمـا از طـرف کشـورهای خارجـی می شـود.


