
بیشترین میزان آلودگی در منطقه دلفارد گزارش شده و جهاد کشاورزی برای ادامه 
مبارزه به پول نیاز دارد

مدیرعامل بانک کشاورزی کشور گفت:

اعطای تسهیالت ارزان قیمت برای کشت 
یا فرآوری گیاهان دارویی

پیشرفت ۴۰ درصدی پروژه های 
معاونت آبخیزداری جنوب کرمان

باغ های دلفارد در محاصره 
مگس مدیترانه ای

پرداخت تسهیالت به مالکان مسکونی 
واقع در بافت های فرسوده

امام جمعه جیرفت:

استعفای معاون آموزش و پرورش 
جیرفت غیرقانونی است
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بازسازی بازار کرمان 
از اولویت میراث خارج شد
نگرانی های دوست داران میراث فرهنگی به دلیل از اولویت خارج شدن طرح احیاء و 

مرمت بخش های در حال تخریب و یا متروک بازار کرمان این روزها افزایش یافته است
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ما را در تلگرام دنبال کنید

تومــان  500 قیمــت              1398 مهــر   6 شــنبه         583 پیاپــی  شــماره  ســوم           ســال 
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میانجی های کم حافظه

محسن پاک آیین
یادداشت مهمان

چنـد  سـران  رفـت  مـی  انتظـار  کـه  همانگونـه 
کشـوراروپائی در دیـدار با رئیس جمهور کشـورمان 
سـاالنه  نشسـت  چهارمیـن  و  هفتـاد  حاشـیه  در 
مجمـع عمومـی سـازمان ملـل متحـد در نیویورک، 
نشـان دادنـد کـه هـدف اصلـی آنهـا نوعی واسـطه 
گـری بـرای متقاعـد کـردن ایران بـرای مذاکـره با 

آمریکاسـت.
رئیـس جمهـور فرانسـه در این زمینه گفـت:  " اگر 
ایشـان )روحانـی( ایـن کشـور را بـدون دیـدار بـا 
رئیـس جمهـور ترامپ تـرک کند به منزلـه فرصتی 
از دسـت رفتـه خواهـد بـود، چـون او بـه زودی و 
در چنـد مـاه آینـده بـه اینجـا برنخواهـد گشـت و 
رئیـس جمهـور ترامـپ هـم کـه بـه تهراننخواهـد 
رفـت. بنابرایـن، آنها بایـد همین حاال دیـدار کنند."

تکـرار  بـا  نیـز  انگلیـس  وزیـر  نخسـت  جانسـون 
امانوئل)مکـرون(  بـا  همیـن مطالـب گفـت مـن 

موافقـم.
»آنـگال مـرکل«، صدراعظـم آلمان نیز بعـد از دیدار 
با روسـای جمهـور ایـران و آمریکا ضمن اسـتقبال 
از پیشـنهاد مذاکـره ایران و آمریـکا گفت: ولی فکر 
مـی کنـم اینکـه همـه تحریم هـا ابتـدا رفـع شـوند 
و بعـد گفت وگـو انجـام شـود واقع بینانه نیسـت.«

بنظـر مـی رسـد ایـن سـه رهبـر میانجـی اروپائـی 
دچـار نقـص حافظـه شـده و مـواردی را فرامـوش 
کـرده انـد کـه مجـددا بـه آنها یـادآوری مـی گردد.

1- دولـت آمریکا سـال گذشـته از توافق هسـته ای 
بـا ایـران خارج شـد و تحریم ها علیه ایـران را احیا 
کـرد. جمهـوری اسـالمی ایران دو سـال بـا آمریکا 
در چارچـوب مذاکـرات هسـته ای گفتگـو کرد و در 
یـک نوبـت وزیران امـور خارجه ایـران و آمریکا 1۷ 
روز بـرای ادامـه مذاکـره در اروپـا ماندنـد .نتیجـه 
ایـن مذاکـرات توافقـی بـود کـه بسـیار سـخت به 
دسـت آمـد و مـورد تائیـد شـورای امنیت سـازمان 
ملـل هـم قـرار گرفـت. امـا دولـت ترامـپ از ایـن 

توافـق، بـدون هیـچ دلیـل موجهی خارج شـد.
2- کشـورهای اروپایـی بعـد از خـروج آمریـکا از 
توافـق هسـته ای وعـده داده اند بـا تضمیـن منافع 
اقتصـادی ایـران، این توافـق را حفـظ کنند.اما این 
کشـورها، علی رغم  لفاظی و ژسـت های سیاسـی، 
هیـچ اقـدام عملی بـرای عمـل به وعده هـای خود 
انجـام ندادند.اروپـا در عمـل نشـان داد کـه سـران 
ترامـپ  هیاهوهـای  مرعـوب  قـاره،  ایـن  اصلـی 
هسـتند و هنوز از اسـتقالل سیاسـی فاصله زیادی 

دارند.
3- ایـران هـر گونـه مذاکـره بـا آمریـکا را مگـر در 
رد کـرده  برجـام  بـه  واشـنگتن  بازگشـت  صـورت 
اسـت. در ایـن رابطـه قبـل از سـفر رئیـس جمهور 
بـه نیویورک، حضـرت آیت هللا خامنـه ای در ابتدای 
جلسـه درس خـارج فقـه ،بـا تاکید بر اینکـه راه ما 
روشـن اسـت و می دانیـم چـه می کنیم، بـه عنوان 
مذاکـره  آمریـکا  "بـا  فرمودنـد:   الخطـاب  فصـل 
جانبـه،  چنـد  نـه  دوجانبـه،  نـه  نکـرد؛  نخواهیـم 
نـه در نیوریـوک و نـه غیـر آن". ایشـان همچنیـن 
افزودنـد: بـرای همیـن اسـت که مسـئوالن کشـور 
از رئیس جمهـور و وزیـر امـور خارجـه و دیگـران، 
مذاکـره  آمریـکا  بـا  کـه  کردنـد  اعـالم  یک صـدا 
نخواهیـم کـرد نـه مذاکـره دوجانبه نه چنـد جانبه.

میانجـی هـای کـم حافظـه اروپـا بایـد بداننـد که 
ایـران بـه هیـچ وجـه بـه دولـت متخاصـم آمریکا 
امتیـاز نخواهـد داد و بـا شـخصی کـه در مقابـل 
موازیـن بیـن المللـی قرار گرفته اسـت، پـای میز 
مذاکـره نخواهـد نشسـت. اروپایـی هـا بداننـد که 
رئیـس جمهـوری آمریـکا در رفتـار و کـردار خـود 
نسـبت بـه مـردم بـزرگ ایـران از همـه خطـوط 
اسـت.  ایـران  ملـت  منفـور  و  کـرده  عبـور  قرمـز 
سـران کشـورهای آلمان،فرانسـه و انگلیـس بایـد 
تکلیـف خـود را بـا ایـران و آمریـکا روشـن نمایند 
و بداننـد در صـورت پیـروی از آمریـکا، منافع دراز 
مـدت خـود در ایـران و منطقـه را در معرض خطر 

قـرار داده انـد.
امـروز ایـران یـک کشـور قدرتمنـد و تاثیرگـذار در 
منطقـه اسـت و بـا همپیمانـان خـود مـی توانـد 
توطئـه هـای بیگانـگان را در همه محورها شکسـت 
دهـد. امـروز ایـران از محـدوده جغرافیایـی خـود 
بسـیار بزرگتر شـده و بـا اتکال به خـدا و پیروی از 
رهنمودهـای رهبـری شـجاع و مدبر و بـا دارا بودن 
مردمـی مقـاوم و روشـن ضمیـر، در مسـیر تعالی 
و پیشـرفت حرکـت مـی کند.اروپـا بایـد در ایـن 
شـرایط، درسـت تصمیـم بگیـرد تـا دچار خسـران 
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بن بست خودرسازی در بم

وزیـر صمـت در سـفر یـک روزه خود به شهرسـتان بم 
از کارخانه هـای خـودرو سـازی این شـهر بازدیـد کرد.

»رضـا رحمانی« چهارم مهرماه در سـفر یـک روزه خود 
بـه شهرسـتان بـم، در ابتـدا از کارخانه تولیدی شـرکت 

مخابـرات ارگ جدیـد بـم) u.tel(، بازدید کرد.
شـایان ذکـر اسـت در ایـن کارخانـه رل فلشـر، مـودم 
سـازی همـراه اول و ضبـط ماشـین تولیـد می شـود.

شـرکت مدیـران خودرو مقصـد بعدی بازدیـد رحمانی 
بـود گفتنـی اسـت کـه ایـن شـرکت در گذشـته تـوان 
تولیـد 20 خـودرو در سـاعت داشـته اسـت امـا اکنون 
بـه دلیـل نبـود قطعـات و جلوگیـری از تعطیلـی خط 
تولیـدی خود، میـزان تولید خود را کاهش داده اسـت.

سـالن رنـگ مدیران خـودرو آماده به کار اسـت و هنوز 
راه اندازی نشـده است.

براسـاس ایـن گـزارش؛ وزیر صمـت از شـرکت ریگان 
خـودرو نیـز بازدیـد کـرد و در جریـان مشـکالت ایـن 

خودروسـازی قـرار گرفـت.
ایـن خودروسـازی کـه از آبـان مـاه  مجوز خـود را اخذ 
کـرده کوپه تولیـد می کند و تا کنون ۴00 دسـتگاه کوپه 
تولیـد کـرده و بیشـتر محصـوالت آن بـه آفریقـا صادر 

می شـود.
»حسـین مطهریـان« مدیـر کارخانـه ریـگان خـودرو 
گفـت: »نخسـتین محصـول را با موتور میتسوبیشـی 
در یـک سـال گذشـته تولیـد کردیم اما بـه علت برخی 

مشـکالت مالـی و کمبـود قطعـات بـه علـت تحریـم 
هـا بـه تعطیلی خوردیـم و پرسـنل ایـن کارخانه اینک 

درحـال تعمیـرات و فعالیت هـای جانبـی هسـتند.«
وی ادامـه داد: تحریم هـای ظالمانـه علیـه کشـور 
نقـل قطعـات  و  بـرای حمـل  بسـیاری  مشـکالت 
خریـداری شـده بـه داخـل کشـور ایجـاد کـرده و 
در ایـن زمینـه قـرار بـود تـا پایـان سـال 12 هـزار 
خـودرو تولیـد کنیـم کـه برنامـه ریزی هـا در ایـن 

زمینـه عقـب افتـاد.
مدیـر کارخانـه ریـگان در ادامـه بـه وزیر صمـت گفت: 
»تـا ابتـدای مهـر امسـال کارخانه ریـگان خـودرو قرار 
بـود 2 هـزار خودرو صادرات داشـته باشـد کـه به علت 
مشـکل سـرمایه در گـردش و تحریم ها عقـب افتاد و 
همچنیـن مجوز پیـش فروش محصوالت به شـرکت 
ریـگان خـودرو داده نشـده که این امر مشـکالتی برای 

شـرکت بـه وجود آورده اسـت.«
خودروسـازان بـم مقصـد بعـدی رضـا رحمانـی بود؛ 
تامیـن  عـدم  دلیـل  بـه  ایـن کارخانـه  درصـد   ۷0
منابـع مالـی و مـواد اولیـه تعطیـل شـده اسـت.به 
طوری که در گذشـته خودروسـازان بم 210 دسـتگاه 
خـودرو تولیـد مـی کـرده اسـت و اکنـون بـه حدود 
80 دسـتگاه رسـیده اسـت.بر پایه این گزارش، وزیر 
صنعـت، معـدن و تجـارت از شـرکت کارمانیـا که در 
گذشـته ماهـی حـدود ۴00 دسـتگاه خـودرو تولیـد 
مـی کـرده و 310 کارگـر در ایـن کارخانه مشـغول به 
کار بـوده انـد و اکنـون خـط تولیـد آن تعطیل شـده 

اسـت، بازدیـد کرد.
سـالن قطعه سـازی کرمـان موتور مقصد بعـدی وزیر 

صمـت در این سـفر یـک روزه بود.

امام جمعه كرمان: 
بها ندادن به مسائل جناحی 

موجب شایسته ساالری می شود

ایرنـا - نماینـده ولـی فقیـه در اسـتان و امـام جمعـه كرمان 
بـا تاكیـد بـر اینكـه بایـد دمیـدن در مسـائل جناحـی را كـم 
رنـگ كـرد ،گفـت: نباید اجازه داد مسـائل جناحـی در عزل و 
نصـب هـا تاثیر بگـذارد تا فرصـت خدمت برای انسـان های 

شایسـته و دلسـوز فراهم شـود.
حجت االسـالم حسـن علیـدادی سـلیمانی در خطبـه های 
نمـاز جمعـه ایـن هفتـه، انتصـاب محمدجـواد فدایـی را در 
سـمت اسـتانداری كرمـان تبریك گفـت و افزود: همـه گروه 
هـای و افـرادی كـه از نفوذ بیشـتری برخـوردار هسـتند باید 

توجـه كننـد كرمـان ظرفیت هـای فراونـی دارد .
وی ادامـه داد: ایـن اسـتان اگـر بخواهـد توسـعه یابـد نیـاز 
بـه هماهنگـی جـدی دارد پـس بایـد تـالش شـود و همه از 

اسـتاندار حمایـت و او را یـاری كننـد.
وی اظهـار داشـت: اسـتاندار جدیـد كرمان نیـز از عقبه علمی 
باالیـی بهره مند اسـت و تجربه كافـی دارد و در كنار این مهم، 
وحـدت، بـرادری و اسـتفاده از ظرفیـت ها راه حل مشـكالت 

كرمان اسـت.
امـام جمعـه كرمـان گفـت: اسـتاندار جدید بـه ظرفیت های 
اسـتانی توجـه كنـد و احقـاق حقـوق كارگـران و اقشـار كـم 

درآمـد را در دسـتور كار قـرار دهـد.
وی در بخـش دیگـری از سـخنان خود با بیـان اینكه یكی از 
وظایـف مـا مبـارزه با طغیـان اسـت تصریح كـرد: مخصوصا 
زمانـی كـه طغیـان جنبه جنبی پیـدا می كنـد و جامعه دچار 

التهاب می شـود.
حجت االسـالم علیدادی سـلیمانی ادامـه داد: زمانی جامعه 
دچـار گنـاه و معصیـت شـد بـه طـور یقین بسـتر بـرای گناه 

هـای فـردی نیـز فراهم می شـود.
وی افـزود: طغیـان تمـام گناهان را در بر می گیـرد زیرا تجاوز 
از حـد و حـدود اسـت و اگـر افـراد از حد خود تجـاوز كنند در 

واقـع طغیان كـرده اند.
امـام جمعـه كرمان گفـت: اگر بخواهیم از انقـالب دفاع كنیم 
باید در وهله نخسـت سـراغ سـردمداران فسـاد و كفر رفت و 

مبـارزه را بایـد از بزرگان خط طغیـان آغاز كرد.
وی تاكیـد كرد: اگر بخواهیم جامعه اصالح شـود باید ریشـه 
هـای اصلـی كفـر و طغیـان را از بین بـرد در غیر ایـن صورت 

اصالح سـطحی خواهـد بود.
سـردمداران  سـلیمانی گفـت:  علیـدادی  االسـالم  حجـت 
طغیانگری تمام مراكز اقتصادی، فرهنگی، سیاسـی، تبلیغی 
و غیـره را در اختیـار مـی گیرنـد تـا بتواننـد بـه اهـداف خـود 

برسـند.وی افـزود: در مرحلـه مبارزه بـا طغیان گـران افرادی 
كـه می خواهند سـردمدار مبارزه باشـند بایـد دارای روح بلند 

و عقـل توانا باشـند.
حجت االسـالم علیدادی سـلیمانی گفت: در متـون دینی ما 
یكـی از ابـزار اصلی هر حركت، داشـتن صبر و حوصله اسـت 
لـذا در ماموریت مبـارزه با طغیان، حوصله، صبر و متانت می 
توانـد حركت بـزرگ هدایت انسـان كه در مقابـل آن طاغوت 

ها صف می كشـند به سـرانجام برسـاند.
وی از سـخن بلیـغ، شـیوا و پرمحتـوا بـه عنـوان دیگـر ابـزار 
مبـارزه بـا طغیـان نـام بـرد و تصریـح كـرد: اطالع رسـانی و 
بصیـرت افزایـی یكـی از راههـای مبـارزه بـا طغیان اسـت تا 

قـدرت درك مـردم بـاال بـرود.
خطیـب جمعـه كرمان گفـت: زمانی مـوج هـای منفی علیه 
مـردان الهـی پخـش می شـود جامعه تحـت تاثیر قـرار می 
گیـرد امـا زمانی اطالع رسـانی بموقع و مناسـب باشـد غوغا 

سـاالری تاثیر ندارد.
وی به نقش رسـانه ها در سـاخته شـدن افكار عمومی اشاره 
و ایـن نقـش را ممتـاز عنـوان و تصریـح كـرد: ابـزار بعدی كه 
حضـرت موسـی )ع( برای مبارزه با طغیـان از خدا می طلبد 

یاران دلسـوز و پشـتیبان و همراه است.
حجـت االسـالم علیـدادی سـلیمانی گفـت: در طـول تاریـخ 
حركـت هایـی كه رهبـران قوی داشـته اند اما تـوده مردم آن 
را همراهـی نكرده اند شكسـت خـورده و حركت های مردمی 
نیـز بدون رهبران قـوی همواره محكوم به شكسـت بوده اند.

وی افزود: اسـتقامت در راه مبارزه نیز از دیگر ابزارهای مبارزه 
با طغیان اسـت لذا همه باید در این راه اسـتقامت كنند.

امـام جمعـه كرمـان همچنین ضمن تسـلیت شـهادت امام 
حسـن عسـكری )ع( افـزود: ایـن امـام همـام در بدتریـن 

شـرایط بـر جامعـه اسـالمی حكومـت كرد.
وی بـه آغـاز امامـت امـام زمـان )عج( مهـدی موعود اشـاره 
كـرد و گفـت: امام زمان )عج( امیـد محرومان و همه افرادی 
اسـت كـه مورد ظلـم زورگویـان قرار گرفتـه اند و امیـد مردم 
تشـنه ای اسـت كـه عدالـت مبتنـی بـر عصمـت امـام زمان 

)عـج( را انتظار می كشـند.
وی به آغاز هفته بسـیج اشـاره كرد و گفت: بسـیج مجموعه 
ای از جوانـان آمـاده، شـجاع و انقالبـی اسـت و جریانـی 
وظیفه شـناس، مسـئولیت پذیر و خط شـكن در عرصه های 
مختلـف علمی، فنـاوری، محرومیت زدایی، جهاد و شـهادت 

طلبی اسـت. روابط عمومی اداره کل انتقال خون استان کرمان

نوبت دوم

آگهی مزایده عمومی
اداره کل انتقــال خــون اســتان کرمــان در نظــر دارد، تعــدادی آهــن آالت اســقاط از طریــق 

مزایــده عمومــی  بــا جزئیــات منــدرج در اســناد مزایــده را بــا بهــره گیــری از ســامانه تــدارکات 
الکترونیــک دولــت www.setadiran.ir  بــه صــورت الکترونیکــی بــه فــروش برســاند

ــت  ــت 1398/07/08 مهل ــد 1398/07/06 لغای ــخ بازدی ــایت 1398/07/04 تاری ــار در س ــان انتش زم
دریافــت اســناد مزایــده 1398/07/08 ســاعت 17 آخریــن مهلــت ارســال پیشــنهاد 1398/07/14 ســاعت 

17 زمــان بازگشــایی 1398/07/16 ســاعت 10 زمــان اعــالم برنــده 1398/07/17ســاعت 9 مــی باشــد ضمنــا 
برگــزاری مزایــده صرفــا از طریــق ســامانه تــدارکات الکترونیــک دولــت مــی باشــد و کلیــه مراحــل فرآینــد 
شــامل دریافــت اســناد مزایــده، پرداخــت تضمیــن شــرکت در مزایــده )ودیعــه (، ارســال پیشــنهاد قیمــت، 

بازگشــایی پــاکات، اعــالم بــه برنــده، واریــز مجــه مزایــده در بســتر ســامانه امــکان پذیــر مــی باشــد.

شناسه: 611۴69
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رییـس دانشـگاه آزاد اسـالمی واحـد کهنـوج گفت: 
جـان  نثـار  بـا  را   خودگذشـتگی  از  و  ایثـار  شـهدا 
خویش در راه حق و حقیقت تفسـیر کردند و امروز 
ارزش هاسـت. ایـن  نگه داشـتن  زنـده  مـا  وظیفـه 

کهنـوج  از  آنـا  خبرگـزاری  خبرنـگار  گـزارش  بـه 
دانشـگاهیان  مقـدس  دفـاع  هفتـه  مناسـبت  بـه 
گمنـام  شـهدای  مطهـر  قبـور  عطرافشـانی  ضمـن 
رفتنـد. امـام جمعـه شهرسـتان کهنـوج  دیـدار  بـه 

اسـالمی  آزاد  دانشـگاه  رییـس  چراغ پـور  روح هللا 
یـاد  بـا گرامیداشـت  دیـدار  ایـن  در  واحـد کهنـوج 
شـهدا  منزلـت  و  مقـام  بـه  شـهیدان  خاطـره  و 
از  داریـم  امـروز  مـا  آنچـه  و گفـت:  اشـاره کـرد 
و مجاهـدت  ایثـار  و  پـاک شـهیدان  برکـت خـون 
رزمندگانـی اسـت کـه بـا نثـار خـون خـود درخـت 
همـواره  بایـد  و  کردنـد  آبیـاری  را  انقـالب  ایـن 
راهـی  در  و  باشـیم  عزیـزان  ایـن  تـالش  قـدردان 
گام برداریـم کـه شـرمنده خـون شـهیدان نشـویم.

ازخودگذشـتگی  و  ایثـار  شـهدا  کـرد:  اضافـه  وی 
و  حـق  راه  در  خویـش  جـان  نثـار  بـا  را 
وظیفـه  امـروز  و  کردنـد  تفسـیر  حقیقـت 
ارزش هاسـت. ایـن  داشـتن  نگـه  زنـده  مـا 

بـا  واحـد کهنـوج  اسـالمی  آزاد  دانشـگاه  رئیـس 
بیـان اینکـه بایـد از دسـتاوردهای انقـالب و شـهدا 
پاسـداری کنیـم، عنـوان کـرد: ایـن امانتـی اسـت 
کـه بایـد آن را بـه نسـل های آینـده انتقـال دهیـم.

غبارروبـی  بـا  دانشـگاهیان  آنـا؛  گـزارش  بـه 
و  گمنـام  شـهیدان  پـاک  قبـور  عطرافشـانی  و 
خاطـر  و  یـاد  ضمـن گرامیداشـت  فاتحـه  قرائـت 
واالی  آرمان هـای  بـا  تحمیلـی  جنـگ  شـهیدان 
تجدیدمیثـاق کردنـد. شـهدا  و  خمینـی)ره(  امـام 

سـازمان  سـریع  هشـدار  و  بینـی  پیـش   مدیـرکل 
هواشناسـی گفت: طی پنـج روز آینده در جنوب اسـتان 
سیستان و بلوچستان و برخی مناطق هرمزگان و کرمان 
در سـاعت بعد از ظهر رشـد ابر، گاهی رگبار پراکنده، رعد 
و بـرق، وزش بـاد شـدید موقتـی پیش بینی می  شـود. 
بـه گـزارش مرور نیوز،  احد وظیفـه درخصوص وضعیت 
آب و هـوای کشـور در چنـد روز آینده گفت: طبق تحلیل 
آخریـن نقشـه های هواشناسـی طـی پنج روز آینـده در 
جنـوب اسـتان سیسـتان و بلوچسـتان و برخی مناطق 
هرمـزگان و کرمـان در سـاعت بعـد از ظهـر رشـد ابـر، 
گاهـی رگبـار پراکنـده، رعـد و بـرق، وزش بـاد شـدید 
موقتی پیش بینی می شـود. این شـرایط روز شـنبه ) 6 
مهرماه( و یکشـنبه ) ۷ مهرماه( در بخش های شـرق و 

جنـوب فـارس نیـز دور از انتظار اسـت.
وی ادامـه داد: از بعـد از ظهـر امـروز )5 مهرمـاه( بـا 
شـمالی شـدن جریانـات روی دریـای خـزر به تدریـج 
رشـد ابر و بارش پراکنده در اسـتان های اطـراف دریای 
خـزر آغـاز می شـود. فـردا )6 مهرمـاه( ضمـن تقویـت 
بارش ها در سـواحل دریای خزر در شـمال اسـتان های 
آذربایجان غربی، آذربایجان شـرقی و اردبیل در ساعات 
بعـد از ظهـر افزایـش ابـر، رگبـار پراکنده، گاهـی همراه 
بـا رعـد و بـرق پیش بینـی می شـود. روز یکشـنبه )۷ 
مهرمـاه( نیـز با تقویت جریان شـمالی در نوار شـمالی 
کشـور بارش ها در سـواحل دریای خزر تشـدید خواهد 
شـد و دریـا نیـز در ایـن روز مـواج می شـود.مدیرکل 
هواشناسـی  سـازمان  سـریع  هشـدار  و  پیش بینـی 
اضافـه کـرد: ایـن شـرایط سـبب افـت محسـوس دما 
در نـوار شـمالی کشـور و گسـترش بارندگـی از بعـد از 
ظهر در اسـتان های خراسـان شـمالی، خراسان رضوی 
خواهـد شـد همچنیـن تـا ظهـر یکشـنبه )۷ مهرمـاه( 
ارتفاعـات شـمال آذربایجـان شـرقی و  بخش هایـی 
از اردبیـل نیـز بارندگـی خواهنـد داشـت. دوشـنبه )8 
مهرمـاه( نیـز بـارش پراکنـده در محدود غرب سـواحل 
دریـای خـزر پیش بینـی مـی شـود.وظیفه در ادامـه 
اظهارکـرد: طـی سـه روز آینـده به ویـژه در سـاعات بعد 
از ظهـر وزش بـاد در شـمال غـرب ایـران و دامنه هـای 
البـرز غربـی افزایـش خواهـد یافت.بـه گفتـه وی در 
روزهـای یکشـنبه )۷ مهرمـاه( و دوشـنبه )8 مهرماه( 
برای  اسـتان های خراسـان شـمالی، خراسان رضوی، 
جنوبـی،  خراسـان  قزویـن،  البـرز،  تهـران،  سـمنان، 
شـمال یـزد و سیسـتان و بلوچسـتان به ویـژه منطقـه 
زابـل وزش بـاد شـدید، گاهـی همـراه بـا گـرد و خاک 
دور از انتظـار نخواهـد بود.وظیفه همچنین به وضعیت 
جـوی پایتخـت نیـز اشـاره و اظهارکرد: بـرای تهران در 
روز شـنبه )6 مهرمـاه( آسـمانی صاف همـراه با وزش 
بـاد، گاهـی وزش بـاد شـدید بـا بیشـترین و کمترین 
دمـای 3۴ و 21 درجـه سـانتیگراد و برای روز یکشـنبه 
)۷ مهرمـاه( آسـمانی صـاف تـا کمی ابـری در بعضی 
پیش بینـی  شـدید  بـاد  وزش  بـا  همـراه  سـاعات 
می شـود. دمـای هـوا در ایـن روز در گرمتریـن زمـان 
بـه 31 درجـه سـانتیگراد و در خنک تریـن زمـان به 21 

درجـه سـانتیگراد می رسـد.

شهدا ایثار و ازخودگذشتگی 
را با نثار جان تفسیر کردند

احتمال بارندگی 
و رعد و برق 

در برخی مناطق جنوبی

خبر

پیشرفت 40 درصدی پروژه های 
معاونت آبخیزداری جنوب کرمان 

برگزاری همایش سنگرسازان بی سنگر 
جنوب شرق کشور در کرمان

پرداخت تسهیالت به مالکان 
مسکونی واقع در بافت های فرسوده

و  طبیعــی  منابــع  معــاون 
اســتان  جنــوب  آبخیــزداری 
 ۴0 پیشــرفت  از  کرمــان 
اجرایــی  عملیــات  درصــدی 
محــل  از  کــه  آبخیــزداری  پروژه هــای 
صنــدوق توســعه ملــی در حــال انجــام 

خبــرداد.  اســت 
ــای  ــروه اســتان ه ــگار گ ــزارش خبرن ــه گ ب
کرمــان،  از  جــوان  خبرنــگاران  باشــگاه 
منابــع  معــاون  شــاهرخی،  محمدرضــا 
اســتان  جنــوب  آبخیــزداری  و  طبیعــی 
کرمــان گفــت: عملیــات اجرایــی ۴0۷ هــزار 
پروژه هــای حــوزه  ریــال  800 میلیــون  و 
ــتان  ــت شهرس ــزداری در هف ــت آبخی معاون
جنــوب کرمــان، از محــل اعتبــارات صنــدوق 
توســعه ملــی بــر اســاس برنامــه مــدون در 

ــت. ــام اس ــال انج ح
شــاهرخی تصریــح کــرد: ایــن پروژه هــا 
ــی، خاکــی و  ــات ســنگی مالت شــامل عملی
ــی  ــی و بیومکانیک ــیالب، گابیون ــش س پخ
ــا  ــز ب ــوزه آبخی ــدی( در 2۴ ح ــت بن )بانک
اعتبــاری بالــغ بــر ۴0۷ هــزار و 800 میلیــون 

ــال در حــال اجــرا اســت. ری
او بــا اشــاره بــه مطالعــه 10 حــوزه آبخیــز در 
ــار عملیات هــای در حــال اجــرا مجمــوع  کن

پروژه هــا را 3۴ حــوزه اعــالم کــرد.
ــا  ــن پروژه ه شــاهرخی هــدف از اجــرای ای
تقویــت  و  افزایــش  ســیالب،  را کنتــرل 
پیشــگیری  زیرزمینــی،  آب  ســفره های 
خشکســالی، کنتــرل  اثــرات  و کاهــش 
ــا  ــی چاه ه ــاک، آبده ــت خ ــوبات، تثبی رس

و قنــوات دانســت.

تیـپ  شـهید   130 یـادواره 
جهـاد  خیبـر  رزمـی  مهندسـی 
بـزرگ  گردهمایـی  و  کرمـان 
جنـوب  بی سـنگر  سنگرسـازان 
بـه  شـد.  برگـزار  کرمـان  در  کشـور  شـرق 
گـزارش خبرگزاری تسـنیم از کرمان، بیسـت 
بی سـنگر  سنگرسـازان  همایـش  نهمیـن  و 
یـادواره 130 شـهید  جنـوب شـرق کشـور و 
تیـپ مهندسـی رزمـی خیبـر جهـاد کرمـان 
حجت االسـالم  حضـور  بـا  امـروز  صبـح 
علیدادی سـلیمانی  حسـن  والمسـلمین 
نماینـده ولی فقیـه در اسـتان و امـام جمعـه 
جانشـین  مطهـری  محمـد  سـردار  کرمـان، 
بابایـی  علـی  اسـتان کرمـان،  ثـارهللا  سـپاه 
مدیـران  از  تعـدادی  و  کرمـان  فرمانـدار 
ثـارهللا  حسـینه  در  اسـتان  مسـئوالن  و 

مراسـم  ایـن  شـد.در  برگـزار  کرمـان  شـهر 
امنـای کانـون  هیئـت  رئیـس  علـی کارنمـا 
سنگرسـازان بی سـنگر اسـتان کرمـان با بیان 
اینکـه هشـت سـال دفـاع مقـدس یکـی از 
طوالنی تریـن جنگ هـای قرن بیسـتم اسـت 
اظهارداشـت: عـراق در آن سـال 12 میلیـارد 
دالر تسـهیالت نظامـی خریـداری کـرد و در 
سـال 61 میـزان تسـلیحات خریـداری  شـده 
عـراق نسـبت بـه عربسـتان بیشـتر بـود.وی 
بـا بیـان اینکـه جهـاد سـازندگی در شکسـت 
 5 از  دشـمن  رانـدن  در  و  آبـادان  حصـر 
کیلومتـری اهواز نقش بسـیار مهمی داشـته 
اسـت گفـت: جهـاد سـازندگی در طراحـی و 
سـاخت نخستین موشک و سـاخت چندین 
پـل خـوش درخشـید و نقـش بسـیار مهمی 

اسـت. داشـته 

گفـت:  سـاردویی  محمـد 
در  آنهـا  ملـک  کـه  شـهروندانی 
یـا  فرسـوده  بافـت  محـدوده 
اسـت،  شـده  واقـع  ناکارآمـد 
شـد. خواهنـد  بانکـی   تسـهیالت  مشـمول 

مدیـرکل راه و شـهر سـازی جنوب کرمـان اعالم 
کـرد:در ایـن طـرح بـرای مالکینـی که خواسـتار 
احـداث واحـد مسـکن با تعـداد کم می باشـند 
شـده کـه  گرفتـه  نظـر  در  ریـال  میلیـون   500
  100 و  بـا سـود 9درصـد  آن  ریـال  ۴00میلیـون 
میلیـون ریـال آن بـا سـود 18 درصـد پرداخـت 

خواهنـد کـرد.
وی افـزود: مالکانـی کـه در بافت های فرسـوده 
قصـد انبوه سـازی دارنـد مـی تواننـد بـرای  هـر 
نمایندکـه  دریافـت  ریـال  ۷00میلیـون  واحـد 
و  9درصـد  سـود  بـا  آن  ریـال  ۴00میلیـون 
300میلیـون ریـال آن با سـود 18درصد در اختیار 

قرارخواهـد گرفـت. متقاضیـان 
متقاضیـان برای دریافت تسـهیالت سـاخت در 
بافـت هـای فرسـوده در مرحلـه اول بـا مراجعه 
در  خـود  ملـک  بـودن  واقـع  از  شـهرداری  بـه 
بافـت فرسـوده و ناکارآمداطمینـان حاصل کنند.

مرحلـه بعـد بـا مراجعـه بـه سـامانه تسـهیالت 
مـدارک  بارگـذاری  بـا  نوسـازی  و  بهسـازی 
و  سـاختمان  شناسایی،سـندمالکیت،پروانه 
اسـتعالم وقـوع ملک درسـامانه بافـت ناکارآمد 
شـهری ثبـت نـام وکدرهگیـری دریافـت کننـد. 
درپایـان مالکیـن پـس از مراجعه بـه ادارات راه 
وشهرسـازی شهرسـتان های مربوطه و مطابقت 
مـدارک بـه بانـك مسـكن معرفـی خواهنـد شـد.

متقاضیانـی که قصد اسـتفاده از این تسـهیالت 
را دارنـد مـی تواننـد بـا مراجعـه به شـعب بانک 
ایـن  پرداخـت  مقـررات  و  قوانیـن  از  مسـکن 

تسـهیالت اطالعـات کافـی را کسـب کننـد

امـام جمعـه جیرفـت گفت: کار انجام شـده صـد در صد 
قانونی اسـت هیچ منع قانونی در آن نیسـت و استعفای 
معـاون آمـوزش و پـرورش غیـر قانونـی اسـت.حجت 
االسـالم "رضـا سـعادت فـر" در گفت وگـو بـا خبرنـگار 
ایسـنا در پاسـخ بـه سـوالی مبنـی بـر اینکه بـا توجه به 
اتفاقـات اخیرپیرامون یـک مرکز غیردولتی تحت نظارت 
دفتـر امـام جمعـه کـه شـاید انتظار نبـود در شـهر ما رخ 
بدهـد و از طرفـی بـا توجـه بـه اینکـه طبـق قانـون هیچ 
گونـه امکاناتـی بـه مراکـز غیر دولتـی تعلق نمـی گیرد و 
واکنش هایی به دنبال داشـته اسـت، تجهیزات اعطایی 
خریـداری شـدند، هدیـه بـودن و یـا بر اسـاس واسـطه 
دریافـت شـدند، سرنوشـت این تجهیزات چه می شـود 
افـزود: مجموعـه یـک مرکـز و کارخیـری اسـت و هیـچ 
انتفاع شـخصی در آن نیسـت که به مجموعه شده است 
ادارات هـم هـر کـدام اختیاراتی برای کمـک به مجموعه 
هـای فرهنگـی عـام المنفعـه دارنـد و همـه ادارات هـم 
بودجـه هایـی دارنـد کـه می تواننـد به کارهـای فرهنگی 
عـام المنفعـه کمـک کننـد و هـر اداره ای ممکـن اسـت 
کمـک هایـش مالـی و غیـره باشـد.وی در ادامه مطلب 
فـوق بیان کـرد: به عنوان مثال بازسـازی واقعـه غدیر در 
شـهر اتفـاق می افتد، کـه یک کار فرهنگی اسـت و همه 
ادارات می آیند پای کار، ماشـین آالت و امکاناتشان می 
آینـد کار انجـام مـی شـود، ایـام اربعین و عاشـورا پیش 
مـی آید خیلـی از کارهای فرهنگـی دیگر پیش می آیند 
مجموعـه هـای فرهنگی هم همین هسـتند همه کمک 
مـی کننـد آیـا مشـکل دارد؟امام جمعـه جیرفـت اظهار 
کـرد: موسسـات قرآنـی و دینـی از بسـیاری از ادارات و 
افـراد کمـک می گیرنـد و کمک ها هـم در قالب قانون و 
طبـق مکاتبـه با مدیر ارشـد دسـتگاه صورت مـی گیرد و 
مدیر هم در قالب اختیاراتی که دارد یک سـری امکانات 
را مسـاعدت مـی کنـد، قضیـه اینجـا هـم همین بـوده، 
مـدارس از نظـر قانونـی غیرانتفاعی هسـتند ولی کسـی 

انتفاعـی نـدارد و منفعت شـخصی در اینجا نیسـت و در 
اینجـا بحـث انتفاع مطرح نیسـت صرفا انجـام یک کار 
فرهنگی اسـت و سـاختمان با کمک افراد خیر سـاخته 
شـده و امکانـات نیـز بـا کمـک آنهـا تامیـن می شـود و 
ادارات هـم در جاهایـی کـه در توانشـان اسـت، کمـک 
مـی کننـد. این فـرق می کند بـا مدرسـه غیرانتفاعی که 
شـخص مـی سـازد و انتفـاع هم می بـرد و بعـد هم به 
ورثه اش می رسـد.حجت االسـالم سـعادت فـر اعطای 
تجهیـزات بـه ایـن مرکـز آموزشـی را قانونـی عنـوان کرد 
و گفـت: اگـر امکاناتی هم گرفته شـده اسـت در مسـیر 
قانون بوده و قانونی و شـرعی اسـت و بر اسـاس مجوز 
مدیرانـی کـه باید مجوز بدهنـد، تجهیزات دریافت شـده 
اسـت.وی ضمن تشـریح نحـوه مدیریت ایـن مجموعه 
آموزشـی در پاسـخ بـه این سـوال که چون مدیـران این 
مجموعـه افـراد حقیقـی هسـتند و فقـط تحـت نظارت 
امـام جمعـه اداره مـی شـود و اگـر زمانـی ماموریـت 
جنابعالـی در ایـن شـهر پایان پذیرفت تکلیـف مدیریت 
هـا چـه می شـود چه کسـی باید نظارت داشـته باشـد، 
و آیـا همیشـه متعلـق به دفتـر امام جمعه هسـتند و یا 
آینکـه افراد مـی توانند در نحوه مدیریـت دخل و تصرف 
انجـام بدهنـد؟ تصریح کرد: سـاختمان مربـوط به دفتر 
امـام جمعـه اسـت. مدیریت هم تحت نظـر امام جمعه 
اسـت و هـر کـس امـام جمعه باشـد بـر ایـن مجموعه 
هـا مدیریـت مـی کنـد و در مجمـوع همـه امکانـات و 
تجهیـزات ایـن مرکز متعلق بـه دفتر امام جمعه اسـت.

امـام جمعـه جیرفت در پاسـخ به سـوال دیگـری مبنی 
بـر اینکـه اگـر این امـوال برچسـپ دولتی دارنـد در یک 
مرکـزی کـه بنـام غیردولتـی شـناخته شـده اسـت منع 
قانونـی نـدارد؟ افـزود: هیچگونـه اموالـی کـه برچسـپ 
دولتی داشـته باشـند، نداریم و اگر جاهایی هم باشـد با 
یک سـازکار قانونی اسـت و شـاید یک اداره یک سـری 
امکانـات را بـه صـورت امانـت و در یک مـدت معین در 

اختیـار بگذارد و بعد ببرد.حجت االسـالم سـعادت فر در 
پاسـخ بـه این سـوال کـه نحـوه مدیریت ایـن مجموعه 
آموزشـی غیرانتفاعـی چگونه اسـت آیا به صـورت هیات 
امنایـی مدیریـت مـی شـوند و یـا زیـر نظر امـام جمعه 
هسـتند؟ جـواب داد: این مجموعه زیر نظـر امام جمعه 
مدیریـت می شـوند و مدیران هم تغییر پذیر هسـتند و 
اجـازه دخل و تصرف در اهداف مرکز ندارند.وی از رسـانه 
ها خواسـت تا در جهت توسـعه این مراکز کمک کنند و 
بیـان کـرد: رسـانه هـا در این قصه بـه نظرم بایـد به این 
موضـوع بپردازنـد که واقعا جای اینگونه مدارسـی در این 
شـهر خالـی بـوده و توسـعه بدهند و نـه اینکـه بیایند با 
یک رویکرد دیگری وارد بشـوند. هر کسـی دارد در جبهه 
مخالـف صحبـت مـی کنـد از کـم بصیرتی اش اسـت. 
وقتـی یـک کار خیـر می خواهد صـورت بگیـرد همه باید 
کمـک بکنند.امـام جمعـه جیرفـت در پاسـخ به سـوال 
دیگـری کـه نسـبت بـه محـل احـداث کتابخانه شـهید 
دلیـری در مجموعـه مصلـی تصرف صورت گرفته اسـت 
اظهـار کـرد: ما اصال سـاختمانی بنام کتابخانه نداشـتیم. 
سـازه ای بـوده که در قالب مجموعه مصلی، یک سـری 
ابنیـه هـای فرهنگـی داریـم و یک کسـی کمک کـرده و 
یـک سـازه ای سـاخته و بعد هم ایـن سـازه را در جهت 
اهـداف مصلـی داریـم اسـتفاده مـی کنیم.امـام جمعه 
جیرفـت پیرامـون واکنش ها نسـبت به شـایعه تصمیم 
گیری نسـبت به سـاختمان موسسـه فرهنگـی یادمان 
والیـت از سـری ابنیـه های مصلـی برای اسـتفاده های 
دیگـری نیـز افزود:چنین موضوعی شـایعه اسـت.وی با 
توصیـه مجـدد بـه اهالی رسـانه از آنها خواسـت که علت 
اسـتعفای معـاون آمـوزش و پـرورش را جویـا بشـوند و 
بیـان کرد: اصحاب رسـانه بایـد مطلبی را دنبـال کنند که 
بـه نفع شـهر باشـد. از معاون آمـوزش و پرورش سـوال 
کنیـد چـرا اسـتعفا داده اسـت اگـر بـه خاطـر اعطـای 
تسـهیالت غیرقانونـی بـه یـک مرکـز غیـر دولتـی بـوده 

اسـت، آیـا ایـن غیرقانونی بـودن راهکار قانونی هـم دارد 
یـا خیـر، اصـال این امکانـات به جایی داده شـده اسـت 
که غیر قانونی اسـت از این باالتر نیسـت. آیا تشـکیالت 
حراسـت نـدارد؟ آیـا تشـکیالت بازرسـی نـدارد؟ آیـا هر 

اتفاقـی افتـاد باید به فضای رسـانه کشـانده بشـود؟
امـام جمعـه جیرفـت پرهیـز از هر گونه حاشـیه سـازی 
و پیگیـری هـر گونـه تخلـف را از طریـق مراجـع قانونی 
مـورد تاکیـد قـرار داد و افـزود: وقتـی یـک موضوعـی را 
بـه فضـای رسـانه ای می کشـانیم یعنی اینکـه من یک 
نقطـه ضعفـی دارم و یـا یک هـدف و غرض سیاسـی و 
اجتماعـی دنبـال می کنم وگر نه اگر کسـی بـا هر فردی 
اختـالف پیـدا کرد آیـا بجای پیگیـری از طریـق مجاری 

قانونـی بـه فضای رسـانه ای می کشـاند.
وی پـردازش بـه موضوع مـورد بحث را در فضای رسـانه 
ای مـورد انتقـاد قـرار داد و گفـت: نفس این کار و رسـانه 
ای کـردن موضـوع غلط بـود چون سـیکل اداری کار طی 

شـده است.
حجت االسـالم سـعادت فر در پاسـخ به این سـوال که 
اگـر زمانـی بر اسـاس نظـر مراجـع ذیصـالح تصمیم بر 
ایـن شـد که ایـن امول باید برگشـت بخورنـد جنابعالی 

موافـق هسـتید و تمکیـن می کنید یـا خیر؟ بیـان کرد: 
روال قانونی جهت دریافت تجهیزات طی شـده اسـت و 
طبـق نامـه ها و دسـتورات مدیـران مربوطه انجام شـده 

اسـت و مگـر چنیـن چیزی می شـود.
وی راه انـدازی ایـن مراکـز آموزشـی را یـک کار فرهنگی 
و خیـر دانسـت و گفت:ایـن مراکـز را بایـد تقویـت کنید 
و بـا ایـن کارهـا مانع پیشـرفت شـهر نشـوید. رسـانه ها 
بـه جاهـای دیگـر حسـاس بشـوند و ایـن حساسـیت 
بیخـود اسـت.امام جمعـه جیرفـت اعطـای تجهیـزات 
را کاری انجـام شـده صـد در صـد قانونـی و فاقـد منـع 
قانونـی عنـوان کـرد و گفـت: در احـداث ایـن مرکـز همه 
مراحـل قانونـی طـی شـده اسـت و اگـر کسـی مدرکی 
غیـر از ایـن دارد از طریـق مراجـع قانونـی پیگیـری کنـد 
و نـه از طریـق رسـانه. امـام جمعـه شهرسـتان جیرفت 
در پایـان اسـتعفای معـاون آمـوزش و پـرورش جیرفت 
را غیرقانونـی دانسـت و بیـان کـرد: اگرمعـاون آمـوزش 
و پـرورش اسـتعفا دادنـد کارش خـالف قانـون اسـت و 
اگـر کار غیـر قانونـی بوده اسـت بایـد از مراجـع ذیصالح 
خـودش پیگیـری کنـد و نـه از طریـق رسـانه، زیـرا کار 

خـالف قانـون را بایـد از مرجـع قانونـی پیگیـری کرد.

پـارک گردشـگری  گفـت:  کرمـان  شـهردار 
اسـت کـه  هکتـار   100 وسـعت  بـه  کرمـان 
و  می کنـد  طـی  را  خـود  طراحـی  مراحـل 
احتمـاال از اواخـر سـال عملیـات اجرایـی آن 
را بتوانیـم شـروع کنیـم کـه پـارک متفاوتـی 
در حـوزه جنـوب شـرق کشـور خواهـد بـود. 
کرمـان،  از  فـارس  خبرگـزاری  بـه گـزارش 
فریـدون فعالی سرپرسـت میـراث فرهنگی، 
گردشـگری و صنایـع دسـتی اسـتان کرمان 
امروز در همایش فعاالن صنعت گردشـگری 
اسـتان با حضـور وزیر میـراث فرهنگی اظهار 
داشـت: اولیـن هفتـه گردشـگری از اسـتان 
کرمـان آغـاز شـده اسـت.وی بیـان داشـت: 
کرمـان را می تـوان نقطـه عطـف گردشـگری 
ایـران دانسـت، ظرفیت هـای بسـیار خوبـی 
دارد، قبـل از حضـور در ایـن اسـتان تصـور 
مـن از کرمـان چیـز دیگـری بـود و بـه خـود 

امام جمعه جیرفت:

استعفای معاون آموزش و پرورش جیرفت 
غیرقانونی است
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 مردم کرمان انتظار دارند در همین راسـتا و باغ کالنتر، باغ 
بیـرم آبـاد و بازار شـهر کرمان نیز به صـورت کامل مرمت و 
بـه چرخـه صنعت گردشـگری اسـتان کرمان افزوده شـود.

در همین چارچوب و با همکاری وشـهرداری و اسـتانداری 
کرمـان طـی سـالهای اخیـر کار مرمـت بـازار تاریخی شـهر 
کرمـان آغـاز شـده اسـت و مسـیرهای گردشـگری اسـتان 
اسـت. شـده  بازسـازی  و  تعریـف  بـازار  ایـن  اطـراف  در 

و  متعـدد  بازارهـای  راسـته  از  متشـکل  کرمـان  بـازار 
طوالنـی اسـت کـه ایـن بـازار را جزو دو راسـته بـازار بزرگ 
دارای  بـازار  مختلـف  هـای  بخـش  و  باشـد  مـی  ایـران 
بخـش  تریـن  قدیمـی  بطوریکـه  اسـت  متفـاوت  قدمـت 
جدیدتریـن  و  اسـت  قبـل  سـال   600 بـه  مربـوط  بـازار 
می گـردد. بـاز  قاجـار  دوران  بـه  بـازار  قسـمت های 

بی توجهـی در نگهداری مهم ترین دلیل 
تخریب بخش هایی از بازار اسـت

آقـا  حملـه  دوران  در  را  صدمـه  بیشـترین  بـازار  ایـن 
حملـه  ایـن  از  بعـد  امـا  دیـد  قاجـار  خـان  محمـد 
در  توجهـی  بـی  دلیـل  بـه  بـازار  بـه  صدمـه  بیشـترین 
اسـت. گرفتـه  صـورت  آن  از  نگهـداری  و  حراسـت 

شـهر  گردشـگری  قلـب  شـک  بـدون  بـازار  اکنـون  هـم 
کرمـان محسـوب مـی شـود و مهم تریـن مرکـزی تجـاری 
ایـن شـهر نیـز می باشـد. فضـای بـازار مملو از عطـر زیره، 
لبخند پسـته و صدای چکش هنر دو هزار سـاله مسـگران 
اسـت. پتـه کرمـان  و  قالـی  زیبـای  رنگهـای  و  کرمانـی 

همیـن  کرمـان  گردشـگری  تورهـای  مقصـد  مهمتریـن 

تازگـی  بـه  اسـت کـه  پیرامونـی  تاریخـی  بافـت  و  بـازار 
مـورد توجـه قـرار گرفتـه و کار بدنـه سـازی، کـف سـازی، 
مرمـت  و  مخابـرات  بـرق،  فاضـالب،  و  آب  شـبکه 
اسـت. شـده  انجـام  بـازار  شـده  متـروک  بخشـهای 

کاروانسـرای  از  بخشـهایی  میـدان گنجعلیخـان،  مرمـت 
بـا  قیصریـه کـه  ماننـد  بازارهایـی  راسـته  و  گنجعلیخـان 
سـرمایه گـذاری طال فروشـان انجام شـده اسـت چهره ای 
بسـیار زیبا و خاطره انگیز به این بنای تاریخی داده است.

هنـوز  نـگاه کنیـد  تـر  دقیـق  بـازار  ایـن  بـه  وقتـی  امـا 
بسـیاری از زیبایـی هـا و داشـته هـای ایـن بـازار پشـت 

و  کاروانسـراها،  هـا،  سـراچه  و  سـراها  بسـته  دربهـای 
اسـت  پنهـان  شـده  تخریـب  و گاه  بسـته  هـای  حجـره 
کاروانسـرای  هندوهـا،  کاروانسـرای  بـه  تـوان  مـی  کـه 
کـوزه گـران، کاروانسـرای جـر، سـرای گلشـن اشـاره کرد.

امـا اگـر در سـخنرانی های مدیرکل جدید میـراث فرهنگی 

کرمـان مـروری بکنیـد طرح هـای توسـعه گردشـگری باغ 
محمـود،  قلعـه  بـازار  اوشـیدری،  خانـه  هرنـدی،  مـوزه 
قـالع اردشـیر و دختـر کرمـان و بـاغ شـاهزاده ماهـان را 
از اولویت هـای متولـی میـراث فرهنگـی کرمـان خواهیـد 
یافـت. هـر چنـد نـام قلعـه محـدود در این لیسـت وجود 
اصلـی  بـازار  از  شـده  جـدا  بخشـی  بـازار  ایـن  امـا  دارد 
اسـت کـه در صـورت اولویـت بنـدی شـاید در ردیـف آخر 
تاثیـر گـذاری در صنعـت گردشـگری کرمـان قـرار گیـرد.

در  کرمـان  تاریخـی  هـای  جاذبـه  تراکـم 
ایـن  مرمـت  ضـرورت  شـهر  بـزرگ  بـازار 
اسـت. کـرده  بیشـتر  بسـیار  را  بـازار  از  بخـش 

امـا در حالیکـه متولـی اصلـی مرمـت بازار کرمـان اولویت 
قلـب گردشـگری  گرفتـن  نظـر  در  بـدون  را  خـود  بنـدی 
کرمـان انجـام داده اسـت اسـتانداری و شـهرداری کرمان 
همچنـان مسـیر سـابق در راسـتای مرمت بـازار را طی می 
کننـد. گام هـای ایـن دو رکـن مدیریـت شـهر کرمـان هر 
چند مانند سـال های گذشـته محکم نیسـت امـا همچنان 
ادامـه دارد و دل هـای مـردم کرمـان را امیـدوار مـی کند.

در  کرمـان  اسـتاندار  عمرانـی  امـور  هماهنگـی  معـاون 
ایـن  بازسـازی  طرحهـای  و  بـازار  از  بازدیـد  حاشـیه 
اسـتان کرمـان  گفـت:  مهـر  خبرنـگار  بـه  تاریخـی  سـازه 
جملـه  از  نظیـری  بـی  تاریخـی  پتانسـیلهای  دارای 
توانـد موجـب جذابیـت  ایـن شـهر اسـت کـه مـی  بـازار 
صنعـت  تقویـت  و  گردشـگران  وجـود  و  شـهر  بیشـتر 
مقاومتـی  اقتصـاد  توسـعه  راسـتای  در  گردشـگری 
باشـد. کشـور  بـرای  نفتـی  غیـر  درآمدهـای  ایجـاد  و 

حمایت کامل اسـتانداری از مرمت بازار کرمان
سـیدمصطفی آیت اللهی موسـوی گفـت: مردم، مسـووالن 
و نهادهـای مختلـف و بخـش خصوصـی در کرمـان بایـد 
بـه ایـن نقطه مشـترک برسـند که بایـد از تمام پتانسـیل 
هـای تاریخی شـهر بـرای خلق ثـروت و درآمد اسـتفاده 
کنیـم و در همین راسـتا پـروژه های عمرانی و بازسـازی 
در بافـت تاریخـی کرمـان بـا جدیـت ادامـه مـی یابـد و 
شـخص آقـای اسـتاندار و مجموعـه اسـتانداری با کمک 
شـهرداری ایـن رونـد را بـا جدیـدت پیـش مـی برنـد.

نظـر  زیـر  کرمـان  بـازار  مرمـت  کـرد:  تاکیـد  وی 
و  شـود  مـی  انجـام  فرهنگـی  میـراث  کارشناسـان 
دارد. وجـود  زمینـه  ایـن  در  باالیـی  هـای  حساسـیت 

بیـان  کاروانسـراها  مرمـت  خصـوص  در  موسـوی 
مهمتریـن  از  یکـی  کاروانسـراها  ایـن  مسـلما  کـرد: 
آنهـا  مرمـت  و  هسـتند  کرمـان  بـازار  قـوت  نقـاط 
و  داخلـی  توریسـت  جـذب  موجـب  توانـد  مـی 

یکـی  گردشـگری  اکنـون  هـم  زیـرا  شـود،  خارجـی 
اسـت  کشـور  اقتصـادی  هـای  زمینـه  ارزآورتریـن  از 
گردشـگرانی  سـوی  بـه  را  گردشـگری  بـازار  بایـد  و 
کنیـم. بـاز  هسـتند  جذابیـت  و  سـفر  ارزانـی  پـی  در 

نگرانی های دوست داران میراث فرهنگی به دلیل از اولویت خارج شدن طرح احیاء و مرمت بخش های در حال تخریب و یا متروک 
بازار کرمان این روزها افزایش یافته است

بازسازی بازار کرمان از اولویت میراث خارج شد

اسـتان کرمـان شـش اثـر ثبت جهانـی را در خود جـای داده و از این نظر در کشـور رکورد دار اسـت اما نزدیک تریـن این آثار به 
شـهر کرمان باغ شـاهزاده اسـت که حدود 30 کیلومتر از این شـهر فاصله دارد و مابقی این آثار بیش از 100 کیلومتر از مرکز استان 
فاصلـه دارد بـه همیـن دلیل در شـهر کرمان مهمترین جاذبه تاریخی بازار بزرگ شـهر و بافت تاریخی محسـوب می شـود. طی 
دهـه اخیـر پـس از بـی توجهـی های تعجـب آوری که منجر بـه تخریب بخشـهای از بافت تاریخی و بازار این شـهر شـد توجه و 
همکاری شـهرداری، اسـتانداری و میراث فرهنگی و اوقاف موجب شـده اسـت برخی از بناهای فراموش شـده و گاه تا 80درصد 
تخریب شـده از جمله باغ فتح آباد و یا حمام باغ لله و قبه سـبز به صورت کلی مرمت و احیا و یا در مسـیر بازسـازی قرار بگیرند 
از دیگـر نمونـه هـای این همکاری اکوموزه حیاتی و بخشـهای قابـل توجهی از بازار شـهر کرمان و یا مقبره خواجه اتابک اسـت.
مـردم کرمـان انتظـار دارنـد بـازار شـهر کرمـان بـه صـورت کامـل مرمـت و بـه چرخـه گردشـگری اسـتان افـزوده شـود.

گفـت:  آیت اللهی موسـوی  سـیدمصطفی 
مـردم، مسـووالن و نهادهـای مختلـف و بخش 
خصوصـی در کرمـان بایـد به این نقطه مشـترک 
برسـند کـه بایـد از تمام پتانسـیل هـای تاریخی 
شـهر بـرای خلق ثـروت و درآمد اسـتفاده کنیم و 
در همیـن راسـتا پروژه هـای عمرانی و بازسـازی 
ادامـه  جدیـت  بـا  کرمـان  تاریخـی  بافـت  در 
مـی یابـد و شـخص آقـای اسـتاندار و مجموعـه 
اسـتانداری بـا کمـک شـهرداری ایـن رونـد را با 
جدیـدت پیـش می برنـد.وی تاکید کـرد: مرمت 
بـازار کرمان زیر نظر کارشناسـان میـراث فرهنگی 
انجـام مـی شـود و حساسـیت هـای باالیـی در 

ایـن زمینـه وجـود دارد.
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روزنامه های دیروز

بحران کم آبی را جدی بگیریم

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

و  اراضـی  ثبتـی  وضعیـت  تکلیـف  تعییـن  قانـون  موضـوع  هیـات    
سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی- آگهـی موضـوع مـاده3 قانـون و مـاده 13آئیـن نامـه 
قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتی واراضـی و سـاختمانهای فاقدسـند رسـمی برابررای 
شـماره139۷60319091000950هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی 
و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی مسـتقردرواحد ثبتـی حـوزه ثبت ملک شـهر عنبـر آباد 
تصرفـات مالکانـه بالمعـارض متقاضـی آقـای محمـد عبداله پورامجـزی فرزنـد فیض اله 
بشـماره شناسـنامه 116وشـماره ملی 60699۴63۷5صادره ازعنبرآباد درششدانگ یک باب 
خانـه بـه مسـاحت 38۷/53متـر مربـع پـالک - فرعـی از۴8- اصلـی مفـروز و مجـزی 
شـده از پـالک 2فرعـی از ۴8- اصلـی قطعـه یـک بخـش ۴5 واقـع دراراضـی عبـاس آباد 
خریـداری از مالـک رسـمی آقـای عبـاس امیـری محرزگردیـده اسـت.لذا به منظـور اطالع 
عمـوم مراتـب دردو نوبـت بـه فاصله 15روزآگهی می شـود در صورتی که اشـخاص نسـبت 
بـه صدور سـند مالکیت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند مـی توانند از تاریخ انتشـاراولین 
آگهـی بـه مـدت دومـاه اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخذ رسـید، ظرف 
مـدت یـک مـاه از تاریـخ تسـلیم اعتراض،دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضایـی تقدیم 
نماینـد . بدیهـی اسـت در صورت انقضای مـدت مذکوروعدم وصول اعتـراض طبق مقررا ت 
سـند مالکیت صادر خواهدشـد ./م الف:290۷-  تاریخ انتشـار نوبت اول: 98/۷/6 – تاریخ 

انتشـارنوبت دوم :98/۷/21
مصیب حیدریان - رئیس ثبت اسناد امالک شهرستان عنبراباد

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

  هیـات موضـوع قانون تعیین تکلیـف وضعیت ثبتی اراضی و سـاختمانهای 
فاقد سـند رسمی

تکلیـف  تعییـن  قانـون  نامـه  13آئیـن  مـاده  و  قانـون  مـاده3  موضـوع  آگهـی 
برابـررای  رسـمی  فاقدسـند  سـاختمانهای  و  واراضـی  ثبتـی  وضعیـت 
تعییـن  قانـون  موضـوع  1398/05/26هیـات  شـماره139860319091001۴56مورخ 
تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی مسـتقردرواحد 
ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک شـهر عنبـر آبـاد تصرفـات مالکانـه بالمعـارض متقاضـی 
آقـای محمـود اعالمـی  فرزنـد ابراهیـم  بشـماره شناسـنامه 283صـادره ازعنبرآبـاد 
درششـدانگ یـک بـاب خانه به مسـاحت 185/۴۷متـر مربع پـالک - فرعی از۴3- 

اصلـی مفـروز و مجـزی شـده از پـالک - فرعـی از ۴3- اصلـی قطعـه یـک بخـش 
۴5 واقـع دراراضـی خضرآبادشـهرعنبراباد  خریـداری از مالـک رسـمی آقای درگوش 
نـوزادی محرزگردیـده اسـت.لذا بـه منظور اطـالع عموم مراتـب دردو نوبت بـه فاصله 
15روزآگهـی مـی شـود در صورتـی کـه اشـخاص نسـبت بـه صـدور سـند مالکیـت 
متقاضـی اعتراضـی داشـته باشـند مـی تواننـد از تاریـخ انتشـاراولین آگهـی به مدت 
دومـاه اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پس از اخذ رسـید، ظـرف مدت یک 
مـاه از تاریـخ تسـلیم اعتراض،دادخواسـت خود را به مراجـع قضایی تقدیـم نمایند . 
بدیهـی اسـت در صـورت انقضـای مـدت مذکوروعدم وصـول اعتراض طبـق مقررا ت 
سـند مالکیـت صادر خواهدشـد ./م الـف:290۴-   تاریخ انتشـار نوبت اول: 98/۷/6 

انتشـارنوبت دوم :98/۷/21 تاریـخ   –
مصیب حیدریان - رئیس ثبت اسناد امالک شهرستان عنبراباد

آگهی فقدان سند مالکیت
  چـون خانـم مریـم ابراهیمـی آبشـور مالک ششـدانگ پـالک ۷2۷فرعی از 
56۴-اصلـی واقـع در بخش۴5کرمان با ارائه دو برگ شـهادت شـهود تصدیق 
شـده ادعـا واعـالم نمـوده اصل سـند مالکیـت پـالک اخیرالذکر کـه قبال ذیل 
ثبـت 19912صفحـه ۴23دفتر116 امالک محلی جیرفت صادر وتسـلیم شـده اسـت بعلت 
جابجـای مفقـود گردیـده واز ایـن اداره تقاضـای صدورسـند مالکیـت المثنی پـالک فوق را 
نمـوده لـذا بنـا به درخواسـت نامبـرده وبرحسـب دسـتورتبصره یک مـاده 120آییـن نامه – 
قانـون ثبـت مراتـب در یـک نوبـت آگهـی میگردد تـا چنانچه شـخص یا اشـخاصی مدعی 
انجـام معاملـه نسـبت بـه ملک مرقـوم ویا وجـود اصل سـند مالکیت مـورد ادعا نـزد خود 
مـی باشـند از تاریـخ انتشـار آگهـی )یک نوبت اسـت (ظـرف مـدت 10روز مراتب را بـا ارائه 
اصـل سـند مالکیـت یا سـند معاملـه کتبا بـه اداره ثبت اسـناد وامالک شهرسـتان جیرفت 
اعـالم نمایند بدیهی اسـت پـس از انقضای مهلت مقـرر در آگهـی )10روز(هیچگونه ادعایی 
از هیچکـس مسـموع نخواهـد بـود واین اداره وفق ضوابط و مقررات نسـبت به صدور سـند 

مالکیـت المثنـی بنام مالـک اقدام خواهـد نمـود /.م الف:3۴3
جواد فاریابی -رئیس ثبت اسناد امالک جیرفت

آگهی حصر وراثت –قلعه گنج 
شناسـنامه  دارای  حیـدر  فرزنـد  پـور  آزادی  راضیـه  خانـم    
315018۴800بشـرح دادخواست شـماره 980130مورخ 98/2/30 
محـرم   فرزنـد  اشـکوتو  آزادی  کـرم  شـادروان  داده  توضیـح 
بشناسـنامه26در تاریـخ95/3/28در شـهر--  فـوت شـده و وراثـت منحصـر 

حیـن الفـوت وی عبارتنـد/ عبارتسـت از: 
1-عمـران آزادی اشـکوتو بـه شـماره ملـی 698008۷8۴3فرزنـد کـرم )فرزند 

) متوفی 
2-مهـران آزادی اشـکوتو بـه شـماره ملـی 6980125631فرزنـد کـرم )فرزنـد 

متوفـی (
3-راضیـه  آزادی پـور بـه شـماره ملـی 315018۴800فرزنـد حیدر)همسـر 

متوفـی (
۴-خاتـون  آزادی اسـکوتو به شـماره ملـی 3160۴18200فرزند --)مادر 
متوفـی (لـذا مراتـب یـک نوبـت در روزنامـه هـای کثیـر االنتشـار محلی 
آگهـی مـی شـود چنانچـه کسـی اعتـراض دارد یـا وصیـت نامـه ای از 
متوفـی نـزد اشـخاصی باشـد ظـرف مـدت یـک مـاه از نشـر آگهـی بـه 
شـورای حـل اختـالف تقدیـم دارد و اال گواهـی صـادر خواهـد شـد و 
وصیـت نامـه ای جـز رسـمی و سـری که بعـد از ایـن موعد ابراز شـود از 

درجـه اعتبار سـاقط اسـت. 
رئیس شورای حل اختالف شماره شهرستان قلعه گنج  - م الف :230 

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

و  اراضـی  ثبتـی  وضعیـت  تکلیـف  تعییـن  قانـون  موضـوع  هیـات    
سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی-آگهی موضـوع مـاده3 قانـون و مـاده 13آئیـن نامـه 
قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی واراضی و سـاختمانهای فاقدسـند رسـمی برابررای 
شـماره139860319091000155-مورخ 98/0۷/02هیـات اول موضـوع قانـون تعیین تکلیف 
وضعیـت ثبتی اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی مسـتقردرواحد ثبتـی حوزه ثبت 
ملـک شـهر عنبـر آبـاد تصرفـات مالکانـه بالمعـارض متقاضـی خانـم جانی حـوت فرزند 
محتاج بشـماره شناسـنامه 3۴9وکـد ملـی 3591803065صادره ازایرانشـهر درششـدانگ 
یـک بـاب خانـه به مسـاحت22۷متر مربع پـالک - فرعـی از۴6- اصلی مفـروز و مجزی 
شـده از پـالک ۴6- اصلـی قطعـه یـک بخـش ۴5 کرمـان واقـع درعنبراباد شـهرک نارنج 
خریـداری از مالـک رسـمی آقـای کرامـت دبیـر محرزگردیـده اسـت.لذا بـه منظـور اطالع 
عمـوم مراتـب دردو نوبـت بـه فاصله 15روزآگهی می شـود در صورتی که اشـخاص نسـبت 
بـه صدور سـند مالکیت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند مـی توانند از تاریخ انتشـاراولین 
آگهـی بـه مـدت دومـاه اعتـراض خـود را به ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخذ رسـید، ظرف 
مـدت یـک مـاه از تاریـخ تسـلیم اعتراض،دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضایـی تقدیم 
نماینـد . بدیهـی اسـت در صـورت انقضای مـدت مذکوروعـدم وصول اعتـراض طبق مقررا 
ت سـند مالکیـت صـادر خواهدشـد ./م الف:2909-   تاریخ انتشـار نوبـت اول: 98/۷/6 – 

تاریـخ انتشـارنوبت دوم :98/۷/21
مصیب حیدریان - رئیس ثبت اسناد امالک شهرستان عنبراباد

آگهی فقدان سند مالکیت
  چـون خانـم اقـدس آزاد آور مالـک ششـدانگ پـالک 1581فرعـی از 5۷۴-

اصلـی واقـع در بخش۴5کرمـان با ارائه دو برگ شـهادت شـهود تصدیق شـده 
ادعـا واعـالم نمـوده اصـل سـند مالکیـت پـالک اخیرالذکـر که قبـال ذیل ثبت 
1161صفحـه 16دفتـر10 امـالک محلـی جیرفت صادر وتسـلیم شـده اسـت بعلـت جابجای 
مفقـود گردیـده واز ایـن اداره تقاضای صدورسـند مالکیت المثنی پالک فـوق را نموده لذا بنا 
به درخواسـت نامبرده وبرحسـب دسـتورتبصره یک ماده 120آیین نامه – قانون ثبت مراتب 
در یـک نوبـت آگهـی میگردد تا چنانچه شـخص یا اشـخاصی مدعی انجام معامله نسـبت 
بـه ملـک مرقـوم ویـا وجـود اصـل سـند مالکیت مـورد ادعـا نزد خـود مـی باشـند از تاریخ 
انتشـار آگهـی )یـک نوبـت اسـت (ظـرف مـدت 10روز مراتـب را بـا ارائه اصل سـند مالکیت 
یـا سـند معاملـه کتبا بـه اداره ثبت اسـناد وامـالک شهرسـتان جیرفت اعـالم نمایند بدیهی 
اسـت پـس از انقضای مهلت مقـرر در آگهی )10روز(هیچگونه ادعایی از هیچکس مسـموع 
نخواهـد بـود وایـن اداره وفـق ضوابط و مقررات نسـبت به صدور سـند مالکیـت المثنی بنام 

مالـک اقدام خواهـد نمـود /.م الف:3۴1
جواد فاریابی -رئیس ثبت اسناد امالک جیرفت

آگهی حصر وراثت –قلعه گنج
دادخواسـت  دارای شناسـنامه 25۷بشـرح  فرزنـد حسـین  پـور  پیکـر  آقـای محمـد    
شـماره 980۴10 مـورخ 98/6/26 توضیـح داده شـادروان حسـن پیکـر پـور فرزنـد محمـد 
بشناسـنامه11۴در تاریـخ98/6/1۷در شـهرجیرفت فوت شـده و وراثـت منحصر حین الفوت 

وی عبارتنـد/ عبارتسـت از: 
1-علی پیکر پور فرزند حسن به شماره ملی 6980008013)فرزند متوفی (

2-فاطمه  پیکر پور فرزند حسن به شماره ملی 6980008021)فرزند متوفی (
3-منیره پیکر پور فرزند حسن به شماره ملی 698000۷998)فرزند متوفی (
۴-زینب  پیکر پور فرزند حسن به شماره ملی 6980008031)فرزند متوفی (
5-زهرا پیکر پور فرزند حسن به شماره ملی 698012۴59۴)فرزند متوفی (

6-محسن  پیکر پور فرزند حسن به شماره ملی 6980110306)فرزند متوفی (
۷-حسین  پیکر پور فرزند حسن به شماره ملی 69800۷3958)فرزند متوفی (

8-محمد پیکر پور فرزند حسین به شماره ملی 3160259661)پدرمتوفی (
9-دوماهـان پیکـر پور فرزند --- به شـماره ملـی 31602599۷8)مادر متوفـی (10-خاتون گنجی فرزند 

شـهریار به شـماره ملی 3160263010)همسرمتوفی (
لـذا مراتـب یـک نوبت در روزنامه های کثیر االنتشـار محلی آگهی می شـود چنانچه کسـی اعتـراض دارد 
یـا وصیـت نامـه ای از متوفـی نـزد اشـخاصی باشـد ظرف مـدت یک مـاه از نشـر آگهی به شـورای حل 
اختـالف تقدیـم دارد و اال گواهـی صـادر خواهد شـد و وصیت نامه ای جز رسـمی و سـری که بعـد از این 

موعد ابراز شـود از درجه اعتبار سـاقط اسـت. 
رئیس شورای حل اختالف شماره شهرستان قلعه گنج  - م الف :231 

ک
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نماینــده مــردم جیرفــت و عنبرآبــاد در مجلــس 
شــورای اســالمی گفــت: کشــورهای عربــی بایــد 
بداننــد کــه دیــر یــا زود آمریــکا آنهــا را کنــار مــی زنــد 

ــود. ــد ب ــا نخواه ــرای آنه ــی ب ــتیبان مطمئن و پش
پــور  یحیــی کمالــی  آرمــان؛  راه  بــه گــزارش 
ــس  ــاد در مجل ــت و عنبرآب ــردم جیرف ــده م نماین
ــپ  ــت ترام ــه موافق ــاره ب ــا اش ــالمی ب ــورای اس ش
ــه منظــور حفاظــت  ــرای اعــزام نیــروی نظامــی ب ب
از عربســتان گفــت: آمریــکا بــه دنبــال منافــع 
ــکا  ــزی را آمری ــر چی ــت و ه ــه اس ــود در منطق خ
ــزود:  ــد.وی اف ــی کن ــب م ــد آن را تعقی ــت کن تقوی
ــادرات  ــت از ص ــرای حفاظ ــتان ب ــه عربس ــی ک وقت
تقاضــای  اش  نفتــی  هــای  جایــگاه  و  نفــت 
کمــک کــرد، بالفاصلــه آمریــکا بــه جــای اینکــه از 
ــر  ــه اگ ــرد ک ــالم ک ــد، اع ــت کن ــش حمای هم پیمان
ــا  ــه م ــش را ب ــد پول ــم ، بای ــک کن ــما کم ــه ش ب
ــتر  ــکا بیش ــرد: آمری ــوان ک ــور عن ــی پ بدهید.کمال
بــه دنبــال جنــگ روانــی از یــک طــرف و از طــرف 
ــه  دیگــر مشــغول کــردن کشــورهای دنیــا اســت، ب
دلیــل خیانــت هایــی کــه آمریــکا در اقصــی نقــاط 
فراکســیون  می دهد.عضــو  انجــام  خاورمیانــه 
مســتقلین مجلــس بــا بیــان اینکــه برخــی از 
ــد  ــکا نمی توان ــد آمری ــد بدانن ــی بای کشــورهای عرب
ــرد:  ــح ک ــد، تصری ــا باش ــرای آنه ــوی ب ــتوانه ق پش
ــول داشــته باشــند؛  ــا پ ــه آنه ــی ک ــا زمان ــکا ت آمری
رفیقشــان اســت و وقتــی نداشــته باشند،کنارشــان 

ــذارد. ــی گ م

کشورهای عربی 
بدانند آمریکا پشتیبان 

مطمئنی نیست

خبر

پرداخت تسهیالت به مالکان 
مسکونی واقع در بافت های فرسوده

اعطای تسهیالت ارزان قیمت برای 
کشت یا فرآوری گیاهان دارویی

2 تن مواد غذایی فاسد 
در عنبرآباد معدوم شد 

قرارخواهـد گرفـت. متقاضیـان 
متقاضیـان برای دریافت تسـهیالت سـاخت در 
بافـت هـای فرسـوده در مرحلـه اول بـا مراجعه 
در  خـود  ملـک  بـودن  واقـع  از  شـهرداری  بـه 
بافـت فرسـوده و ناکارآمداطمینـان حاصل کنند.

مرحلـه بعـد بـا مراجعـه بـه سـامانه تسـهیالت 
مـدارک  بارگـذاری  بـا  نوسـازی  و  بهسـازی 
و  سـاختمان  شناسایی،سـندمالکیت،پروانه 
اسـتعالم وقـوع ملک درسـامانه بافـت ناکارآمد 
شـهری ثبـت نـام وکدرهگیـری دریافـت کننـد. 
درپایـان مالکیـن پـس از مراجعه بـه ادارات راه 
وشهرسـازی شهرسـتان های مربوطه و مطابقت 
مـدارک بـه بانـك مسـكن معرفـی خواهنـد شـد.

متقاضیانـی که قصد اسـتفاده از این تسـهیالت 
را دارنـد مـی تواننـد بـا مراجعـه به شـعب بانک 
ایـن  پرداخـت  مقـررات  و  قوانیـن  از  مسـکن 

تسـهیالت اطالعـات کافـی را کسـب کننـد

کشــاورزی  بانــک  مدیرعامــل 
کشــور گفــت: »بانــک کشــاورزی 
فــرآوری  یــا  کشــت  بــرای 
اســتان  در  دارویــی  گیاهــان 
پرداخــت  ارزان قیمــت  تســهیالت  کرمــان 

. » می کنــد
بــه گــزارش روابــط عمومــی اســتانداری کرمان 
در نشســت اســتاندار کرمــان و مدیرعامــل 
تهــران، حمایت هــای  در  بانــک کشــاورزی 
بانــک کشــاورزی بــرای رونــق تولیــد در اســتان 

ــد. ــی ش ــان بررس کرم
ــتاندار  ــی اس ــواد فدای ــد ج ــت محم در نشس
بانــک  بــا خدارحمــی مدیرعامــل  کرمــان 
کشــاورزی کشــور در تهــران، مقــرر شــد بانــک 
کشــاورزی در صــدور تسویه حســاب بــرای 
شــرکت بم خــودرو بــا توجــه بــه پرداخت هــای 

صــورت گرفتــه توســط شــرکت مزبــور تســریع 
ایــن  مصوبــات  توضیــح  در  نماید.فدایــی 
»بانــک کشــاورزی  کــرد:  اظهــار  نشســت 
ــات  ــرکت لبنی ــه ش ــهیالت ب ــت تس ــا پرداخ ب
ــزار  ــت ه ــع بیس ــاد مجتم ــرای ایج ــان ب چوپ
ــز مورســیا« و احــداث کارخانجــات  راســی »ب
ــوب اســتان کرمــان  ــی در جن ــد مــواد لبن تولی

ــرد«. ــت ک موافق
مدیرعامــل بانــک کشــاورزی نیــز بیــان کــرد: 
»بانــک کشــاورزی بــرای پرداخــت تســهیالت 
گلخانه هــای  احــداث  بــرای  ارزان قیمــت 
موضــوع  ایــن  در  و  دارد  آمادگــی  مــدرن 

محدودیتــی وجــود نــدارد«.
وی گفــت: »همچنیــن ایــن بانــک بــرای 
کشــت یــا فــرآوری گیاهــان دارویی تســهیالت 

ارزان قیمــت پرداخــت می کنــد«.

جیرفــت - ایرنــا - 2 تــن مــواد 
غذایــی فاســد و تاریــخ مصــرف 
گذشــته در شهرســتان عنبرآبــاد 

کشــف و معــدوم شــد. 
رئیــس شــبکه بهداشــت شهرســتان عنبرآباد 
ــگار  ــا خبرن ــو ب ــت و گ ــنبه در گف روز پنجش
ــد بازرســان بهداشــت  ــزود: در بازدی ــا اف ایرن
ســطح  فروشــی های  عمــده  از  محیــط 
شــهر 2 هــزار کیلوگــرم مــواد غذایــی تاریــخ 

ــد. ــدوم ش ــف و مع ــته، کش ــرف گذش مص
کارشناســان  افــزود:  علیــدادی  محمــد 
بــه  شهرســتان  ایــن  محیــط  بهداشــت 
ــح و عصــر  ــت صب صــورت مســتمر در 2 نوب
اغذیــه  و  رســتوران ها  فروشــگاه ها،  از 

می کننــد. بازدیــد  فروشــی ها 
رئیــس شــبکه بهداشــت عنبرآبــاد از برخــورد 

جــدی بــا متخلفــان خبــر داد و افــزود: 
ــت  ــردم در اولوی ــی م ــالمت غذای ــن س تامی
و  بــوده  بهداشــت  شــبکه  برنامه هــای 
ــن  ــط ای ــت محی ــی بهداش ــای بازرس تیم ه
بــه صــورت منظــم در ســطح  مجموعــه 

شهرســتان فعــال هســتند.
ــردم در صــورت مشــاهده هــر  ــت: م وی گف
گونــه تخلــف بهداشــتی، مــورد را بــه شــماره 
ــن  ــا در کمتری ــد ت ــزارش دهن ــن 190 گ تلف

ــن رســیدگی شــود. ــان ممک زم
ــواد  ــن م ــزار و 600 ت ــز یکه ســال گذشــته نی
غذایــی فاســد و تاریــخ مصــرف گذشــته در 

ــن شهرســتان کشــف و معــدوم شــد. ای
ــه 260  ــاد در فاصل ــتان عنبرآب ــز شهرس مرک
کیلومتــری جنــوب کرمــان واقــع شــده 

ــت. اس

روزنامه پیام ما
بررسی کرد: مدیریت آب های مرزی کشور فاقد ردیف اعتباری بودجه است.

روزنامه حکمت بافت
خبر داد: بزودی نخستین یادواره شهدای عشایری استان کرمان برگزار می 

شود.

پـارک گردشـگری  گفـت:  کرمـان  شـهردار 
اسـت کـه  هکتـار   100 وسـعت  بـه  کرمـان 
و  می کنـد  طـی  را  خـود  طراحـی  مراحـل 
احتمـاال از اواخـر سـال عملیـات اجرایـی آن 
را بتوانیـم شـروع کنیـم کـه پـارک متفاوتـی 
در حـوزه جنـوب شـرق کشـور خواهـد بـود. 
کرمـان،  از  فـارس  خبرگـزاری  بـه گـزارش 
فریـدون فعالی سرپرسـت میـراث فرهنگی، 
گردشـگری و صنایـع دسـتی اسـتان کرمان 
امروز در همایش فعاالن صنعت گردشـگری 
اسـتان با حضـور وزیر میـراث فرهنگی اظهار 
داشـت: اولیـن هفتـه گردشـگری از اسـتان 
کرمـان آغـاز شـده اسـت.وی بیـان داشـت: 
کرمـان را می تـوان نقطـه عطـف گردشـگری 
ایـران دانسـت، ظرفیت هـای بسـیار خوبـی 
دارد، قبـل از حضـور در ایـن اسـتان تصـور 
مـن از کرمـان چیـز دیگـری بـود و بـه خـود 

افتخـار می کنـم کـه در ایـن اسـتان فعالیت 
و خدمـت کنـم.

شهر تاریخی کرمان یکی از مقاصد 
اصلی سفر در کشور است

هتـل  جامعـه  رئیـس  حمـزه زاده  جمشـید 
داران ایران گفت: توسـعه صنعت گردشـگری 
بـه صراحت و روشـنی مورد تاکیـد رهبری و 
اهتمـام رئیـس جمهور، روسـای قوا اسـت.

وی ادامه داد: اسـتان کرمان و شـهر تاریخی 
کرمـان یکی از مقاصد اصلی سـفر در کشـور 
بـه  بـا توجـه  و  بـه همیـن دلیـل  اسـت و 
جایـگاه اسـتان در بحث صنعت گردشـگری 
بـدون تردیـد می توانـد از محورهای توسـعه 
ویـژه  اهمیـت  و  گیـرد  قـرار  اسـتان  ایـن 
بایـد بـرای آن قائـل شـد.حمزه زاده افـزود: 
درخواسـت های بخـش خصوصـی از دولـت 

و  خصوصـی  بخـش  تقویـت  مجلـس،  و 
و  هـای گردشـگری  تشـکل  توانمندسـازی 
دادن جایـگاه مناسـب بـه آنهـا اسـت، هـم 
و هـم  توسـعه  برنامـه ششـم  در  مجلـس 
وزیـر میراث فرهنگـی ابالغیه ای داشـتند که 
بخشـی از کارهـای اجرایـی بـه تشـکل های 
گردشـگری واگذار شـود.رئیس جامعه هتل 
ایـران گفـت: از چالش هـای صنعـت  داران 
هتـل داری، مالیات هـای سـنگین، عـوارض 
سـنگین شـهرداری و تامین اجتماعی است، 
بـا همـت وزیـر میـراث فرهنگـی معافیـت 
افـزوده  ارزش  بـر  مالیـات  درصـدی   100
تاسیسـات گردشـگری را داشـتیم و مقـرر 
شـد تمـام هتل هـا از مالیـات ارزش افـزوده 
معـاف شـوند کـه در کمیسـیون اقتصـادی 
کلیـات آن تصویـب شـد، امـا با تغییـرات در 
سـطح کمیسـیون، هتل هـای ۴ و 5 سـتاره 
انتظـار  نشـدند،  و مشـمول  اسـتثنا شـدند 

اسـت نماینـدگان کمـک کننـد.

احداث پارک گردشگری در کرمان
مهـران عالـم زاده شـهردار کرمان گفـت: برای 
شـهر پایـدار باید با اقتصـاد پایـدار آن را اداره 
کـرد، کرمـان بـه دلیـل ظرفیت هـای متعـدد 
فرهنگـی و تاریخـی از برنامه هـای اصلی آن 
حـوزه گردشـگری اسـت و باید توجـه جدی 
بـه آن شـود.وی بیـان داشـت: در شـهرداری 
کرمان سـعی شـد رویـداد محـوری به عنوان 
برنامه هـا در دسـتور کار باشـد، ظرفیت هـای 

خوبـی در حـوزه تاریخـی و فرهنگـی داریـم، 
حـدود ۴0 درصـد ظرفیت هـای گردشـگری 
و  اسـت  فرهنگـی  حـوزه  در  بین المللـی 
بـود. بی تفـاوت  آن  بـه  نسـبت  نمی تـوان 

شـهردار کرمـان بـا بیـان اینکـه جشـنواره 20 
تـا 20 را بـه مـدت یـک مـاه در شـهر کرمـان 
از  هـم  را  خوبـی  اثرگـذاری  کـه  داشـتیم 
آموزش هـای  افـزود:  بودیـم،  شـاهد  آن 
شـهروندی راهنمای گردشـگری را در دستور 
از  کـرد:  خاطرنشـان  داریم.عالـم زاده  کار 
اقدامـات خـوب در کرمان، پارک گردشـگری 
اسـت کـه  هکتـار   100 وسـعت  بـه  کرمـان 
و  می کنـد  طـی  را  خـود  طراحـی  مراحـل 
احتمـاال از اواخـر سـال عملیـات اجرایـی آن 
را بتوانیـم شـروع کنیـم کـه پـارک متفاوتـی 
در حوزه جنوب شـرق کشـور خواهـد بود.وی 
افـزود: حوزه گردشـگری مسـیر خـود را دارد 
پیـدا می کنـد، به نظـر می رسـد شـهرداری ها 
در حـوزه گردشـگری بایـد سـاختارمندانه تر 
کار کننـد و مدیریـت حـوزه گردشـگری در 
سـاختار سـازمانی شـهرداری و یـا سـازمان 
گردشـگری در کالنشـهرها داریـم کـه حـوزه 
و  همسـو  اسـتان ها  مراکـز  گردشـگری 
رود.وی  پیـش  هماهنـگ  و  سـاختارمند 
خاطرنشـان کـرد: نیـاز بـه حمایـت ویـژه از 
کشـور داریم کـه بعضـی از عقب ماندگی های 
حوزه گردشـگری اسـتان و شـهر کرمـان را با 

سـرعت بیشـتر پیـش ببریـم.

آغاز عملیات اجرایی احداث پارک 
گردشگری کرمان از اواخر امسال

سراسری

استانی

یکـی  گردشـگری  اکنـون  هـم  زیـرا  شـود،  خارجـی 
اسـت  کشـور  اقتصـادی  هـای  زمینـه  ارزآورتریـن  از 
گردشـگرانی  سـوی  بـه  را  گردشـگری  بـازار  بایـد  و 
کنیـم. بـاز  هسـتند  جذابیـت  و  سـفر  ارزانـی  پـی  در 

رونق اقتصاد مقاومتی با استفاده 
از پتانسیل های گردشگری

وی بـا اشـاره به اینکه کرمان در زمینـه ثبت آثار جهانی در 

کشـور رکـورد دار اسـت گفـت: در کنار این آثـار منحصر 
بـه فـرد کـه میتـوان بـه ارگ بـم، بـاغ شـاهزاده، کویر 
لـوت، قناتهـا، گلیـم شـریکی پیـچ و روسـتای میمنـد 
اشـاره کـرد ده هـا اثـر تاریخـی دیگـر نیز وجـود دارند 

کـه قابلیـت ثبـت جهانـی دارنـد ماننـد بـازار کرمـان، 
ارگ رایـن، تپـه هـای کنـار صنـدل و دهها اثـر دیگر که 
بایـد توسـط متولیان امر به گردشـگران معرفی شـوند.

موسـوی بـر حفـظ بافـت تاریخـی شـهر کرمـان تاکید 
بافـت  همیـن  کنـار  در  کرمـان  بـازار  گفـت:  و  کـرد 
بناهـای  ایـن  بایـد  و  اسـت  هویـت  دارای  تاریخـی 
مرمـت و تغییـر کاربـری داده شـود و زمینـه حضـور 
گردشـگران در آنهـا فراهـم شـوند امـا مهمتریـن نکتـه 
اسـت. گـذاران  سـرمایه  از  حمایـت  و  شناسـاندن 

کاروانسـراها مرمت می شوند
و  کرمـان  در  تاریخـی  باغ هـای  مرمـت  بـه  وی 
گفـت:  و  کـرد  اشـاره  للـه  بـاغ  همچـون  بناهایـی 
صنعـت  توسـعه  بـرای  امکانـات  تمـام  از  بایـد 
کنیـم. اسـتفاده  کرمـان  اسـتان  در  گردشـگری 

کاروانسـراهای  همـه  مرمـت  بـه  همچنیـن  وی 
مرمـت  گفـت:  و  کـرد  تاکیـد  کرمـان  بـازار  در  موجـود 
دارد. قـرار  ویـژه  کار  دسـتور  در  کاروانسـراها  ایـن 

شـهرداری از تقویت جاذبه های گردشگری 
می کند حمایت 

شـهردار کرمـان اظهارداشـت: شـهرداری در راسـتای 

کرمـان  شـهر  هـای  جاذبـه  تقویـت  و  توسـعه 

توجـه  و  داد  خواهـد  انجـام  را  الزم  همکاری هـای 

ویـژه ای بـه خصـوص در بافـت تاریخـی شـهر کرمان 

انجام شـده اسـت. سـید مهـران عالـم زاده بیان کرد: 

کار کف سـازی و بدنه سـازی بازار توسـط شـهرداری 

و بـا نظـارت فنـی میـراث فرهنگـی انجـام می شـود.

وی افـزود: ایـن اقـدام موجـب احیـای بـازار و ایجاد 

زمینـه هـای بیشـتر برای توسـعه گردشـگری و شـهر 

کرمـان خواهـد شـد و همـان طـور کـه در سـال های 

اخیـر مشـاهده کرده ایم؛ کرمان در حال تبدیل شـدن 

بـه یکی از مقاصد اصلی گردشـگری در کشـور اسـت.

کرمـان گام هـای بلنـدی در مسـیر رسـیدن بـه شـهر 

تـوان  مـی  دارد کـه  رو  پیـش  آل گردشـگری  ایـده 

تاریخـی،  بافـت  احیـای  بـازار،  کامـل  احیـای  بـه 

احیـای میـدان ارگ، بـاغ هرنـدی، بـاغ کالنتـر، بـاغ 

بیـرم آبـاد، کاروانسـرای هـای متعـدد بـازار و ایجـاد 

کـرد. اشـاره  دسـتی  صنایـع  متشـکل  بـازار  یـک 

وی با اشـاره به اینکه کرمان در زمینه 
ثبت آثار جهانی در کشـور رکورد دار 

اسـت گفت: در کنار این آثار منحصر 
به فـرد که میتوان به ارگ بم، باغ 
شـاهزاده، کویر لوت، قناتها، گلیم 

شـریکی پیچ و روستای میمند اشاره 
کرد ده ها اثـر تاریخی دیگر نیز وجود 

دارند کـه قابلیت ثبت جهانی دارند 
ماننـد بازار کرمان، ارگ راین، تپه های 

کنار صنـدل و دهها اثر دیگر که باید 
توسـط متولیان امر به گردشگران 

شوند. معرفی 
موسـوی بر حفظ بافت تاریخی شهر 

کرمـان تاکید کرد و گفت: بازار کرمان 
در کنـار همین بافت تاریخی دارای 

هویت اسـت و باید این بناهای مرمت و 
تغییر کاربری داده شـود و زمینه حضور 

گردشـگران در آنها فراهم شوند اما 
مهمترین نکته شناسـاندن و حمایت از 

است. سرمایه گذاران 

نگرانی های دوست داران میراث فرهنگی به دلیل از اولویت خارج شدن طرح احیاء و مرمت بخش های در حال تخریب و یا متروک 
بازار کرمان این روزها افزایش یافته است

بازسازی بازار کرمان از اولویت میراث خارج شد
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آوای محلی   / کیوان براهان        

ُمو َاَرم آبال َدواُرن، َاگه تاِهستی بیا
َتک وَتنها تو ِخیاُرن، َاگه تاِهستی بیا

َاگه داَیت ناهِلِتت نامَوی ِدگه گَُور ُمو بیای
آکه رو َور سبزواُرن، َاگه تاهستی بیا

کارِ ُمو َخی تو طرف، به َمِید ابوالفضل ُجور َابو
َبد همه ی ِایی کار و باُرن، َاگه تاهستی بیا

َاگه َنت دیسُتم عزیز، َپسین ُجِمه  پای کُنار
ُمن َایام ُبهَنی مزاُرن، َاگه تاهستی بیا
کوِل ُمو کولِن، ِبدی ُمو حتمًا آتی ایام
َخی ِسجل اول گداُرن، َاگه تاهستی بیا

شاعر :  محمد بخشی

تهاری کمِته بو سی کن چطو ُبشک سحر وازن
بنند آهی ِبکش ای دل تو که آِهت ُپر ای رازن
تلنگ مال تواری َیه و چورو هی هیی هستن
بزن شیر هلوهالو که ِخب چنِگ دُلم سازن

حصیِل جانمازِ تو تمامی کاِل ُامیدن
بگو نصر من اللهی تو که روحت به پروازن

َادیدوم تو ِچِشت َارِسن ، َادونم که دلت تنگن
خبر دارم شهید تو هما سرباز جانبازن

ُپُلن آ نو گِل یاسی که تو باغ محل هسته
بجای یاِو پای گل تمامی خوِن سربازن

آ که خون ُبش مودی کمی ای سینه هم تاون
چطورن که چشوِن آ َتِل خوُنن ِاتو ناِزن

ِگرهِن مشِت سفت ای توار و ُهرِم تکبیرن
دیار شهسوارون َای نوم و تواری سرافرازن

شاعر :  حبیب میرزایی تمگران

شکیلو خوشگلو خوشپوشو هم ُجن
که  بی  تو  ناسگِه  حتی  خیاُبن

ِچُشوم تا تو ِچِشت کَُو ُدوش َزردَه
شناخُتم َبی تو َای ُروِی دوُروشُمن

شاعر :  پرویز خسروی )پنجلوک( 

باغ های دلفارد در محاصره مگس مدیترانه ای
بیشترین میزان آلودگی در منطقه دلفارد گزارش شده و جهاد کشاورزی برای ادامه مبارزه به پول نیاز دارد

آفـت مگـس مدیترانـه ای در جنـوب اسـتان کرمـان   
ایـن روزهـا بـه کابوس کشـاورزانی تبدیل شـده کـه برای 
رونـق تولیـد و ارزآوری یـک سـال در گرمـای تابسـتان 
بودند.نگرانـی کشـاورزان  محصـول  برداشـت  انتظـار  در 
از هجـوم آفـت مگـس مدیترانـه ای در شـمال اسـتان 
کرمـان هنـوز برطرف نشـده و تالش برای مهـار این آفت 
ادامـه دارد امـا در جنـوب اسـتان مدتهاسـت کشـاورزان 
بـا چالـش عمـده ای در مقابـل ایـن آفـت مواجـه شـده 
انـد.در ایـن بخـش از اسـتان کرمـان کـه به قطـب تولید 
انـواع محصوالت کشـاورزی شـهرت دارد 80 هـزار هکتار 
بـاغ میـوه وجـود دارد کـه 33 هـزار هکتـار آن شـامل 
باغهـای مرکبات می شـود و سـاالنه ۴ میلیـون تن انواع 
محصـوالت کشـاورزی برداشـت و راهی بـازار مصرف می 

شود.

10 هزار هکتار باغ در جنوب کرمان به آفت 
آلوده شده است

امـا سـال 95 بـود کـه نخسـتین کلونـی هـای آفتـی بـه 
در جنـوب کرمـان مشـاهده  ای  مدیترانـه  نـام مگـس 
شـد، اینکـه ایـن آفـت چگونـه بـه ایـن بخـش از کشـور 
راه پیـدا کـرده هیـچ اطـالع دقیقی در دسـت نیسـت.اما 
طبـق بررسـی های صورت گرفته نخسـتین گـزارش ها از 
وجـود این آفـت در ایران به سـال 135۴ برمی گردد و از 
آن زمـان تاکنـون وجود آفت در اسـتانهای فارس، تهران، 
مازندران و خراسـان رضوی گزارش شـده اسـت.در سـال 
جـاری نیـز کلونـی هایـی از این آفـت در گلبـاف، ماهان 
و برخـی از شـهرهای شهرسـتان کرمـان نیـز مشـاهده 
و موجـب بـروز خسـارت شـده اسـت.این آفـت نوعـی 
مگـس بـا چرخه زندگـی متعدد در طول سـال اسـت که 
بـا هجـوم بـه درختان میوه تخـم های خـود را درون این 
میـوه هـا مـی گـذارد و چنـد روز بعد میـوه ای کـه آماده 
برداشـت بـود در حالیکـه ظاهـر خوبـی دارد امـا از داخل 
بـه کلـی تخریب می شـود. حـاال به گفته مسـئوالن جهاد 
کشـاورزی جنـوب کرمـان 10 هـزار هکتار از بـاغ های این 
منطقـه آلـوده شـده و بـه دلیـل شـیوع و تکثیر گسـترده 
آفـت باقیمانـده بـاغ ها نیـز در معـرض خطر قـرار دارند.

در ایـن میـان مسـئوالن از ردگیری و مبارزه بـا آفت خبر 
مـی دهنـد امـا در عمـل وقتی با کشـاورزان بـه خصوص 
در بخـش دلفـارد صحبت مـی کنیم، اکثر این کشـاورزان 
از خسـارت عمـده بـه محصوالت خبـر مـی دهند.یکی از 
کشـاورزان دلفـارد بـه نـام میثـم علیخانـی اظهارداشـت: 
هـر سـال میـزان قابل توجهـی محصـول باغی برداشـت 
و بـا توجـه بـه کیفیـت مطلـوب محصوالت بخـش عمده 
آن هـا بـه کشـورهای حاشـیه خلیـج فـارس صـادر مـی 
شـد امـا در سـال جـاری میـوه هـا بـر روی درختـان از 

بیـن رفته اسـت.
وی مـی گویـد: در اکثـر باغ هـا این مگس وجـود دارد و 

کافـی اسـت یکـی از ایـن حشـرات روی میـوه هـا تخم 
ریـزی کنـد ظـرف چنـد روز میوه بـه کلی از بیـن می رود 

و غیـر قابل برداشـت می شـود.
وی مـی افزایـد: کارشناسـان جهـاد وسـیله هایـی زرد 
رنـگ را بـه درختـان آویـزان کردنـد امـا ایـن کار هـم در 

کنتـرل آفـت هیـچ تاثیـری نداشـت.

 اقتصاد »کشاورزمحور« جنوب کرمان نیاز 
به حمایت دارد

زهـرا قاسـمی کـه یک کشـاورز اسـت  گفـت: تنهـا منبع 
درآمـد مـا همیـن میـوه ها اسـت کـه بـه دلیـل کیفیت 
مطلـوب آنهـا را صـادر مـی کردیـم امـا عمـال در سـال 
جـاری حتـی محصـوالت جالیـزی نیـز در حـال آلـوده 
شـدن بـه این آفت هسـتند و از مسـئوالن مـی خواهیم 
در اسـرع وقـت بـرای کنتـرل و از بیـن بـردن مگـس 
مدیترانـه ای اقـدام کننـد در غیـر این صـورت هیچ منبع 
درآمـدی بـرای مـردم باقـی نخواهـد ماند.سـحرمحمد 
تقـی زاده یکـی از کارشناسـان گیـاه پزشـکی در اسـتان 
کرمـان اسـت کـه در خصـوص ایـن آفـت مـی گویـد: 
ایـن آفـت همـان طور کـه از نامش پیداسـت در اسـتان 
کرمـان غیـر بومـی سـت امـا قـدرت تخریبی بیـن 60 تا 
100 درصـد در بیـن اکثـر میـوه های سردسـیری و حتی 
محصـوالت جالیـزی دارد.وی تصریـح کـرد: ایـن آفـت 
قرنطینـه ای اسـت و بایـد بالفاصلـه طـرح هـای مبارزه 
بـا آن شـروع شـود و همکاری کشـاورزان در ایـن زمینه 
بسـیار مهـم و موثـر اسـت در غیـر ایـن صـورت چرخـه 
زندگـی مگـس ادامـه مـی یابـد و بـه محصـوالت سـال 
بعـد مـی رسـد.محمد تقـی زاده ادامـه داد: تلـه گـذاری 

مهمتریـن راه مقابلـه با آفت اسـت در این روش از سـه 
مـاده تـری مدلـور، بولور و فیمی لور اسـتفاده می شـود 
همچنیـن روش دیگـر طعمـه پاشـی مـی باشـد کـه از 
پروتئیـن هـای هیدرولیـزات اسـتفاده مـی شـود که هر 
دو روش نیـز در مهـار آفـت موثـر بـوده اسـت. ی گفت: 
کشـاورزان نبایـد دلسـرد شـوند و در صـورت وجـود این 
آفـت بایـد بالفاصله میـوه های خراب شـده را از درخت 
جـدا کـرده و خـارج از بـاغ در عمـق یـک متـری زمیـن 
معـدوم و زیـر خـاک مدفـون کننـد.وی گفت: چـون در 
پاییـز شـاهد پیـک جمعیتـی مگـس خواهیـم بـود در 
صـورت عـدم مبارزه بـا آفت به سـادگی به مرکبـات نیز 
منتقـل مـی شـود و خسـارتها را بیشـتر مـی کند.ظاهـرا 
ایـن مگـس در سـالهای قبـل بـه صـورت کامـال محدود 
در جنـوب کرمـان وجـود داشـته امـا در سـال جـاری 
جمعیـت آفـت دچـار طغیـان شـده اسـت و کشـاورزان 

نیـز همـکاری مطلوبـی برای امحـاء میوه هـای آلوده به 
آفـت انجـام نمـی دهند. 

جهاد کشاورزی جنوب کرمان 
نیاز به تامین اعتبار دارد

کشـاورزی  جهـاد  سـازمان  رئیـس  برخـوری،  سـعید 
جنـوب اسـتان کرمـان در گفتگـو بـا مهـر اظهارداشـت: 
کشـاورزان  سـازی  آگاه  بـرای  متعـددی  کارگاه هـای 
انجـام شـده و طرحهـای مبـارزه بـا آفـت نیـز در حـال 
معـدوم  بـرای  امـا همـکاری کشـاورزی  اسـت  انجـام 
کـردن آفـت بسـیار مهـم اسـت.وی افـزود: وجـود ایـن 
آفـت در 10 هـزار هکتـار بـاغ رد گیـری شـده اسـت و 
ایـن خطـر وجـود دارد در صـورت عـدم مبارزه بـه موقع 
کشـاورزی  وی  یابـد.  افزایـش  آلودگـی  میـزان  ایـن 
را در جنـوب کرمـان بسـیار مهـم دانسـت و بیـان کـرد: 
بخـش قابـل توجهـی از ایـن محصـوالت هر سـال روانه 
کشـورهای مختلـف مـی شـود و مـی تـوان بـه تولیـد 
محصـوالت کشـاورزی  انـواع  تـن  میلیـون   ۴ سـاالنه 

مرغـوب در ایـن منطقـه اشـاره کـرد.
برخـوردی افـزود: اختصـاص اعتبـار فـوری بـرای تامین 
اقـالم مـورد نیـاز بـرای مبارزه با آفت بسـیار جدی اسـت 
و از کشـاورزان هـم مـی خواهیم باغ های خـود را مقابل 

شـیوع آفـت ها بیمـه کنند.
نکتـه جالـب توجه اینکـه با وجـود خطرات باالی شـیوع 
ایـن آفـت از سـوی دولت طی سـه سـال ابتدایی شـیوع 
آفـت بودجـه ای بـرای مبـارزه بـا مگـس مدیترانیـه ای 
در نظـر گرفتـه نشـده اسـت.برخوری می گویـد: حداقـل 
بـه ۴0 میلیـارد ریـال اعتبـار بـرای مهـار کامـل آفـت نیاز 

دارد وجود 
گفتـه مـی شـود بیشـترین میـزان آلودگـی هـم اکنـون 
در منطقـه دلفـارد در جنـوب کرمـان گزارش شـده اسـت 
و اکثـر بـاغ هـا بـه مگـس مدیترانـه ای آلوده شـده اند. 
مگـس مدیترانـه ای یـک آفـت هجومی اسـت و در دنیا 
بـه عنـوان یکـی از خسـارت بـار تریـن عوامـل در بخـش 

کشـاورزی شـناخته شـده است.

گزارش
مهر

رنا
 ای

س:
عک

وزیر میراث فرهنگی:
۱۸ میلیارد تومان به استان 

کرمان اختصاص می یابد

 وزیــر میــراث فرهنگــی، گردشــگری و صنایــع دســتی گفــت: 18 میلیارد تومان در ســفر 
کرمــان در نظــر گرفتــه ایــم کــه بخشــی از آن در زمینــه بافــت تاریخــی شــهر کرمــان 
اختصــاص پیــدا مــی کنــد. علــی اصغــر مونســان در دیــدار بــا نماینــده ولــی فقیــه در 
اســتان کرمــان گفــت: امیدواریــم ایــن ســفر بــه گســترش گردشــگری در کرمــان کمک 
کنــد چراکــه ایــن اســتان یکــی از قطــب هــای تاریخــی کشــور محســوب مــی شــود.

ــا بیــان ایــن مطلــب کــه ظرفیــت هــای مختلــف و متنوعــی در کرمــان وجــود  وی ب
دارد، اظهــار داشــت: گردشــگری در کشــور علــی رغــم وجــود تحریــم هــا و فشــارهای 
دشــمنان، در حــال فعالیــت و پیشــرفت اســت از طــرف دیگــر گردشــگری ایــران در 
زمینــه هــای تاریخــی، طبیعــت گــردی و غیــره دارای تنــوع زیــادی اســت.وزیر میــراث 
فرهنگــی، گردشــگری و صنایــع دســتی بــا اشــاره به اینکــه در صــورت فعال بــودن حوزه 
گردشــگری، ســایر حــوزه هــا در جامعــه نیــز رو بــه جلــو حرکــت مــی کنــد، تصریــح 
کــرد: یکــی از خصوصیــات گردشــگری ایجــاد اشــتغال اســت کــه بــا حداقــل ســرمایه 
گــذاری مــی تــوان شــغل ایجــاد کنیــم تــا جایــی کــه بــا 50 میلیــون تومــان بــرای یــک 
نفــر شــغل ایجــاد مــی شــود.وی بــا اشــاره بــه اینکــه فعالیــت هــای فرهنگــی در حوزه 
گردشــگری بــرای مــا مهــم اســت لــذا هــر گردشــگری کــه بــه ایــران مــی آیــد یــک 
ســفیر بــرای کشــور مــا محســوب مــی شــود، عنــوان داشــت: لــذا حــوزه گردشــگری به 
عنــوان دیپلماســی فرهنگــی نیــز مــی تواند اثرگــذار باشد.مونســان بــا بیــان این مطلب 
کــه مــا از کشــورهای فرانســه، هلنــد و اســپانیا تقاضــای برگــزاری نمایشــگاه داشــته 
ایــم کــه ایــن امــر نشــان از شکســتن تحریــم هــا اســت، ادامــه داد: حــوزه گردشــگری 
تأثیــر مســتقیمی بــر ابعــاد اقتصــادی، فرهنگــی، اقتصــادی و نشــاط اجتماعــی دارد.

وی بــا اشــاره بــه اینکــه در بخــش صنایــع دســتی افــراد زیــادی بــه خصــوص زنــان 
سرپرســت خانــوار ارتــزاق مــی کننــد، اظهــار داشــت: یکــی از مزیــت هــای کشــور مولفه 
گردشــگری اســت چــرا کــه بیــش از 600 مــوزه فعــال در کشــور فعــال هســتند از طــرف 
دیگــر مجلــس شــورای اســالمی نیــز توجــه ویــژه ای بــه ایــن وزاتخانــه دارد بنابرایــن 
بــه دنبــال ایجــاد یــک ســاختار محکــم و بودجــه قابــل توجهــی بــرای وزارت میــراث 
فرهنگــی، گردشــگری و صنایــع دســتی هســتیم.وزیر میــراث فرهنگــی، گردشــگری و 
صنایــع دســتی بــا بیــان این مطلــب کــه 2.9 درصد جــی دی پی یعنــی 11 میلیــارد دالر  
در حــال حاضــر ســهم گردشــگری در کشــور اســت و بــه دنبــال افزایــش ایــن ســهم بــه 

20 و در ادامــه بــه ۴0  میلیــارد دالر هســتیم .

کرمان دارای ظرفیت های 
گردشگری فراوانی است

ــم   ــت: امیدواری ــان گف ــتاندار کرم اس
ــای  ــت ه ــود ظرفی ــه وج ــه ب باتوج
قابــل توجــه در اســتان در زمینــه 
زمینــه  در  خوبــی  قدم هــای  بتوانیــم  گردشــگری 
گردشــگری و  اشــتغال  برداریم.بــه گــزارش خبرنــگار 
ــر  ــا مونســان وزی ــدار ب ــی در دی ــد جــواد فدای ــر، محم مه
ــار  ــتی اظه ــع دس ــگری و صنای ــی، گردش ــراث فرهنگ می
کــرد: کرمــان در حــوزه هــای مختلــف دارای ظرفیــت 
ــاغ  ــت ب ــه داد: هف ــت.وی ادام ــی اس ــل توجه ــای قاب ه
ــه  ــت ک ــور اس ــرح در کش ــای مط ــی از محوره ــان یک کرم
ــن در  ــد همچنی ــی کن ــان متصــل م ــه ماه ــن شــهر را ب ای
ــوزه  ــی در ح ــای خوب ــتان ظرفیت ه ــهرهای اس ــایر ش س
داد:  ادامــه  کرمــان  دارد.اســتاندار  وجــود  گردشــگری 
امیدواریــم باتوجــه بــه وجــود ظرفیت هــای قابــل توجــه در 
اســتان در زمینــه گردشــگری بتوانیــم قدم هــای خوبــی در 
برداریــم. اشــتغال   و   گردشــگری  زمینــه 

مسجد امام نشان از 
هنرباالی معماری دارد

ــان  ــه در اســتان کرم ــی فقی ــده ول نماین
بــر لــزوم تقویــت حــوزه گردشــگری 
تاکیــد کرد.حجــت  اســتان  ایــن  در 
االســالم حســن علیــدادی ســلیمانی در دیــدار بــا وزیــر میــراث 
فرهنگــی، گردشــگری و صنایــع دســتی اظهــار کــرد: بر حســب 
ــرد  ــان دارم، او رویک ــخص  مونس ــه از ش ــی ک ــناخت قبل ش
ــه خصــوص  ــی و ب ــای فرهنگ ــت ه ــه فعالی ــی نســب ب مثبت
موضوعــات دینــی دارد.وی گفــت: در زمینــه هــای طبیعــی نیــز 
در سراســر اســتان کرمــان دارای ظرفیــت هــای باالیــی بــوده 
ــران در  ــت از ای ــر وق ــن ه ــتیم بنابرای ــاز هس ــور ممت و در کش
تاریــخ یــاد مــی شــود وقتــی حــرف از شــهرها بــه میــان مــی 
آیــد، کرمــان شــهره اســت.یکی از بحــث هــای جــدی در شــهر 
کرمــان بافــت قدیمــی ایــن شــهر اســت کــه مــی توانــد یــک 
ظرفیــت مهــم بــرای اســتان باشد.مســجد امــام شــهر کرمــان 
ــابقه 900  ــت، دارای س ــهر اس ــن ش ــی ای ــت تاریخ ــه در باف ک
ــار کریمــان اســت. ــاالی دی ــر ب ســاله اســت کــه نشــان از هن

پیگیری بیمه هنرمندان 
صنایع دستی استان

رییـس مجمـع نمایندگان اسـتان کرمان 
از پـی گیـری بـرای حـل مشـکالت بیمه 
خبـر  دسـتی  صنایـع  هنرمنـدان  ای 
داد. حسـین امیـری صبـح پنجشـنبه در همایـش فعـاالن و 
و  گردشـگری  فرهنگـی،  میـراث  حوزه هـای  سـرمایه گذاران 
صنایـع دسـتی بیان داشـت: امسـال با عنـوان رونـق اقتصادی 
معرفی شـده که از تیم اسـتراتژی صنایع دسـتی و گردشـگری 
می خواهـم بـه آن توجـه داشـته باشـد و قطعـا یکـی از وظایف 
مهـم بـر عهـده وزارتخانه اسـت که نـگاه تولیدی بـه این بخش 
داشـته باشـد.وی افـزود: کرمان بهشـت معادن کشـور و دروازه 
ورود بـه کشـاورزی اسـت کـه در کشـور دارای رتبه اول تا سـوم 
نتوانسـته سـهم  اسـت امـا متاسـفانه در بخـش گردشـگری 
خـودش را از تولیـد ناخالـص ملـی بـه دسـت آورد.در کرمـان 
مـا در حـوزه گردشـگری بخش هـای کویر گـردی، بـوم گردی و 
بخش هـای مختلـف دیگـر ظرفیت هـای فراوانی داریـم و این 

اسـتان کلکسـیونی از میـراث فرهنگـی و گردشـگری دارد.

وزارت صمت اعتباری برای 
خرمای بم اختصاص می دهد

وزیـر صمـت از اختصـاص اعتبـاری از  
سـوی وزارت صنعـت، معـدن و تجـارت 
بـرای خرمـای بـم خبر داد و گفـت: باید 
تولیـد محصـوالت متنـوع از خرمـا مـورد توجـه قـرار گیـرد.

بـه گـزارش خبرنـگار مهـر، رضـا رحمانـی پنجشـنبه شـب در 
کارگـروه تسـهیل و رفـع موانـع تولیـد شهرسـتان بم با اشـاره 
بـه راه انـدازی جنـگ اقتصـادی علیـه ایران توسـط دشـمنان 
اینگونـه  هایشـان  توطئـه چینـی  براسـاس  گفـت: دشـمنان 
تصـور مـی کردنـد کـه بـا تعطیلـی کارخانجات ایـران تـا پایان 
بـود. خواهنـد  میلیونـی کارگـران  بیـکاری  شـاهد   9۷ سـال 

رحمانـی بـا اشـاره بـه کیفیـت خرمـای بـم اظهـار کـرد: خرما 
برنـد ملـی شـناخته می شـود کـه خرمـای  بـه عنـوان یـک 
بـم ظرفیـت الزم بـرای افزایـش ارزش افـزوده را دارد.وی از 
اختصـاص اعتبـاری از سـوی وزارت صنعـت، معـدن و تجارت 
بـرای ایـن منظـور خبـر داد و گفـت: بایـد تولیـد محصـوالت 
گیـرد. قـرار  توجـه  مـورد  بـم  در  خرمـا  از  متنـوع 
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برخـوردی افـزود: اختصـاص اعتبـار فـوری بـرای 
تامیـن اقـالم مورد نیاز بـرای مبارزه با آفت بسـیار 
جـدی اسـت و از کشـاورزان هـم مـی خواهیـم 
باغ هـای خـود را مقابـل شـیوع آفـت هـا بیمـه 
کننـد. نکتـه جالـب توجه اینکـه با وجـود خطرات 
بـاالی شـیوع ایـن آفـت از سـوی دولت طی سـه 
سـال ابتدایی شـیوع آفـت بودجه ای بـرای مبارزه 
بـا مگس مدیترانیه ای در نظر گرفته نشـده اسـت. 
گفتـه مـی شـود بیشـترین میـزان آلودگـی هـم 
اکنـون در منطقه دلفـارد در جنوب کرمـان گزارش 

است. شـده 

 وزیـر میـراث فرهنگـی، صنایع دسـتی و گردشـگری 
گفـت: در سـال 98 بالـغ بـر چهـار میلیـون گردشـگر 
رشـد  درصـد   38 انـد کـه حـدود  وارد کشـور شـده 
جمـع  در  مونسـان  اصغـر  دهد.علـی  مـی  نشـان  را 
هفتـه  اینکـه  بـه  اشـاره  بـا  کرمـان  خبرنـگاران 
گردشـگری و روز جهانی گردشـگری فرصتی شـد که 
برخـی از برنامـه هـا را در کرمـان داشـته باشـیم کـه 
جامعـه هتـل داران ایـن برنامه را در کرمـان اجرا می 
کننـد، اظهـار کـرد: امسـال ایـن برنامـه را بـه صورت 
مـی کنیـم  اجـرا  مختلـف  شـهرهای  در  غیرمتمرکـز 
تـا کسـانی کـه در زنجیـره گردشـگری فعالیـت مـی 
کننـد بتواننـد ظرفیـت سـایر اسـتان هـا را بشناسـند 
برنامـه در کرمـان  ایـن  از  کـه خوشـبختانه بخشـی 
اسـت.وی بـا اشـاره بـه اینکه در شـهر کرمـان برنامه 
هـای مختلفـی از جملـه نشسـت بـا فعـاالن حـوزه 

گردشـگری، بازدیـد از مناطق و سـایت هـای تاریخی 
رغـم  علـی  داشـت:  اظهـار  داریـم،  کار  در دسـتور  را 
تهدیدهایـی کـه توسـط دشـمنان مـا وجـود دارد کـه 
هـر کـدام از اینهـا مـی تواننـد بـر حـوزه گردشـگری 
تأثیـر منفـی بگذارنـد اما همچنان در سـال 9۷ رشـد 
قابـل توجـه گردشـگر را داشتیم.مونسـان ادامـه داد: 
در سـال 98 هـم بالغ بـر چهار میلیون گردشـگر ورود 
بـه کشـور شـده انـد کـه حـدود 38 درصـد رشـد را 
نشـان مـی دهد.مونسـان بـا بیـان ایـن مطلـب کـه 
اگـر چـه بازارهـای گردشـگری مـا شـاید بـه دلیـل 
تحوالتـی کـه اتفـاق افتـاده، دچـار تغییر شـده اسـت 
امـا برنامـه ریـزی روی کشـورهای منطقـه ای انجام 
شـده اسـت، ادامـه داد: تـالش کـرده ایـم کـه ورود 
گردشـگر از کشـورهای هـدف راحـت تـر باشـد کـه 
آنهـا لغـو  بـا  نمونـه آن عمـان و چیـن هسـتند کـه 

روادیـد کـرده ایـم لذا روی کشـورهای منطقـه ای کار 
مـی کنیـم.وی بـا اشـاره بـه اینکـه رونـد گردشـگری 
کشـور مثبـت اسـت، اظهـار کرد: تـالش داریم سـهم 
بـا  و  مجلـس  نماینـدگان  زحمـت  بـا  گردشـگری 
ارتقائـی کـه انجـام شـد سـهم گردشـگری از اقتصـاد 
کشـور سـهم پررنـگ تر و بیشـتری باشـد. علی اصغر 
و  تاریخـی  چندبنـای  از  پنج شـنبه  روز  مونسـان 
پروژه هـای در حـال سـاخت کرمـان بازدیـد کـرد. در 
سـفر ایـن وزیـر اجـرای طـرح سـاماندهی باغ مـوزه 
خانـه  از  گرفـت.وی  قـرار  کار  دسـتور  در  هرنـدی 
اوشـیدری نیـز بازدیـد کـرد این بنـای تاریخـی که در 
دسـت مرمـت اسـت در آینـده ای نزدیـک قرار اسـت 
بـه بازارچـه صنایـع دسـتی تبدیل شـود. مونسـان در 
حاشـیه بازدیـد از ایـن بنـای تاریخی تاکیـد کرد این 

بنـای تاریخـی بـه بخـش خصوصـی واگـذار شـود.

افزایش 38درصدی آمار گردشگران خارجی 


