
در سال گذشته استان کرمان از لحاظ تعداد اشتغال ایجاد شده رتبه دوم کشور  و از لحاظ 
درصد رشد اشتغال رتبه پنجم کشور را به خود اختصاص داد

سرپرست میراث فرهنگی استان کرمان:
 مرز بین بخش دولتی و خصوصی 
در صنعت گردشگری شکسته شود

روز صنعت و معدن مناسبتی برای 
تجلیل از صنعتگران و معدنکاران

نرخ بیکاری
در کرمان ثابت ماند

جازموریان جان ندارد
زراعتکار کارشناس شرکت سهامی آب منطقه ای استان: چاه های غیرمجاز و مصارف 

خیلی زیاد در منطقه اثر بیشتری بر روی خشک شدن تاالب جازموریان دارند

مدیرکل راه و شهرسازی جنوب کرمان:

 ۱۲ خانواده ۲ معلولی
در جیرفت خانه دار شدند 

2

2

4

1

رییس هیات مدیره انجمن سیب زمینی ایران:

 صادرات دلیل گرانی
سیب زمینی نیست

سنا
 ای

س:
عک

ی
ساز

هر
ش

 و 
راه

س: 
عک

4

@kaghazevatan

ما را در تلگرام دنبال کنید

تومــان  500 قیمــت              1398 تیــر   23 یکشــنبه         531 پیاپــی  شــماره  ســوم           ســال 

3 و2

نقطه پایان توهین های 

فراستی کجاست؟

فاطمه پاقلعه نژاد
یادداشت مهمان

این بـار  و  دیگـر  بـار  فراسـتی  مسـعود 
شـد. خبرسـاز  قومیتـی  توهیـن  یـک   بـا 

فراسـتی که همیشـه با نقدهـای تند و تیزش خبرسـاز 
می شـود ایـن هفته طـور دیگری مطـرح شـد. او که در 
ابتدای میز نقد برنامه »هفت« به دفاع از خود پرداخت 
و گفت نقدهایش حسـی اسـت که نسـبت بـه فیلم ها 
دارد و بـه هیـچ فیلمسـازی توهین نمی کنـد حتی اگر  
بـه فیلمی لقب »بـی همه چیز« بدهد! حـاال با توهین 
 بـه یـک طایفـه در شـبکه سـه خبرسـاز شـده اسـت.

درحالی کـه از ابتـدای سـاخت فیلـم »شـبی کـه مـاه 
بـرادر  زندگـی  دربـاره  قصـه ای  بـه  کامـل شـد« کـه 
عبدالمالـک ریگی می پردازد تا زمان اکران در جشـنواره 
فجـر و اکران عمومی همـه در تالش بودند که این فیلم 
حاشیه سـاز نشـود و نرگـس آبیـار و تهیه کننـده فیلـم 
محمدحسـین قاسـمی بارهـا اعـالم کردنـد کـه فیلم را 
برای مردم سیسـتان بلوچسـتان سـاختند و قرار است 

ایـن فیلـم نشـان بدهد مـردم ایـن اسـتان و...

کهنوججیرفت

هوا
 و 

آب

روز صنعت و معدن مناسبتی برای تجلیل از صنعتگران و معدنکاران

ــت و  ــت روز صنعـ ــم بزرگداشـ مراسـ
معـــدن  بـــا حضـــور معـــاون وزیـــر 
و رییـــس ســـازمان زمیـــن شناســـی 
ــراه  ــه همـ ــی بـ ــافات معدنـ و اکتشـ
ــوب  ــازمان در جنـ ــن سـ ــت ایـ ریاسـ
کرمـــان ،  فعـــاالن ،کارشناســـان و 
ــالن  ــوزه در سـ ــن حـ ــران ایـ صنتعگـ
اجتماعـــات اتـــاق اصنـــاف جیرفـــت 

برگـــزار شـــد .
ایـــن مراســـم بـــه همـــت ســـازمان 
ــان  ــوب کرمـ ــدن جنـ ــت و معـ صنعـ
بـــا هـــدف تجلیـــل از صنعتگـــران 
ــاد  ــن بخـــش از اقتصـ ــاالن ایـ و فعـ

ــد . ــا شـ ــوب برپـ جنـ
و  صنعـــت  ســـازمان  ریاســـت 
ــبت  ــان  مناسـ ــوب کرمـ ــدن جنـ معـ
ــدن  ــت و معـ ــت روز صنعـ گرامیداشـ
تشـــکر  و  قدردانـــی  جهـــت  در  را 
از  صنعتگـــران  و معدنـــکاران کـــه 
ــی از   ــش مهمـ ــرک بخـ ــور محـ موتـ
ـــت  ـــتند  را غنیم ـــوب هس ـــاد جن اقتص
ـــاون  ـــتا از مع ـــن راس ـــمرد و در همی ش
ـــه  ـــوت ب ـــود دع ـــوع خ ـــه متب وزارتخان

ــرد. ــور کـ حضـ

مصوبات ســـفر وزیر صمت 
به جنوب کرمان

تـــالش  فـــرد   مروجـــی  مســـلم 
تیـــم جـــوان ایـــن ســـازمان را در 
جهـــت خدمـــت رســـانی بـــه هفـــت 
ســـتودنی  جنوبـــی  شهرســـتان 
 : داشـــت  اظهـــار  و  دانســـت 
صـــدور3۶۷ مجـــوز بـــا اشـــتغال 
ــرای  1۴  ــر و اجـ ــزار نفـ ــدود ۷هـ حـ
بـــا  و  مقاومتـــی  اقتصـــاد  طـــرح 
جملـــه  از  درصـــدی   90 پیشـــرفت 
در  ســـازمان  ایـــن  دســـتاوردهای 
ــد . ــی باشـ ــود مـ ــل خـ ــوزه عمـ حـ

ـــا  ـــوب ب ـــت جن ـــازمان صم ـــس س ریی
اشـــاره بـــه ذخایـــر خـــدادادی ایـــن 
منطقـــه ،تاثیـــر پیشـــرفت بخـــش 
صنعـــت و معـــدن در چرخانـــدن چـــرخ 
ـــوب  ـــدی جن ـــک بع ـــاد ت ـــای اقتص ه
را بســـیار ویـــژه دانســـت و تصریـــح 
ـــدن   ـــت ، مع ـــر صنع ـــفر وزی ـــرد  س ک
و تجـــارت در جهـــت  شـــناخت بیشـــتر 
ـــش  ـــن بخ ـــوه ای ـــای بالق ـــت ه ظرفی
ـــه  ـــاد ک ـــاق افت ـــان اتف ـــوب کرم در جن
ــرای  ــری  بـ ــی نظیـ ــای بـ ره آورد هـ

ایـــن منطقـــه بـــه ارمغـــان آورد .
مروجـــی فـــرد در جمـــع صنعتگـــران 
و فعـــاالن حـــوزه صنعـــت و معـــدن  
ـــت  ـــر صم ـــر وزی ـــفر اخی ـــات س مصوب
بـــه جنـــوب کرمـــان را درکاهـــش 
رفـــع  و  تولیـــد  هـــای  هزینـــه 
ــعه  ــذاری و توسـ ــرمایه گـ ــع سـ موانـ
ـــذار  ـــه تاثیرگ ـــای منطق ـــاخت ه زیرس
ـــن  ـــات  ای ـــه مصوب ـــت و از جمل دانس
ـــرد : ـــاره ک ـــل اش ـــوارد ذی ـــه م ـــفر ب س

- عـــدم افزایـــش قیمـــت زمیـــن 
در شـــهرک های صنعتـــی واقـــع در 
ــاری   ــال جـ ــروم در سـ ــق محـ مناطـ
ـــس  ـــوان ریی ـــه عن ـــر ب ـــخص وزی -ش
مجمـــع شـــهرک هـــا از  حداکثـــر 
قانـــون  در  تخفیفـــی کـــه طبـــق 
اختیـــار وی مـــی باشـــد در شـــهرک 
جنـــوب کرمـــان   صنعتـــی  هـــای 

ــد. ــاظ کنـ لحـ
-   افزایـــش اعتبـــار بـــه میـــزان دو 
ـــه  ـــر بودج ـــاف ب ـــان مض ـــارد توم میلی

هـــای قبلـــی تخصیـــص شـــده.
_   تخصیـــص  میـــزان دو درصـــد 
از محـــل حقـــوق مالکانـــه  وصولـــی 
توســـعه  جهـــت  در  معـــادن 
ـــوب  ـــهرهای جن ـــای ش ـــاخت ه زیرس

کرمـــان 
 3 حقـــوق  پرداخـــت  دســـتور    -
پـــروژه  معـــوق کارگـــران   ماهـــه 
ـــات  ـــل مطالب ـــوج از مح ـــوم کهن تیتانی

ــروژه  ــن پـ ایـ
   - فعـــال تـــر شـــدن مجموعـــه 

. منطقـــه  در  ایمیـــدرو 
-   حمایـــت از ســـرمایه گـــذاری در  

معـــادن کوچـــک 
ـــی  ـــع معدن ـــادن و صنای ـــزام  مع -  ال
فعـــال  بـــه جـــذب نیـــروی بومـــی 
منطقـــه و تامیـــن تـــدارکات ایـــن 
ــاد  ــی  و ایجـ ــق بومـ ــز از مناطـ مراکـ
گـــردش مالـــی ایـــن معـــادن  در 

ــتان. ــطح شهرسـ سـ

کشـــف  ذخایر پنهان معدنی  با 
نقشـــه برداری ژئوفیزیک هوایی

ــخنان  ــت در سـ ــر صمـ ــاون وزیـ معـ
ـــران راکشـــور  ـــن مراســـم ای خـــود در ای
معدنـــی ذکـــر کـــرد کـــه بـــا داشـــتن 
۶500 معـــدن فعـــال در کشـــور فقـــط 
دارد. جهانـــی  کالس  در  معـــدن   10

ــی  ــن شناسـ ــازمان زمیـ ــس سـ رییـ
ــم  ــداد کـ ــی تعـ ــافات معدنـ و اکتشـ
ــی  ــی را ناشـ ــادن در کالس جهانـ معـ
از عـــدم اکتشـــاف در کشـــور عنـــوان 
هـــای  کشـــور  در  افـــزود  و  کـــرد 
ـــادن   ـــه مع ـــن گون ـــداد ای ـــایه  تع همس
ـــش  ـــا بی ـــران ب ـــت و در  ای ـــتر اس بیش
از 50 میلیـــارد تـــن ذخیـــره معدنـــی 
ــتخراج  ــن اسـ ــون تـ ــا 382میلیـ تنهـ

صـــورت گرفتـــه اســـت .
ــش  ــات پایـ ــد اطالعـ ــهیدی تولیـ شـ
را از وظایـــف ســـازمان صمـــت ذکـــر 
ـــای  ـــت ه ـــق صحب ـــت :طب ـــود و گف نم
ـــان و  ـــتاندار کرم ـــا اس ـــده ب ـــام ش انج
ـــرداری   ـــه ب ـــروژه نقش ـــی پ ـــن مال تامی
ژئوفیزیـــک هوایـــی   بـــه دنبـــال 
ـــه  ـــتان ب ـــان در اس ـــر پنه ـــف ذخای کش
صـــورت کاملتـــر انجـــام مـــی گیـــرد.

ـــرداری  ـــن روش نقشـــه ب ـــا انجـــام ای ب
،مـــی تـــوان پهنـــه هـــای زیرزمینـــی  

وســـیع را کشـــف کـــرد.
نمـــاد  را  معـــادن  وزیـــر  معـــاون 
ــد  ــی توانـ ــه مـ ــت کـ ــاد دانسـ اقتصـ
عادالنـــه  پایدار،توزیـــع  توســـعه  در 
ثـــروت و  بهبـــود زیرســـاخت هـــای 
منطقـــه نقـــش موثـــری ایفـــا کنـــد .

ـــاالن  ـــدادی از  فع ـــم تع ـــن مراس در ای
ـــذاران حـــوزه صنعـــت  در  و ســـرمایه گ
ــع و  ــر از موانـ ــاون  وزیـ ــور معـ حضـ
مشـــکالت پیـــش روی حـــوزه عمـــل 
ـــدا  ـــا اه ـــان  ب ـــد و در پای ـــود  گفتن خ
،معدنـــکاران  صنعتگـــران  از  لـــوح 
جنـــوب کرمـــان  برتـــر  اصنـــاف  و 

قدردانـــی شـــد .
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جیرفـت - ایرنـا - جنـوب کرمـان بـا تـالش نماینـدگان 
مـردم در مجلـس شـورای اسـالمی و تدابیـر دولتمردان، 
در مسـیر توسـعه و پیشـرفت قرار گرفته و بی شک برای 
ادامـه راه بـه نـگاه ویـژه و جـدی تر مسـئوالن نیـاز دارد. 
کرمان پهناورترین اسـتان کشـور بوده و این مساله باعث 
شـده توزیع امکانات به صورت متوازن در مناطق مختلف 
ایـن اسـتان انجـام نشـود و برخـی مناطق ماننـد جنوب 
این اسـتان بـا جمعیت یـک میلیون نفری خـود و اینکه 
یـک سـوم مسـاحت اسـتان را به خـود اختصـاص داده، 
کمتـر توسـعه پیدا کرده و این مسـاله همـواره دغدغه ای 
بـرای همه مسـئوالن و مـردم منطقـه ایجاد کرده اسـت.

شـورای  مجلـس  در  جنـوب کرمـان  مـردم  نماینـدگان 
اسـالمی بـا پیگیری هـا و تالش هـای شـبانه روزی خود، 
فراهـم  را  مسـئوالن کشـوری  سـفرهای  تحقـق  زمینـه 
کـرده انـد تـا بتواننـد بـا سـرعت بیشـتری کمبودهـا و 
مشـکالت منطقـه را برطـرف کننـد ولـی بـه دلیـل حجـم 
بـاالی مشـکالت، آهنگ رشـد ایـن منطقه با سـایر نقاط 
اسـتان، بـه صورت متـوازن پیش نمی رود از ایـن رو باید 
بـا رویکـرد جدیـدی بـه ایـن منطقـه نـگاه کرد تا شـاهد 
پیشـرفت و آبادانـی هرچـه بیشـتر ایـن خطـه باشـیم.

عنبرآبـاد  و  جیرفـت  شهرسـتان های  مـردم  نماینـده 
بـا  نشسـتی  در  اسـالمی  شـورای  مجلـس  در 
رئیسـه  هیـأت  عضـو  یارمحمـدی  علیـم  حضـور 
جیرفـت  فرمانـداری  در  مجلـس  عمرانـی  کمیسـیون 
باعـث  مسـئوالن،  برخـی  توجهـی  بـی  گفـت: 
اسـت. شـده  کرمـان  اسـتان  جنـوب  عقب ماندگـی 

ماندگـی  عقـب  از  تأسـف  ابـراز  بـا  پـور  یحیـی کمالـی 
الزم  افـزود:  کرمـان،  اسـتان  جنوبـی  مناطـق  برخـی 
اسـت در وهلـه اول بـه توسـعه زیرسـاخت های جنـوب 
اسـتان توجـه شـود کـه در همیـن راسـتا بایـد بـه پـروژه 
بـه جاسـک کـه  جیرفـت، کهنـوج  بـم،  آهـن  راه  خـط 
قبـاًل مصوبـه و ردیـف اعتبـاری گرفتـه، رسـیدگی شـود.

بودجـه  بایـد  جیرفـت  فـرودگاه  بـرای  داد:  ادامـه  وی 
مناسـب در نظـر گرفتـه می شـد امـا ایـن اتفـاق صـورت 
لـذا  نشـده  مصـوب  هوایـی  مـرز  همچنیـن  نگرفـت، 
جنـوب اسـتان کرمـان در هالـه ای از مشـکالت بـه سـر 
نمی شـود. واقـع  مسـئوالن  توجـه  مـورد  کـه  می بـرد 

ایـن حقوقـدان گفـت: هیـچ اختالفی بـا مدیران اسـتان 
نداریـم و در سـایه روابـط دوسـتانه، اتفاقـات خوبی رقم 
زده ایـم و بایـد دسـت به دسـت هـم داده و کمـک کنیم 
تـا بخـش خصوصی در منطقـه جنوب کرمان فعال شـود 
تا شـاهد برطـرف شـدن محرومیت های موجود باشـیم.

شـورای  مجلـس  حقوقـی  کمیسـیون  رئیـس  نایـب 
اسـالمی همچنیـن از انتقـال آب سرشـاخه های هلیـل 
رود بـه شـهر کرمـان انتقـاد کـرد و گفـت: آب را از دریای 
رود. هلیـل  سرشـاخه های  از  نـه  منتقـل کنیـد  عمـان 

یارمحمـدی اظهـار داشـت: دو سـوم از هیـأت وزیـران 
بـا تعامـل خـوب دولـت در شهرسـتان های جیرفـت و 
عنبرآبـاد حضـور پیـدا کـرده انـد و سـفر ایـن مسـئوالن 
برطـرف کـردن  منظـور  بـه  جنـوب کرمـان  منطقـه  بـه 
مشـکالت ایـن منطقـه انجام شـده لـذا با روحیـه تعامل 
رفـع مشـکالت هسـتیم. پیگیـر  دولـت،  بـا  و همدلـی 

وی بـا بیـان اینکـه اتحـاد و همدلـی راه رفـع مشـکالت 
در جنـوب کرمـان اسـت گفـت: همـواره اعتقـاد داریم که 
والیـت و والیتمـداری باید سـرلوحه همه امور قـرار گیرد.

عضـو هیـأت رئیسـه کمیسـیون عمرانی مجلس شـورای 
اسـالمی هـم گفـت: اسـتعدادهای جنـوب کرمـان بایـد 
شـکوفا شوند لذا این مساله نیازمند مدیریت قوی است.

شـکوفا  و  توسـعه  بـرای  افـزود:  یارمحمـدی  علیـم 
زمینـه  بایـد  کرمـان  جنـوب  ظرفیت هـای  شـدن 
تـا  شـود  فراهـم  خصوصـی  بخـش  گـذاری  سـرمایه 
ایـن منطقـه باشـیم. شـاهد برطـرف شـدن مشـکالت 

جنـوب  در  خوبـی  خدمـات  داشـت:  اظهـار  وی 
اسـت. شـده  انجـام  همسـو  حرکت هـای  بـا  کرمـان 

اسـتان  ریـزی  برنامـه  و  مدیریـت  سـازمان  رئیـس 
کرمـان نیـز گفـت: طـرح جامـع توسـعه جنـوب کرمـان 
برنامـه ریـزی شـده و هـم اکنـون در حـال اجراسـت.

مطالعـه  طـرح،  ایـن  در  افـزود:  رودری  جعفـر 
انجـام  منطقـه  ایـن  پتانسـیل های  و  ظرفیت هـا 
اجراسـت. حـال  در  توسـعه  بـرای  ریـزی  برنامـه  و 

رودری بـا بیـان اینکـه 2۶ معیـن اقتصـادی در اسـتان 
تعـداد  ایـن  داشـت:  اظهـار  می کننـد،  فعالیـت  کرمـان 
هـزار   21 ارزش  بـه  طـرح   393 اقتصـادی  معیـن 
میلیـارد تومـان بـا اسـتانداری کرمـان امضـا کـرده انـد.

اقتصـاد  پـروژه   2۷2 و  برنامـه   1۴ داد:  ادامـه  وی 
رسـیده  تصویـب  بـه  کرمـان  اسـتان  بـرای  مقاومتـی 
اجـرای  بـرای  تومـان  میلیـارد   ۶8 ارتبـاط  ایـن  در  کـه 
شهرسـتان  در  مقاومتـی  اقتصـاد  پروژه هـای 
اسـت. شـده  دیـده  گنـج  قلعـه  برخـوردار  کـم 

رئیـس سـازمان مدیریـت و برنامـه ریزی اسـتان کرمان 
تصریـح کـرد: بنیـاد مسـتضعفان، گوهـر زمین، مؤسسـه 
ملـل، قـرارگاه خاتم االنبیـا و اتاق بازرگانی اسـتان کرمان 
معین هـای اقتصـاد مقاومتـی جنـوب کرمـان هسـتند.

طـرح  هشـت  اینـک  هـم  داشـت:  اظهـار  وی 
میلیـارد  نیـم  و  پنـج  ارزش  بـه  اساسـی  بـزرگ 
اجراسـت. حـال  در  کرمـان  جنـوب  در  تومـان 

مجیـد خوبـی زاده، گفت: در مراسـم بزرگداشـت امام 
زاده سـلطان سـید احمد سـاردوییه، نگین انگشـتری 
متبـرک از سـنگ حـرم حضـرت معصومـه)س ( بـه 
بانوی تازه مسـلمان شـده اهدا شـد."مجید خوبی زاده 
" مدیـر سـتاد هماهنگـی کانـون های مسـاجد جنوب 
کرمان دبیر اجرایی سـتاد بزرگداشـت دهه کرامت، در 
گفـت و گـو بـا خبرنگار خبرگـزاری شبسـتان از کرمان 
برگـزاری جشـن هـای دهـه  بـه  بـا اشـاره  جنـوب، 
کرامـت، گفـت: جشـن هـای دهـه کرامـت در جنـوب 
کرمـان همچنان در حـال برگزاری اسـت.مجید خوبی 
زاده، افـزود: در بخـش سـاردوئیه شهرسـتان جیرفت، 
در مراسـم بزرگداشـت امام زاده سـلطان سـید احمد 
از سـوی سـتاد هماهنگـی کانـون هـای  سـاردوئیه، 
فرهنگـی هنری مسـاجد جنوب کرمـان از دختر خانم 
آمریکایـی تبـار مسـیحی کـه بـه تازگی به دیـن مبین 
اسـالم مشـرف و شـیعه شـده اسـت، بـا اهـدا نگیـن 
متبـرک سـنگ حرم حضـرت معصومه)س( و بسـته 

فرهنگـی تجلیل شـد.
مدیـر سـتاد هماهنگـی کانون هـای مسـاجد جنـوب 
کرمـان، بیـان داشـت: کانـون فرهنگـی هنـری شـهید 
مطهـری مسـجد صاحـب الزمان)عـج ( درب بهشـت، 
همزمان با مراسـم بزرگداشـت امام زاده سـلطان سـید 
احمـد سـاردوئیه، اقـدام بـه راه اندازی ایسـتگاه صلواتی 
کرد.دبیـر اجرایـی سـتاد بزرگداشـت دهـه کرامـت در 
جنـوب کرمـان، افزود: در این ایسـتگاه صلواتی شـربت 
و بسـته هـای نمـک متبـرک حـرم حضـرت معصومه  

)س( و کتـاب توزیـع شـد.

توسعه جنوب 
کرمان در گرو نگاه 

ویژه مسووالن 

اهدا نگین انگشتری 
متبرک به بانوی تازه 

مسلمان شده

خبر

خبر

راه اندازی ایستگاه 
فرشته های محجبه

خیزش گردو خاک 
در برخی استان ها 

سفر به عتبات عالیات 
گران  می شود؟

رفــاه  و  تعــاون کار  مدیــرکل 
ــا  ــان ب ــتان کرم ــی اس اجتماع
ســال  در  اینکــه  بــه  اشــاره 
ــرخ بیــکاری اســتان  گذشــته ن
ــت  ــته اس ــش داش ــد کاه ــان 0.2 درص کرم
ــان از  ــکاری در اســتان کرم ــرخ بی ــت: ن گف
11.۶ درصــد بــه 11.۴ درصــد رســیده اســت. 
ــان،  ــزاری تســنیم از کرم ــزارش خبرگ ــه گ ب
ــت  ــروز در نشس ــر ام ــماعیلی ظه ــا اس رض
ــه  ــاره ب ــا اش ــانه ب ــاب رس ــا اصح ــری ب خب
ــر  ــن برت ــاب کارآفری ــنواره انتخ ــه جش اینک
ــار  ــود اظه ــزار می ش ــان برگ ــتان کرم در اس
داشــت: از تیرمــاه فراخــوان ایــن جشــنواره 
ارســال شــده و تــا آخــر تیرمــاه مهلــت 
ــاون کار  ــه اداره کل تع ــتندات ب ــال مس ارس

ــت. ــتان اس ــی اس ــاه اجتماع و رف

وی بــا بیــان اینکــه اســتان کرمــان منابــع و 
ــن  ــام ای ــی دارد و از تم ــای عظیم ظرفیت ه
ــوان  ــانی ج ــروی انس ــود نی ــا وج ظرفیت ه
و پویــا بیشــتر از همــه اهمیــت دارد گفــت: 
ــه و  ــرای جامع ــبی ب ــاه نس ــال رف ــه دنب ب
بــا  آینــده  نســل  بــرای  ســرمایه گذاری 

ــتیم. ــا هس ــن ظرفیت ه ــتفاده از ای اس
اجتماعــی  رفــاه  و  تعــاون کار  مدیــرکل 
اینکــه  بــه  اشــاره  بــا  کرمــان  اســتان 
توســط  ظرفیت هــا  از  بهرهبــرداری 
نقــش  و  می شــود  محقــق  کارآفرینــان 
آنهــا در توســعه اســتان بســیار پررنــگ 
اســت افــزود: در اســتان کرمــان حــدود 
ــه  ــم ک ــال داری ــدی فع ــزار کارگاه تولی 50 ه
لیســت بیمــه بــه تامیــن اجتماعــی ارســال 

. می کننــد

مدیـرکل پیـش بینـی و هشـدار 
بـا  سـریع سـازمان هواشناسـی 
اشـاره به خیزش گـرد و خاک در 
تعـدادی از اسـتان ها طـی دو روز 
آینـده، از افزایـش نسـبی دمـا در بیشـتر نقاط 
کشـور خبـر داد. به گـزارش ایسـنا، احد وظیفه 
گفـت: طـی دو روز آینده در سـاعات بعد از ظهر 
و اوایـل شـب در برخـی نقـاط سـواحل دریای 
خـزر، اردبیـل، جنوب سیسـتان و بلوچسـتان، 
برخـی مناطـق هرمـزگان و جنوب کرمان رشـد 
ابـر، رگبار، رعد و برق و وزش باد شـدید موقتی 
پیش بینـی می شـود.او در ادامه گفـت: طی دو 
روز آینـده در غـرب مازنـدران و شـرق گیـالن 
بـارش شـدت پیـدا می کنـد و دریـای خـزر 
مـواج می شـود همچنیـن در همیـن مـدت در 
ارتفاعـات البـرز مرکـزی در اسـتان های قزوین 

و البـرز رگبـار و رعد و بـرق رخ می دهد.مدیرکل 
پیش بینی و هشدارسـریع سازمان هواشناسی 
افـزود: از روز دوشـنبه تا آخر هفتـه جاری )2۴ 
تا 28 تیرماه( در بیشـتر مناطق کشـور، آسـمان 
صـاف همـراه با افزایش نسـبی دما پیش بینی 
می شـود و وزش بـاد شـدید، گاهـی همـراه بـا 
خیـزش گـرد و خـاک و کاهـش دیـد افقی در 
شـرق کشـور بـه ویـژه زابل پدیـده  غالب اسـت.

وظیفـه در پایان دربـاره وضعیت جوی پایتخت 
گفـت: فـردا )23 تیرماه( آسـمان تهـران کمی 
ابـری، همراه با وزش بـاد، در بعدازظهر افزایش 
ابـر و در اواخـر وقـت خیـزش گـرد و خـاک 
پیش بینـی می شـود. دمای تهـران در ایـن روز 
در گرم تریـن زمـان بـه ۴1 درجـه سـانتیگراد و 
در خنک تریـن زمـان بـه 29 درجـه سـانتیگراد 

می رسـد. 

در حالـی که یک سـال از افزایش 
بـه  سـفر  قیمـت  درصـدی   ۶0
عتبات نگذشـته اسـت، خبرهایی 
از افزایـش قیمـت ایـن سـفر بـه 
گـوش می خـورد. هنوز یک سـالی از تغییرات و 
افزایش قیمت سـفر به عتبات نگذشـته اسـت 
کـه خبر هایی از گران تر شـدن سـفر بـه عتبات 
به گوش می خورد. سـفری که عاشـقان زیادی 
در انتظـار آن هسـتند و خیلی هـا آرزوی رفتـن 
بـه عتبـات را دارنـد، آرزویـی که شـاید بـا گران 
شـدن هزینه هـای سـفر بـه سـختی محقـق 
نشود.تابسـتان سـال گذشـته سـفر بـه عتبات 
عالیـات ۶0 درصـد گران تـر شـد و سـازمان حج 
و زیـارت وعـده کاهـش قیمـت را داد.اکنـون 
سـازمان حـج و زیـارت طبـق اعـالم ثبـت نـام 
عتبـات عالیـات در دوره های تابسـتانه ثبت نام 

عتبـات بـرای ایـام عرفه، عیـد قربـان و ... را به 
دلیـل افزایش قیمت احتمالی بـه روز های آتی 
موکـول کـرد. حـال بـا وجـود اینکه هـم اکنون 
قیمت دالر تقریبا به ثبات نسـبی رسـیده است 
و تغییـرات چشـم گیری در هزینه هـای سـفر 
ایجاد نشـده اسـت، دلیل ایـن افزایش قیمت 

؟ چیست
شـاید ایـن افزایش قیمـت احتمالی بـه دلیل 
گـران شـدن مسـکن و بلیت هـای هواپیمـا و 
سـایر مسـائل بـرای زیـارت بـه عتبـات در این 
ایـام خـاص باشـد؟ درحالـی کـه افـراد زیادی 
در آرزوی سـفر بـه عتبات هسـتند، امید اسـت 
سیاسـت های کالن نظـام از سـفر های زیارتـی 
حمایـت کننـد و بـا مشـورت و رایزنی با کشـور 
عربسـتان از افزایـش قیمـت سـفر بـه عتبات 

تجدیـد نظـر کنند.

ــت  ــه نخس ــیب زمینی در دوماه ــادرات س ص
ــن در  ــوده اســت. ای ــن ب ــزار ت امســال 21 ه
حالــی اســت کــه کشــور در دوره مشــابه ســال 
قبــل، ۶۷ هــزار تــن ســیب زمینی صــادر کــرده 
است.گســترش نیوز: نــرخ ســیب زمینی در 
ــر  ــوع مهم ت ــا موض ــت ام ــش اس ــال کاه ح
ــی  ــل گران ــوان دلی ــا می ت ــه آی ــت ک آن اس
آن را شــروع دوبــاره صــادرات دانســت؟ 
بــرای یافتــن پاســخ ســوال خــود بــا رئیــس 
هیات مدیــره انجمــن ملــی ســیب زمینی بــه 

ــتیم. ــو نشس گفت وگ

4 عامل گرانی سیب زمینی
تولیــد  اظهارکــرد:  نیــازی  محمدرحیــم 
ــال  ــت و در امس ــه اس ــیب زمینی پرهزین س
هزینه هــای  افزایــش  به واســطه  هــم 
نهاده هــای کشــاورزی، حمل ونقــل و بــذر 
به مراتــب بــه هزینه هــای کشــاورزان افــزوده 
ــه  ــر به نوب ــی دیگ ــواد خوراک ــی م ــود. گران ش
ــیب زمینی  ــرخ س ــش ن ــب افزای ــود موج خ
ــتر  ــرای آن را بیش ــا ب ــون تقاض ــود چ می ش
ــاره  ــای به ــر بارش ه ــرف دیگ ــد. از ط می کن
باعــث کاهــش تاخیــر در ورود محصــول 
ــازار شــده اســت. صــادرات در دوماهــه  ــه ب ب
ــال  ــابه س ــه دوره مش ــبت ب ــال نس اول امس
قبــل 300 درصــد کاهــش داشــته اســت. در 
دوماهــه اول امســال 21 هــزار تــن صــادرات 

داشــتیم ولــی ایــن رقم در ســال گذشــته، ۶۷ 
هــزار تــن بــود. بنابرایــن نمی تــوان صــادرات را 
ــدم  ــت. ع ــیب زمینی دانس ــی س ــل گران دلی
ــش  ــم در افزای ــح ه ــی و صحی ــارت کاف نظ

ــت. ــته اس ــش داش ــیب زمینی نق ــرخ س ن
نیــازی افــزود: کاهــش نــرخ شــروع شــده و 
عرضــه محصــول شــهرهایی مثــل کرمانشــاه، 
بخش هایــی  و  عجب شــیر  اصفهــان، 
از اســتان فــارس و کرمــان و زنجــان در 
ــده باعــث افــت بیشــتر قیمت هــا  ــه آین هفت
و  معقــول  نــرخ  به هرحــال  می شــود. 
منطقــی ســیب زمینی را عرضــه و تقاضــا 

. می کنــد

دولتی های تصمیم 
خلق الساعه نگیرند

وی در تکمیــل ایــن بخــش از ســخنان خــود 
گفــت: از تولیــد و صــادرات بایــد حمایــت کرد 
چــون به هرحــال صــادرات باعــث درآمدزایــی 
به هرحــال  می شــود.  دولــت  بــرای  ارزی 
قطــع صــادرات، اقــدام درســتی نیســت. 
ــازار  در صــورت ایجــاد یــک خــأ جــدی در ب
بایــد تشــکل های مختلــف را دعــوت و در 
ــود  ــزار می ش ــه برگ ــی ک ــات هم اندیش جلس
بــه نحــو احســن و هماهنــگ، تصمیم گیــری 
ــاعه  ــه و خلق الس ــات یک جانب ــرد. تصمیم ک
دولتی هــا، جوابگــوی مشــکالت نخواهــد بــود 

ــی را  ــش خصوص ــرات بخ ــه نظ ــد نقط و بای
هــم شــنید. همان طــور کــه گفتــم صــادرات، 
هــدف ارزشــمندی اســت امــا ابتــدا بایــد نیاز 
ــر  ــور را در نظ ــی کش ــت غذای ــل و امنی داخ

گرفــت.

تصوری که اشتباه است
ــیب زمینی  ــن س ــره انجم ــس هیات مدی رئی
ایــران در پاســخ این ســوال که »ســیب زمینی 
یــک محصــول آب بــر اســت، آیــا راهــی بــرای 
ــدارد؟«  ــود ن ــرف آب وج ــردن مص ــه ک بهین
ــک  ــیب زمینی ی ــتن س ــر دانس ــت: آب ب گف
تصــور نادرســت و ناعادالنــه اســت. بایــد دیــد 
کــه فــالن محصــول غذایــی و کشــاورزی 
آبــی کــه مصــرف می کنــد چــه  ازای  در 
می کنــد؟  ایجــاد  غذایــی  ارزش  مقــدار 
میــزان  کــه  دیــد  بایــد  به عبارت دیگــر 
ــدار  ــد مق ــرای تولی ــازی ب ــرف آب مج مص
ــت؟  ــدر اس ــی چق ــخصی از ارزش غذای مش
ــد  ــم بای ــرار دهی ــا ق ــالک را مبن ــن م ــر ای اگ
بگوییــم کــه میــزان مصــرف آب توســط 

ــی  ــر از محصول ــب کمت ــیب زمینی به مرات س
ــا گوشــت  ــدم اســت. در مقایســه ب ــل گن مث
ــه اســت. بیشــترین مصــرف  هــم همین گون
ــود.  ــوط می ش ــت مرب ــه گوش ــازی ب آب مج
ــد  ــت کرده ان ــی ثاب مراجــع علمــی و تحقیقات
کــه مقــدار مصــرف آب توســط ســیب زمینی 
ــر  ــوالت دیگ ــیاری محص ــا بس ــه ب در مقایس

ــر اســت. کمت
ــد  ــزود: از طــرف دیگــر بای وی در ادامــه اف
ــیب زمینی  ــردن س ــت نک ــوارض کش ــه ع ب
تولیدکننــدگان  تعــداد  کــرد.  فکــر 
ســیب زمینی در کشــور بســیار زیــاد اســت. 
بســیار  کار  هــم  ســیب زمینی  واردات 
ایــن محصــول  اســت چــون  دشــواری 
ــاالی  ــت و وزن ب ــادپذیر اس ــدت فس به ش
پرهزینــه  و  ســخت  را  حمل ونقــل  آن، 
می کنــد. راهــکار منطقــی آن اســت کــه 
بــا حمایــت دولــت، آبیــاری قطــره ای را 
ترویــج کــرد. در ایــن راســتا انجمــن ملــی 
بــا  اســتان ّ ها  بعضــی  در  ســیب زمینی 

دارد. همــکاری  کشــاورزان 

بـه مناسـبت دهـه کرامـت، مراسـم صلح و 
سـازش جرائم غیـر عمد در زنـدان جیرفت 

برگزار شـد.
 بـه گـزارش روابـط عمومی  زنـدان جیرفت 
: در ابتـدای جلسـه حجـت االسـالم پایدار 
ضمـن تبریـک دهـه کرامـت گفـت: مطابق 
روایـات، پیامبـر اکـرم )ص( فرمودنـد کـه 
ایجـاد صلـح و سـازش، حتـی از روزه، نماز 
و صدقـه هـم باالتـر اسـت.وی ریشـه کنی 
توسـط  را  )ص(  پیامبـر  رسـالت  و  دیـن 
افـزود:  و  دانسـت  اختـالف  و  کـدورت 
خداونـد در قـرآن می فرمایند کـه همانگونه 
کـه دوسـت داریـد خـدا، شـما را ببخشـد، 

پـس شـما نیـز دیگـران را عفـو کنیـد.
و  االسـالم  حجـت  جلسـه  ادامـه  در 
المسـلمین منصور رئیسـی مسـئول سـتاد 
نمـاز جمعـه جیرفـت ضمـن تبریک والدت 
حضـرت معصومـه )س(، امـام رضـا )ع( 
و دهـه ی کرامـت گفـت: در حدیث قدسـی 
سلسـله الذهـب از امـام رضـا )ع( روایـت 
شـده اسـت کـه کلمـه ی “ال هللا اال هللا” دژ 

صادرات دلیل گرانی 
سیب زمینی نیست 
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آبریـز  حـوزه  مهمتریـن  جازموریـان کـه  بینالمللـی  تـاالب 
از 20 سـال در  جنوبشـرق کشـور محسـوب میشـود پـس 
ماههـای اخیـر احیـاء شـد امـا طبـق آخریـن بررسـیها، ایـن 
تـاالب بـه زودی محـو میشـود. تـاالب جازموریـان یکـی از 
بزرگتریـن حـوزه هـای آبریـز داخلـی کشـور اسـت کـه از 20 
سـال قبـل بـه دلیـل خشکسـالی و برداشـت بـی رویـه آب 
از منابـع آب زیـر زمینـی و همچنیـن بهـره بـرداری از هلیـل 
شـد. تبدیـل  علـف  و  آب  بـی  بیابانـی  بـه  پـور  بـم  و  رود 

پـروژه احیـای جازموریـان هـر چند سـالها بـه حال خـود رها 
شده بود و روز به روز برداشتها افزایش مییافت اما در سالهای 
اخیـر پـروژه احیـای ایـن تـاالب در دسـتور کار قـرار گرفـت و 
کارهـای مطالعاتـی در راسـتای احیـای ایـن تاالب آغاز شـد.

طرحهـای  در  دخیـل  دسـتگاههای  برخـی  انتخـاب  در  امـا 
مطالعاتـی احیـاء عالمـت سـوال بـزرگ وجـود دارد و برخـی 
هیـچ  خصـوص  ایـن  در  کننـده  مطالعـه  دسـتگاههای  از 
تخصـص و تجربهـای نداشـتند و تـا کنـون نیـز از مطالعـه در 
ایـن خصـوص جلوتـر نرفتیـم امـا بـه هـر روی اولیـن گامهـا 
برداشـته شـد. خشـک شـدن جازموریـان همچنین بـه یکی 
از اختـالف نظرهـای کارشناسـان تبدیـل شـد بـه گونهـای کـه 
برخـی کارشناسـان، احـداث سـد بـر روی هلیـل رود را دلیـل 
اصلـی خشـک شـدن جازموریـان میداننـد و برخـی دیگـر  
خشکسـالی را دلیـل اصلـی خشکسـالی اعـالم می کردنـد.

نتیجهگیـری  کـرد  را کمتـر  اختالفهـا  ایـن  آنچـه کـه  امـا 
اقدامـات انجـام شـده نبـود بلکـه بارندگیهـای سـیل آسـایی 
روی  اسـتان  مرکـزی  ارتفاعـات  و  جنـوب کرمـان  در  کـه 
بخـش  همچنیـن  شـد،  رودخانههـا  طغیـان  موجـب  داد 

قابـل توجهـی از آبگیـری ایـن تـاالب نیـز پـس از طغیـان 
داد. روی  بلوچسـتان  و  سیسـتان  اسـتان  در  بمپـور 

رودخانه هلیل رود که بسیاری عقیده داشتند به دلیل خشک 
شـدن بسـتر نمیتواند آب را راهـی جازموریان کنـد در روزهای 
ابتدایـی امسـال آب را پـس از یـک دهه به جازموریان رسـاند 
و بخشـهای قابـل توجهی از این منطقه را سـیراب کرد بطوری 
کـه مـردم محلـی بـا حضور در بسـتر پـر آب جازموریـان که تا 
روز قبـل مرتع شـترها بـود حضور یافتنـد و پای کوبـی کردند.

بم پـور  و  رود  هلیـل  آبدهـی  مسـیر  گویـی  حـاال 
زودی  بـه  و  اسـت  شـدن  خشـک  حـال  در 

شـد. خواهـد  تبدیـل  بیابـان  بـه  دیگـر  بـار  جازموریـان 
دلیل اصلی خشـک شـدن جازموریان در روزهای آتی کاهش 
شدید دبی آب و در نهایت افزایش بیرویه دمای هوا خواهد بود.

مدیرعامـل شـرکت آب منطقـه ای اسـتان کرمـان در آخریـن 
اظهـار نظرهایـش در خصـوص جازموریـان از تبخیـر شـدید 

ایـن تـاالب خبـر داد و گفت: چنـد مورد ضـروری در زمینه آب 
اسـتان کرمـان وجـود دارد که بایـد مورد توجه قـرار گیرد که در 
سـایه برخی از اظهار نظرها غیر کارشناسـانه مغفول ماندهاند.

بـود:  گفتـه  مهـر  بـا  گفتگـو  در  قبـال  علیـزاده  ابراهیـم 
سـالهای  در  جازموریـان   پهنـه  مطالعاتـی  مجموعـه 
بـوده  آب  مدیریـت  زمینـه  در  جـدی  توجـه  مـورد  اخیـر 
اسـت. شـده  احصـاء  دقـت  بـا  ارقـام  و  آمـار  و  اسـت 

وی افـزود: کل حـوزه جاموزیـان ۶9 هـزار و 3۷5 کیلومتـر 
مربـع اسـت رودخانـه هایـی کـه ایـن پهنـه را تغذیـه مـی 
کننـد هـم از سیسـتان و بلوچسـتان و هـم از کرمان هسـتند 
و رودخانـه هلیـل رود کـه اکثـرا  روی ایـن رودخانـه حسـاب 
دارد. هـا  رودخانـه  ایـن  از  کمـی  بسـیار  مـی کنیـم سـهم 

بارندگـی  از  قبـل  ای  ماهـواره  تصویـر  گفـت:  علیـزاده 
داد  مـی  نشـان  و  اسـت  شـده  تهیـه  منطقـه  ایـن  از 
بعـد  تصویـر  بـود  خشـک  پهنـه  کال  بارندگیهـا  از  قبـل 
شـد. بـاردار  پهنـه  ایـن  دهـد  مـی  نشـان  بارندگـی  از 

وی تصریـح کـرد: حیـات پهنـه جازموریـان صرفـا بـه اقلیـم 
و بارندگـی هـا بسـتگی دارد و دوره آمـاری سـالهای ۷0 تـا 
83 کمتـر از 10 درصـد زمـان آب وارد جازموریـان مـی شـده 
وارد مـی  از ۶ درصـد آب  تـا 83 کمتـر  و سـال هـای ۷2 
شـده اسـت در بلنـد مـدت ۶9 میلیمتـر در سـال بوده اسـت.

افـزود:  اسـتان کرمـان   مدیرعامـل شـرکت آب منطقهـای 
اسـت.  بـاال  بسـیار  تبخیـر  اسـت کـه  اهمیـت  حائـز  ایـن 
از  بیـش  پهنـه  ایـن  سـاالنه  تبخیـر  مجمـوع  وی گفـت: 
۴ متـر سـاالنه از پهنـه را بخـار مـی کنـد و افـت سـطح آب 
مـی  نظـر  بـه  و  اسـت  بـوده  هفتـه 20 سـانتیمتر  یـک  در 
بـود. خواهیـم  پهنـه  در  آب  افـت  شـاهد  زودی  بـه  رسـد 

پهنـه  بـه  سـدها  آبریـز  حـوزه  مقایسـه  گفـت:  علیـزاده 
جاموزریـان نشـان مـی دهـد کـه کل مسـاحت حـوزه آبریـز 
حـوزه  مسـاحت  و  اسـت  مربـع  کیلومتـر  هـزار   8 سـدها 
آبریـز  یعنـی 10درصـد مسـاحت  مترمربـع  هـزار  آبریـز 89 
منطقـه را سـدها تشـکیل مـی دهـد و 90 درصـد آزاد اسـت.

وی ادامـه داد: هـر سـد یـک حـوزه آبریـز دارد اگـر همـه 
شـود. مـی  درصـد   10 سـدها  بگیریـم کل  نظـر  در  سـدها 

بیـان  سـدها  آبگیـری  ظرفیـت  خصـوص  در  وی 
تبخیـر  پتانسـیل  درصـد   ۴ مـا  سـدهای  حجـم  کـرد: 
هـای  شـیوه  دلیـل  بـه  آب  بقیـه  و  اسـت  جازموریـان 
شـود. مـی  تبخیـر  شـدن  رهـا  یـا  و  اسـتفاده  اشـتباه 

علیزاده با اشاره به اینکه اگر 12۷ متر مکعب آب رها می شده 
بخـش اندگی به جازموریان می رسـیده اسـت افـزود: ورودی 
به پهنه جازموریان ۷ متر مکعب آب اندازه گیری شـده اسـت.

مدیرعامـل شـرکت آب منطقـه ای اسـتان کرمـان تصریـح 
کـرد: ایـن آمـار یعنـی 120 متـر مکعـب آب نفـوذ یـا مصـرف 

مـی شـده اسـت تـا بـه جازموریـان مـی رسـیده اسـت. وی 
ادامـه داد: شـبهه دیگـری وجـود دارد و آن ایـن اسـت که اگر 
سـد جیرفـت نبـود جازموریـان خشـک نمـی شـد امـا اعداد 
و ارقـام نشـان مـی دهـد اگـر در همیـن بارندگیهـای اخیـر 
سـد جیرفـت وجـود نداشـت شـهر جیرفـت را آب بـرده بـود.

جازموریان جان ندارد
زراعتکار کارشناس شرکت سهامی آب منطقه ای استان: چاه های غیرمجاز و مصارف خیلی زیاد در منطقه اثر بیشتری بر روی خشک شدن تاالب جازموریان دارند

تـاالب جازموریـان مهم تریـن حوزه آبریز جنوب کشـور اسـت کـه پس از 20سـال در ابتدای سـال جاری 
آبگیـری و احیـا شـد امـا آن طـور کـه کارشناسـان می گوینـد ایـن تـاالب بـه زودی از بین خواهـد رفت، 
عـدم بارندگـی، برداشـت بی رویـه آب از سـفره های زیرزمینـی، چاه هـای غیرمجـاز درکنار خشکسـالی و 
بهره بـرداری از هلیـل موفـق شـدند جـان ایـن تـاالب بین المللـی را بگیرند.مدیـرآب منطقـه ای اسـتان 
نظـرش ایـن اسـت که گرمای شـدید مانـع از جان گرفتن تاالب می شـود و سرپرسـت سـابق فرمانداری 

رودبـار جنـوب نیـز عقیـده دارد بـرای احیـا این تـاالب حداقل ده سـال زمان الزم اسـت.

خانه گیر سرپرسـت سـابق فرمانداری رودبارجنوب نیز 
به»کاغذوطـن« گفـت: »باتالق کامال خشـک اسـت و 
هیـچ آبـی ندارد.بارش هـای امسـال نیـز فقـط مرتع را 
جـان داد و باتالق همچنان در وضعیت خشـکیدگی به 
سـر می برد حتـی اگر آب سـد جیرفت را بـاز کنند فقط 
مرتع سـیراب می شـود و برای احیاءباتـالق جازموریان 

حداقل ده سـال زمان الزم اسـت.«

الهام پی پر
دبیر تحریریه/کاغذ  وطن

رنا
 ای

س:
عک

آگهی مزایده مال منقول نوبت دوم
دایـره مزایـده اجـرای احـکام حقوقی دادگسـتری کرمـان در نظـر دارد در خصوص 
پرونـده کالسـه 9۷1331شـعبه سـوم اجـرای احکام حقوقـی کرمان امـوال ذیل: 

1 مکنـده 18000نوابـی رنـگ باالکتروموتورنـو داخـل آن تعدادیـک دسـتگاه بمبلـغ 
۴0/000/000ریـال

2باند اکوچنگ بزرگ فاقد پایه کارکرده سالم تعداد ۴عددبمبلغ 2۶/000/000 ریال
3میـزام دی اف مدیریتـی بـا کمـد بغـل سـمت راسـت بـا فایل سـه کشـو سـمت چـپ تعدادیک 

عـدد بمبلـغ 15/000/000 ریـال 
۴- صندلی چرخ دار جک دار قرمزرنگ مارک راحت یران دست دوم سالم

 تعدادیک عددبمبلغ 3/000/000 ریال
متعلـق بـه خانـم رزیتا شـریفی با وضعیت معلوم کـه جمع كل چهار ردیـف باال به مبلـغ 8۴/000/000 
ریال )هشـتادو چهار میلیون ریال( توسـط کارشـناس رسـمی دادگسـتری ارزیابی شـده اسـت را از 
طریق مزایده بفروش برسـاند جلسـه مزایده برای روز چهارشـنبه مورخ 1398/05/02سـاعت 10صبح 
بـا حضـور نماینـده دادسـرا در محـل اتـاق مزایـده های اجـرای احـکام حقوقـی دادگسـتری کرمان 
برگـزار مـی گردد.لـذا کسـانیکه تمایـل بـه شـرکت در جلسـه مزایـده دارنـد می تواننـد تـا 5 روز قبل 
از تاریـخ برگـزاری مزایـده از امـوال مذکـور واقـع در کرمـان - خیابـان خورشـید - جنـب کوچـه 83 
بازدید نمایند و پیشـنهاد خود را بانضمام %10مبلغ کارشناسـی بمبلغ 8/۴00/000ریال با شناسـه واریز 
9۷3۴105010۷۷01203 بـه حسـاب شـماره 21۷1293951000 سـپرده دادگسـتری کرمـان نـزد بانـک 
ملـی واریـز و در پاکـت درب بسـته تـا قبـل از برگـزاری جلسـه مزایـده بـه اجـرای احـکام حقوقـی 
دادگسـتری کرمـان تحویـل نماینـد و برنده مزایده کسـی خواهد بـود که باالترین قیمت را پیشـنهاد 
داده باشـد و در صـورت انصـراف برنـده مزایـده %10مبلـغ واریـزی بـه نفـع دولـت ضبط خواهد شـد. 
برنـده مزایـده بایسـتی نسـبت بـه واریـز مابه التفـاوت مبلغ کارشناسـی تا مبلـغ پیشـنهادی در روز 

مزایده اقـدام نمایند.
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نقطه پایان توهین های فراستی کجاست؟
ادامه یادداشت

زی
رسا

شه

گی
رهن

ف

آزمایشـگاه تجزیه مـواد معدنی اداره کل زمین شناسـی 
و اکتشـافات معدنی جنوب خـاوری )کرمان( با حضور 
رئیـس سـازمان زمین شناسـی و اکتشـافات معدنـی 
کشـور و معـاون هماهنگی امور عمرانی اسـتاندار کرمان 
افتتاح شـد. بـه گزارش خبرگـزاری برنا از کرمـان؛ دکتر 
آیت اللهـی موسـوی معـاون هماهنگـی امـور عمرانـی 
اسـتاندار کرمان در حاشـیه این افتتاحیه و در نشسـتی 
بـا رییس سـازمان زمین شناسـی و اکتشـافات معدنی 
کشـور عنـوان کـرد: کرمـان بـه عنـوان بهشـت معـادن 
کشـور شـهرت دارد و معـادن بخـش قابـل توجهـی از 
اقتصـاد این اسـتان را شـامل می شـوند.وی بیـان کرد: 
در اسـتان کرمـان آمادگـی هرگونـه همکاری با سـازمان 
زمین شناسـی جهت فعالیت در حوزه اکتشـافات وجود 
دارد تـا بتوانیم ذخایر معدنـی را پیش بینی کنیم.معاون 
اسـتاندار کرمـان همچنیـن در خصـوص تهیـه زمیـن 
مـورد نیـاز اداره کل زمین شناسـی و اکتشـافات معدنی 
جنـوب خـاوری )کرمـان( بـرای نگهـداری نمونه هـا و 
سـنگ ها قـول همـکاری داد.  علیرضا شـهیدی رییس 
سـازمان زمین شناسـی و اکتشـافات معدنی کشـور در 
ایـن نشسـت، ارتقـای جایـگاه سـازمان را مـورد اشـاره 
قـرار داد و گفـت: مرکـز زمین شناسـی و اکتشـافات 
معدنـی جنـوب خـاوری در کرمان یکـی از قدیمی ترین 
و مهمترین مراکز ناحیه ای سـازمان اسـت کـه اقدامات 
موثـری نیـز در حـوزه معدنـی کشـور انجـام داده اند.وی 
دو هـدف سـازمان را تولیـد اطالعـات پایـه در قالـب 
نقشـه های زمین شناسـی و صیانت از ثروت تولیدی در 

قالـب شـناخت مخاطرات زمین شناسـی برشـمرد.

افتتاح آزمایشگاه 
تجزیه مواد معدنی 

در کرمان 

خبر

روزنامه های دیروز

سفر به عتبات عالیات 
گران  می شود؟

12 خانواده 2 معلولی 
در جیرفت خانه دار شدند

گروه سرود شهید پایدار 
در چیدمان گروه های برتر کشور

عتبـات بـرای ایـام عرفه، عیـد قربـان و ... را به 
دلیـل افزایش قیمت احتمالی بـه روز های آتی 
موکـول کـرد. حـال بـا وجـود اینکه هـم اکنون 
قیمت دالر تقریبا به ثبات نسـبی رسـیده است 
و تغییـرات چشـم گیری در هزینه هـای سـفر 
ایجاد نشـده اسـت، دلیل ایـن افزایش قیمت 

؟ چیست
شـاید ایـن افزایش قیمـت احتمالی بـه دلیل 
گـران شـدن مسـکن و بلیت هـای هواپیمـا و 
سـایر مسـائل بـرای زیـارت بـه عتبـات در این 
ایـام خـاص باشـد؟ درحالـی کـه افـراد زیادی 
در آرزوی سـفر بـه عتبات هسـتند، امید اسـت 
سیاسـت های کالن نظـام از سـفر های زیارتـی 
حمایـت کننـد و بـا مشـورت و رایزنی با کشـور 
عربسـتان از افزایـش قیمـت سـفر بـه عتبات 

تجدیـد نظـر کنند.

شهرســازی  و  راه  مدیــرکل 
 12 گفــت:  کرمــان  جنــوب 
ــی در طــرح  ــواده 2 معلول خان
بهزیســتی  مهــر  مســکن 
گــزارش  شــدند.به  خانــه دار  جیرفــت 
ــد  ــا؛ محم ــانی راه دان ــالع رس ــبکه اط ش
شهرســازی  و  راه  مدیــرکل  ســاردویی 
ــان؛  ــا راه آرم ــو ب ــان در گفتگ ــوب کرم جن
گفــت: ایــن طــرح در قالــب مســکن مهــر 
ــه  ــه جانب ــرارداد س ــک ق ــا ی ــتی ب بهزیس
ــوب  ــازی جن ــهر س ــن اداره کل راه و ش بی
خیــران  انجمــن  و  بهزیســتی  کرمــان، 
اســتمحمد  شــده  اجــرا  مسکن ســاز 
ــده  ــه ش ــار هزین ــزود: اعتب ــاردویی اف س
 ۴00 و  میلیــارد  هشــت  طــرح  ایــن  در 
ــهم  ــل س ــه از مح ــوده ک ــال ب ــون ری میلی

بانکــی  تســهیالت  متقاضیــان،  آورده 
کــم بهــره، کمک هــای انجمــن خیــران 
مســکن ســاز و اداره بهزیســتی تامیــن 

ــد. ش
مدیــر کل راه و شهرســازی جنــوب کرمــان 
ــه  ــان ب ــوب کرم ــهرهای جن ــت: در ش گف
معلــول جســمی   2 دارای  خانواده هــای 
ــن  ــاص زمی ــرایط خ ــا ش ــهر ب ــاکن ش س
متقاضیــان  لــذا  می شــود  واگــذار 
بهزیســتی  ادارات  بــه  می تواننــد 

کننــد. مراجعــه  شهرســتان 
جنــوب  شهرســازی  و  راه  کل  اداره 
ــت  ــتان هف ــز اس ــتقل از مرک ــان مس کرم
ــا  ــان را ب ــتان کرم ــی اس ــتان جنوب شهرس
جمعیــت یــک میلیــون نفــر زیــر پوشــش 

دارد.

گفـت:  زاده،  عبـاس  ایمـان 
پایـدار  شـهید  سـرود  گـروه 
کانـون فرهنگـی هنـری والیـت 
جیرفـت،  شـهر  مسجدالرسـول 
در چیدمـان گـروه هـای سـرود برتر کشـوری 
قـرار گرفـت و هـر عصـر ۶ اجـرای سـرود در 
صحن هـای رضـوی دارد.مربـی گـروه سـرود 
خبرنـگار  بـا  و گـو  گفـت  در  پایـدار  شـهید 
خبرگزاری شبسـتان از کرمان جنوب، با اشـاره 
بـه اجـرای ایـن گـروه سـرود در صحن هـای 
سـرود  گـروه  گفـت:  رضـوی،  مطهـر  حـرم 
شـهید پایـدار کانـون فرهنگـی هنـری والیـت 
چیدمـان  در  جیرفـت  شـهر  مسجدالرسـول 
گروه هـای سـرود برتـر کشـوری بـه منظـور 
اجـرای سـرود در دهـه کرامـت در صحن هـای 
حـرم مطهـر رضـوی قـرار گرفت.ایمـان عباس 

برتـر  سـرود  گروه هـای  ایـن  افـزود:  زاده، 
کشـوری از گـرگان، قزویـن، تهـران، لرسـتان، 
صحن هـای  در  کرمـان  جنـوب  و  مشـهد 
رضـوی در دهه کرامـت اجـرا دارند.مربی گروه 
سـرود شـهید پایـدار کانـون فرهنگـی هنـری 
والیـت مسجدالرسـول شـهر جیرفـت، بیـان 
کانـون  پایـدار  شـهید  سـرود  داشـت: گـروه 
فرهنگـی هنـری والیـت، هـر عصـر ۶  سـرود 
در صحن هـای رضـوی اجـرا می کند و امشـب 
نیـز اجرای سـرود آنها  از شـبکه صدا و سـیما 
بـه صـورت زنده پخش می شـود و تا سـاعت 
سـرود  رضـوی  صحن هـای  در  بامـداد  یـک 
اجـرا مـی کنیم.گروه  ای سـرود برتر کشـوری 
همزمـان بـا والدت با سـعادت امـام رضا علیه 
السـالم، بـه شـکل دسـته جمعـی، در صحـن 

جامـع رضـوی سـرود اجـرا مـی کننـد.

روزنامه پیام ما
بررسی کرد: ساالنه بیش از ١٧٧ هزار تن پالستیک در ایران تولید می شود. 

بـه مناسـبت دهـه کرامـت، مراسـم صلح و 
سـازش جرائم غیـر عمد در زنـدان جیرفت 

برگزار شـد.
 بـه گـزارش روابـط عمومی  زنـدان جیرفت 
: در ابتـدای جلسـه حجـت االسـالم پایدار 
ضمـن تبریـک دهـه کرامـت گفـت: مطابق 
روایـات، پیامبـر اکـرم )ص( فرمودنـد کـه 
ایجـاد صلـح و سـازش، حتـی از روزه، نماز 
و صدقـه هـم باالتـر اسـت.وی ریشـه کنی 
توسـط  را  )ص(  پیامبـر  رسـالت  و  دیـن 
افـزود:  و  دانسـت  اختـالف  و  کـدورت 
خداونـد در قـرآن می فرمایند کـه همانگونه 
کـه دوسـت داریـد خـدا، شـما را ببخشـد، 

پـس شـما نیـز دیگـران را عفـو کنیـد.
و  االسـالم  حجـت  جلسـه  ادامـه  در 
المسـلمین منصور رئیسـی مسـئول سـتاد 
نمـاز جمعـه جیرفـت ضمـن تبریک والدت 
حضـرت معصومـه )س(، امـام رضـا )ع( 
و دهـه ی کرامـت گفـت: در حدیث قدسـی 
سلسـله الذهـب از امـام رضـا )ع( روایـت 
شـده اسـت کـه کلمـه ی “ال هللا اال هللا” دژ 

محکـم خداونـد اسـت و هـر کسـی کـه در 
ایـن دژ قـرار گیـرد در امـن و امـان خواهد 
از آرامـش بـه عنـوان گمشـده ی  بـود.وی 
بیـان کـرد:  و  بـرد  نـام  انسـان ها  همـه ی 
انسـان ها  همـه ی  در  آرامـش  بـه  نیـاز 
بـه  مشـروط  آن  تحصیـل  و  دارد  وجـود 
سـتاد  است.مسـئول  خداونـد  بـه  اتصـال 
نمـاز جمعـه جیرفـت رسـیدن بـه خـدا را 
مایـه آرامـش دانسـت و تاکیـد کـرد: روح 
و فطـرت انسـان از خداسـت و مشـکالت 
موجـود در جامعـه بـه دلیـل دوری انسـان 
نشـان کـرد:  از خـدا می باشـد.وی خاطـر 
مطابـق حدیـث سلسـله الذهـب، شـرط و 
راهـکار رسـیدن بـه آرامـش در دنیا توسـل 
و تقـرب بـه اهـل بیـت )ع( اسـت.وی بـه 
دعـای هـر روز انسـان ها در نمـاز مبنـی بر 
“خدایـا مـا را بـه راه راسـت هدایـت کـن” 
اشـاره کـرد و گفت: معنای ایـن هدایت در 
دنیـا پیـروی از اهـل بیـت )ع( اسـت.وی 
ضمـن اسـتمداد از امـام رضـا )ع( بـرای 
رسـیدن بـه آرامـش، گفـت: بنـده ی خوب 

پیامبـر  و  داشـته  الهـی  اخـالق  بایسـتی 
اسـالم )ص( الگـوی خوبـی در ایـن دنیـا 
هسـتند و ایشـان نسـبت بـه ُحسـن رفتار 
بـا خانـواده توصیه فـراوان داشـتند.حجت 
ایـن  تشـکیل  از  هـدف  رئیسـی  االسـالم 
جلسـه را ایجـاد زمینـه ی برقـراری صلح و 
سـازش دانسـت و افزود: آیـات زیادی در 
قـرآن در خصـوص اصـالح بین مسـلمانان 
کمالی پـور  یحیـی  ادامـه  دارد.در  وجـود 
جلسـه  برپایـی  شـرایط  کـه  کسـانی  از 
صلـح و سـازش مهیـا کـرده بودنـد تشـکر 
موجـب  جلسـات  اینگونـه  و گفـت:  کـرد 
متشـاکی  و  شـاکی  رضایـت  و  آرامـش 
خواهـد شـد.وی ضمن اشـاره بـه جمعیت 
بـاالی زندانیـان کیفـری در کشـور گفـت: 
موجبـات  اموال شـان  بـا  کـه  کسـانی  از 
فراهـم  را  سـازش  و  صلـح  برقـراری 
آمـار  می کنم.بیشـترین  تشـکر  می کننـد، 
گذشـت، حتـی در مـوارد قصـاص، مربـوط 
می باشـد.در  کرمـان  اسـتان  جنـوب  بـه 
ادامـه امیـری مدیـرکل زندانهـای اسـتان 
کرمـان، ضمـن اشـاره بـه آمـار 291 نفـری 
اسـتان  در  ایـن طـرح  زندانیـان مشـمول 
کرمـان گفـت: مبلـغ کل بدهـی زندانیـان 
میلیـارد   ۴00 از  بیـش  عمـد  غیـر  جرائـم 
ریـال بـوده که در ایـن خصوص در اسـتان 
برگـزار شـده  30 جشـن گلریـزان  کرمـان 
اسـت.وی ضمن اعـالم واریـز 50 درصد از 
مبلـغ فـوق بـه حسـاب سـتاد دیه اسـتان 

کرمـان، افزود: در شهرسـتان های جیرفت، 
عنبرآبـاد، رودبـار جنـوب و فاریـاب 20 نفر 
مشـمول طـرح صلـح و سـازش بـا مبلـغ 
می شـوند. ریـال  میلیـارد   12 بدهـکاری 

وی ضمـن امیـدواری از گذشـت شـاکیان 
خـود،  طلـب  از  مبلغـی کمتـر  دریافـت  و 
بیـان کـرد: بـا همـکاری شـاکیان و سـتاد 
در  افـراد  آزادی  زمینـه  می تـوان  دیـه، 
زندان هـای  کل  فراهـم کرد.مدیـر  را  بنـد 
 10 را  مهریـه  بدهـکاران  کرمـان  اسـتان 
نفـر اعـالم کـرد و افـزود: بیشـترین آمـار 
گذشـت، حتـی در مـوارد قصـاص، مربـوط 
می باشـد. کرمـان  اسـتان  جنـوب  بـه 

وی مبلـغ واریـز شـده توسـط خیّریـن در 
شهرسـتان های جیرفـت، عنبرآبـاد، رودبار 
جنـوب و فاریـاب را بـه ترتیـب 1 میلیارد و 
330 میلیـون ریـال، 2 میلیـارد ریال، ۷۶0 
میلیـون ریـال و 520 میلیـون ریـال اعـالم 
کـرد و گفت: سـتاد دیـه اسـتان کرمان نیز 
بودجـه ای بـه همیـن میـزان جهـت اجرای 
صلح و سـازش اختصـاص خواهد داد.الزم 
بـه ذکـر اسـت کـه مبلـغ بدهـی زندانیـان 
شهرسـتان های  در  عمـد  غیـر  جرائـم 
رودبـار  و  فاریـاب  عنبرآبـاد،  جیرفـت، 
جنـوب، 1۶0 میلیـارد و 180 میلیـون ریـال 
بـوده کـه مبلـغ 150 میلیـارد و 190 میلیون 
ریـال آن توسـط شـاکیان بخشـیده شـده 
و بدهـی قابـل پرداخـت 9 میلیـارد و 990 

میلیـون ریـال اسـت.

برگزاری جلسه صلح و سازش مددجویان 

جرائم غیر عمد در زندان جیرفت

سراسری

مـی شـده اسـت تـا بـه جازموریـان مـی رسـیده اسـت. وی 
ادامـه داد: شـبهه دیگـری وجـود دارد و آن ایـن اسـت که اگر 
سـد جیرفـت نبـود جازموریـان خشـک نمـی شـد امـا اعداد 
و ارقـام نشـان مـی دهـد اگـر در همیـن بارندگیهـای اخیـر 
سـد جیرفـت وجـود نداشـت شـهر جیرفـت را آب بـرده بـود.

علـی قدوسـی، فعـال محیط زیسـت در جنوب کرمـان نیز در 
همیـن زمینـه در گفتگـو بـا مهر اظهارداشـت: خشـک شـدن 
جازموریـان بـا گـرم شـدن هـوا در واقـع یـک امـر طبیعـی 
اسـت کـه در سـال هـای عـادی در اکوسیسـتم جازموریـان 
شـود. نمـی  محسـوب  عجیـب  امـری  و  دهـد  مـی  روی 

وی افـزود: جازموریـان از یـک هسـته دریاچهـای و عرصـه 
هـای پیرامونـی باتالقـی و مراتـع شـکل گرفتـه اسـت کـه 
هـر سـال در فصـل بارندگـی گسـترش مـی یابـد و در نهایـت 
پـس از آغـاز فصـل گرمـای هـوا کـه گاه تـا بیـش از ۴0 درجه 
نیـز مـی رسـد تبخیـر میشـود. وی گفـت: اینکـه بخشـهایی 

امـری  شـود  خشـک  تابسـتان  فصـل  در  جازموریـان  از 
عـادی اسـت و نبایـد نگـران ایـن وضعیـت بـود بلکـه بایـد 
در خصـوص جازموریـان بـه نـگاه بلنـد مـدت نیـاز داریـم و 
بایـد اکوسیسـتم گیاهـی و جانـوری منطقـه را بازیابـی کـرد.

گذشـته  سـالهای  طـی  متاسـفانه  کـرد:  بیـان  قدوسـی 
تـا  حـاال کـه  و  بـود  شـده  خشـک  بـه کلـی  جازموریـان 
حـدودی آبگیـری شـده و حجـم تبخیـر نیـز زیاد اسـت باید 
پهنـه  از  بهرهبـرداری  ریـزی کنیـم کـه  برنامـه  بـه گونهـای 
جازموریـان منطقـی انجـام نشـود و برداشـت بیـش از حـد 
از چـاه هـای آب اطـراف انجـام نشـود تـا رطوبـت خـاک در 
منطقـه حفـظ شـود و شـاهد بـروز پدیـده ریزگردها نباشـیم.

بـا  همـگام  خواسـت  منطقـه  محلـی  جوامـع  از  وی 
زیـرا  اقـدام کننـد  از جازموریـان  بـرای حراسـت  مسـووالن 
جازموریـان بـرای احیـای مجـدد بـه یـاری همـه نیـاز دارد.

باتالق جازموریان کامال خشک است
رودبارجنـوب  فرمانـداری  سـابق  سرپرسـت  خانهگیـر 
اسـت  خشـک  کامـال  به»کاغذوطن«گفت:»باتـالق  نیـز 
نیـز  امسـال  افزود:»بارشـهای  نـدارد.«وی  آبـی  هیـچ  و 
وضعیـت  در  همچنـان  باتـالق  و  داد  جـان  را  مرتـع  فقـط 
خشـکیدگی بـه سـر میبـرد حتـی اگـر آب سـد جیرفـت را 
بـاز کننـد فقـط مرتـع سـیراب میشـود و بـرای احیاءباتـالق 
اسـت.« الزم  زمـان  سـال  ده  حداقـل  جازموریـان 

زراعتـکار کارشـناس شـرکت سـهامی آب منطقـه ای اسـتان 
باشـد  بارندگـی  کـه  سـال هایی  به»کاغذوطن«گفـت:»در 
مقـداری آب تـاالب را مـی گیـرد  امـا بـه دلیـل گرمـاو تبخیر 
شـدید ایـن آبگیـری دوامـی ندارد.امسـال بـا وجـود اینکـه 
بارندگی هـای زیـادی داشـتیم آب نسـبتا خوبـی وارد تـاالب 
شـد و سـال پربارانـی بـود امـا هـم اکنـون تـاالب کامـال فاقد 
آب و خشـک اسـت اینکـه بگوییم یک آب دائمـی آنجا جمع 
می شـود این طـور نیسـت همین کـه یک مقـدار آب بـه تاالب 
مـی رود و پوشـش گیاهـی ایجـاد می کنـد و تاثیـرات مثبتی 
دارد خـوب اسـت امـا الزامـا در تمام سـال ها وضعیـت به این 
شـکل نیسـت.«وی تصریـح کرد:»اثـر بـاز شـدن دریچه های 
سـد جیرفـت بـر روی باتـالق کامـال ناچیـز اسـت ، سـد یـک 
غیرمجـاز  چاه هـای  و  اسـت  جازموریـان  خشـکی  عامـل 
روی  بـر  بیشـتری  اثـر  منطقـه  در  زیـاد  و مصـارف خیلـی 
جازموریـان دارنـد در مناطـق جنوبی حدود ۷الـی 8هزار حلقه 
چـاه غیرمجـاز داریم کـه مانع جان گرفتن باتالق می شـوند.«

حیات پهنه جازموریان صرفا به اقلیم و 
بارندگی ها بستگی دارد و دوره آماری 

سال های ۷0 تا 83 کمتر از 10 درصد زمان 
آب وارد جازموریان می شده و سال های 

۷2 تا 83 کمتر از 6 درصد آب وارد می 
شده است در بلند مدت 69 میلیمتر در 
سال بوده است. مدیرعامل شرکت آب 

منطقه ای استان کرمان  افزود: این حائز 
اهمیت است که تبخیر بسیار باال است. 

وی گفت: مجموع تبخیر ساالنه این پهنه 
بیش از 4 متر ساالنه از پهنه را بخار می کند 
و افت سطح آب در یک هفته 20 سانتیمتر 

بوده است و به نظر می رسد به زودی شاهد 
افت آب در پهنه خواهیم بود.علیزاده گفت: 
مقایسه حوزه آبریز سدها به پهنه جاموزریان 
نشان می دهد که کل مساحت حوزه آبریز 

سدها 8 هزار کیلومتر مربع است و مساحت 
حوزه آبریز 89 هزار مترمربع یعنی 10درصد 
مساحت آبریز منطقه را سدها تشکیل می 

دهد و 90 درصد آزاد است.

جازموریان جان ندارد
زراعتکار کارشناس شرکت سهامی آب منطقه ای استان: چاه های غیرمجاز و مصارف خیلی زیاد در منطقه اثر بیشتری بر روی خشک شدن تاالب جازموریان دارند

اداره کل ثبت اسناد وامالک استان کرمان
اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک شهر عنبر آباد

هیـات موضـوع قانـون تعیین تکلیـف وضعیت  ثبتـی اراضی و سـاختمانهای فاقد 
سـند رسـمی-آگهی موضـوع مـاده 3 قانـون و مـاده 13 آییـن نامـه قانـون تعیین 
تکلیـف وضعیـت ثبتـی و اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی-برابر رای شـماره    98/03/25-

1398۶0319091000۶۶5هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت  ثبتی اراضی و ساختمانهای 
فاقد سـند رسـمی مسـتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شـهر عنبرآباد تصرفات  مالکانه بالمعارض 
متقاضی آقای میثم ارمکان فرزندحسـین   بشـماره شناسـنامه  3۷ صادره ازعنبراباد   در ششـدانگ 
یـک بـاب خانـه به مسـاحت 213/0۴  متر مربع پـالک  – فرعی از ۴9 -اصلی مفروز و مجزی شـده  
از پـالک – فرعـی از۴9   -  اصلـی قطعـه  یـک واقع در عنبراباد بخش ۴5 کرمـان خریداری از مالک 
رسـمی  خانـم  فرخنـده امیـری  محرز گردیده اسـت. لـذا به منظور اطـالع عموم مراتـب در دو نوبت  
بـه فاصلـه 15 روز آگهـی می شـود در صورتی که اشـخاص نسـبت بـه صدور سـند مالکیت متقاضی 
اعتراضـی داشـته باشـند مـی تواننـد از تاریخ انتشـار اولین آگهی به مـدت  دو ماه اعتراض خـود را به 
ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید ، ظرف مـدت یک ماه از تاریخ تسـلیم اعتراض ،دادخواسـت 
خـود را بـه مراجـع قضایی تقدیـم نمایند و گواهـی  تقدیم دادخواسـت را به ایـن اداره تحویل نمایند.  
.بدیهـی اسـت در صـورت انقضـای مـدت مذکور و عـدم وصول اعتـراض طبق مقررات سـند مالکیت 

صـادر خواهد شـد .م.الف 21۷0
تاریخ انتشار نوبت اول :98/0۴/05  تاریخ انتشار نوبت دوم :  98/0۴/23

مصیب حیدریان ، رئیس ثبت اسناد و امالک عنبراباد

آگهی حصر وراثت  
احتراما در خصوص دادخواسـت تقدیمی خواهان محمد رسـتمی تاج آباد  فرزند -- به خواسـته 
حصروراثـت توضیـح داده شـادروان شـکر هللا رسـتمی تـاج آبـاد فرزنـد رسـتم بـه شـماره  ملـی 
53۶9۴29۶2۶در تاریـخ 138۷/0۴/01 بـه علـت ناراحتـی قلبـی فـوت نمـوده ووارث حیـن فـوق 

عبارتند از :
1-محمد رستمی تاج آباد فرزند شکرهللا به ش م ۶0۶95۴3025                  

2-مهدی رستمی تاج آباد فرزند شکرهللا به ش م53۶9۴29۶3۴
3-رضا رستمی تاج آباد فرزند شکرهللا به ش م53۶9۴29۶۴2

۴-حسین رستمی تاج آباد فرزند شکرهللا به ش م53۶9۷8۶259
5-منصوررستمی تاج آباد فرزند شکرهللا به ش م53۶9953۶00
۶-فریده رستمی تاج آباد فرزند شکرهللا به ش م۶0۶95۴2۶۶5

۷-زهرا رستمی تاج آباد فرزند شکرهللا به ش م53۶995359۷)فرزندان متوفی (
8-مریـم دیـش فرزنـد نعمـت هللا به ش ملـی 53۶9۶82011)همسـرمتوفی(لذا مراتب یک نوبـت در روزنامه کثیر 
االنتشـار محلـی آگهـی میشـود چنانچه کسـی اعتراض دارد یا وصیت نامه ازمتوفی نزد اشـخاص باشـد یـک ماه از 

نشـر آگهـی بـه دادگاه تقدیـم دارد واال گواهی صادر خواهد شـد .
 رئیس شوراحل اختالف –حسین کوهستانی –م الف :636

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

هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتی اراضـی و سـاختمانهای 
فاقـد سـند رسـمی- آگهـی موضـوع مـاده3 قانـو ن و مـاده 13آئیـن نامـه 
قانـون تعییـن  تکلیـف وضعیـت ثبتـی واراضـی و سـاختمان فاقـد سـند رسـمی برابـر رای 
شـماره1398۶031901۴001091 -98/03/12 هیـات دوم موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت 
ثبتـی اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی مسـتقر در واحد  ثبتی حوزه ثبـت ملک جیرفت 
تصرفـات مالکانـه بالمعـارض متقاضـی آقـای  هوشـنگ اسـکندری دامنـه  فرزنـد حاجـی مراد  
بشـماره شناسـنامه ۴۴0صـادره از جیرفت درششـدانگ یک بـاب خانه به مسـاحت280متر مربع 
پـالک - فرعـی از ۴۶3- اصلـی مفـروز و مجـزی شـده از پـالک - فرعـی از۴۶3- اصلـی قطعه 
دوواقـع دراراضـی خـاک سـفید سـاردوئیه  جیرفـت بخش3۴کرمان خریـداری از مالک رسـمی 
آقـای حاجـی مـراد اسـکندری محرز گردیده اسـت.لذا بـه منظور اطـالع عموم مراتـب دردو نوبت 
به فاصله 15 روزآگهی می شـود در صورتی که اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیت متقاضی 
اعتراضـی داشـته باشـند مـی تواننـد از تاریخ انتشـار اولیـن آگهی به مـدت دو ماه اعتـراض خود 
را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید، ظـرف مـدت یـک مـاه از تاریـخ تسـلیم اعتـراض 
،دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضایـی تقدیـم نماینـد . بدیهی اسـت در صورت انقضـای مدت 
مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررا ت  سـند مالکیت صادر خواهدشـد . تاریخ انتشـار نوبت 

اول:98/0۴/23- تاریـخ انتشـار نوبـت دوم: 98/05/0۶
جواد فاریابی- رئیس ثبت اسناد امالک – م الف :186

آگهی حصر وراثت 
بـا  اسـت  خواهشـمند  احترامـا 
ده  بانومریـم  دادخواسـت  بـه  توجـه 
ملـی  شـماره  بـه  فرزنـد--  میـری 
53۶95123۴3 بـه خواسـته حصـر وراثـت خواهشـمند 
اسـت ورثه مرحوم محمد ده میـری در یک نوبت روزنامه 
چـاپ شـود کـه چنانچـه ورثـه ای دیگـر یـا وصیـت نامه 
ای در دسـت کسـی باشـد بـه ایـن شـورا مراجعـه نمائید 
ودر غیـر اینصـورت گواهی حصـر وراثت صادر خواهد شـد 
.ورثـه  :1- چنگیـز ده میـری نژادفرزنـد محرم به شـماره 
ملـی 53۶95812۶۶)پـدر( 2- مریـم ده میـری فرزنـد 

بـه شـماره ملـی 53۶95823۴2)مـادر( کنـار 
 شوراحل اختالف – بخش جازموریان – م الف :63۷

آگهی حصر وراثت  
بـا  اسـت  خواهشـمند  احترامـا 
ده  بانومریـم  دادخواسـت  بـه  توجـه 
ملـی  شـماره  بـه  فرزنـد--  میـری 
53۶95123۴3 بـه خواسـته حصـر وراثـت خواهشـمند 
اسـت ورثـه مرحـوم مهـدی ده میـری بـه شـماره ملـی 
53۶0۴2۴5۶۷در یـک نوبـت روزنامـه چـاپ شـود کـه 
چنانچه ورثه ای دیگر یا وصیت نامه ای در دسـت کسـی 
باشـد بـه ایـن شـورا مراجعـه نمائیـد ودر غیـر اینصورت 
گواهـی حصـر وراثت صادر خواهد شـد .ورثـه :1- چنگیز 
ده میری به شـماره ملی 53۶95812۶۶)پدر( 2- مریم 

ده میـری بـه شـماره ملـی 53۶95823۴2)مـادر(
 شوراحل اختالف – بخش جازموریان – م الف :638

آگهی حصر وراثت  
صمـدهللا  خواهـان  تقدیمـی  دادخواسـت  خصـوص  در  احترامـا 
نـژاد سـهرابی  فرزنـد علـی بـه خواسـته حصروراثـت توضیـح داده 
شـادروان مسـعود نـژاد سـهرابی فرزنـد صمـد هللا  بـه شـماره  ملـی 
53۶990۴928در تاریـخ 139۶/01/01 بـه علـت حـوادث ترافیکـی فـوت نمـوده 
ووارث حیـن فـوق عبارتنـد از :1- زهـرا نـژاد سـهرابی فرزنـد مسـعود بـه ش ملـی 
ش  بـه  علـی  فرزنـد  هیجـوان  فاطمـه   -2 ) متوفـی  53۶05۶۶۷28)دختـر 
ملی53۶000۷11۷)همسـر متوفی (3- صغری سـهرابی فرزند ابراهیم به ش ملی 
303011001۷۶)مـادر متوفـی (۴- صمـدهللا نـژاد سـهرابی فرزنـد علـی به ش ملی 
53۶9۴85321)پدرمتوفـی ( لذا مراتب یک نوبت در روزنامه کثیر االنتشـار محلی 
آگهی میشـود چنانچه کسـی اعتـراض دارد یـا وصیت نامه ازمتوفی نزد اشـخاص 
باشـد یـک مـاه از نشـر آگهـی بـه دادگاه تقدیـم دارد واال گواهـی صـادر خواهـد شـد .
رئیس شوراحل اختالف –حسین کوهستانی –م الف :639

پیـرو آگهـی تحدیـد حـدود عمومـی داخـل شـهر وخارج شـهر 
قبلی بدینوسـیله اگهی تحدید حدود عمومی یک قسـمت دیگر 
از امالک تقاضای ثبت شـده موضوع ماده 12 قانون ثبت اسـناد 
وامـالک واقـع در حـوزه ثبتـی اداره ثبت اسـناد وامـالک منطقه 
یـک کرمـان مربـوط بـه بخـش 1و۴ و۷و8 کرمـان کـه بموجـب 
مـاده 1۴ قانـون ثبـت اسـناد وامـالک کشـور منتشـر وعملیـات 
تحدیـد حـدود هریـک از رقبـات مـورد تقاضـا بـه ترتیب بخش 
محـل وقـوع امـالک وشـماره پـالک فرعـی از اصلـی هریـک از 
امـالک تقاضـای ثبت شـده در تاریخ تعیین شـده کـه ذیال درج 
گردیـده اسـت راس سـاعت 8 صبح همـان روز در محل شـروع 
وبعمـل خواهـد امـد لـذا بدینوسـیله به کلیـه مجاوریـن امالک 
تقاضـای ثبـت شـده وهمچنین اشـخاص حقیقـی وحقوقی که 
بـر حـدود وحقـوق ارتفاقی رقبات مـورد تقاضای ثبـت مندرج در 
این اگهی اعتراض داشـته باشـند طبق ماده 20قانون ثبت اسناد 
وامـالک اخطـار می گـردد حداکثـر ظـرف مـدت 30روز از تاریخ 
تنظیـم صورتمجلـس تحدید حـدود اعتراض خـود را کتبا به این 
اداره تسـلیم نماینـد تا بـا توجه به ماده 8۶ آئیـن امه قانون ثبت 
نسـبت بـه واخواهـی ) اعتـراض ( معترض بـا عنایت بـه مواد 
اخیـر الذکر رسـیدگی شـود ضمنا معترض بایسـتی بـا توجه به 
مـواد قانـون فوق الذکر وهمچنیـن تبصره 2 مـاده واحده قانون 
معترضیـن پرونـده های ثبتـی حداکثر ظرف مدت یـک ماه از 
تاریـخ تسـلیم اعتـراض بـه دادگاه صالحـه مراجعه ونسـبت به 
تقدیـم دادخواسـت مبنی بر طـرح دعوی اقدام نمایـد وگواهی 
الزم مشـعر بـر طـرح دعـوی را از مرجـع ذیصـالح قانونـی اخذ 
وبانضمـام تصویـری از دادخواسـت مصدق را به ایـن اداره ثبت 
تسـلیم نمایـد بدیهی اسـت که پـس از انقضاء مهلت یاد شـده 
هیچگونه ادعایی مسـموع نخواهد بـود وچنانچه متقاضی ثبت 
گواهـی عـدم تقدیـم دادخواسـت از سـوی معترض بـه دادگاه 
را از مرجـع قضائـی صالحـه اخـذ وبـه ایـن اداره تسـلیم نماید 
عملیـات ثبتـی بنـام وی ادامـه خواهـد یافـت وسـند مالکیت 
صـادر وتسـلیم خواهـد شـد هرچنـد صـدور وتسـلیم سـند 
مالکیـت مطابـق قانون مذکـور فوق مانـع از مراجعـه متضرر به 

دادگاه نخواهـد بود                                    
امالک تقاضای ثبت شده واقع در بخش یک کرمان                                                                                               
 10 فرعـی از 523۴ اصلـی آقـای سـید رضـا دانـش مهـر 
مغـازه  ششـدانگ   29915۷3۴50 ملـی  بشـماره  کهـن 
کـه  مترمربـع    ۴۴/ 90 بمسـاحت  فوقانـی   بـر  مشـتمل 
مـوازی 2 /5 مترمربـع بصـورت پـخ در گوشـه شـمال شـرقی 

سـیدی  بلـوار  در  واقـع  میباشـد  آینـده  تعریـض  طـرح  در 
خیابـان شـهید نجیـب زاده چهـار کوچـه دوم نبـش غربـی 

                                                                                                                                                      ۷
5319 اصلـی خانـم صغـری زابلـی خبیصـی  بشـماره ملـی 
 20۴/ 05 بمسـاحت  یکبابخانـه  ششـدانگ   30300323۶۷
مترمربـع واقـع در بلوار شـهداء خانوک کوچـه 22 انتهای کوچه 
بسـت                                                                                                                                                     بـن 
ملـی  بشـماره  بهرامـی  امیـن  آقـای  اصلـی   5323
2993۷55889 ششـدانگ زمین محصور بمساحت 3 /2۴۶3 
مترمربـع واقـع در کیلومتـر 3 جاده کرمان زرند سـمت راسـت 

تلمبـه مشـهور بـه مهـدی آبـاد ) مهـدی مهـدوی (                                                                                                             
شنبه 19 /5 / 98

 امالک تقاضای ثبت شده واقع در بخش 4 کرمان                                                                                                     
1۴ فرعـی از 10 اصلـی آقـای کاظـم میهـن پنـاه بشـماره ملـی 
 2۴1/ 88 بمسـاحت  یکبابخانـه  ششـدانگ   2990۷3۷359
مترمربـع واقـع در بلـوار امـام حسـن مجتبـی ) ع( کوچـه 

شـماره 31
55۶۶ فرعـی مجـزی از 25 فرعـی  از 10 اصلـی خانـم ملیحـه 
شـجاعی  بشـماره ملـی 299۴05۶۷۶3 ششـدانگ یکبابخانه 
حسـن  امـام  بلـوار  در  واقـع  مترمربـع   153/ 20 بمسـاحت 
کوچـه 33 داخـل کوچـه سـمت چـپ منـزل دوم سـمت 

چـپ                                                                                                                                                    
5580 فرعـی مجـزی شـده از 18 فرعـی  از 10 اصلـی آقـای 
عبدالرضـا مهـدی پور بشـماره ملـی 2993908۷82ششـدانگ 
یکبابخانـه بمسـاحت ۴ /9۶ مترمربع واقع در بلوار امام حسـن 

شـماره31                                                                                                                               کوچه 
5589 فرعـی از 10اصلـی آقـای منصـور صانعـی ششـدانگ 
یکبابخانـه بمسـاحت 22 /538 مترمربـع واقـع در بلـوار امیـر 

کبیـر کوچـه شـماره12                
یکشنبه 20 /5 / 98

۴0۷ فرعـی از 31 اصلـی خانـم ناهیـد حسـینی اختیـار آبادی 
یکدانـگ مشـاع از ششـدانگ یکبابخانه بمسـاحت 8۴ /333 
مترمربـع واقـع در اختیار آبـاد خیابان جمهوری کوچه شـماره 1 
داخـل کوچه سـمت راسـت بـن بسـت اول درب اول سـمت چپ  
50۴2 فرعـی از 31 اصلـی 1 - آقای رضا حسـینی بشـماره ملی 
2992۶398۷۷ نسـبت بـه 3 دانـگ مشـاع از ششـدانگ 2 - 
خانـم  صدیقـه حسـینی احمدیه بشـماره ملـی 3189951۶91  
نسـبت به 3 دانگ مشـاع از ششـدانگ مغازه مشتمل بر طبقه 

فوقانی بمسـاحت 50 /82 مترمربع واقع در اختیار آباد  خیابان 
شـهید بهشـتی نبش کوچه ۴3 سـمت راست 

5051 فرعـی از 31 اصلـی آقـای مهـدی عامـری اختیـار آبادی 
بشـماره ملـی 2993۴91۶8۷ششـدانگ یکبابخانه بمسـاحت 
3۷ /158 مترمربـع واقـع در اختیـار آبـاد بلـوار 22 بهمـن جنب 

مسـجد امـام سـجاد ) ع (
5058 فرعـی از 31 اصلـی آقـای رضـا شـیخ شـعاعی اختیـار 
یکبابخانـه  ششـدانگ   2993۴9۷121 ملـی  بشـماره  ابـادی 
بمسـاحت 25 /1۶۶ مترمربـع واقـع در اختیار آبـاد خیابان امام 

)ره ( کوچـه شـماره 22
دوشنبه 21 /5 /98

50۶2 فرعی از 31 اثلی خانم مطهره عباس زاده راوری بشـماره 
ملی 2992۴۷8۶۴۴ ششـدانگ یکبابخانه بمسـاحت 3 /228 

مترمربـع واقـع در اختیـار آباد خیابان امام کوچه شـماره 50
5081 فرعـی از 31 اصلـی آقای رضا زنگی دارسـتانی   بشـماره 
ملـی 3209۷۷۶891 ششـدانگ یکبابخانـه بمسـاحت 253 
مترمربـع واقـع در اختیار آباد خیابان شـهید بهشـتی کوچه 22 

داخـل کوچه سـمت چپ    
55۶۶ فرعـی مجـزی از 25 فرعـی  از 31 اصلـی خانـم ملیحه 
شـجاعی  بشـماره ملـی 299۴05۶۷۶2 ششـدانگ یکبابخانـه 
بمسـاحت 20 /153 مترمربـع واقـع در اختیـار آبـاد خیابـان 
امـام کوچـه شـماره 33 داخـل کوچه سـمت چپ منـزل دوم 

سـمت چپ 
۴ فرعـی از 133 اصلـی آقـای محمـد زنگـی آبـادی بشـماره 
ملـی 29915081۶۷ ششـدانگ یـک قطعـه باغ پسـته ای غیر 
محصـور بمسـاحت ۴9 /2۴0۷1 مترمربـع واقـع در کیلـو متـر 

5جـاده کرمـان زرنـد مزرعـه قـادر آبـاد تلمبـه محمودی
سه شنبه 22 /5 /98  

امالک تقاضای ثبت شده واقع دربخش 8 کرمان
25۶ فرعـی از 2۴ اصلـی  آقـای مهـدی سـروری زاده کوهپایه 
بشـماره ملی 29933۷۶020 ششـدانگ یکبابخانه  بمسـاحت 
5 /133مترمربـع واقـع در چتـرود  کهنـوج معز آبـاد جنب تکیه  
9۷۷ فرعـی از 21 اصلـی آقای مهدی جعفری هوتکی بشـماره 
ملی 299۴1۷۴9۶0  ششـدانگ یکبابخانه بمسـاحت 55 /1۶8 

مترمربـع واقع در روسـتای هوتک 
9۷8 فرعـی از 21 اصلـی خانـم اقلیمـه زنگـی آبـادی بشـماره 
ملی 2993۶۶9۶05  ششـدانگ یکبابخانه بمسـاحت 15 /2۷۷ 

مترمربـع واقـع در روسـتای هوتک
چهارشنبه 23 /5 /98

تاریخ انتشار :شنبه 29 /۴ /1398
عيسي حافظي فر- رئيس ثبت اسناد و امالك منطقه 1 
كرمان م.الف 560

آگهی حصر وراثت  
احتراما در خصوص دادخواسـت تقدیمـی خواهان دادهللا روهینا  
فرزنـد موسـی بـه خواسـته حصروراثت توضیـح داده شـادروان 
موسـی روهینا فرزند محمد به شـماره  ملـی 53۶9۴33501در 
تاریـخ 1395/0۶/05 در اثـر بیمارهـای مرتبـط بـا فشـار خـون فـوت نمـوده ووارث 

حیـن فوق عبارتنـد از :
1-محمد روهینا فرزند موسی  به ش م 53۶9۶85۷5۴  

2-حمید روهینا فرزند موسی  به ش م 53۶9۶85۷۷0
3- دادهللا روهینا فرزند موسی  به ش م 53۶9392۶51

۴-فاطمه روهینا فرزند موسی  به ش م  53۶9۴33۷۴۷)فرزندان متوفی (            
م  ش  بـه  محمـد  خـان  فرزنـد  بونـگ  اکبـری  5-خانـم 
روزنامـه کثیـر  در  نوبـت  یـک  مراتـب  53۶9۴33۴9۶)همسـرمتوفی(لذا 
االنتشـار محلـی آگهـی میشـود چنانچه کسـی اعتـراض دارد یـا وصیت نامه 
ازمتوفـی نـزد اشـخاص باشـد یـک ماه از نشـر آگهـی بـه دادگاه تقدیم دارد 

. شـد  خواهـد  صـادر  واال گواهـی 
 رئیس شوراحل اختالف –حسین کوهستانی –م الف :640

آگهی تحدید حدود عمومی داخل وخارج از شهر یک قسمت دیگر از اراضی 
وامالک تقاضای ثبت شده واقع در حوزه ثبتی اداره ثبت اسناد وامالک 

منطقه یک کرمان نوبت دوم سال  1398

عبدالمالـک  همـه  ریگـی  خانـدان  خصـوص  بـه 
جمعه شـب  برنامـه  در  فراسـتی  مسـعود  نیسـتند، 
شـد. حاشیه سـاز  فیلـم  ایـن  دربـاره  صحبـت   بـا 

برنامـه سـینمایی »هفـت« حـاال چهارمیـن مجـری خـود 
را تجربـه می کنـد. برنامـه ای کـه بـا فریـدون جیرانـی بـه 
 تلویزیـون آمـد کـه مثـل »نـود« بـرای سـینمایی ها باشـد.

امـا »هفـت« هیچـگاه نتوانسـت مثـل »نـود« در فوتبـال، 
بـرای سـینما اثرگـذار باشـد و ایـن موضـوع نه فقـط برآمده 
از سیاسـت های سـیما در قبـال سـینما بود بلکـه به مجری 
خانـواده  بـودن  درهم تنیـده  شـاید  برمی گشـت.  هـم  آن 
سـینما هـم یکـی دیگـر از دالیـل ایـن موضـوع بـود. چـه 
آن زمـان کـه جیرانـی مجـری هفـت بـود، چـه وقتـی گبرلو 
جایگزینـش شـد و بعدتـر کـه بهـروز افخمـی روی صندلی 
»هفت« نشسـت، ایـن برنامه هیچ گاه نتوانسـت بی طرفانه 
 بـه قضـاوت دربـاره مسـائل روز سـینمای ایـران بپـردازد.

در دوره چهـارم پخـش این برنامه و با اجرای محمدحسـین 
لطیفـی بـر ایـن برنامـه اوضـاع بدتـر از قبـل هـم شـد. 
افخمـی هـم  بهـروز  قبـل موضع گیری هـای  دوره  در  اگـر 
را  سـینمایی  خبـر  از  پـر  شـنبه ای  صبـح  می توانسـت 
بـا  لطیفـی  حـاال  بزنـد،  رقـم  حـوزه  ایـن  اهالـی  بـرای 
اسـت. خـراب کـرده  حسـابی  را  وضـع  خنثـی   اجرایـی 

نمونـه ای بـرای ایـن موضـوع اگـر بخواهیـم مثـال بزنیـم 
می توانیـم بـه همیـن برنامـه »هفـت« جمعـه چهاردهـم 

تیرمـاه اشـاره کنیـم. وقتـی در میـز نقـد فیلـم »شـبی کـه 
مـاه کامـل شـد« بـه معـرض نقـد مسـعود فراسـتی -تنها 
آیتـم خبرسـاز برنامـه »هفـت«- گذاشـته شـد. فراسـتی 
رو  از  را  شمشـیر  هـم  فیلـم  ایـن  بـرای  همیشـه  مثـل 
بسـته بـود و حسـابی از خجالـت نرگـس آبیـار و فیلمـش 
درآمـد. او امـا در بخشـی از ایـن میـز نقـد توهینـی هـم 
 بـه یـک خانـدان بـزرگ در سیسـتان و بلوچسـتان کـرد.

توهیـن فراسـتی البتـه موضـوع جدیدی نیسـت امـا اینکه 
جمعه شـب ایـن توهیـن اتفـاق بیفتـد و دو روز بعـد سـر از 
اسـت  مصداق هایـی  از  یکـی  دربیـاورد،  مجـازی  فضـای 
کـه نشـان از بـدون مخاطـب بـودن برنامـه »هفـت« دارد. 
البتـه اینکـه بعـد از دو روز ایـن موضـوع دیـده شـده باز هم 
ربطـی بـه بیننده هـای برنامـه »هفـت« نـدارد. احتمـاال اگر 
محمدحسـین قاسمی تهیه کننده »شـبی که ماه کامل شد« 
در برنامـه »فرمـول یک« به این توهین پاسـخ نمـی داد و به 
جـای رسـانه ملـی از کسـانی کـه بـه آنهـا توهین شـده بود 
عذرخواهـی نمی کرد این حرف های فراسـتی هیـچ گاه دیده 
نمی شـد و ایـن سـوالی اسـت کـه بایـد از دسـت اندرکاران 
برنامـه »هفـت« پرسـید؛ اینکـه ایـن برنامـه را بـرای چـه 
کسـانی می سـازند؟ فراسـتی و لطیفـی و منتقـدان برنامـه 
روبـه دوربیـن بـرای چـه کسـانی خطابه سـر می دهنـد و تا 
کـی قرار اسـت برنامه ای چنیـن بی مخاطب ادامـه پیدا کند 

و حاشیه سـاز باشـد؟
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آوای محلی           

 َبلگ سبزی ای ِکشاروم در نکُو
 هی زمستون رُو بهاروم در نکُو

 مثل چو َبرکی که گور َجده َیر
 چش براه ای دور و یاروم در نکُو

 سرخ بودوم مثل کَلپک داغ رو
 سایه ای َدم َدم ِیواروم در نکُو

 دوشمونوم داشون َخشم گودی، 
 صدا ای دل ایل و تباروم در نکُو

 ِدرشونو گفشون ب زبزوری گروپ
 ای میون زخم خاروم در نکُو

 َبسشنر گردان پسینی راه مو
 ِکرمنر جاساز و باروم در نکُو

 ای هما سالی که بنزی بو گرون 
 مث موتور ِایجی طوواروم در نکُو

 چیل ویلوم توی دست چورکون
 ای دل دوتوون سوواروم در نکُو

 مردوم و گم بودوم ای کون جهوون
آه سردی ای مزاروم در نکُو
شاعر :  ایرج انصاری فرد

ر سرمٔه توی ِچُشنی ـَ  غلیظ
 گُلـی گسَتر دالله رو ُلُپنی

 ُخَنش میسی ِچکد ناز و ِکرشمه
َارِختی ُپشِت هم خی سر َزُبنی

شاعر :  منصور رئیسی

سـال  اول  از  کرمـان  در  دام  قاچـاق 
یافتـه  افزایـش  درصـد   5۴ جـاری 

اسـت.
اسـتان کرمـان  دامپزشـکی  مدیـرکل 
از سـال  قبـل  تـا  دام  قاچـاق  گفـت: 
جـاری بـه داخل کشـور انجام می شـد 
در حالـی کـه اکنون دام هـای بدکیفیت 

بـه خـارج کشـور قاچـاق می شـود.
حسـین رشـیدی بـا اشـاره بـه اینکـه 
اسـتان کرمـان  دام  شـدن  هویـت دار 
بایـد بـا جدیـت پیگیـری شـود افزود: 
بـرای  مالکـی  صـورت  ایـن  غیـر  در 
غیرقاچـاق  از  قاچـاق  دام  تشـخیص 

نـدارد. وجـود 
بـه  زنـده  دام  قاچـاق  همچنیـن  وی 
خـارج از اسـتان و کشـور را بـه عنـوان 
معضلـی جـدی در حصول رونـق تولید 
عنـوان و تصریـح کرد: ایـن امر موجب 
و  تامیـن گوشـت  مولـد،  دام  کمبـود 

لبنیـات می شـود.
مدیرکل دامپزشـکی اسـتان کرمان بیان 
کرد: قاچاق دام سـبب می شـود یکی از 
منابـع اقتصادی و اشـتغال در روسـتاها 
و صنـف هـای مرتبـط در شـهرها مـورد 
افزایـش  شـاهد  و  گیـرد  قـرار  تهدیـد 
بیـکاری، افزایـش شـغل هـای کاذب، 
کاهش رشـد اقتصادی کشـور و کمرنگ 

شـدن تحقق شـعار سـال باشـیم.
وی افـزود: هرگونـه حمـل و نقـل دام، 
با داشـتن مجـوز بهداشـتی - قرنطینه 
ای حمـل دامپزشـکی انجام می شـود 

هـای  دام  فقـط  مجـوز  ایـن  در  کـه 
)پـالک  هویـت  و  شناسـنامه  دارای 
دار( و دارای تاییدیـه سـالمت، امـکان 
جابجایـی بیـن اسـتانی دارنـد ضمـن 
اسـتان  در  نیـز  حمـل  از  بعـد  اینکـه 
را  تخلیـه  تاییدیـه  بایـد  فـرد  مقصـد، 
مهـم  ایـن  انجـام  لـذا  دریافـت کنـد 
در  قاچـاق  مانـع گسـترش  می توانـد 

حـوزه دام سـبک و سـنگین شـود.
در  انتظامـی  نیـروی  رشـیدی گفـت: 
راسـتای تشـدید قرنطینه دامپزشـکی 
در محورهـای خروجی اسـتان نسـبت 
بـه توقیـف خودروهـای فاقـد گواهـی 
بـه  ارجـاع  و  دامپزشـکی  بهداشـتی 
تعزیـرات حکومتـی اقـدام مـی کننـد.

وی بـا بیـان اینکـه هـم افزایی بیشـتر 
بیـن متولیـان امر از جمله دامپزشـکی 
و سـایر دسـتگاه هـای مربوطـه ماننـد 
نیـروی انتظامی در حـذف این معضل 
ضـروری اسـت گفـت: اسـتان کرمـان 
دارای 250 هـزار راس دام سـنگین و 
پنـج میلیون راس دام سـبک اسـت و 
امسـال با پیشنهاد تسـریع در عملیات 
طـرح هویـت گـذاری دام های اسـتان 
جلوگیـری  و  تولیـد  مدیریـت  بـرای 
از قاچـاق دام توسـط سـازمان جهـاد 
اسـتان،  و جنـوب  کشـاورزی شـمال 
بغرنـج  مسـئله  ایـن  سـبب کاهـش 
خواهیـم شـد و لـزوم جدیـت در ایـن 
امـر جهت شناسـایی دام قاچاق از غیر 

قاچـاق ضـروری اسـت.

افزایش 54 درصدی قاچاق دام در کرمان

قابل توجه مودیان محترم مالیاتی) اشخاص حقوقی و صاحبان درآمد امالک اجاری(

روابط عمومی سازمان امور مالیاتی کشور

مهلت  ارائه الکترونیکی اظهارنامه مالیاتی عملکرد سال 97 و پرداخت مالیات مربوطه از طریق سامانه www.tax.gov.ir حداکثر تا پایان تیرماه سال جاری می باشد.
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شركت خدمات حمايتي كشاورزي

مناقصه عمومی یک مرحله اینوبت اول
آگهي  مناقصه عمومي شرکت خدمات حمایتي کشاورزي

شـركت خدمات حمايتي كشـاورزي اسـتان کرمان وابسـته به وزارت جهادکشـاورزی در نظر دارد نسـبت به بارگیری،حمل وتخلیه مقدار 25000 تن انواع نهاده های کشـاورزی از انبارهای 
سـازمانی ایـن اسـتان بـه سـایر نقاط داخل و خارج اسـتان از طريق برگـزاري مناقصه عمومي یک مرحله ای به پیمانکاران واجد شـرایط از طریق سـامانه تـدارکات الکترونیکی دولت )سـتاد( واگذار 

نمایـد . کلیـه مراحـل برگـزاری مناقصه از " دریافت اسـناد مناقصه تا ارائه پیشـنهاد " از طریق درگاه سـامانه تدارکات الکترونیکی دولت)سـتاد( بـه آدرس www.setadiran.ir  انجام خواهد شـد و 
الزم اسـت مناقصـه گـران در صـورت عضویـت قبلی، مراحل ثبت نام در سـایت مذکور و دریافـت گواهی امضای الکترونیکی ) توکن( را جهت شـرکت در مناقصه محقق سـازند.

1- شـماره فرآخـوان و تاریخ انتشـار آگهـی مناقصـه در سـامانه:20980300۶2000001 روز یکشـنبه  
مـورخ 98/۴/23 مـی باشـد.

2- نـام و نشـانی مناقصـه گزار: کرمان- بلوار شـهید صدوقی- نرسـیده به پل راه آهن- شـرکت 
خدمات حمایتی کشـاورزی اسـتان کرمان

3- هزینه خرید اسـناد مناقصه: مبلغ 500،000 لاير می باشـد که از درگاه بانکی موجود در سـامانه 
تـدارکات الکترونیکی دولت انجام می گیرد

4-مهلت زمانی دریافت اسـناد مناقصه از سـامانه: روز یکشـنبه مورخ 98/۴/23  لغایت سـاعت  
18 روزیکشنبه مورخ 98/۴/30

5- آخریـن مهلـت ارائه پاکت های پیشـنهادی – بارگزاری در سـامانه بصورت PDF –:تا سـاعت 
18 روز پنجشـنبه مورخ98/5/10              

*الزم بـه بـه ذکـر اسـت پیشـنهادات ارسـالی بایـد حداقـل ۴5 روز از تاریخ آخرین روز تسـلیم 
پیشـنهاد ها اعتبار داشـته باشـند.

6- تاریـخ گشـایش پیشـنهاد ها: روز شـنبه مـورخ 98/5/12 سـاعت10 در دفتر مدیریت اسـتان 
می باشـد.

لاير  میلیـون(  مبلغ900.000.000)نهصـد  کار:  ارجـاع  فرآینـد  تضمیـن  نـوع  و  مبلـغ   -۷
اسـت کـه بـه دو صـورت ضمانتنامـه بانکـی و یـا فیـش واریـزی بـه شـماره حسـاب شـبا

IR25010000۴001039۷0۴005۷91 نـزد بانـک مرکـزی از طریق دسـتور پرداخت سـاتنا با شناسـه 
باشـد. مـی  ارائـه  قابـل  کارکتـری30۴039۷592۶3500۶5000000000000۶  سـی  واریـز 

8- آدرس و زمـان تحویـل اصـل تضمین شـرکت در فرآیند ارجـاع کار:اصل تضمین شـرکت در 
فرآینـد ارجـاع )الـف( عالوه بر بارگزاری در سـامانه ، می بایسـتی بصورت فیزیکـی و در پاکت 
دربسـته و ممهـور، حداکثـر تـا پایان وقت اداری سـاعت 12 روز پنجشـنبه  مـورخ 98/5/10  به 
دبیرخانه کمیسـیون معامالت مناقصه گزار در آدرس فوق الذکر تحویل و رسـید دریافت شـود.   
ضمنـأ جهـت كسـب اطالعات بيشـتر مي توانيد ضمن تماس با  شـماره تلفـن  32111025-

03۴ بـه آدرس اینترنتـی شـرکتwww.assc.ir آدرس پایگاه ملی اطالع رسـانی مناقصات    
http :// iets.mporg.ir نيـز مراجعه فرمائيد.

شـماره تماس پشـتیبانی سـامانه 41934-021، دفتر ثبت نام در سامانه )اداره کل صنعت،معدن 
و تجارت اسـتان کرمان( 03432163523

مدیرکل بهزیستی خبر داد:
هزینه 8 میلیاردی برای آزمایشات ژنتیک 
مدیر کل بهزیسـتی اسـتان کرمان گفت: در راسـتای بررسی و مشـاوره ژنتیک از محل 
اعتبـارات سـازمانی 8 میلیـارد و 500 میلیـون ریـال در ایـن خصـوص هزینـه شـده که 
خیـران هـم در ایـن رابطـه کمـک کرده اند.عبـاس صـادق زاده در گفتگو بـا خبرنگار مهر 
بیان داشـت: در سـال 9۷ بهزیسـتی سـه هزار و ۴00 نفر را مورد بررسـی و مشـاوره ژنتیک قرار داد که از این 
تعداد 800 نفر واجد شـرایط بودند.وی افزود: از آمار اعالم شـده به تعداد ۴85 مورد مشـاوره زایمان داده شـد 
ضمـن اینکـه در 13 مورد سـقط جنین به دلیل نقص ژنتیک صورت گرفت.مدیر کل بهزیسـتی اسـتان کرمان 
گفت: در راسـتای بررسـی و مشـاوره ژنتیک از محل اعتبارات سـازمانی هشـت میلیارد و 500 میلیون ریال در 
ایـن خصـوص هزینـه شـده که خیـران هم در ایـن رابطه کمـک کرده اند.صادق زاده بیـان کـرد: در برخی مواقع 
افـراد از اینکـه بخواهنـد آزمایشـات ژنتیـک را انجـام دهند به دلیـل هزینه باال هـراس دارند لذا بهزیسـتی با 

توجـه بـه شـرایط افـراد و پس از بررسـی بـه آن ها خدمـات رایگان یا نیمـه رایگان ارائـه می کند.

بهزیستی

م الف-۴۶۶

ی
هر

ش
هم

س: 
عک

ادامه دار بودن عملیات رصد پس 
مبارزه با ملخ ها 

مدیر کل مدیریت بحران و حوادث غیرمترقبه اسـتانداری کرمان از پایان عملیات مقابله با 
ملـخ صحرایـی در اسـتان کرمان خبـر داد و اظهار کـرد: عملیات مبارزه با ملـخ صحرایی در 

اسـتان کرمان به پایان رسـیده اسـت اما عملیات رصد همچنـان ادامه دارد.
مجیـد سـعیدی بـه تشـریح آخریـن وضعیت هجـوم ملخ ها بـه اسـتان کرمـان پرداخت 
و گفـت: بـا همـکاری سـازمان های جهادکشـاورزی شـمال و جنوب و سـایر دسـتگاه های 
اجرایـی و نهادهـا، 15۴ هـزار و ۷52 هکتـار از اراضـی اسـتان برای مقابله بـا ملخ صحرایی 

سمپاشـی شـد که خوشـبختانه هـم اکنـون این آفـت تحت کنترل قـرار گرفته اسـت.
وی از میـزان خسـارات وارده بـه مزارع اسـتان سـخن به میـان آورد و بیان کـرد: با توجه به 
اینکـه مقابلـه اسـتان های مجاور مقداری ضعیف تر شـد و همچنین ریـزش ملخ صحرایی 
زیـاد بـود، ایـن آفـت وارد برخـی از مـزارع در شهرسـتان های ارزوئیـه و رودبار جنوب شـد 
امـا توانسـتیم آنهـا را بـه موقـع کنتـرل کنیـم و بنابراین خسـارات زیـادی به مزارع اسـتان 

کرمان وارد نشـد.
مدیـر کل مدیریـت بحـران و حـوادث غیرمترقبـه اسـتانداری کرمـان تصریح کـرد: تاکنون 
بـرای مقابلـه بـه ملخ صحرایـی از اعتبارات اسـتانی حـدود 2 میلیـارد تومـان و از اعتبارات 

ملـی حـدود یـک و نیم میلیـارد تومان هزینه شـده اسـت.
وی از پایـان مقابلـه بـا ملخ صحرایی در اسـتان کرمان خبر داد و اظهـار کرد: عملیات مبارزه 
بـا ملـخ صحرایی در اسـتان کرمان به پایان رسـیده اسـت اما عملیات رصـد همچنان ادامه 
دارد.سـعیدی عنـوان کـرد: امیدواریـم دیگـر شـاهد ریـزش ملخ هـای صحرایی در اسـتان 
نباشـیم امـا بایـد مراقـب باشـیم زیـرا در فصـل بـارش در پیـش رو ممکن اسـت محیط 
بـرای تخم هایـی کـه در زیـر خاک هسـتند محیا شـود و شـاهد رشـد و نمو این حشـرات 

در اسـتان کرمان باشیم. 

در نشسـت خبـری صبـح امـروز مدیـر کل اداره  تعـاون،کار و 
رفـاه اجتماعـی از برگـزاری سـیزدهمین جشـنواره کارآفرینان 
برتـر خبـر داد و بـا ذکـر کاهـش نرخ بیـکاری 0.2درصـدی در 
اسـتان کرمـان، نقـش کارآفرینـان را بسـیار مهم دانسـت رضا 
اسـماعیلی اضافه کرد کـه کارآفرینان با تولیـد ارزش افزوده از 
محـل منابع موجود باعث افزایش اشـتغال در سـطح اسـتان 
مـی شـوند.به همین منظـور شناسـایی و تقدیـر از کارآفرینان 

ایـن جشـنواره ترتیب داده شـده اسـت.
ایـن  داوری  داد:  توضیـح  خصـوص  ایـن  در  اسـماعیلی 
جشـنواره در دو رده عمومـی و تخصصـی صـورت می گیـرد، 
متقاضیـان ابتـدا بایـد از فیلترهـای اولیـه جشـنواره عبـور 
کننـد و توسـط سـه داور بومـی و غیربومـی مـورد ارزیابـی 
قـرار  گیرنـد. شـرکت هایـی کـه رشـد ترکیبـی بیشـتر از 20 
درصـد در زمینـه اشـتغال، مالـی و درآمدی داشـته باشـند 

بـه مرحلـه کشـوری راه می یابنـد.
وی اضافـه کـرد: از تغییرات ضوابط جشـنواره نسـبت به سـال 
گذشـته پرداخـت مبلـغ 1۶0 هـزار تومـان از سـوی شـرکت 
کنندگان اسـت.او از محاسـن این تصمیم، شـرکت افرادی که 
خـود را کارآفریـن واقعـی می دانند عنـوان کرد. تعداد شـرکت 

کننـدگان امسـال این جشـنواره تـا بـه االن 50 نفراعالم شـده 
است.

ایـن جشـنواره در سـه بخـش صنعت،خدمـات و کشـاورزی 
برگـزار می شـود.

اسـماعیلی در پاسـخ بـه سـوال خبرنگار »کرمـان نـو « درباره 
میـزان اشـتغال و تعـداد کارگاه هـای دایـر در اسـتان گفت: در 
انتهـای سـال9۶ حـدود ۴۶هـزار و در انتهـای سـال 9۷حـدود 
50 هـزار کارگاه تولیـدی فعـال داشـته ایم که بیشـترین تعداد 
آن ها در شهرسـتان کرمان بوده اسـت. مدیرکل اداره کار میزان 
اشـتغال بـه کار سـال 9۷ را ۴1هـزار بـا حـدود 10 درصـد خطـا 

اعـالم کرد.
مدیـر کل اداره کار بـه خبرنـگاران گفت: نرخ بیکاری در کشـور 

افزایـش داشـته ولـی در کرمـان نـرخ بیکاری کاهش داشـته 
اسـت، ایـن نـرخ از 11.۶ بـه 11.۴ درصـد رسـیده، در حالـی که 
نـرخ مشـارکت اقتصـادی کرمـان از 38.8 بـه 39.3 افزایش 
داشـته اسـت. اسـماعیلی ادامـه داد: بیـش از ۴۶0 هـزار نفـر 
در تامیـن اجتماعـی اسـتان کرمـان بیمـه شـده اند، در سـال 
گذشـته اسـتان کرمـان از لحـاظ تعـداد اشـتغال ایجاد شـده 

رتبـه دوم کشـور و از لحـاظ درصـد رشـد رتبـه پنجـم کشـور را 
بـه خـود اختصـاص داده کـه جـای تقدیـر از همـه و بـه ویـژه 

کارآفرینـان دارد.
اسـماعیلی در ادامـه اظهـار کـرد: جشـنواره تعاونـی هـای برتر 
اسـتان کرمـان در راسـتای توسـعه و ترویج فرهنگ تعـاون در 

جامعـه در هفتـه تعـاون در شـهریورماه برگـزار می شـود.
وی با اشـاره به اینکه ثبت نام در این جشـنواره در 22 گرایش 
و از 15 خـرداد تـا 10 تیرمـاه جـاری انجـام شـده اسـت بیـان 
کـرد: تعاونـی هـا را به جهـت کارکردهای اجتماعـی الزم داریم 
و دنبال هسـتیم از محل تشـکیل و توسـعه تعاونی ها اقشـار 

مختلـف جامعه را پوشـش بدهیم.
مدیـرکل تعـاون، کار و رفـاه اجتماعی اسـتان کرمـان گفت: 20 
هزار و ۷۴۴ تعاونی برای شـرکت در جشـنواره در سـطح کشور 
ثبـت نـام کرده اند که یک هـزار و 125 تعاونی از اسـتان کرمان 

است.
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سرپرست میراث فرهنگی استان کرمان:

مرز بین بخش دولتی و خصوصی 
در صنعت گردشگری شکسته شود

ــت:  ــان گف ــتان کرم ــی اس ــراث فرهنگ ــت می سرپرس
نبایــد بیــن بخــش دولتــی و خصوصــی صنعــت 

ــود. ــدی ش ــتان مرزبن ــن اس ــگری ای گردش
بــه گــزارش خبرگــزاری مهــر بــه نقــل از روابــط عمومی 
ــی  ــدون فعال ــان، فری ــتان کرم ــی اس ــراث فرهنگ می
در دیــدار رئیــس و تعــدادی از اعضــاء کمیســیون 
گردشــگری اتــاق بازرگانــی کرمــان بــا اشــاره بــه اینکه 
در بســیاری از کشــورهای دنیــا صنعــت گردشــگری به 
عنــوان محــور توســعه و عاملــی بــرای رونــق اقتصادی 
ــال  ــد س ــرد: در چن ــار ک ــت، اظه ــده اس ــناخته ش ش
در  درآمــد،  لحــاظ  از  صنعــت گردشــگری  آینــده 
ــت  ــد گرف ــرار خواه ــا ق ــود در دنی ــع موج رأس صنای
و بزرگتریــن بخــش تجــارت بیــن الملــل را بــه خــود 

ــد داد. ــاص خواه اختص
ــاخت ها،  ــل زیرس ــورت تکمی ــه در ص ــان اینک وی بابی
ــرای  ــع ب ــر صنای ــتر از دیگ ــد بیش ــگری می توان گردش

کشــور ارزآوری و درآمدزایــی داشــته باشــد، تصریــح 
کــرد: رســیدن بــه ایــن هــدف عالــی نیازمنــد همدلــی 
و هــم افزایــی بیــن بخشــی نهادهــای مرتبــط اســت.

فعالــی تصریــح کــرد: توســعه گردشــگری میســر 
نهادهــای  و  اینکــه ســازمان ها  نمــی شــود مگــر 
ــدف گام  ــک ه ــتای ی ــوزه در راس ــن ح ــا ای ــط ب مرتب

بردارنــد.
ــای  ــودن جاذبه ه ــل دارا ب ــه دلی ــران ب ــزود: ای وی اف
ــروترین  ــی از پیش ــد یک ــی می توان ــی و تاریخ طبیع
ــا در عرصــه گردشــگری  ــن کشــورهای دنی و موفق تری
از ســفر گردشــگران  باالیــی  درآمدزایــی  و  باشــد 

ــد. ــب کن ــی کس خارج
سرپرســت اداره کل میــراث فرهنگــی، صنایــع دســتی 
و گردشــگری اســتان کرمــان بــه وجــود امنیــت پایــدار 
در کشــور و اســتان کرمــان اشــاره کــرد و گفــت: بایــد 
از ایــن فرصــت در جهــت توســعه صنعــت گردشــگری 

بهــره بــرد.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه از مزایــای صنعت گردشــگری، 
ــه اســت،  ــا حداقــل بودجــه و هزین ایجــاد اشــتغال ب
ــب  ــزی مناس ــه ری ــت و برنام ــا مدیری ــر ب ــزود: اگ اف
از فرصتهــا و ظرفیتهــای موجــود اســتفاده کنیــم، 
بــدون شــک صنعــت گردشــگری مــی توانــد بــه 
عنــوان یکــی از صنایــع پیشــرو در رشــد و شــکوفایی 

ــد. ــا کن ــزایی را ایف ــش بس ــادی نق اقتص
ــگری  ــوع گردش ــه موض ــه اینک ــاره ب ــا اش ــی ب فعال
و  ســازمانها  عملکــرد  و  بــوده  فرابخشــی  امــری 
ــرآن تاثیــر گــذار اســت، گفــت:  نهادهــای متعــددی ب
ــاء شــاخص هــای گردشــگری  ــن اســاس ارتق ــر ای ب
همســوئی  و  هماهنگــی  تعامــل،  ایجــاد  نیازمنــد 
میــراث  ســازمان  بــا  مختلــف  هــای  دســتگاه 

فرهنگــی، صنایــع دســتی و گردشــگری اســت.
اتــاق  گردشــگری  کمیســیون  کــرد:  اظهــار  وی 
بازرگانــی، اداره کل میــراث فرهنگــی و شــهرداری مــی 
ــان  ــع توســعه گردشــگری شــهر کرم ــد ســه ضل توانن
ــدف در  ــن ه ــبرد ای ــرای پیش ــوند و ب ــوب ش محس
کنــار یکدیگــر قــرار گیرند.سرپرســت اداره کل میــراث 
اســتان  و گردشــگری  دســتی  صنایــع  فرهنگــی، 
کرمــان بــا تاکیــد بــر اینکــه ســازمان میراث فرهنگــی 
ســه وظیفــه مهــم در کنــار ســایر وظایــف خــود 

برعهــده دارد، گفــت: داشــتن تعامــل ســازنده بــا 
ــای  ــن اولویت ه ــی از مهم تری ــی یک ــش خصوص بخ
ایــن ســازمان، در جهــت توســعه صنعــت گردشــگری 

ــت. اس
ــرمایه  ــای س ــرح ه ــت از ط ــه حمای ــه ب وی در ادام
گــذاری در بخــش گردشــگری اشــاره کــرد و افــزود: 
بایــد مســئوالن اســتان همــه بســترهای ســرمایه 
گــذاری را بــرای بخــش خصوصــی فراهــم کننــد 
ــه  ــه اینک ــاره ب ــا اش ــند.فعالی ب ــا باش ــی آنه و حام
همــکاری  بــه  اســتان  فرهنگــی  میــراث  اداره کل 
فعــاالن بخــش خصوصــی در حوزه هــای مختلــف 
ــح  ــد اســت، تصری صنایع دســتی و گردشــگری نیازمن
ــی و  ــش دولت ــان بخ ــه می ــرز و فاصل ــد م ــرد: بای ک
خصوصــی در حوزه هــای مرتبــط بــا میــراث فرهنگــی 
شکســته شــود و همــه بــا همــکاری یکدیگــر و باقــوت 
ــم. ــالش کنی ــت توســعه گردشــگری اســتان ت در جه

ــت و  ــه امنی ــگ مقول ــاط تنگاتن ــه ارتب ــه ب وی در ادام
ــی از  ــزود: یک ــرد و اف ــاره ک ــگری اش ــت گردش صنع
ــاد  ــگری ایج ــت گردش ــرفت صنع ــای پیش ــه ه مولف
و  بــرای گردشــگران  امنیــت  احســاس  و  امنیــت 
ــار  ــن اظه ــا کوچکتری ــرا ب ــت زی ــذاران اس ــرمایه گ س
نظــر و یــا حرکتــی اشــتباه ورود گردشــگران بــه 

ــد. ــد ش ــد خواه ــش و تردی ــار چال ــه دچ منطق

خبرنــگار  بــه ســوال  پاســخ  در  اســماعیلی 
کرمــان نــو دربــاره ی میــزان اشــتغال و تعــداد 
ــای  ــت :در انته ــتان گف ــر در اس ــای دای کارگاه ه
ــال  ــای س ــزار و در انته ــدود 46ه ــال96 ح س
فعــال  تولیــدی  کارگاه  هــزار   50 9۷حــدود 
ــا در  ــداد آن ه ــترین تع ــه بیش ــم ک ــته ای داش
ــرکل اداره  ــوده اســت. مدی شهرســتان کرمــان ب
کار میــزان اشــتغال بــه کار ســال 9۷ را 41هــزار 

ــرد. ــالم ک ــا اع ــد خط ــدود 10 درص ــا ح ب

نرخ بیکاری در کرمان ثابت ماند 
در سال گذشته استان کرمان از لحاظ تعداد اشتغال ایجاد شده رتبه دوم کشور  و از لحاظ درصد رشد 

اشتغال رتبه پنجم کشور را به خود اختصاص داد
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