
آنفلوانزا بار دیگر در فصل پاییز و زمستان مهمان مردم کرمان شده؛ هر چند هیچ آماری 
در خصوص این بیماری منتشر نشده اما مردم موارد ابتالء را در جامعه مشاهده می کنند

رییس اداره نظارت برساخت راههای روستایی اداره کل راه و شهرسازی جنوب:

۴۳۰ کیلومتر راه روستایی در جنوب 
کرمان در دست ساخت است

جزییات ثبت نام داوطلبان انتخابات 
مجلس شورای اسالمی اعالم شد

صدای پای آنفلوانزا 
در کرمان

تاب های رنگی شیریکی پیچ 
در دستان زنان سیرجانی

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسالمی جنوب:

هفتمین نمایشگاه کتاب استانی 
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ما را در تلگرام دنبال کنید

تومــان  500 قیمــت              1398 آذر   5 سه شــنبه         624 پیاپــی  شــماره  ســوم           ســال 
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صهیونیسم رفتنی 

است، مانند آپارتاید

محسن پاک آیین
یادداشت مهمان

آفریقـای جنوبـی در دوران رژیـم آپارتایـد، کشـوری قدرتمند 
بـود و کشـورهائی همچـون آمریکا ،انگلیس، کانادا، اسـترالیا 

و بخشـی از اروپـا از دولـت نژادپرسـت حمایـت می کردنـد.
پـدر آن مقطع که ریشـه نژادپرسـتی بـه دو قرن قبـل از تولد 
نلسـون ماندال می رسـید، فروپاشـی آپارتاید امری بسیار دور 

از انتظـار تلقی می شـد.
آن زمـان، سیاسـت هـای حمایتی از سفیدپوسـتان توسـط 
انگلیس و برای پشـتیبانی از اتحادیـه آفریقای جنوبی وضع 
شـد و تا شـروع جنگ جهانی دوم، سفیدپوسـتان آفریقای 
جنوبـی کنتـرل دولـت و اقتصـاد شـامل سـومین ذخیـره 
طـای جهـان را بـه انحصـار خـود در آوردنـد. سفیدپوسـتان 
اندیشـه های مذهبـی و فلسـفه ی مبتنـی بـر برتـری نـژاد 
سـفید را هـم توسـعه دادنـد و بـا اسـتقرار یک نظـام قانونی 
و اقتصـادی و بـا کمـک نیروهای مسـلح، رنگین پوسـتان را 
از اقتصـاد و قـدرت سیاسـی حذف کردند.هرصـدای مخالف 
سـرکوب شـد و رنگیـن پوسـتان در محلـه هـای جـدا از 

سفیدپوسـتان اسـکان داده شـدند.
بعـد از پایـان جنـگ جهانـی دوم، آمریـکا بـه عنـوان یـک 
ابرقـدرت جدیـد بـا شـیوه نو اسـتعماری و به بهانـه مقابله با 
نفـوذ کمونیسـم با انگلیس همدسـت شـد  و بـرای حمایت 
از نظـام آپارتایـد وارد میدان گردید. روسـای جمهـور آمریکا از 
جمله  لیندون جانسـون با شـعار مقابله با کمونیسـم از رژیم 
نژادپرسـت کیـپ تـاون حمایت کردنـد و آفریقـای جنوبی به 
بزرگترین شـریک تجـاری آمریکا در آفریقـا و پایگاه نظامی 
واشـنگتن تبدیل شـد. حتـی جیمی کارتـر، رئیس جمهوری 
کـه بـا شـعار حقـوق بشـر روی کار آمـده بـود نیـز بـا تحریم 
هـای اقتصـادی علیه رژیم نژادپرسـت مخالفت کـرد و برای 
ادامـه حکومـت سـفیدها بر سـیاهان چـراغ سبزنشـان داد. 
ریگان هم هرگونه تغییری در سیاسـت واشـنگتن علیه کیپ 

تـاون را رد کرد.
برای سـالیان طوالنی، بسـیاری از مردم جهان و کشـورهائی 
همچـون آمریـکا و انگلیـس تصـور می کردنـد رژیـم آپارتاید 
بـا حکومـت اقلیت سفیدپوسـتان، سـقوط نخواهد کـرد. اما 
ایـن اتفـاق افتـاد و شکسـت آمریـکا و انگلیـس در حفـظ 
نظـام آپارتایـد در آفریقای جنوبی با مبارزه مداوم سـیاهان و 
حمایت کشـورهای خـط مقدم مبارزه بـا آپارتاید و بخصوص 
بـا پیـروزی انقـاب اسـامی و قطـع فـروش نفت ایـران به 
آفریقـای جنوبـی و حمایـت از نهضـت آزادیبخـش سـواپو، 

رقم خـورد.
امـروز نیـز رژیم نژادپرسـت اسـرائیل همان مسـیر آفریقای 
جنوبـی را طـی مـی کند و مبـارزه مردم فلسـطین با حمایت 
محـور مقاومت، فروپاشـی صهیونیسـم را نزدیک تر سـاخته 
اسـت. سیاسـت های خشن و ضدانسـانی نتانیاهو نخست 
وزیـر رژیم صهیونیسـتی کـه یادآور تنـدروی هـای پیک بوتا 
رئیـس جمهـور رژیـم آپارتایـد اسـت نیـز منجـر به تشـدید 

مبـارزات متحدانه مردم فلسـطین شـده اسـت.
همچنیـن سیاسـت هـای نابخردانه ترامـپ از جملـه انتقال 
المقدس،شناسـائی حاکمیـت  بیـت  بـه  آمریـکا  سـفارت 
صهیونیسـم بـر بلنـدی هـای جـوالن، ایجـاد گـروه هـای 
تروریسـتی همچـون داعـش و شکسـت در سـوریه، امید به 
فروپاشـی صهیونیسـم را افزایش داده اسـت. پربیراه نیست 
کـه رهبران صهیونیسـم، آینده نگرانه ، برای یافتن سـرزمین 
مناسـب برای اسـکان یهودیان به مناطقی همچون پاتاگونیا 

در آرژانتیـن چشـم دوختـه اند.
رهبـر معظم انقاب اسـامی نیـز بارها از جملـه در تاریخ 24 
آذر 1395 در دیـدار دبیرکل جنبش جهاد اسـامی فلسـطین 
و هیـأت همراه ، فروپاشـی رژیم صهیونیسـتی را پیش بین 
کـرده و خاطرنشـان کـرده انـد کـه " بـا وجود بحـران آفرینی 
مسـتمر حامیـان رژیـم صهیونیسـتی بـرای بـه فراموشـی 
سـپرده شـدن مسـأله فلسـطین، این سـرزمین شـریف به 
برکـت مقاومـت و مجاهـدت ملـت و گروه های فلسـطینی، 
آزاد خواهـد شـد". ایشـان همچنیـن در یـک جملـه امیـد 
بخـش اظهـار کـرده انـد کـه "رژیـم صهیونیسـتی بـه شـرط 
بـا  و مسـلمانان  فلسـطینی ها  متحـد  و  مبـارزه همگانـی 
صهیونیسـت هـا در 25 سـال آینـده وجـود خارجـی نخواهد 

داشت".
ایـن پیش بینی مقام معظـم رهبری که روز جمعـه در دیدار 
بـا مهمانـان هفتـه وحـدت هم تکـرار شـد، مبتنی بـر دالیل 
اعتقـادی و مبنائـی و امیـد بـه تحقق وعـده الهی بـوده و در 
عیـن حـال دارای علـل منطقـی و عقانـی اسـت. در واقع به 
دلیل ظلم مسـتمر و جنایات رژیم های جعلی و نژادپرسـت 
و در نتیجـه مبـارزه مـداوم مـردم مظلـوم، نظام های فاسـد 
محکـوم به شکسـت هسـتند و همان طـور که آینـده ای برای 
رژیم ضد انسـانی آپارتاید وجود نداشـت، سرنوشـت روشنی 
نیـز بـرای رژیـم اشـغالگر قـدس متصـور نبـوده و سـقوط 

صهیونیسـم قابل پیش بینی اسـت.
امـا آنچـه پیـش بینـی رهبر انقـاب را بـه تحقـق نزدیک تر 
مـی سـازد، معرفی و اجرائـی کردن طرح جمهوری اسـامی 
ایران برای برگزاری همه پرسـی در سـرزمین های اشـغالی و 
تعییـن نظـام حاکم بر این سـرزمین، با آرای مردمی اسـت. 
ضـروری اسـت دسـت انـدرکارن سیاسـت خارجـی هرچـه 
زودتـر ایـن طـرح را در سـازمان ملـل متحـد بـه عنـوان یک 
سـند بیـن المللـی و قابـل اجـرا ثبت کـرده و بـرای عملیاتی 

کـردن آن، اقدامـات الزم را مجدانـه انجـام دهند.
به حول و قوه الهی در سـایه تداوم مبارزات مردم فلسـطین 
و محور مقاومت علیه رژیم صهیونیسـتی و با اجرائی شـدن 
طـرح جمهـوری اسـامی و انجام همه پرسـی، محـو دولت 
صهیونیسـتی محقق شـده و جهـان اسـام ، آزادی قبله اول 

مسـلمانان را جشـن خواهد گرفت.
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معاون استاندار کرمان خبر داد
۶۲ هزار نفر جمعیت استان 
ساکن در مناطق حاشیه ای

ایسـنا/معاون هماهنگـی امـور عمرانـی اسـتاندار کرمـان 
گفـت: طبق اعـام فرمانداری های اسـتان در حـال حاضر 
56 منطقـه حاشیه نشـین بـا 62 هزار نفر جمعیت سـاکن 

داریم.
"سـیدمصطفی آیـت اللهـی موسـوی" در جلسـه بررسـی 
مشـکات حاشیه نشـینی بـا بیـان اینکه در سـال گذشـته 
یـک هـزار و 311 هکتـار و طـی سـال جـاری 410 هکتـار 
تعییـن  کرمـان  اسـتان  شـهرهای  ای  حاشـیه  اراضـی 
تکلیـف شـده اند، از برگـزاری چهـار کارگـروه سـاماندهی 
ایـن  بیـان کـرد:  و  داد  خبـر  اسـتان  در  حاشیه نشـینی  
نظارتـی  خدماتـی،  دسـتگاه های  حضـور  بـا  کارگروه هـا 
منطقـه  چنـد  بـرای  و  شـده  برگـزار  فرمانداری هـا  و 

اسـت. شـده  تصمیم گیـری 
وی خاطرنشـان کـرد: 31 نقطـه حاشیه نشـین در شـهر 
و  اصاحـی  طرح هـای  کـه  شـده  شناسـایی  کرمـان 
سـاماندهی برخـی از مناطـق بـا طـرح فرمانـداری و بنیاد 

مسـکن در حـال تهیـه اسـت.
معـاون هماهنگی امور عمرانی اسـتاندار کرمان، جلوگیری 
از ایجـاد حاشیه نشـینی های جدیـد و سـاخت و سـازهای 
غیرقانونـی را مـورد تاکید قرار داد و پیشـنهاد داد تا کمربند 

سـبز شـهر کرمـان در راسـتای جلوگیـری از ایـن سـوء 
اسـتفاده ها توسـعه یابد.

علـی بابایـی فرمانـدار کرمـان نیـز در ایـن جلسـه برخورد 
و حفاظـت  مراقبـت  غیرمجـاز،  و سـازهای  بـا سـاخت 
بـا  برخـورد  و  شناسـایی  دولتـی،  اراضـی  از  دسـتگاه ها 
زمین خـواران، جلوگیـری از واگـذاری خدمـات زیربنایـی 
در سـاخت و سـازهای غیرمجـاز را مـورد تاکیـد قـرار داد و 
گفـت: در سـکونتگاه های غیررسـمی و حاشیه نشـینی ها 
بـا دو گـروه افـراد سـودجو کـه اقـدام بـه تفکیـک زمیـن 
می کننـد و افـرادی کـه مـورد سوءاسـتفاده قـرار گرفتنـد، 
مواجـه هسـتیم.به گـزارش ایسـنا "محمدجـواد فدایـی" 
اسـتاندار کرمـان نیـز در ایـن جلسـه بـا بیـان اینکـه عدم 
برخورد با سـاخت و سـازهای غیرقانونی، موجب گسترش 
حاشیه نشـینی ها می شـود، گفت: بدون پروانه شـهرداری، 
امـکان ارائـه خدمـات زیربنایـی شـامل آب و بـرق و گاز 
غیرقانونـی است.اسـتاندار کرمان در خصوص سـاماندهی 
داشـت: کارگـروه  ابـراز  نیـز  غیررسـمی  سـکونتگاه های 
حاشیه نشـینی زیـر مجموعـه معاونت عمرانی اسـتانداری 
بـا اسـتفاده از امکانـات بازآفرینـی شـهری، سـاماندهی 

سـکونتگاه های غیررسـمی موجـود را دنبـال کننـد.

صداقت، انصاف، بی طرفی
k e r m a n e n o . i r
پایگاه خبری تحلیلی 
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روابط عمومی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان کرمان

شماره )۵۰۹۸۰۰۹۰۰۹۰۰۰۰۰۷( 

اداره کل میــراث فرهنگــی، صنایــع دســتی و گردشــگری اســتان کرمــان در نظــر دارد اجــاره تعــدادی از امــالک تحــت تملــک خــود را از 
 ))Setadiran.ir طریــق مزایــده عمومــی و بــا جزئیــات منــدرج در اســناد مزایــده، بــا بهــره گیــری از ســامانه تــدارکات الکترونیکــی دولــت

و بــا شــماره مزایــده مرجــع )۹۸۰2۸( شــماره سیســتمی )۵۰۹۸۰۰۹۰۰۹۰۰۰۰۰۷( بــه صــورت الکترونیکــی واگــذار نمایــد.

شرایط عمومی و توضیحات برگزاری مزایده دستگاه اجرایی 
ضمنا رعایت موارد ذیل الزامی است:

1.ارائه گواهی عدم سو پیشینه از اداره اماكن نیروی انتظامی
2.دارا بـودن مجـوز الزم جهـت بهـره برداری در قالب تاسیسـات گردشـگری سـفره خانه سـنتی از مراجع مربوطه ) جهت شـركت در مزایـده اجاره خانه 

راور( فخری 
۳.دارا بودن مجوز الزم در قالب پاركینگ از مراجع ذیصالح )جهت شركت در مزایده اجاره پاركینگ (

۴.برگـزاری مزایـده صرفـا از طریـق سـامانه تـدارکات الکترونیکی دولت می باشـد و کلیه مراحـل فرآیند مزایده شـامل خرید و دریافت اسـناد مزایده 
)درصـورت وجـود هزینه مربوطه(، پرداخت تضمین شـرکت در مزایده )ودیعه(، ارسـال پیشـنهاد قیمـت و اطالع از وضعیت برنده بـودن مزایده گران 

محتـرم از ایـن طریق امکان پذیر می باشـد.
۵.کلیـه اطالعـات مـوارد اجاره شـامل مشـخصات، شـرایط و نحوه اجـاره در برد اعـالن عمومی سـامانه مزایده، قابل مشـاهده، بررسـی و انتخاب می 

باشد.
6.عالقـه منـدان بـه شـرکت در مزایده می بایسـت جهـت ثبت نـام و دریافت گواهـی الکترونیکی )توکن( با شـماره های ذیل تمـاس حاصل نمایند:  

مرکز پشتیبانی و راهبری سـامانه:  ۰21-۴1۹۳۴
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محمود خدادادی

ــات  ــالش و زحم ــود را ازت ــپاس خ ــب س ــیله مرات ــن وس ــه ای ب
ارزشــمند و صادقانــه جنابعالــی درزمینــه پیشــبرد اهــداف درمحیط 
کار تقدیــم مــی دارم.از درگاه ایزد منــان دوام عزت وســالمت،تداوم 

ــر آن بزرگــوار را در مجموعــه مســئلت دارم. حضــور و تاثی
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بــه گــزارش فــردای کرمــان، رئیــس اتــاق کرمــان دربــاره ی 
ــش  ــال جاری و افزای ــتان در س ــدی اس ــته تولی ــزان پس می
آن نســبت بــه ســال گذشــته، گفــت: »مشــکل اصلــی 
کــه در کشــور وجــود دارد ایــن اســت کــه آمــار دقیــق 
ــت  ــن اس ــم ممک ــن می ده ــه م ــم ک ــاری ه ــت، آم نیس
دقیــق نباشــد و بعــد نمی تــوان بــه آن اســتناد کــرد«.

طبیــب زاده در گفت وگــو بــا خبرنــگار فــردای کرمــان، اظهــار 
ــادی  ــای زی ــف برآورده ــراد و ســازمان های مختل ــرد: »اف ک
ــد  ــازه بدهی ــس اج ــد، پ ــان کردن ــدادی را بی ــتند و اع داش
عــدد خاصــی را مطــرح نکنیــم، امــا امســال، ســال خــوب 
ــط  ــه متوس ــبت ب ــم نس ــوده، ه ــان ب ــتان کرم ــته اس پس
ســالیان و هــم نســبت بــه ســال گذشــته کــه ســال 
ــتیم«. ــد داش ــدیدی در تولی ــت ش ــود و اف ــکل داری ب مش

ــته،  ــدگان پس ــکل صادرکنن ــه مش ــاره ب ــا اش ــپس ب وی س
ــه  ــن اســت ک ــال حاضــر ای ــی در ح ــزود: »مشــکل اصل اف
یــک عــدم اطمینانــی در برگشــت پــول حاصــل از صــادرات 
و تعهداتــی کــه الزم اســت صادرکننــدگان بــرای بازگشــت ارز 
ــای  ــی از دغدغه ه ــش مهم ــه بخ ــود دارد، گرچ ــد وج بدهن
برگشــت بــا پیگیــری بانــک مرکــزی، اتــاق بازرگانــی، 
نماینــدگان محتــرم، فعالیــن اقتصادی و مســئولین اســتانی 
ــق  ــن اطاع رســانی دقی ــه نظــر مــن اگــر ای حــل شــده و ب
ــد  ــان کن ــا بی ــم صراحت ــزی ه ــک مرک ــرد و بان صــورت بگی
کــه تســهیاتی را فراهــم کــرده و مطمئــن شــده اســت کــه 
صادرکننــدگان محصــوالت کشــاورزی، ارز حاصــل از صــادرات 
را برمی گرداننــد ایــن مســیر بــه روال گذشــته برمی گــردد«.

رئیــس اتــاق کرمان خاطرنشــان کــرد: »صادرکننــدگان نگران 
تعهــدی کــه بایــد بدهنــد هســتند، زیــرا بــه نوعــی راه هــای 
ــر  ــت امکان پذی ــن اس ــزی ممک ــک مرک ــد ه ی بان تکلیف ش
ــته و  ــدگان پس ــه صادرکنن ــه این ک ــه ب ــا توج ــا ب ــد؛ ام نباش
ــه  محصــوالت کشــاورزی اســتان در طــول تاریــخ نســبت ب
بازگشــت ارز حاصــل از صــادرات، بــه روشــی کــه خودشــان 
می داننــد و بــرای آ ن هــا مقــدور اســت را انجــام داده انــد، اگــر 
ایــن اعتمــاد بوجــود بیایــد، کــه دارد شــکل می گیــرد، و آن ها 
ــه روش هایــی کــه امکان پذیــر اســت مثــل تهاتــر، واردات  ب
کاالی مــورد نیــاز خودشــان، در صــورت عاقــه و تمایــل بــه 
فــروش بــه ســامانه ی نیمــا، روش برگشــت ارز را خودشــان 
انتخــاب کننــد، ایــن کار اطمینــان را ایجــاد می کنــد و فعالین 
ــه  ــد ک ــه را دارن ــن دغدغ ــرا ای ــوند زی ــادی وارد می ش اقتص
ــد«. ــرا کنن ــان را اج ــد تعهداتش ــد نتوانن ــد و بع ــد بدهن تعه

بــود،  نگران کننــده  اوضــاع  مقــدار  »یــک  افــزود:  وی 
بخــش مهمــی از تولیــد ســال گذشــته صــادر نشــده 
بــود و بــه ســال جاری منتقــل شــده اســت امــا رونــد 
کــه  امیدواریــم  و  اســت  افزایــش  بــه  رو  صــادرات 
بایســتی  مشــخصی کــه  زمــان  در  و  بشــود  تســریع 
صــادرات پســته انجــام شــود حتمــا انجــام بشــود«.

شــده،  شــروع  »صــادرات  داد:  ادامــه  طبیــب  زاده 
خــوب بــوده و نســبت بــه ســال گذشــته هــم بهتــر 
بــوده امــا انتظــار بــود کــه کار بیشــتر شــتاب بگیــرد«.

نگران بازار چین نیستم
رئیــس اتــاق کرمــان در خصــوص بــازار چیــن  گفــت: 
دلیــل  بــه  بــاال،  مصــرف  دلیــل  بــه  چیــن  »بــازار 
دارد،  مرفهــی کــه  جامعــه ی  نیــز  و  زیــاد  جمعیــت 
مطــرح اســت و مــا اگــر خــوب عمــل کنیــم و اگــر 
نداشــته  را  داخــل  دغدغــه ی  مــا  صادرکننــدگان 
دارنــد«. را  چیــن  بــازار  بــه  ورود  امــکان  باشــند 

ــت، االن  ــن نیس ــط چی ــه فق ــن این ک ــزود: »ضم وی اف
در اوراســیا بــازار بســیار خوبــی بــه ســمت مــا بــاز شــده 
و تجربــه ی ســال 96 نشــان می دهــد بخــش قابــل 
توجهــی از صــادرات بــه کشــورهای اوراســیا مــی رود 
و هنــوز هــم صــادرات بــه اروپــا انجــام می شــود«.
طبیــب زاده بیــان کــرد: »رقابــت ســخت و ســنگین اســت، 
ــه  ــن تعرف ــه ای ــش از این ک ــرد و پی ــکار ک ــوان ان نمی ت
ــازار چیــن  ــا آمریــکا در ب وجــود داشــته باشــد هــم مــا ب
رقابــت می کردیــم، فــرض می کنیــم همیشــه شــرایط 
عــادی باشــد، مــا بایــد قــدرت رقابــت داشــته باشــیم«.

وی یــادآور شــد: »بــا توجــه بــه ســابقه ی کار و تجربــه ای 
خوبــی کــه  بــازار  و  دارنــد  اقتصــادی  فعالیــن  کــه 
محصــول پســته ایــران و کرمــان در بــازار چیــن دارد 
از ایــن بابــت نگرانــی بــه نظــر مــن وجــود نــدارد«.

الزامــات  »بایــد  داد:  توضیــح  اتــاق کرمــان  رئیــس 
ــور  ــائل در درون کش ــتر مس ــم، بیش ــت کنی ــازار را رعای ب
ــرک  ــزی، گم ــک مرک ــه بان ــی ک ــا تهمیدات ــر ب ــت، اگ اس
اجــرای  و  اندیشــیده اند  تجــارت  توســعه  ســازمان  و 
از  کرده انــد،  تدویــن  کــه  تشــویقی  سیاســت های 
بخشــنامه های  و  شــود  حمایــت  صادرکننــدگان 
ــد  ــرار می ده ــر ق ــت تاثی ــازار را تح ــه ب ــاعه ای ک خلق الس
صــادر نشــود، صادرکننــدگان هــم تجربــه ی ایــن کار را 
ــد  ــزه ی کار را دارن ــم انگی ــد، ه ــوان کار را دارن ــم ت ــد، ه دارن
ــتند«. ــاد هس ــورد اعتم ــول م ــدن پ ــرای بازگردان ــم ب و ه

ــه  ــته گرچ ــادرات پس ــیر ص ــرد: »در مس ــان ک وی خاطرنش
ــان  ــا بازرگان ــته ام ــر گذاش ــات اث ــت و تحریم ــخت اس س
ــد و کار در حــال انجــام اســت«. ــدا کردن راه خودشــان را پی

طبیــب زاده در پاســخ بــه ایــن ســوال کــه آیــا افزایــش نــرخ 
ــت:  ــت، گف ــد داش ــته خواه ــازار پس ــری روی ب ــن تاثی بنزی
»قــرار اســت کــه تاثیــر نداشــته باشــد و ظاهــرا تهمیداتــی 
اندیشــیده شــده کــه قیمــت ســایر کاال و خدمــات افزایــش 
ــه  ــد امــا در هــر حــال و به طــور طبیعــی بنزیــن ب ــدا نکن پی
ــت«. ــد داش ــر خواه ــده اث ــل تعیین کنن ــک عام ــوان ی عن

وی بــا بیــان این کــه هنــوز بــا توجــه بــه این کــه ایــن اتفــاق 
تــازه اعــام شــده، هیــچ ارزیابــی نداریــم، ادامــه داد: »در دو 
ســه روز اخیــر، مــا در صــدور گواهی هــای مبــداء کــه یکــی 
از مــدارک اصلــی صــادرات اســت، به دلیــل قطــع ارتباطــات 
اینترنتــی، یــا باتکلیفــی کــه هنــوز نمی داننــد چیســت و یــا 
ــوز اطمینان بخشــی و اطاع رســانی کافــی انجــام نشــده  هن
اســت و نگرانی هــای ناشــی از افزایــش قیمــت، یــک مقــدار 
افــت داشــتیم امــا ایــن طبیعــی اســت یعنــی زمانــی کــه 
در شــرایط عــدم قطعیــت قــرار می گیریــم و نمی دانیــم 
چــه اتفاقــی قــرار اســت رخ بدهــد تصمیم گیــری مشــکل 
ــی  ــده و الزامات ــم ش ــه فراه ــی ک ــا تمهیدات ــا ب ــود ام می ش
کــه به وجــود آمــده کــه قیمــت هیــچ کاال و خدماتــی متاثــر 
ــی  ــای خوب ــود و برنامه ریزی ه ــه نش ــن اضاف ــرخ بنزی از ن
بــرای پوشــش همــه ی ذی نفعــان بنزیــن داشــته بــه نظــر 
می آیــد بــه طــور عــادی اتفاقــی رخ ندهــد امــا در هــر حــال 
هــر نــوع تغییــری در ایــن معــادالت تاثیــر خــاص خــود را 
ــد«. ــی می افت ــه اتفاق ــم چ ــم ببینی ــا منتظری ــته و م داش

اختیارات شورای معان 
استان کارگشا نیست

خبر

با ایجاد بازار بورس، باغداران محصول 
خود را با آرامش برداشت می کنند

هفتمین نمایشگاه کتاب استانی 
جنوب کرمان برگزار می شود

۴۳۰ کیلومتر راه روستایی درجنوب 
کرمان در دست ساخت است

جزییات ثبت نام داوطلبان انتخابات 
مجلس شورای اسالمی اعالم شد

فرمایشات رهبر انقالب و هوشیاری 
مردم توطئه دشمن را خنثی کرد

حسـین امیری در جشـنواره پسته 
زرنـدی ضمـن گرامیداشـت هفته 
بسـیج و شـهدای بسـیج از برگـزار 
کنندگان این جشـنواره تشـکر کرد 
و اظهارداشـت: به برکت افزایش محصول پسـته 
امسـال نیز دومین جشنواره پسـته ممتاز زرندی 

برگزار شـد.
نماینده مردم شهرسـتان های زرنـد و کوهبنان در 
مجلـس با بیان اینکه پسـته محـل رزق و روزی 
در اسـتان کرمان اسـت، عنـوان کرد: بحـث آب و 
خـاک و تکنولـوژی کـه حاکـم شـده بـر صنعت 
آبیـاری و مبـارزه بـا آفـات و بحـث غنی سـازی 
خـاک و افزایش بهره وری و با روش های سـنتی 
قابل کشـت نیسـت و در پسـته باید از روش های 

نویـن آبیاری اسـتفاده کنیم.
امیـری ادامـه داد: در بحـث بهـره وری 34 هـزار 

هکتـار حـدود 20 هـزار تـن محصـول داشـتیم و 
حـدود 600 کیلـو در هـر هکتـار کـه ضـرورت دارد 
بحـث بهـره وری را مـورد توجـه ویـژه قـرار داد در 
حالـی که رقبـای مـا در دنیا چیزی حـدود 4 تن 

محصـول پسـته در هکتـار برداشـت دارند.
نماینـده مـردم شهرسـتان های زرنـد و کوهبنـان 
در مجلـس بـا بیـان اینکـه در بخـش صـادرات 
غیرنفتـی موفق نشـدیم شـرکت هایی راه اندازی 
و صـادرات  به صـورت تخصصـی کار  کنیـم کـه 
داشـته باشـند، افـزود: دو سـال اسـت کـه بـازار 
بورس شـکل گرفته و آرامـش خوبی در خصوص 
قیمت ها شـکل گرفتـه و باغـداران محصول خود 

را بـا آرامـش برداشـت می کننـد.
بایـد  محصـول  تولیـد  کـرد:  تصریـح  امیـری 
تخصصی شـود و شرکت های تخصصی  در بحث 

صـادرات هـم شـکل بگیـرد.

مدیر کل فرهنگ و ارشـاد اسـامی 
هفتمیـن  گفـت:  کرمـان  جنـوب 
نمایشـگاه کتـاب اسـتانی جنـوب 
کرمـان از 11 تـا 16 آذر مـاه سـال 
جـاری در حسـینیه شـهدا جیرفـت برگـزار مـی 
شـود. بـه گزارش روابط عمومـی اداره کل فرهنگ 
و ارشـاد اسامی جنوب کرمان، حسین اسحاقی 
هفتمیـن  برگـزاری  هـای  نشسـت کمیتـه  در 
نمایشـگاه بـزرگ کتـاب اسـتانی جنـوب کرمـان 
اظهارداشـت: نمایشـگاه کتـاب امسـال از 11 آذر 
سـال جاری به مدت 7 روز در جیرفت برپا اسـت 
کـه بنا داریم امسـال هرچـه بهتر و باشـکوه تر از 
گذشـته برگزار شـود.وی با بیان اینکه نمایشـگاه 
کتـاب یکـی از برنامه های اصلـی وزارت فرهنگ 
و ارشـاد اسـامی اسـت، تصریـح کـرد: این مهم  
بـرای احیای فرهنگ کتـاب و کتابخوانی  به یکی 
از وظایف اصلی وزارت فرهنگ و ارشـاد اسـامی 

تبدیل شـده است و هرسـال نیز در جنوب کرمان 
بهتـر از گذشـته برگـزار می شـود.

اسـحاقی بـا بیـان اینکـه اسـتقبال ناشـران در 
هفتمین نمایشـگاه کتاب اسـتانی جنوب کرمان 
بـی نظیـر بوده اسـت، عنـوان کـرد: تاکنـون   600  
ناشـر در ایـن نمایشـگاه ثبـت نـام کردنـد ایـن 
نشـان از ظرفیـت بـی نظیـر ایـن منطقـه اسـت.

وی اظهارداشـت: در این نمایشگاه تمامی ناشران 
جنـوب  در  نمایشـگاه کتـاب کشـور  تخصصـی 

کرمـان شـرکت کـرده اند.
اسـحاقی با بیـان اینکه در سـالهای  گذشـته، در 
هرسـال  بیـش از یـک میلیـارد کتـاب خریداری 
شـده اسـت، عنوان کـرد: این مهـم باعث رضایت 
مندی ناشـران شـده اسـت امیدوارم امسـال نیز 
قـدرت خریـد مردم باال باشـد تا بتواننـد با خرید 
کتـاب فرهنـگ کتـاب و کتابخوانـی را در منطقـه 

گسـترش دهند.

نظـــارت  اداره  رئیـــس 
راههـــای  برســـاخت 
راه  کل  اداره  روســـتایی 
جنـــوب  شهرســـازی  و 
ـــتایی  ـــر راه روس ـــان از 430کیلومت کرم

داد. خبـــر  ســـاخت  دســـت  در 
بـــه گـــزارش پايـــگاه خبـــري وزارت 
ــل از اداره  ــه نقـ ــازي بـ راه و شهرسـ
ـــانی اداره کل  ـــاع رس ـــات و اط ارتباط
راه و شهرســـازی جنـــوب کرمـــان، 
حـــوزه  در  گفـــت:  وحیدافشـــارپور 
 430 اداره کل  ایـــن  روســـتایی  راه 
ــی  ــاخت مـ ــت سـ ــر در دسـ کیلومتـ
باشـــد کـــه از ابتـــدای امســـال 206 
آمـــاده  کیلومتـــر آن زیرســـازی و 

ــت. ــده اسـ ــفالت شـ آسـ
ــار  ــرد: اعتبـ ــان کـ ــه بیـ وی در ادامـ
هزینـــه شـــده بـــراي ســـاخت ایـــن 
ـــی باشـــد  ـــال م ـــارد ری ـــا 400میلی راهه
کـــه بـــا تخصیـــص 375میلیـــارد 
ــار و  همچنیـــن تامیـــن  ــال اعتبـ ریـ
مانـــده  باقـــی  موردنیـــاز  قیـــر 
پروژه هـــا تکمیـــل خواهـــد شـــد.

ـــال  ـــدای امس ـــت: از ابت وی اظهارداش
بـــا  روســـتایی  راه  50کیلومتـــر 
اعتبـــاری بـــه مبلـــغ 200میلیـــارد 
ـــرداری  ـــره ب ـــه به ـــفالت و ب ـــال آس ری
رســـیده کـــه20 روســـتا بـــا 1250 
ــد  ــره منـ ــب بهـ ــوار از راه مناسـ خانـ

. ند ه ا شـــد

رسـانی  اطـاع  کمیتـه   - ایرنـا 
اسـتان کرمـان  انتخابـات  سـتاد 
اعـام کـرد، بـر اسـاس اطاعیـه 
انتخابـات  سـتاد  چهـار  شـماره 
کشـور ثبت نـام داوطلبـان از روز یکشـنبه دهـم 
آذر سـال جـاری آغـاز و تا روز شـنبه شـانزدهم 
ادامـه خواهد داشـت و مدت زمـان ثبت نام در 
هـر روز از سـاعت هشـت صبح تـا 18 عصر و به 

مـدت 10 سـاعت اسـت.
سـتاد  چهـار  شـماره  اطاعیـه  کامـل  متـن 
انتخابـات کشـور بـه شـرح ذیـل اسـت، پیـرو 
انتخابـات کشـور  اطاعیـه شـماره )2( سـتاد 
در خصـوص ثبـت نـام از داوطلبـان انتخابـات 
یازدهمیـن دوره مجلـس شـورای اسـامی بـه 
آگاهـی مـردم شـریف ایـران مـی رسـاند، هـر 
اعمـال  جهـت  )دوره کامـل(  نمایندگـی،  دوره 
انتخابـات  قانـون   )28( مـاده   )3( تبصـره 

مجلس شـورای اسـامی، یک مقطع تحصیلی 
مـورد قبـول واقـع مـی شـود.

طبـق قانـون جانبـازان، آزادگان، فرزندان شـهدا 
و رزمندگانـی کـه حداقل )6( ماه سـابقه حضور 
در جبهـه دارنـد از یـک مقطـع تحصیلـی باالتـر 

برخـوردار می شـوند.
سـال  در  رهبـری  معظـم  مقـام  موافقـت  بـا 
1382، متولدیـن سـال 1352 و قبـل از آن )بـه 
شـرطی کـه دارای مـدرک تحصیلی کارشناسـی 
ارشـد یـا باالتر باشـند( معاف هسـتند امـا باید 
هنـگام ثبـت نـام کارت معافیت یـا مدرکی دال 

بـر معافیـت ارائـه کنند.
مـدارک معتبـر تحصیلی مدارکی هسـتند که به 
تاییـد وزارت علـوم، تحقیقات و فنـاوری، وزارت 
بهداشـت درمان و آموزش پزشـکی و دانشـگاه 
آزاد اسـامی و مـدارک حـوزوی بـه تایید مرکز 

مدیریـت حوزه علمیه قم رسـیده باشـد.

وامـور  اوقـاف  کل  مدیـر   - مهـر 
خیریـه اسـتان کرمـان با اشـاره به 
اغتشاشـات اخیـر گفـت: دشـمن 
اعتقـادات مـردم را نشـانه گرفتـه 
اسـت و هوشـیاری مـردم و فرمایشـات رهبـر 

انقـاب توطئـه هـا را خنثـی کـرد.
بـه گزارش خبرنـگار مهر، مدیرکل اوقـاف و امور 
خیریـه اسـتان کرمـان عصـر دیـروز در مراسـم 
اعـزام کاروانهای زائران حرم رضوی اظهارداشـت: 
راه  و  و سـلوک  بیـت)ع(  اهـل  فرهنـگ  بایـد 
زندگـی ایـن بـزرگان در جامعه بیش از گذشـته 
تبیین شـود و یکی از راه های توسـعه ارزشـهای 
مذهبـی اعزام زائـران برای زیارت ایـن بزرگواران 
اسـت.حجت االسـام علـی جالـی با اشـاره به 
لـزوم توجـه بـه فرهنـگ رضـوی گفت: توسـعه 
ایـن فرهنـگ مـی توانـد راه حـل بسـیاری از 
مشـکات در جامعـه باشـد، دشـمن مـی دانـد 

کـه وجـود فرهنـگ و سـیره اهـل بیـت )ع( در 
جامعـه موجـود هوشـیاری و درک بـاالی مردم 
شـده اسـت و بـه همیـن دلیل اسـت که سـعی 
مـی کنـد اعتقـادات مـردم را ضعیف کنـد و می 
بینیـم کـه در اغتشاشـات اخیـر در شـهر قـدس 
آشـوبگران اقـدام بـه حملـه بـه مراکـز مذهبی و 

آتـش زدن کتـاب هـای مذهبـی کردند.
وی تصریـح کرد: فرمایشـات رهبر معظم انقاب 
اسـامی و تدبیـر ایشـان پایانـی بر آشـوب گری 
هـای عـده ای بود که سـعی دارند بـه اعتقادات 
و دیـن مـردم ضربـه بزننـد و مسـیر مطالبـات 

مردمـی را منحـرف کنند.
وی گفـت: دشـمن به وضوح قصـد ضربه زدن 
بـه نظـام اسـامی را دارد اما مردم هوشـیارند 
ریشـه  جامعـه  در  اسـامی  هـای  ارزش  و 
مواقـع  در  مـردم  آگاهـی  موجـب  و  دوانـده 

حسـاس شـده اسـت.

ــه  ــان اینک ــا بی ــان ب ــتاندار کرم ــا - اس  ایرن
زمانــی بنزیــن بــا قیمــت هــزار تومــان عرضــه 
ایــن اســتان  می شــد، دولــت ســاالنه در 
ــان  ــارد توم ــزار و 200 میلی ــت ه ــدود هش ح
یارانــه بنزیــن پرداخــت مــی کــرد گفــت: اکنون 
ســاالنه هــزار و 350 میلیــارد تومــان بــه طــور 
ــب  ــه در قال ــتان، یاران ــن اس ــتقیم در ای مس
بســته حمایتــی معیشــتی پرداخت می شــود.

ــت و  ــنبه در گف ــی روز دوش ــواد فدائ محمدج
گــو بــا خبرنــگار ایرنــا افــزود: ســران ســه قــوه 
تصمیــم گرفتنــد بخشــی از یارانــه ســوخت را 
بــه جــای اینکــه بــه بنزیــن تعلــق بگیــرد بــه 
ــد در  ــردم پرداخــت کنن ــه م طــور مســتقیم ب
نتیجــه تغییــری در قیمــت بنزیــن داده و ایــن 
فــرآورده بــه صــورت ســهمیه بنــدی شــده بــا 
قیمــت هــزار و 500 تومــان و بــه صــورت آزاد بــا 
ــردم عرضــه  ــه م ــان ب ــزار توم ــری ســه ه لیت

شــد.
ــن  ــت بنزی ــبت قیم ــه نس ــان اینک ــا بی وی ب
ارائــه شــده بــا لیتــری هــزار و 500 و ســه هــزار 
تومــان بــه ترتیــب 70 و 30 درصــد اســت تاکید 
کــرد: بنزینــی کــه بــا لیتــری ســه هــزار تومــان 
پرداخــت مــی شــود حــدود 30 درصــد اســت 
و 70 درصــد بنزیــن بــا نــرخ هــزار و 500 تومــان 
بــه صــورت ســهمیه بنــدی عرضــه می شــود.

اســتاندار کرمــان بــا بیــان اینکــه بنزیــن یکــی 
از کاالهایــی اســت کــه دولــت بــا قیمتــی کمتر 
از قیمــت واقعــی و تمــام شــده آن را بــه مــردم 

ــر  ــارت دیگ ــه عب ــت: ب ــرد گف ــی ک ــه م عرض
دولــت در قیمــت بنزیــن یارانــه یــا سوبســید 

ــرد. ــت می ک پرداخ
وی تصریــح کــرد: تغییــر قیمــت بنزیــن 
موجــب شــد در اســتان کرمــان حــدود هــزار 
ــه ای  ــال از یاران ــان در س ــارد توم و 350 میلی
کــه بــرای بنزیــن پرداخــت مــی شــد کاهــش 
پیــدا کنــد و دولــت ایــن مقــدار را بــه صــورت 
مســتقیم بــه 75 تــا 80 درصــد جمعیــت ایــن 

ــد. اســتان پرداخــت مــی کن
ــه  ــی ک ــته حمایت ــرد: بس ــح ک ــی تصری فدائ
دولــت از محــل کاهــش یارانــه ســوخت تهیــه 
کــرده بــه 75 تــا 80 درصــد جمعیــت اســتان 
کرمــان معــادل حــدود 770 هــزار خانــوار 

ــود. ــی ش ــت م پرداخ
وی اظهــار داشــت: ســاالنه هــزار و 350 میلیارد 
ــان  ــه طــور مســتقیم در اســتان کرم ــان ب توم

یارانــه پرداخــت مــی شــود.
ــم اصــاح  ــرد: برغ ــد ک ــان تاکی اســتاندار کرم
قیمــت بنزیــن هنــوز دولــت در کرمــان ســاالنه 
ــن  ــه بنزی ــان یاران ــارد توم ــزار و 800 میلی 6 ه

پرداخــت مــی کنــد.
ــوه در  ــه ق ــران س ــم س ــه داد: تصمی وی ادام
ــاد  ــی ایج ــه نوع ــت ســوخت ب ــش قیم افزای
ــی  ــمار م ــه ش ــه ب ــی در جامع ــی تعادل حرکت
ــه  ــل از یاران ــد حاص ــه درآم ــوری ک ــه ط رود ب
ســوخت کــه بــه گــروه هــای مختلــف پرداخت 
مــی شــد و بــه افــراد کــم درآمــد اختصــاص 

یافــت.
فدائــی گفــت: تصمیــم دولــت در تغییــر قیمت 
ســوخت منطقــی و در راســتای ایجــاد عدالــت 
ــه  ــی در جامع ــر منف ــت و تاثی ــی اس اجتماع
نــدارد بلکــه دولــت در ایــن اقــدام بــا پرداخــت 
یارانــه جابــه جایــی بــه نفــع اکثریــت جامعــه 

انجــام داده اســت.
ــت  ــد دول ــح کــرد: اگــر مــردم بدانن وی تصری
بخــش کمــی از یارانــه بنزیــن را بــه نفــع 
برقــراری  راســتای  در  و  جامعــه  اکثریــت 
عدالــت اجتماعــی حــذف کــرده بــا ایــن 

تصمیــم همراهــی خواهنــد کــرد.
اســتاندار کرمــان بیــان کــرد: ایــن توضیحــات 
ــه ســوخت  ــی یاران نشــان مــی دهــد جابجای
ارتباطــی بــه قیمــت ســایر کاالهــا نــدارد لــذا 
نبایــد کاالهــای دیگــر افزایــش قیمــت داشــته 
ــر  ــدی ب ــورت ج ــه ص ــز ب ــت نی ــد و دول باش

بــازار نظــارت دارد و بــا اخالگــران بــازار برخــورد 
قاطــع مــی شــود.

ــوخت  ــت س ــش قیم ــرد: افزای ــد ک وی تاکی
تاثیــر اندکــی بــر بخــش حمــل و نقــل عمومی 

ممکــن اســت داشــته باشــد.
ــد و  ــران ش ــن گ ــاه بنزی ــان م ــداد 24 آب بام
قیمــت بنزین ســهمیه ای 1500 تومــان و بنزین 

آزاد ســه هــزار تومــان تعییــن شــد.
»علــی ربیعــی« ســخنگوی دولــت در همــان 
ــن  ــت بنزی ــش قیم ــت افزای ــای نخس روزه
ــش  ــل از افزای ــد حاص ــه درآم ــرد ک ــد ک تاکی
قیمــت بنزیــن )29 تــا 30 هــزار میلیــارد 
ــان و  ــان، 30 آب تومــان( در ســه مرحلــه 27 آب

می شــود. پرداخــت  آذر  دوم 
ایــن اقــدام دولــت حمایــت معیشــتی از 
60میلیــون نفــر را شــامل شــد کــه بــه حســاب 

ــد. ــز گردی ــان واری آن

و  بهداشـــت  واحـــد  مدیـــر   - ایرنـــا 
مدیریـــت بیماری هـــای آبزیـــان اداره 
از  کرمـــان  جنـــوب  دامپزشـــکی  کل 
ــه  ــتی بـ ــای بهداشـ ــدید مراقبت هـ تشـ
 )KHV( منظـــور پیشـــگیری از بیمـــاری
کپـــور  در  تلفـــات  بـــه  منجـــر  کـــه 

داد. خبـــر  می شـــود  ماهیـــان 
در  دوشـــنبه  روز  دلفـــاردی  فهیمـــه 
ایرنـــا  خبرنـــگار  بـــا  و گـــو  گفـــت 
خواســـتار رعایـــت اصـــول بهداشـــتی 
و امنیـــت زیســـتی توســـط تمامـــی 
شـــاغان صنعـــت پـــرورش ماهیـــان 
گرمابـــی منطقـــه جنـــوب کرمـــان شـــد 
اظهـــار داشـــت: فعـــاالن صنعـــت  و 
پـــرورش ماهیـــان گرمابـــی بـــه منظـــور 
پیشـــگیری از ورود احتمالـــی عامـــل 
ـــت  ـــتی و امنی ـــول بهداش ـــاری زا، اص بیم

ــی  ــی عمومـ ــامل ضدعفونـ ــتی شـ زیسـ
پرســـنل،  تـــردد  کنتـــرل  وســـایل، 
مناســـب  ضدعفونـــی  و  شستشـــو 

پرســـنل را رعایـــت کننـــد.
وی ادامـــه داد: اصـــول بهداشـــتی و 
امنیـــت زیســـتی بایـــد تحـــت نظـــارت 
مزرعـــه  در  بهداشـــتی  فنـــی  مدیـــر 
برقـــرار و رعایـــت شـــود و وضعیـــت 
ســـامت ماهی هـــا در مراکـــز تکثیـــر 
ــه  ــور روزانـ ــه طـ ــی بـ ــزارع پرورشـ و مـ

ــوند. ــت شـ ــی و ثبـ بررسـ
مدیـــر واحـــد بهداشـــت و مدیریـــت 
کل  اداره  آبزیـــان  بیماری هـــای 
دامپزشـــکی جنـــوب کرمـــان گفـــت: 
آبزی پـــروران، هرگونـــه بـــروز عائـــم 
بیمـــاری و وقـــوع تلفـــات مشـــکوک 
ادارات  بـــه  بافاصلـــه  را  آبزیـــان 

ــرده و  ــانی کـ ــاع رسـ ــکی اطـ دامپزشـ
احتمالـــی  تلـــف شـــده  ماهی هـــای 
ــا  ــع آوری و بـ ــه جمـ ــور روزانـ ــه طـ را بـ
اســـتفاده از یکـــی از روش هـــای کـــوره 
الشه ســـوز و یـــا چالـــه آهـــک دفـــن و 

ــد. ــاء کننـ امحـ
وی تصریـــح کـــرد: بـــا توجـــه بـــه 
رخـــداد تلفـــات گســـترده پـــرورش 
و  دجلـــه  رودخانه هـــای  در  ماهـــی 
ــال  ــایه طـــی سـ ــور همسـ فـــرات کشـ
جهانـــی  ســـازمان  و گـــزارش   2018
تاییـــد  بـــر  مبنـــی  دام،  بهداشـــت 
 ( KHV وقـــوع بیمـــاری ویروســـی 
ــوی و  ــان کـ ــروس ماهیـ ــس ویـ هرپـ
ـــه  ـــات ک ـــل تلف ـــوان عام ـــه عن ـــور( ب کپ
خطرنـــاک  بیماری هـــای  دســـته  از 
اســـت، بـــه ایـــن مســـاله توجـــه 

می شـــود. ویـــژه ای 
دلفـــاردی اظهـــار داشـــت: خوشـــبختانه 
تـــا کنـــون وقـــوع ایـــن بیمـــاری در 
و  نشـــده  جنـــوب کرمـــان گـــزارش 
ــطح  ــاری در سـ ــت بیمـ ــه مراقبـ برنامـ
ادارات  توســـط  پـــرورش  مراکـــز 
حـــال  در  شهرســـتان ها  دامپزشـــکی 

ــت. ــرا اسـ اجـ
ـــی  ـــاری ویروس ـــه بیم ـــان اینک ـــا بی وی ب
KHV وابســـته بـــه دمـــا اســـت، بیـــان 
کـــرد: بـــا توجـــه بـــه ســـرد شـــدن 

هـــوا کـــه بـــا ماهیـــت رشـــد و شـــیوع 
دارد  و همگرایـــی  تناســـب  ویـــروس 
ـــش  ـــاری افزای ـــن بیم ـــوع ای ـــال وق احتم
می یابـــد و بـــا نزدیـــک شـــدن بـــه 
مراقبت هـــای  بایـــد  ســـرما  فصـــل 

ــود. ــدید شـ ــتی تشـ بهداشـ
شـــیات  امـــور  مدیـــر  گفتـــه  بـــه 
ســـازمان جهـــاد کشـــاورزی جنـــوب 
ــی  ــن ماهـ ــزار تـ ــاالنه 2 هـ ــان سـ کرمـ
ـــی و ســـردآبی از مـــزارع پرورشـــی،  گرماب
دو  اســـتخرهای  و  خاکـــی  بندهـــای 
منظـــوره جنـــوب کرمـــان، برداشـــت 

. د می شـــو
وجـــود 2 هـــزار بـــاب اســـتخر ذخیـــره 
ســـد  دریاچـــه  و  کشـــاورزی  آب 
ظرفیت هـــای  جملـــه  از  جیرفـــت 
موجـــود بـــرای پـــرورش ماهـــی در 
ــمار  ــه شـ ــان بـ ــوب کرمـ ــه جنـ منطقـ
و  اســـتخر  ایـــن  در  کـــه  مـــی رود 
گونـــه   و  قـــزل آال  ماهـــی  دریاچـــه 
هـــای آمـــور، کپـــور معمولـــی، بیگهـــد 
و فیتوفـــاگ هـــم شـــامل ماهیـــان 
می شـــود  داده  پـــرورش  گرمابـــی 
کـــه ماهیـــان تولیـــد شـــده، عـــاوه 
بـــر تامیـــن بـــازار اســـتان کرمـــان بـــه 
ســـایر اســـتان های کشـــور از جملـــه 
و  تهـــران  بلوچســـتان،  و  سیســـتان 

می شـــوند. ارســـال  خوزســـتان، 

دولت در کرمان ساالنه هزار و ۳۵۰ 

میلیارد تومان یارانه پرداخت می کند

مراقبت های بهداشتی آبزیان 
در جنوب تشدید شد

رنا
 ای

س:
عک
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 ای

س:
عک

تـا امـروز آمـار دقیقـی از مبتایـان بـه ایـن بیمـاری در کرمان 
منتشـر نشـده اسـت، به نظر می رسـد اقدامات پیشـگیرانه به 
خوبـی انجـام شـده، در حالیکه سـال گذشـته در ایـن فصل از 
سـال واکسـن آنفلوانزا در شـهر نایاب شـده بود اما این روزها 
هنـوز هـم می تـوان این واکسـن را با کمی جسـتجو پیدا کرد.

در  کنـکاش  کمـی  بـا  تـوان  مـی  هـم  را  آنفلوانـزا  مـوارد 
جامعـه مشـاهده کـرد، بیمـاری کـه موجـب مـی شـود بیمـار 
و  اسـهال،  سـرماخوردگی،  عائـم  شـدید،  درد  بـدن  دچـار 
ضعـف شـدید بدنـی شـود. بطوریکـه افرادیکـه مبتـا مـی 
شـوند بـرای چنـد روز تـوان خـارج شـدن از منـزل ندارنـد.

بنـا بـه مشـاهدات خبرنـگار مهـر و گفتـه هـای شـهروندان 
مـواردی از بسـتری بـر اثـر ایـن بیماری نیز دیده شـده اسـت، 
امـا هیـچ اطـاع رسـانی رسـمی از تعـداد مبتایان و بسـتری 
شـده هـا در این خصوص منتشـر نشـده اما با کمی جسـتجو 
در خبرهـا مـی تـوان بـه ایـن نتیجه رسـید کـه دانشـگاه علوم 
پزشـکی کرمـان از نیمـه آبـان مـاه بـا تشـکیل کمیتـه هـای 
پیشـگیری از این بیماری، آمادگی خود را افزایش داده اسـت.

هـر چند که واکسـن ایـن بیماری در اسـتان کرمـان به صورت 
گسـترده توزیـع شـده و در حـال حاضر در دسـترس قـرار دارد 
اما به مردم توصیه می شـود این واکسـن تنها توسـط افرادی 
تزریـق شـود کـه جـزو گروه هـای خطر محسـوب می شـوند.

گروه های در معرض خطر
ایمنـی  نقـص  هـای  بیمـاری  قلبـی،  بیمـاری  دچـار  افـراد 
بیمـاران  بـاردار،  زنـان  سـرطانی،  بیمـاران  اس،  ام  ماننـد 
کلیـوی و کبـدی، بیماران تنفسـی، کـودکان و سـالمندان جزو 

گروهـی هسـتند کـه توصیـه شـده از ایـن واکسـن اسـتفاده 
کننـد. البتـه بهتریـن فصـل اسـتفاده از ایـن دارو نیـز قبـل از 
آغـاز فصـل شـیوع و مهـر مـاه مـی باشـد و عمـا تاثیـر ایـن 
واکسـن حـدود یـک مـاه پـس از تزریـق ایجـاد مـی شـود.

ایـن در حالـی سـت کـه رییـس مرکـز مدیریـت بیماری های 
واگیـر وزارت بهداشـت نیـز اعـام کـرده کـه در سـال جـاری 
شـیوع ویـروس آنفلوانـزا زودتـر از سـال هـای گذشـته آغـاز 
شـیوع  مـدت  جـاری  سـال  در  شـود  مـی  و گفتـه  شـده 
بیمـاری نیـز طوالنـی تـر از سـال هـای گذشـته خواهـد بـود.

طبـق گفتـه رییـس مرکز مدیریـت بیماری هـای واگیـر وزارت 

بهداشـت ؛ شـیوع این بیماری در برخی از اسـتان های شمالی 
تاییـد شـده و گفته می شـود نـوع این ویـروس H1N1 گزارش 
شـده امـا مـوارد دیگری از نوع H3N2 مشـاهده شـده اسـت.

شـیوع  احتمـال  خصـوص  در  هشـدارهایی  همچنیـن 
آنفلوانـزای پرنـدگان نیـز در اسـتان کرمـان داده و بـه مـردم 

توصیـه شـده از نزدیـک شـدن بـه پرنـدگان وحشـی و یـا 
پرندگانـی کـه در محیـط بـاز تلـف شـده انـد خـودداری کننـد.

مردم از الشه پرندگان تلف شده فاصله بگیرند
مدیـرکل دامپزشـکی اسـتان  کرمـان در آسـتانه فصـل سـرما 
اسـتان کرمـان  در  بیمـاری  ایـن  از  ای  نشـانه  هنـوز  گفـت: 
مشـاهده نشـده امـا در برخـی از اسـتانهای شـرقی و شـمال 
غـرب کشـور کانـون هایـی از ایـن بیمـاری دیـده شـده اسـت.

حسـین رشـیدی بـا  اشـاره بـه مهاجـرت پرنـدگان مهاجـر 
از  زمسـتان   و  پائیـز  فصـل  در  جنوبـی  شـهرهای گـرم  بـه 
الشـه  مشـاهده  صـورت  در  خواسـت  زیسـت  محیـط 
پرنـدگان مهاجـر در اطـراف تاالبهـا حتمـا نمونـه را بـه اداره کل 
دامپزشـکی ارسـال کننـد تا از شـیوع بیمـاری جلوگیری شـود.

وی همچنیـن از مرغداریهـای صنعتـی خواسـت تامیـن جوجه 
یکـروزه را بـا مجوز دامپزشـکی انجام دهند و با رعایت مسـائل 
قرنطینه ای از رفت و آمد افراد غیر ، به مرغداری ها جلوگیری کنند.

بازارهـای  خواسـت  هـا  شـهرداری  از  همچنیـن  رشـیدی 
غیررسـمی مـرغ و پرنـده زنـده در شـهرها را جمـع آوری کنند.

دارنـد  تاکیـد  درمـان  و  بهداشـت  بخـش  فعـاالن 
اسـت  اهمیـت  بـا  بسـیار  بیمـاری  ایـن  از  پیشـگیری 
دارنـد. مـردم  بـه  زمینـه  ایـن  در  هایـی  توصیـه  و 

بـا توجـه بـه قـرار داشـتن در فصـل سـرد سـال و همانگونـه 
آنفلوانـزا طـی  بـه  ابتـا  مـوارد  بینـی مـی شـد  پیـش  کـه 
نکتـه  موضـوع  ایـن  داشـته  افزایـش  اخیـر  هـای  هفتـه 
دچـار  مـورد  بـی  نبایـد  مـردم  و  نیسـت  ای  نگـران کننـده 
الزم  ابتـا  از  پیشـگیری  منظـور  بـه  بلکـه  شـوند.  نگرانـی 
نماینـد: رعایـت  را  بهداشـتی  سـاده  نکتـه  چنـد  اسـت 

نکاتی که باید برای پیشگیری رعایت شود
از طریـق دسـت  انتقـال  انتقـال بیمـاری،  1-شـایعترین راه 
بیـرون  را در محیـط  لـذا الزم اسـت دسـت هـا  هـا اسـت 
از مصـرف  قبـل  و  منـزل  بـه  بمحـض مراجعـه  و  منـزل  از 
بشـویید. صابـون  و  آب  بـا  آشـامیدنی  و  خوراکـی  هرگونـه 

و  بیمـار  افـراد  بـا  روبوسـی  و  دادن  دسـت  2-از 
بپرهیزیـد. هسـتند  بیمـاری  عائـم  دارای  کـه  کسـانی 

3-در صـورت بـروز عائم بیمـاری در منزل مانده و اسـتراحت 
کنیـد مراجعـه  پزشـک  بـه  فرصـت  اولیـن  در  و  نماییـد 

و  عطسـه  موقـع  هسـتید  بیمـاری  عائـم  دارای  4-اگـر 
سـرفه دهـان و بینـی خـود را بـا دسـتمال کاغـذی بپوشـانید 
انداختـه و دسـت  زبالـه  را در سـطل  و بافاصلـه دسـتمال 

در دسـترس  بشـویید.اگر دسـتمال  و صابـون  آب  بـا  را  هـا 
عطسـه  آلودگـی  انتشـار  از  جلوگیـری  شـیوه  بهتریـن  نبـود 
بـود. خواهـد  لبـاس  یقـه  یـا  آرنـج  چیـن  در  سـرفه  یـا 

موقـع  بیمـاری  عائـم  داشـتن  صـورت  در   -5

شـلوغ  هـای  مـکان  در  حضـور  و  منـزل  از  خـروج 
نماییـد اسـتفاده  معمولـی  جراحـی  ماسـک  از  حتمـا 

6-افـراد سـالم نیازی به اسـتفاده از ماسـک در خـارج از منزل 
ندارنـد و الزم نیسـت از ماسـک اسـتفاده کنند. حتی اسـتفاده 

از ماسـک ممکـن اسـت احتمال آلـوده شـدن را افزایش دهد.
درمانـی  خـود  از  بیمـاری  عائـم  بـروز  صـورت  7-در 
شـوید. معاینـه  پزشـک  توسـط  حتمـا  و  نمـوده  پرهیـز 

تـازه  سـبزیجات  و  میـوه  و  کافـی  مایعـات  8-مصـرف 

بـروز بیمـاری نقـش داشـته باشـد. توانـد در کاهـش  مـی 
9-در صـورت تشـدید عائـم بیمـاری یا احسـاس تنگی نفس 
یـا بـروز تنفـس صـدادار، خلـط خونـی، درد در قفسـه سـینه، 
تپـش  احسـاس  عضانـی،  شـدید  درد  گیجـی،  احسـاس 

قلـب سـریعا بـه نزدیکتریـن مرکـز درمانـی مراجعـه نماییـد.
محمـد ابراهیمـی متخصـص بیماریهـای تنفسـی در گفتگـو 
در  آنفلوانـزا  بـه  ابتـاء  شـدن  بیشـتر  مـی گویـد:  مهـر  بـا 
جوامـع  اکثـر  در  و  اسـت  عـادی  پاییـز  و  زمسـتان  فصـل 
هسـتیم. شـاهد  را  پدیـده  ایـن  مختلـف  کشـورهای  و 

بهداشـتی  اولیـه  نـکات  رعایـت  بـا  خواسـت  مـردم  از  وی 
کننـد. مصـون  بیمـاری  ایـن  بـه  ابتـا  از  را  خـود 

ابراهیمـی تاکیـد کـرد از مـردم مـی خواهـم کـه در صـورت 
ابتـا بـه ایـن بیمـاری فـورا بـه پزشـک مراجعـه و از خـود 
درمانـی پرهیـز کننـد و توصیـه های پزشـکان را جـدی بگیرند.

وی تاکیـد کـرد: در صـورت ابتـا فـرد بیمـار از حضـور در جمـع 
خـودداری کننـد و اطرافیـان تمـاس کمتـری بـا بیمـار داشـته 
باشـند، ایـن بیمـاری عفونـی و ویروسـی اسـت و سـادگی می 
توانـد از فـرد بیمـار بـه فـرد سـالم منتقـل و شـیوع پیـدا کنـد.

عالئم بیماری و راهکارهای درمان
وی گفـت: گونـه هـای ایـن ویـروس شـامل آ، بـی، و سـی 
مـی تواننـد موجـب ابتا شـوند و فـرد مبتـاء از طریق تماس 
بدنـی، سـرفه و عطسـه مـی توانـد بیمـاری را منتقـل کنـد و 
رعایـت فاصلـه یـک و نیـم متـر تا فـرد بیمـار ضروری اسـت.

ابراهیمـی عائـم بیمـاری را تـب، سـردرد، گلـودرد، درد انـدام 
و گفـت:  دانسـت  درد  دل  و  اسـهال  و سـرفه،  هـا، عطسـه 
تعـداد اندکـی دچـار مشـکات ریـوی مـی شـوند کـه در ایـن 
مرحلـه فـرد دچـار درد در ناحیـه قفسـه سـینه، تنگـی نفـس، 
کبـودی لـب هـا و انگشـتان، افزایـش یـا کاهش فشـارخون، 
تپـش قلب، تشـنج یـا کاهش سـطح هوشـیاری می شـوند.

چنیـن  مشـاهده  صـورت  در  خواسـت  مـردم  از  وی 
کننـد. مراجعـه  پزشـک  بـه  بافاصلـه  عائمـی 
بـه  موقـع  بـه  صورتیکـه  در  بیمـاران  اکثـر  گفـت:  وی 
بیمـاری  دوران  طـی  از  پـس  کننـد  مراجعـه  پزشـک 
ندارنـد. شـدن  بسـتری  بـه  نیـاز  و  یابنـد  مـی  بهبـود 

بـاردار،  مـادران  بـاالی 60 سـال،  افـراد  زیر5سـال،  کـودکان 
مزمـن کلیـوی،  بیمـاران  ریـوی،  یـا  قلبـی  مزمـن  بیمـاران 
افـراد دارای بیمـاری دیابت)قنـد خـون(، افـرادی کـه دیالیـز 
بـه سـرطان کـه تحـت درمـان  بیمـاران مبتـا  مـی شـوند، 
ایمنـی  کننـده  سـرکوب  داروهـای  کـه  بیمارانـی  هسـتند، 
مصـرف  آسـپرین  داروی  مـی کننـد، کسـانی کـه  مصـرف 
مـی کننـد، افـراد چـاق و بیمـاران مبتـا بـه فشـارخون بـاال 
جـزو گـروه هـای خطـر در زمـان ابتـا بـه آنفلوانـزا هسـتند.

ابراهیمی عالئم بیماری را تب، 
سردرد، گلودرد، درد اندام ها، عطسه 
و سرفه، اسهال و دل درد دانست و 
گفت: تعداد اندکی دچار مشکالت 

ریوی می شوند که در این مرحله فرد 
دچار درد در ناحیه قفسه سینه، تنگی 

نفس، کبودی لب ها و انگشتان، 
افزایش یا کاهش فشارخون، 

تپش قلب، تشنج یا کاهش سطح 
هوشیاری می شوند.

وی از مردم خواست در صورت 
مشاهده چنین عالئمی بالفاصله به 

پزشک مراجعه کنند.
وی گفت: اکثر بیماران در صورتیکه به 
موقع به پزشک مراجعه کنند پس از 
طی دوران بیماری بهبود می یابند و 

نیاز به بستری شدن ندارند.
آنفلوانزا بار دیگر در فصل پاییز و زمستان مهمان مردم کرمان شده؛ هر چند هیچ آماری در خصوص این بیماری 

منتشر نشده اما مردم موارد ابتالء را در جامعه مشاهده می کنند

صدای پای آنفلوانزا در کرمان

بـا آغـاز فصل سـرما مـردم کرمان بـار دیگر صدای پـای مهمـان ناخوانده زمسـتان هـای پهناورترین 
اسـتان کشـور را مـی شـوند. چنـد سـال قبل بـود که پـس از انتشـار آمار مـوارد ابتـالء بـه بیماری و 
بسـتری در بیمارسـتان هـا، شـهر چهـره ای جدیـد به خـود گرفت؛ شـهر مملـو از پیام های بهداشـتی 
شـد و مـردم نیـز ماسـک برچهـره زدند امـا از آن پـس دیگر آمـاری دقیق از میـزان مبتالیـان به این 
بیمـاری در اسـتان کرمـان منتشـر نشـد.اما بـاز هم ایـن روزها چهـره مردم شـهر در حال فـرو رفتن 

زیـر ماسـک هـای سـفیدی اسـت که از بیـم مبتال شـدن بـه آنفلوانزا بـر چهره مـی زنند.

مدیـرکل دامپزشـکی اسـتان  کرمان در آسـتانه 
ایـن  از  ای  نشـانه  فصـل سـرما گفـت: هنـوز 
بیماری در اسـتان کرمان مشـاهده نشده اما در 
برخی از اسـتانهای شـرقی و شـمال غرب کشور 
کانـون هایـی از این بیماری دیده شـده اسـت.
حسـین رشـیدی با  اشـاره به مهاجـرت پرندگان 
مهاجـر به شـهرهای گـرم جنوبی در فصـل پائیز 
و زمسـتان  از محیط زیسـت خواست در صورت 
مشـاهده الشـه پرندگان مهاجر در اطـراف تاالبها 
حتمـا نمونه را بـه اداره کل دامپزشـکی ارسـال 

کنند تـا از شـیوع بیماری جلوگیری شـود.

گزارش
مهر

هر
 م

س:
عک

بحران کم آبی را جدی بگیریم

برگزاری دومین جشنواره پسته ممتاز زرندی

حضـور  بـا  زرنـدی  ممتـاز  پسـته  جشـنواره  دومیـن 
مدیـرکل دادگسـتری کرمـان، معـاون سیاسـی امنیتـی 
اسـتانداری کرمـان ، مدیـرکل جهـاد کشـاورزی اسـتان 
اسـتان  تجـارت  و  معـدن  صنعـت،  مدیـرکل   ، کرمـان 
و  کرمـان  اسـتان  بازرگانـی  اتـاق  رییـس  کرمـان، 
 جمعـی از فعـاالن پسـته بـه میزبانـی زرنـد برگـزار شـد.

از  تجلیـل  و  شـکرگزاری  منظـور  بـه  مراسـم  ایـن 
 فعـاالن ایـن عرصـه در تولیـد و صـادرات برگـزار گردیـد.

نماینده مردم زرند و کوهبنان در مجلس شـورای اسـامی 
بـا اشـاره به پاسـخگو نبـودن روش سـنتی در کشـاورزی 
گفـت:در کاشـت ،داشـت ، برداشـت و عرضـه پسـته در 
بـازار روش سـنتی پاسـخگو نیسـت.در کاشـت مشـکل 
 کـم آبـی داریـم بایـد آبیـاری مکانیـزه را توسـعه دهیـم.

بزرگتریـن  اینکـه  بیـان  بـا  امیـری خامکانـی  حسـین 
جنـگل مصنوعی کشـور را دارا هسـتیم افـزود: زمین های 
کشـاورزی پسـته میراث پدران ما اسـت که با هر روشـی 

شـده اسـت آن هـا را حفـظ کنیم.
 وی تصریـح کـرد: 13 هـزار هکتـار زمیـن پسـته بـارور 
 داریـم کـه امسـال 20 هـزار تـن محصـول داشـته ایـم.

بـرای  هـا  شـرکت  برخـی  حضـور  بـه  اشـاره  بـا  وی 
اذعـان  کشـاورزی  در  مـدرن  روش  از  گیـری  بهـره 
کرد:شـرکت هـای متعـددی آمـد امـا موثـر نبـود ، روش 
 هـای علمـی بایـد از سـمت کشـاورزان اجرایـی شـود.

امـر  یـک  را   پسـته  فـروش  و  صـادرات  امیـری 
تخصصـی دانسـت و گفـت: در خیلـی از بخـش هـای 
غیـر نفتـی را هنـوز نتوانسـتیم شـرکت هـا را راه انـدازی 
شـود. تخصصـی  صـورت  بـه  را  صـادرات  کـه   کنیـم 

وی اذعـان کـرد: اینکـه هـر کسـی کـه برسـد یـک کارت 
 بازرگانی بگیرد و صادرکننده شود تجربه خوبی نبوده است.

دچـار  صادرکننـدگان  افزود:برخـی  امیـری 
مصـرف  بـار  یـک  بازارهـای  کـه  میشـوند  رقابـت 
میکننـد. خـراب  را  کار  و  آورنـد  مـی  وجـود   بـه 

شـورای  مجلـس  در  و کوهبنـان  زرنـد  مـردم  نماینـده 
اسـامی بـا اشـاره به ورود پسـته بـه بورس تصریـح کرد: 
2 سـال اسـت کـه بـازار بورس پسـته شـکل گرفته اسـت 
و قیمـت هـا  در زمـان برداشـت ثبـات نسـبی پیـدا کرده 

است.
امیـری در خصـوص راه انـدازی شـرکت هـای تخصصی 
صادراتـی بـازار پسـته تاکید کـرد و گفت:  این شـرکت ها 
هـم بـورس و هـم بـازار هـای دنیـا را مطالعـه میکنند که 

بایـد در اینجـا اعتمـاد تولیـد کننده جلب شـود. 
 رئیـس دادگسـتری شهرسـتان زرند با اشـاره بـه تعامل 
ادارات قضایی،نظامـی و امنیتـی در طـرح پیشـگیری از 

سـرقت پسـته گفت:
بـرای اولیـن سـال سـرقت از باغـات پسـته شهرسـتان 
نداشـته ایم. ای  پرونـده  و  رسـید  صفـر  بـه   زرنـد 

محمـدی با اشـاره بـه تحریم هـای اقتصادی علیـه ایران 
تصریـح کـرد: اگـر مسـئولین اقتصادی کشـور امانتـدار و 
صادق باشـند مثل گذشـته از گردنه سخت اقتصادی عبور 

خواهیـم کرد.

بـا  زرنـد  شهرسـتان  انقـاب  و  عمومـی  دادسـتان 
اشـاره بـه طـرح پیشـگیری از سـرقت پسـته گفـت : 
بـود.  سـرقت  طـرح کاهـش  ایـن  در  مـا  اول   اولیـت 
قویدل با اشـاره به انسـجام مسـئولین و اتحاد مشـارکت 
کننـدگان بـود عنـوان کـرد: بیش از 35 روسـتا در سـطح 

شهرسـتان را توجیـه و امادگـی خود اعـام کردیم.
در طـرح  بنـدی شهرسـتان  منطقـه  بـه  اشـاره  بـا  وی 
پیشـگیری از سـرقت پسـته گفت: چندین دوربین نصب 
شـد و بیـش از 300 نیـرو بسـیج و نظامـی آمـاده  شـد. 
هـر منطقـه به دسـت یکی افسـر باتجربه  نیـرو انتظامی 
قـرار گرفـت و 85 نفـر از نیروهـای دادگسـتری بـه عنوان 
 نماینده  ویژه دادسـتان و بازرسـی بر گشـت ها داشـتند.

وی بـا اشـاره بـه همـکاری صمت بـا طرح پیشـگیری از 
سـرقت پسـته عنوان کرد:طی دسـتورالعملی اداره صنعت 
معـدن مکلـف شـد کـه خریـداران پسـته دارای دوربیـن 
مداربسـته باشـند، خریدارانـی کـه فاقـد مجـوز هسـتند 
 پلمپ شـوند و کارت شناسـایی از فروشـندگان اخذ شود.

وی افـزود: نگهبانـان زمین ها سـاماندهی شـدند و کارت 
شناسـایی برایشـان تنظیـم شـد و افـرادی کـه سـابقه 

سـرقت پسـته داشـتند بـه کار گیـری نشـد .
بـه  اشـاره  بـا  کرمـان  اسـتان  دادگسـتری  رییـس 
ایـن  درصـد   70 گفـت:   کشـور  پسـته  تولیـد  آمـار 
اسـت. کرمـان  کشـاورزان  زحمـات  محصـول   پسـته 

موحـد بـا بیـان اینکـه شهرسـتان زرنـد قطـب صنعـت 
، معـدن و تولیـد پسـته اسـت افـزود: طـرح کاهـش 
سیرجان،رفسـنجان  شهرسـتان   3 در  پسـته  سـرقت 
بـود. تریـن شـهر زرنـد   و زرنـد اجـرا شـد کـه موفـق 

بازرگانـی کرمـان در خصـوص صـادرات  اتـاق   رییـس 
در  وقفـه  تحریـم هـا  و  ارزی  اشـکاالت  پسـته گفـت: 
حـل  مرکـزی  بانـک  در  آورد کـه  پیـش  صـادرات  کار 
نـدارد.  وجـود  زمینـه  ایـن  در  جـدی  مشـکل  و   شـد 
در  صنایـع  افزایـش  بـه  اشـاره  بـا  زاده  طبیـب 
شهرسـتان زرنـد تاکیـد کـرد: زرنـد نشـان داد کـه اگـر 
 ب موضوعـی تمرکـز کنـد  آن موضـوع حـل میشـود.

کشـاورزی  در  آب  مصـرف  کاهـش  بـر  تاکیـد  بـا  وی 
گفت:رقبـای ما یک سـوم مصـرف آب دارنـد و اگر رقابت 
 نباشـد و آب مدیریـت نشـود همـه چـی بـر بـاد میـرود.

یـک فعـال کشـاورزی در خصـوص کیفیت پسـته ممتاز 
زرنـدی گفت:

پـر مغـز تریـن و بـا گـرم تریـن پسـته را داریم کـه 8 گرم 
 مغـز میدهـد و بهتریـن چربـی در پسـته ممتـاز اسـت. 
سـیف الدینـی بـا اشـاره بـه صـادرات 20هـزار تنی پسـته 
گفـت: بـه انـدازه پسـته پارسـال صادر کـرده ایـم، در زرند 
 صنعـت رونـق پیـدا کرده اما پسـته رونق نداشـته اسـت.

اذعـان  هـا  آورتریـن کاال  ارز  معیارهـای  بیـان  بـا  وی 
امـا کارگاه  کرد:ایـن همـه کارگاه ضبـط پسـته هسـت 
فـرآوری و بسـته بنـدی نداریـم. تولیـد ، بسـته بنـدی 
خـوب  سـود  و  تجـارت  بـا  مسـاوی  فـروش  بـازار  و 
 اسـت امـا کشـاورزان از ایـن سـود بهـره منـد نیسـتند.

وی ایـن را هـم گفـت: مـا پسـته را به صـورت فلـه ای به 

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

هیـات  موضـوع  قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضی و سـاختمان 
هـای فاقد سـند رسـمی

آگهـی موضـوع مـاده 3 قانـون و مـاده 13 آئیـن نامـه قانـون تعییـن تکلیف 
وضعیـت ثبتـی و اراضـی و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی 

برابـر رای شـماره 139460319012001033 هیـات اول موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت 
ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک 
سـیرجان تصرفـات مالکانـه بامعـارض متقاضـی خانـم فاطمـه اسـفندیارپور فرزنـد علیمـراد 
بشـماره شناسـنامه 11589 صادره از سـیرجان در ششـدانگ یک باب خانه به مسـاحت 211/10 
مترمربـع پـاک 2فرعـی از 5031 اصلـی واقـع در بخش 36کرمـان به آدرس سـیرجان انتهای 
خیابـان بروجردی کوچه شـماره 6خریداری از مالک رسـمی آقـای چراغعلی مهرعلی پور محرز 
گردیـده اسـت.لذا بـه منظـور اطـاع عموم مراتـب در دو نوبت بـه فاصله 15 روز آگهی می شـود 
در صورتـی کـه اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند می 
تواننـد از تاريـخ انتشـار اولیـن آگهی به مدت دو مـاه اعتراض خود را به این اداره تسـلیم و پس 
از اخـذ رسـید، ظـرف مـدت یـک مـاه از تاريخ تسـليم اعتـراض، دادخواسـت خود را بـه مراجع 
قضایـی تقدیـم نماینـد. بدیهی اسـت در صـورت انقضـای مدت مذکـور و عدم وصـول اعتراض 

طبـق مقررات سـند مالکیـت صادر خواهد شـد.
تاریخ انتشار نوبت اول : 1398/09/05- تاریخ انتشار نوبت دوم : 1398/09/20

محمد آرمان پور- رئیس ثبت اسناد و امالک/ م الف:۵۷۸

حصر وراثت  
احترامـا در خصوص دادخواسـت تقدیمی خواهـان محمد ببربیان فرزند 
احمـد بـه خواسـته حصروراثت توضیـح داده شـادروان سـلمان ببربیان 
فرزنـد محمـد بـه شـماره  ملـی5360148721 در تاریـخ  1398/06/17 
دراثـر برخـورد اجسـام سـخت یـا تیزفـوت نمـوده ووارث حیـن فـوق 

عبارتنـد از :
1-امیر مهدی ببربیان فرزند سلمان به شماره ملی 3151052258پسر متوفی 

2-مرضیه محمودی کات فرزند جمعه به شماره ملی 3161327985همسر متوفی 
3-اشرف بنی اسدی فرزند نمک به ش ملی 5369683379مادر متوفی 

4-محمد ببربیان فرزند احمد به ش ملی 3160321460پدر متوفی 
لـذا مراتـب یـک نوبـت در روزنامـه کثیـر االنتشـار محلـی آگهی میشـود چنانچه کسـی 
اعتـراض دارد یـا وصیـت نامـه ازمتوفـی نـزد اشـخاص باشـد یک مـاه از نشـر آگهی به 

دادگاه تقدیـم دارد واال گواهـی صـادر خواهـد شـد .
رئیس شوراحل اختالف –حسین کوهستانی –م الف :۷61

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

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهـی موضـوع مـاده3 قانـون و مـاده 13آئیـن نامه قانـون تعیین تکلیـف وضعیت ثبتـی واراضی و 
سـاختمان فاقدسـند رسـمی برابـررای شـماره139860319002002464هیات  موضـوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی مسـتقردرواحد ثبتی حوزه ثبت ملک کهنوج  تصرفات 
مالکانـه بامعـارض متقاضـی خانـم ایـران آزاد داور فرزنـد مجید بشـماره شناسـنامه 2730صـادره از منوجـان  دریک 
بـاب خانـه بـه مسـاحت02/ 3542مترمربـع پاک4071فرعـی از920- اصلـی مفـروز و مجـزی شـده از پـاک 920- 
اصلـی قطعـه پنـج واقـع در قلعه منوجان خریـداری ازمالک رسـمی آقـای درویش رازبـان  محرزگردیده اسـت.لذا به 
منظوراطـاع عمـوم مراتـب دردو نوبـت بـه فاصله 15روزآگهی می شـود در صورتی که اشـخاص نسـبت به صدورسـند 
مالکیـت متقاضـی اعتراضی داشـته باشـند مـی توانند از تاریخ انتشـاراولین 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 به مراجع 
قضایـی تقدیـم نماینـد .بدیهـی اسـت در صـورت انقضـای مـدت مذکوروعـدم وصـول اعتراض طبـق مقررا ت  سـند 
مالکیـت صادرخواهدشـد ./م الـف:2217- تاریخ انتشـار نوبـت اول :98/09/05- تاریخ انتشـار نوبـت دوم :98/09/19

اصغر ناروئی- رئیس ثبت اسناد امالک کهنوج 

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

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهـی موضـوع مـاده3 قانـون و مـاده 13آئیـن نامـه قانـون تعییـن تکلیـف وضعیت ثبتـی واراضی 
و سـاختمان فاقدسـند رسـمی برابررای شـماره139860319002002592هیات  موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی مسـتقردرواحد ثبتی حوزه ثبت ملک کهنوج  تصرفات 
مالکانـه بامعـارض متقاضی خانم عفت امینی فرزندعباس بشـماره شناسـنامه 1425صـادره از منوجان دریک قطعه 
زمیـن مزروعـی به مسـاحت 38007مترمربع پاک19فرعـی از1557- اصلی مفروز و مجزی شـده از پاک یک فرعی 
از 1557- اصلـی قطعـه پنـج واقـع در دهنونودژمنوجـان خریـداری ازمالک رسـمی آقـای عباس امینـی محرزگردیده 
اسـت.لذا بـه منظوراطـاع عمـوم مراتـب دردو نوبت به فاصله 15روزآگهی می شـود در صورتی که اشـخاص نسـبت به 
صدورسـند مالکیـت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند مـی توانند از تاریخ انتشـاراولین آگهی به مـدت دو ماه اعتراض 
خود را به این اداره تسـلیم و پس از اخذ رسـید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسـلیم اعتراض ،دادخواسـت خود را به 
مراجـع قضایـی تقدیم نمایند .بدیهی اسـت در صورت انقضـای مدت مذکوروعدم وصول اعتراض طبق مقررا ت  سـند 

مالکیـت صادرخواهدشـد ./م الف:2232- تاریخ انتشـار نوبت اول :98/09/05- تاریخ انتشـار نوبـت دوم :98/09/19 
اصغر ناروئی- رئیس ثبت اسناد امالک کهنوج 

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

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهـی موضـوع مـاده3 قانـون و مـاده 13آئیـن نامه قانـون تعیین تکلیـف وضعیت ثبتـی واراضی و 
ساختمانهای فاقدسند رسمی برابررای شـماره139860319091001459-98/05/27هیات اول موضوع 
قانـون تعییـن تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی مسـتقردرواحد ثبتی حـوزه ثبت ملک 
شـهر عنبـر آبـاد تصرفـات مالکانه بامعـارض متقاضی آقای امیـد علی درینی  فرزند نوراله بشـماره شناسـنامه 459با 
کد ملی 6069651375صادره ازعنبرآباد درششـدانگ یک باب خانه مشـتمل برباغ  به مسـاحت 1395/83متر مربع 
پـاک - فرعـی از33- اصلـی مفـروز و مجـزی شـده از پـاک 33-اصلـی قطعـه یـک واقـع در امیـر آبـاد کت گرگ 
بخش45کرمـان خریـداری از مالـک رسـمی اقـای درویش بیدشـکی  محرزگردیده اسـت.لذا به منظـور اطاع عموم 
مراتـب دردو نوبـت بـه فاصلـه 15روزآگهـی می شـود در صورتی که اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیت متقاضی 
اعتراضـی داشـته باشـند مـی توانند از تاریخ انتشـاراولین آگهی به مـدت دوماه اعتراض خـود را به این اداره تسـلیم و 
پـس از اخـذ رسـید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسـلیم اعتراض،دادخواسـت خود را بـه مراجع قضایی تقدیم نمایند 
. بدیهـی اسـت در صـورت انقضـای مدت مذکوروعـدم وصول اعتراض طبق مقررا ت سـند مالکیت صادر خواهدشـد . 

/م الـف:2351- تاریخ انتشـار نوبـت اول:98/09/05 – تاریخ انتشـارنوبت دوم :98/09/19
 مصیب حیدریان - رئیس ثبت اسناد امالک 

آگهی ابالغ اجرائیه کالسه :1۳۹۸۰۴۰1۹۰۷۰۰۰۰۳6۴/1    
بدینوسـیله بـه توران مجـاز دلفـاردی و زهرا مجاز دلفـاردی وندا دلفـاردی بدهکاران پرونده کاسـه 
139804019070000364/1کـه برابـر گـزارش 98/08/29شـناخته نگردیـده ایـد ابـاغ مـی گـردد 
کـه برابـر قـرار دادبانکـی شـماره 12427بیـن شـما و بانک مسـکن شـعبه مرکـزی جیرفت مبلغ 
295/465/476 ریـال بدهکارمـی باشـید کـه براثرعـدم پرداخت وجه بسـتانکار درخواسـت صدور 
اجرائیـه نمـوده پـس از تشـریفات قانونـی اجرائیه صادروبکاسـه فـوق دراین اجراءمطرح می باشـد لـذا طبق ماده 
18/19آئیـن نامـه اجرائی مفاد اسـناد رسـمی بشـما اباغ می گـردد ازتاریخ انتشـاراین آگهی که تاریخ ابـاغ اجرائیه 
محسـوب اسـت فقـط یک نوبـت در روزنامه کثیراالنتشـارمحلی چاپ ومنتشـرمی گـردد ظرف مدت ده روزنسـبت 
بـه پرداخـت بدهـی خـود اقـدام ودرایـن صـورت بـدون انتشـارآگهی دیگری عملیـات اجرائـی طبق مقـررات علیه 

شـما تعقیب خواهد شـد .
مسول واحد اجرای اسناد رسمی جیرفت –جواد فاریابی –م الف :۴۷۹

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

هیـات  موضـوع  قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضی و سـاختمان 
هـای فاقد سـند رسـمی

آگهـی موضـوع مـاده 3 قانـون و مـاده 13 آئیـن نامـه قانـون تعییـن تکلیف 
وضعیـت ثبتـی و اراضـی و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی 

برابـر رای شـماره 139860319012001632 هیـات اول موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیت 
ثبتی اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی مسـتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک سیرجان 
تصرفات مالکانه بامعارض متقاضی خانم مریم جعفری پور فرزند محمد بشـماره شناسـنامه 
7 صادره از سـیرجان در ششـدانگ یک قطعه زمین محصور مشـتمل بر ساختمان به مساحت 
493/10 مترمربـع پـاک 333 اصلی واقع در بخش 36سـیرجان انتهـای ولیعصر خریداری از 
مالـک رسـمی آقـای محمد علی علیرضـا زاده محـرز گردیده اسـت. لذا به منظـور اطاع عموم 
مراتـب در دو نوبـت بـه فاصلـه 15 روز آگهی می شـود در صورتی که اشـخاص نسـبت به صدور 
سـند مالکیت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند می توانند از تاريخ انتشـار اولین آگهی به مدت 
دو مـاه اعتـراض خـود را به این اداره تسـلیم و پس از اخذ رسـید، ظرف مدت یـک ماه از تاريخ 
تسـليم اعتـراض، دادخواسـت خـود را به مراجع قضایی تقدیـم نمایند. بدیهی اسـت در صورت 

انقضـای مـدت مذکـور و عدم وصـول اعتراض طبق مقررات سـند مالکیت صادر خواهد شـد.
تاریخ انتشار نوبت اول : 1398/09/05
تاریخ انتشار نوبت دوم : 1398/09/20

محمد آرمان پور- رئیس ثبت اسناد و امالک/ م الف:۵۷۷

آگهی ابالغ اجرائیه کالسه :1۳۹۸۰۴۰1۹۰۷۰۰۰۰۳6۹/1    
کاسـه  بدهکارپرونـده  دوبنـه  پـور  اسـکندری  اسـمعیل  بـه  بدینوسـیله 
139804019070000369/1کـه برابـر گـزارش 98/08/29شـناخته نگردیـده ایـد ابـاغ مـی 
گـردد کـه برابرسـند385-2464 بین  شـما و بانک مسـکن شـعبه مرکـزی جیرفت مبلغ 
14/015/526 ریال بدهکارمی باشـید که براثرعدم پرداخت وجه بسـتانکار درخواسـت صدور 
اجرائیـه نمـوده پـس از تشـریفات قانونی اجرائیه صادروبکاسـه فـوق دراین اجراءمطرح می باشـد لذا طبق 
مـاده 18/19آئیـن نامـه اجرائی مفاد اسـناد رسـمی بشـما اباغ مـی گردد ازتاریخ انتشـاراین آگهـی که تاریخ 
ابـاغ اجرائیه محسـوب اسـت فقط یـک نوبت در روزنامه کثیراالنتشـارمحلی چاپ ومنتشـرمی گـردد ظرف 
مـدت ده روزنسـبت به پرداخت بدهی خـود اقدام ودراین صورت بدون انتشـارآگهی دیگری عملیات اجرائی 

طبـق مقـررات علیـه شـما تعقیـب خواهد شـد .
 مسول واحد اجرای اسناد رسمی جیرفت-جواد فاریابی –م الف :۴۸۴ 

آگهی ابالغ اجرائیه کالسه :1۳۹۸۰۴۰1۹۰۷۰۰۰۰۳۵2/1       
بدینوسـیله به مظفر ناصـری باغبابویـه بدهکارپرونـده کاسـه 139804019070000352/1که 
برابـر گـزارش 98/08/28شـناخته نگردیـده ایـد ابـاغ مـی گـردد کـه برابـر قـرار دادبانکـی 
شـماره 14738بیـن شـما و بانک مسـکن شـعبه مرکزی جیرفـت مبلـغ 327/727/292 
ریـال بدهکارمـی باشـید کـه براثرعـدم پرداخـت وجـه بسـتانکار درخواسـت صـدور اجرائیه 
نمـوده پـس از تشـریفات قانونـی اجرائیـه صادروبکاسـه فـوق درایـن اجراءمطرح می باشـد لذا طبـق ماده 
18/19آئیـن نامـه اجرائـی مفاد اسـناد رسـمی بشـما اباغ می گـردد ازتاریخ انتشـاراین آگهی کـه تاریخ اباغ 
اجرائیـه محسـوب اسـت فقط یـک نوبت در روزنامه کثیراالنتشـارمحلی چاپ ومنتشـرمی گـردد ظرف مدت 
ده روزنسـبت بـه پرداخـت بدهی خود اقدام ودراین صورت بدون انتشـارآگهی دیگـری عملیات اجرائی طبق 

مقـررات علیـه شـما تعقیب خواهد شـد .
مسول واحد اجرای اسناد رسمی جیرفت –جواد فاریابی –م الف :۴۸۳

آگهی ابالغ اجرائیه کالسه :1۳۹۸۰۴۰1۹۰۷۰۰۰۰2۹6/1         
بدینوسـیله بـه نصـرت آئیـن نیـا بدهکارپرونـده کاسـه 139804019070000296/1کـه برابـر 
گـزارش 98/08/27شـناخته نگردیـده اید اباغ می گـردد که برابر قـرار دادبانکی 11232بین 
شـما و بانک مسـکن شـعبه مرکزی جیرفت مبلغ 34/718/883 ریال بدهکارمی باشـید 
کـه براثرعـدم پرداخـت وجه بسـتانکار درخواسـت صـدور اجرائیـه نموده پس از تشـریفات 
قانونـی اجرائیـه صادروبکاسـه فـوق درایـن اجراءمطـرح می باشـد لذا طبـق مـاده 18/19آئین نامـه اجرائی 
مفـاد اسـناد رسـمی بشـما اباغ می گـردد ازتاریخ انتشـاراین آگهـی که تاریخ اباغ اجرائیه محسـوب اسـت 
فقـط یک نوبت در روزنامه کثیراالنتشـارمحلی چاپ ومنتشـرمی گـردد ظرف مدت ده روزنسـبت به پرداخت 
بدهـی خـود اقـدام ودرایـن صـورت بـدون انتشـارآگهی دیگـری عملیـات اجرائـی طبـق مقررات علیه شـما 

تعقیب خواهد شـد .
 مسول واحد اجرای اسناد رسمی جیرفت –جواد فاریابی –م الف :۴۸2

آگهی ابالغ اجرائیه کالسه :1۳۹۸۰۴۰1۹۰۷۰۰۰۰۳۴۹/1           
بدینوسیله به حسین سـنجری میجانی بدهکارپرونده کاسـه 139804019070000349/1که 
برابـر گـزارش 98/08/27شـناخته نگردیده اید اباغ مـی گردد که برابر قرار دادبانکی شـماره 
20133بیـن شـما و بانـک مسـکن شـعبه مرکـزی جیرفـت مبلـغ 907/639/837ریـال 
بدهکارمـی باشـید کـه براثرعـدم پرداخت وجه بسـتانکار درخواسـت صـدور اجرائیـه نموده 
پس از تشـریفات قانونی اجرائیه صادروبکاسـه فوق دراین اجراءمطرح می باشـد لذا طبق ماده 18/19آئین 
نامـه اجرائـی مفـاد اسـناد رسـمی بشـما ابـاغ مـی گـردد ازتاریخ انتشـاراین آگهـی که تاریـخ ابـاغ اجرائیه 
محسـوب اسـت فقـط یـک نوبـت در روزنامـه کثیراالنتشـارمحلی چـاپ ومنتشـرمی گـردد ظرف مـدت ده 
روزنسـبت بـه پرداخـت بدهی خـود اقـدام ودراین صورت بـدون انتشـارآگهی دیگری عملیـات اجرائی طبق 

مقـررات علیـه شـما تعقیب خواهد شـد .
مسول واحد اجرای اسناد رسمی جیرفت –جواد فاریابی –م الف :۴۸1

آگهی ابالغ اجرائیه کالسه :1۳۹۸۰۴۰1۹۰۷۰۰۰۰۳6۵/1              
بدینوسـیله بـه فرشـته افشـار منـش بدهکارپرونـده کاسـه 139804019070000365/1کـه 
برابـر گـزارش 98/08/28شـناخته نگردیـده ایـد ابـاغ مـی گـردد کـه برابـر قـرار دادبانکـی 
شـماره 10457بیـن شـما و بانـک مسـکن شـعبه مرکـزی جیرفـت مبلـغ 105/577/794 
ریـال بدهکارمـی باشـید کـه براثرعـدم پرداخـت وجـه بسـتانکار درخواسـت صـدور اجرائیه 
نمـوده پـس از تشـریفات قانونـی اجرائیـه صادروبکاسـه فـوق درایـن اجراءمطرح می باشـد لذا طبـق ماده 
18/19آئیـن نامـه اجرائـی مفاد اسـناد رسـمی بشـما اباغ می گـردد ازتاریخ انتشـاراین آگهی کـه تاریخ اباغ 
اجرائیـه محسـوب اسـت فقط یـک نوبت در روزنامه کثیراالنتشـارمحلی چاپ ومنتشـرمی گـردد ظرف مدت 
ده روزنسـبت بـه پرداخـت بدهی خود اقدام ودراین صورت بدون انتشـارآگهی دیگـری عملیات اجرائی طبق 

مقـررات علیـه شـما تعقیب خواهد شـد . 
مسول واحد اجرای اسناد رسمی جیرفت –جواد فاریابی –م الف :۴۸۰
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تاب های رنگی شیریکی پیچ در دستان زنان سیرجانی
دبیر شهر جهانی گلیم سیرجان: به دلیل باال رفتن قیمت تمام شده گلیم شیریکی پیچ  شاهد کاهش فروش 

این نوع گلیم  هستیم

سـیرجان مبـدا اصلـی گلیـم شـیریکی پیـچ  اسـت، پیشـینه 
گلیم شـیریکی پیچ در اسـتان کرمان را بایـد در قدمت حضور 
ایات و عشـایری که در زمینه قالی و گلیم عشـایری سیرجان 
فعالیـت می کردند، جسـتجو کنیم. آنچه که مشـخص اسـت؛ 
موقعیـت خـاص  نظـر  از  و سـیرجان  بافـت  شهرسـتانهای 
جغرافیایی و اقلیمی در زمینه اسـکان و رونق زندگی عشـایری 
مطـرح بـوده اند و بیشـترین تولید گلیـم در اسـتان کرمان در 
ایـن مناطـق می باشـد؛ البته شهرسـتان های دیگر اسـتان نیز 

در تـداوم زندگـی عشـایری نقش آفرین هسـتند.
شـیریکی پیچ نام نوعی گلیم اسـت که به دودسـته سـوزنی و 
گلیـم قالی تقسـیم می شـود؛ ایـن گلیم در نـوع خود منحصر 
به فرد و متفاوت اسـت؛ گلیم شـیریکی پیچ در گذشـته صرفًا 
بـه صـورت گلیـم بافتـه می شـده  اسـت اما امـروزه به شـکل 
ترکیبـی از گلیـم و قالی بافته می شـود، شـایان ذکر اسـت که 
گلیـم شـیریکی پیچ توسـط زنـان هنرمند عشـایر ،روسـتاها 
و قسـمت هایی از مناطـق شـهر نشـین شهرسـتان های بافت 
و سـیرجان تولیـد می شـود.در ایـن نـوع گلیـم برخـاف انواع 
دیگـر گلیم هـا کـه در آن هـا پـود باعـث شـکل گیری محصول 
می شـود، پـود نقشـی در بافت ندارد و فقط تارهـا را به یکدیگر 
متصـل می کنـد و باعث اسـتحکام درگیری نخ خامـه با تارها 
می شـود. گلیم شـیریکی پیچ یک دسـت بافته ذهنی اسـت 
و نمادهـا و نقش هـای گلیم شـیریکی پیـچ از زندگـی اطراف 
گرفتـه  شـده اسـت و در گذشـته بـدون هیـچ نقشـه ای آن را 
می بافتنـد امـا بعدهـا بـرای خود نقشـه ایجـاد کردنـد، امروزه 
نقـوش شـیریکی پیـچ بسـیار گسـترده و متنوع اسـت و این 
تنـوع نقوش شـاید بـه دلیل تجارت دسـت بافته های اسـتان 
کرمـان بـه سـایر نقـاط باشـد.گلیم شـیریکی پیچ یـک تابلو 
مجسـم از احسـاس، ذوق، عاقـه و بینش بافنده آن اسـت و 
بـه گلیـم شـیریکی پیچ بایـد به دید یک شـاهکار نگریسـت، 
شـاهکاری که شـاید علم در آن نباشـد، اما دنیایی از خاقیت 

و رنـگ در آن خـود نمایـی می کند.
همچنیـن طرح هـای گلیـم شـیریکی پیـچ متاثـر از اتفاقـات 
و احسـاس بافنـده نیـز بـوده اسـت به گونـه ای کـه احسـاس 
بافنـده را بـه تماشـاگر منتقل می کند و می توانـد یکی دیگر از 

دالیـل محبوبیـت ایـن صنایع دسـتی در جهان باشـد.
ضمـن آنکه خاطرات، فراز و نشـیب های زندگی زن عشـایری 
را می تـوان در بافـت گلیـم شـیریکی پیـچ مشـاهده و حتـی  
سـیر تاریخی سـن بافنـده این گلیـم را در نقـوش و رنگ های 
آن تخمیـن زد، به طوری کـه براسـاس پژوهش ها هر چه سـن 
بافنـده بیشـتر می شـود، رنگ هـای بافت این گلیم به سـمت 
تیرگـی بیشـتری مـی رود و در سـنین جوانـی رنگ ها شـادتر 
هسـتند و این نشـان دهنده تاثیـرات محیط و روحیـات زنان 

عشـایر بر نقـوش این شـاهکار هنری می باشـد.
انواع نقش های شیریکی پیچ

نقـوش ایـن گلیـم بنـا بـر امکانـات و طریقـه بافـت خـاص 
خـود گاهـا از حالـت هندسـی فراتـر رفتـه و تقریبا نیـم گردان 
می شـوند. معمـوال تقـارن در نقوش وجـود دارد امـا در مواردی 
هـم هماهنگـی و توازن از نقـوش غیر متقارن بدسـت می آید 
و حاشـیه ها اغلـب زنجیره ای و مرکب از یک شـکل هندسـی 
مکررانـد کـه بیـن دو خـط مـوازی )آبـدوزی( قـرار می گیرنـد 
گل هـای  در  می نامنـد؛  نیـز  چرخـی  حاشـیه  را  آن هـا  کـه 
متن)کشـمیری، موسی خانی، سـماوری، حشمتی، گلدانی و 

درختـی( مشـهورترند، قابـل ذکر اسـت کـه این گلیم بـا ترنج 
وسـط کمتـر دیده می شـود و نقش های رایج دیگـر آن عبارتند 

از؛ قـارا، اللـه عباسـی، گل کرمانـی و جفـت گل می باشـد.
نقش هـای ایـن گلیـم هـر کـدام نمـادی از یـک موضوعـی 
می باشـد، بطـور مثـال نقـش طـاووس نمـاد خـوش یمنی و 
برکـت، نقـش تفنـگ نمـاد شـجاعت و شـهامت ایل هـا و ... 

است.
رنگرزی گلیم شیریکی پیچ

در گذشـته جامعـه عشـایری در کنار بافندگی گلیم شـیریکی 
پیـچ کار رنگـرزی آن را نیـز بـا مـواد طبیعـی انجـام می دادند، 
امـا امروز متاسـفانه به دلیـل عدم رنگرزهای سـنتی، رنگرزی 
گلیـم شـیریکی پیچ بـه صـورت صنعتـی و شـیمیایی انجام 
می شـود، امـا هنـوز برخـی به صـورت سـنتی رنگـرزی انجام 

می دهنـد.
ثبت جهانی

در اواخر سـال 94 پیشـنهاد جهانی شـدن شهرستان سیرجان 
بـه عنـوان شـهر جهانی گلیم از طرف مسـئولین ارشـد اسـتان 
و  دسـتی  صنایـع  فرهنگـی،  میـراث  سـازمان  بـه  کرمـان 
گردشـگری کشـور داده شد و در سـال 96 به عنوان اولین شهر 
جهانـی گلیم در شـورای جهانی صنایع دسـتی به ثبت رسـید.
ادامـه »کاظـم حسـین زاده« دبیـر شـهر جهانـی گلیـم   در 
سـیرجان به تبییـن رکود بازار گلیم شـیریکی پیـچ پرداخت و 
گفـت: باتوجه به اینکه قیمت تمام شـده گلیم شـیریکی پیچ 
در حال حاضـر بـاال رفتـه و قـدرت خریـد مـردم نیز بـه مراتب 
کاهـش یافتـه از این رو شـاهد فروش پایین گلیم شـیریکی 

پیچ هسـتیم.
وی هزینـه بافـت گلیـم شـیریکی پیـچ را ازسـایر گلیم هـا 
متفـاوت دانسـت و بیـان کـرد: دسـت مـزد بافنده هـای ایـن 
گلیـم بعـد از ثبـت جهانـی افزایـش یافته ضمـن آنکه قیمت 
مـواد اولیـه اش نیـز رونـد صعودی داشـته و این مـوارد باعث 

رکـود در بـازار گلیـم شـیریکی پیچ سـیرجان شـده اسـت.

دبیـر شـهر جهانـی گلیـم سـیرجان بـا بیـان این مطلـب که با 
توجـه به قیمـت گلیم شـیریکی پیچ، هر قشـری تـوان خرید 
ایـن گلیـم را ندارد تصریح کرد: پس از جهانی شـدن این گلیم 
تقاضـا و تولید روند افزایشـی خوبی داشـت اما پـس از مدتی 
بـا توجـه بـه کمبود مواد اولیـه در بـازار و  افزایـش آن تولید  با 

رکود مواجه شـد.
حسـین زاده بـا بیـان این مطلب کـه چون تکنیـک بافت گلیم 
سـیرجان مختـص همیـن شـهر اسـت، اظهـار کـرد: تقاضا در 
برهـه ای از زمـان بسـیار خـوب بـود و تولیدکنندگان براسـاس 
سـلیقه بـازار، طرح هـای ابداعـی بـه بافنـدگان می دادنـد کـه 
ایـن طرح هـا اصالـت گلیـم را زیـر سـوال بـرده بود کـه در این 
راسـتا کارگاه آموزشـی برای تولیدکنندگان برگزار خواهیم کرد تا 

اصالـت طرح هـا و نقشـه های ایـن گلیـم حفظ شـود.
صادرات گلیم سیرجان به اسم کرمان نیست

حسـین زاده ادامـه داد: خدمـات پیش از تولید شـامل؛ پشـم 
شـویی، حاجـی، ریسـندگی و کارگاه رنگـرزی در شهرسـتان 
راه انـدازی کردیـم کـه بـا ایـن اقـدام قیمـت تمـام شـده گلیم 
کاهـش پیـدا خواهد کـرد که این مهم نیـاز به اعتبـارات دارد و 
خدمـات پـس از تولید آن شـامل؛ قالی شـویی  ،کـز دادن، دو 

گـره کـردن، دار کشـی، چـرم زنی و سـایر خدمات کـه پس از 
بافـت به آن نیاز داریم در سـیرجان وجود نـدارد در تهران انجام 

و از گمـرک همـان شـهر صادر می شـود.
حسـین زاده بیـان کرد: متاسـفانه صـادرات رسـمی از گمرکات 
اسـتان کرمـان انجـام نمـی گیـرد و تجـار کشـورهای مختلف 
گلیـم را از سـیرجان می خرنـد و در تهـران، خدمـات پـس از 
تولیـد را انجـام می دهنـد  و از همان جا بسـته بندی و از گمرک 
تهـران یـا آذربایجـان صـادر می کنند که ایـن صادرات به اسـم 

کرمان نیسـت .
افزایش سن بافندگان شیریکی پیچ

حسـین زاده،کار تولید صنایع دسـتی را یک کار سخت دانست 
و عنـوان کـرد: سـن بافنـدگان گلیـم شـیریکی پیچ بـاال رفتـه 
اسـت و کـم کـم آن هـا از چرخه تولید خـارج شـده اند؛ باتوجه 
بـه تغییر سـبک زندگی، دیگـر فرزندان این بافنـدگان راغب به 

ادامـه حرفـه والدین خود نیسـتند.
دبیر شـهر جهانی گلیم سـیرجان تاکید کرد: باتوجه به کاهش 
بافنـدگان گلیم سـیرجان، بحث آمـوزش بافت ایـن نوع گلیم 
در حـال پیگیـری اسـت و آمـوزش عاقه مندان را  در سـطوح 

متوسـطه و دانشـگاهی دنبال می کنیم. 
وی خاطرنشـان کرد: صنایع دسـتی اسـتان، جایگاه مناسـبی 
در بیـن مدیـران ارشـد نـدارد و از سـوی آنهـا بـه ایـن موضوع 
اهمیـت داده نمی شـود به گونـه ای کـه در سـال 97 اعتبـارات 
اسـتانی صنایع دستی از 23 شهرسـتان فقط به 12 شهرستان 
تخصیـص داده شـد. ایـن درحالـی ا سـت کـه دنیا به سـمت 
صنایـع ، اقتصـاد و شـهرهای خـاق گام برمـی دارد؛ امـروزه 
شـهرهای بسـیار بزرگـی در دنیا هسـتند که به واسـطه صنایع 
دسـتی، دارای شـهرت و برنـد جهانـی می شـوند، کشـورهای 
پیشـرفته و توسـعه یافته که متکی به تک محصولی نیستند، 
بهتریـن تئورسـین ها و بیشـترین سـرمایه گذاری را در جهـت 

ارتقـاء صنایـع خـاق بکار بسـته اند.
 اسـتان کرمـان پیشـینه بسـیار غنـی در حـوزه صنایع دسـتی 
دارد. ایـن سـوال مطـرح اسـت، اگـر ایـن اسـتان بخواهـد 
صاحـب برنـد جهانـی شـود، در چـه زمینه ه ایـی از پتانسـیل 
و ظرفیـت الزم برخـوردار اسـت؟ اسـتان کرمـان مـی  توانـد با 
بهـره  برداری  از پیشـینه و داشـته  های فرهنگی خـود در حوزه 
صنایع دسـتی صاحب برند جهانی شـود. صنایع دسـتی یک 
سـرمایه اجتماعی و فرهنگی بسـیار  ارزشـمند است که نیاز به 

توجه بیشـتری دارد.

ایسنا
کرمان

هر
 م

س:
عک

برخورد قاطع با افزایش خودسرانه 
نرخ کرایه تاکسی در کرمان

مهر - معاون پشـتیبانی سـازمان حمل بار و مسـافر شـهرداری کرمان از برخورد قاطع با 
افزایش خودسـرانه نرخ کرایه تاکسـی در کرمان خبر داد.

محمـد مهـدی نـژاد در گفتگـو بـا خبرنگار مهـر در خصـوص افزایش نرخ کرایه تاکسـی 
هـا و سـرویس های مـدارس در پی اصـاح و افزایش قیمت بنزین اظهـار کرد: تاکنون 
سـازمان و مراجـع ذیصاح هیچگونـه افزایش نرخی در این خصـوص را اعام نکرده اند 
و چنانچـه تصمیمـی در ایـن خصوص اتخاذ شـود پـس از طی مراحل قانونـی به اطاع 

رانندگان و شـهروندان می رسانیم.
وی ادامـه داد: در شـهر کرمـان یکسـری آژانـس های فاقد مجـوز از شـهرداری اقدام به 
افزایـش نـرخ کـرده اند کـه رانندگانی که ایـن کار را کرده انـد فاقد مجوز بوده انـد و کارت 
سـوخت هـم بـرای آنهـا صادر نشـده اسـت. پـی گیر بحـث سـوخت رانندگانـی که قبا 

بـرای اخـذ پروانه اقـدام کرده بودند، هسـتیم.
معـاون پشـتیبانی سـازمان حمل بار و مسـافر شـهرداری کرمان عنوان کـرد: خودروهای 
گشـتی در به صورت دو شـیفت در سـطح شـهر کرمان اقدام به گشـت زنی و بازرسـی 

کل خطـوط تاکسـی می کنند.
وی گفـت: همچنیـن بـه برخـی آژانس ها در خصـوص افزایش نـرخ اخطـار داده ایم و 
اعـام کـرده ایم که سـوخت بـرای آژانس هـای دارای پروانه تامین شـده اسـت. بر این 
اسـاس خودروهـای تاکسـی تـک سـوز 200 لیتـر، دوگانه سـوز 120 لیتر و تاکسـی های 

ون در حال حاضر 400 لیتر شـارژ شـده اسـت.
معـاون پشـتیبانی سـازمان حمـل بـار و مسـافر شـهرداری کرمـان عنـوان کـرد: گشـت 
مشـترکی بـا همـکاری معاونت بازرسـی صمت، تعزیـرات حکومتی و شـهرداری کرمان 

بـرای نظـارت بـر نـرخ کرایه تاکسـی هـا راه اندازی شـده اسـت.
وی از برخـورد قاطـع بـا راننـدگان تاکسـی کـه اقـدام بـه افزایش خودسـرانه نـرخ کرایه 
تاکسـی کـرده انـد خبر داد و افزود: در صورت مشـاهده چنین مواردی بسـیار سـخت با 

آنهـا برخورد می شـود.
مهدی نژاد همچنین یادآور شد: در حال رایزنی برای حل مشکات رانندگان هستیم.

وی گفـت: مـردم می تواننـد شـکایات خود را به شـماره های تلفن 137 شـهرداری، 
124 سـازمان صنعـت، معـدن و تجارت، سـامانه پیام کوتـاه 10001798 و یا با تلفن 
رسـیدگی بـه شـکایات مردمـی تاکسـیرانی شـهر کرمـان بـه شـماره 33342214 

اعـام کنند.

سنا
 ای

س:
عک

ــون  ــه چ ــب ک ــن مطل ــان ای ــا بی ــین زاده ب حس
ــن  ــص همی ــیرجان مخت ــم س ــت گلی ــک باف تکنی
شــهر اســت، اظهــار کــرد: تقاضــا در برهــه ای از زمــان 
بســیار خــوب بــود و تولیدکنندگان براســاس ســلیقه 
ــد  ــدگان می دادن ــه بافن ــی ب ــازار، طرح هــای ابداع ب
ــوال  ــر س ــم را زی ــت گلی ــا اصال ــن طرح ه ــه ای ک
بــرده بــود کــه در ایــن راســتا کارگاه آموزشــی بــرای 
ــت  ــا اصال ــرد ت ــم ک ــزار خواهی ــدگان برگ تولیدکنن
ــود. ــظ ش ــم حف ــن گلی ــه های ای ــا و نقش طرح ه

ایسنا/سـازمان برنامـه و بودجـه اعـام کرده اسـت، در 
پـی افزایـش قیمـت بنزیـن، تمامـی درآمـد 31 هـزار 
میلیـارد تومانـی حاصـل از افزایـش قیمـت بنزیـن هر 
مـاه بـه حسـاب 60 میلیـون نفـر شـامل 18 میلیـون 
خانـوار واریـز می شـود، و در آبـان مـاه هـم ایـن مبلـغ 
طـی سـه مرحلـه و هـر شـب بـه حسـاب 20 میلیـون 
نفـر واریز شـده اسـت اما افـراد زیـادی در کرمان اعام 
می کننـد کـه ایـن یارانـه معیشـتی بـه آنهـا پرداخـت 
نشـده اسـت، لـذا ایسـنا پیگیـری ایـن موضـوع شـده 

ست. ا
رفـاه  و  تعـاون  اداره کار،  مدیـرکل  اسـماعیلی"  "رضـا 
ایسـنا، در  بـا  اسـتان کرمـان در گفت وگـو  اجتماعـی 
خصـوص ارائه بسـته حمایتـی دولت گفـت: افرادی که 
سـبد حمایتـی بـه آنها تعلـق نگرفتـه اسـت، می توانند 
درخواسـت خـود را بـا ارسـال کـد ملـی خـود از طریـق 
سـامانه # 6369* بـا اسـتفاده از خط تلفـن همراه که 

بـه نـام سرپرسـت خانـوار اسـت، ارسـال کنند.

وی ادامه داد: پس از درخواسـت سرپرسـت خانوار، از 
طریـق پیامـک بـه وی اعام خواهد شـد که این بسـته 
حمایتـی شـامل فـرد خواهد شـد یا خیـر؟ ضمن آنکه 
راهنمایـی درخواسـت پیگیری و کـد رهگیری ظرف 24 

سـاعت برای متقاضی ارسـال می شـود.
اسـتان  اجتماعـی  رفـاه  و  تعـاون  اداره کار،  مدیـرکل 
کرمـان بـا بیان این مطلب کـه آماری مبنـی براینکه در 
اسـتان کرمـان چند نفر تاکنون از بسـته حمایتی دولت 
اسـتفاده کرده انـد، نداریـم، اظهـار کـرد: افـرادی کـه در 
امـا ممکـن  حـال حاضـر بسـته حمایتـی نگرفته انـد 
ایـن بسـته شـوند،  آینـده شـامل دریافـت  اسـت در 
پرداختـی بـرای آنهـا از ابتدای زمـان اجـرای این طرح 
خواهـد بود لذا افراد نگران سـوخت شـدن بسـته های 

حمایتـی گذشـته خود نباشـند.
وی بـا بیـان ایـن مطلـب کـه دیروز ایـن سـامانه دچار 
مشـکاتی بـود کـه از ظهر روز گذشـته این مشـکل رفع 
شـده اسـت، عنـوان کـرد: افـراد از مراجعـه بـه ادارات 

کار، تعـاون و رفـاه اجتماعـی خـودداری کننـد و تنهـا 
از طریـق سـامانه # 6369* پیگیـری بسـته حمایتـی 

باشـند. خود 
بـه گـزارش ایسـنا، پیـش از ایـن نیـز رییس سـازمان 
تعـداد  بـه  کرمـان  اسـتان  برنامه ریـزی  و  مدیریـت 
بسـته  مشـمول  کرمـان  اسـتان  در  کـه  خانوارهـای 
حمایتـی دولـت می شـوند اشـاره کـرده بـود و گفـت: 
بسـته حمایتـی دولـت 75 تـا 80 درصـد خانوارهـای 
اسـتان کـه حـدود 778 هزار خانوار از اسـتان را شـامل 

مـی شـود، تحـت پوشـش قـرار خواهـد داد.
جعفـر رودری بـا اشـاره بـه توزیـع خانـوار در اسـتان 
گروه هـای  بـه  راسـتا  ایـن  در  کـرد:  بیـان  کرمـان 
خانوارهـای  4 نفـره در اسـتان کرمـان بـا 26.5 درصـد 
خانوارهـای کل اسـتان، خانوارهـای سـه نفره بـا حدود 
24 درصـد کل خانوارهـای اسـتان و خانوارهـای 2 نفره 
بـا حـدود 20 درصـد خانوارهای اسـتان بسـته حمایتی 

تعلـق خواهـد گرفـت.

بسته حمایتی دولت سوخت نمی شود

هر
 م

س:
عک

روحیه جهادی و انقالبی جوانان تقویت شود

ولــی  نمایندگــی  دفتــر  مســئول   - مهــر 
فقیــه در ســپاه ثــارهللا کرمــان بــر لــزوم 

ــن  ــی در بی ــادی و انقاب ــه جه ــت روحی تقوی
ــرد. ــد ک ــان تاکی جوان

ــام  ــر، حجت االس ــگار مه ــزارش خبرن ــه گ ب
ــح دوشــنبه در چهارمیــن  ــور صب ــی عرب پ عل
اســتان  ابــوذر  رســانه ای  جشــنواره  دوره 
کرمــان بیــان داشــت: صــدور بیانیــه گام 
ــی  ــند زرین ــک س ــری ی ــوی رهب دوم از س
بــرای ادبیــات انقــاب اســامی بــود. صــدور 
ــدگاه  ــه از دی ــگاه واقع بینان ــا ن ــه ب ــن بیانی ای
همــه سراســر تدبیــر و بــا نــگاه عاقانــه 

ــت. ــده اس ــال و آین ــه ح ــبت ب نس
امــام  وصیتنامــه  از  بعــد  افــزود:  وی 
انقــاب  دوم  گام  بیانیــه  )ره(  خمینــی 
ــه  ــا ظیف ــه م ــه هم ــد ک ــاز ش ــی ب ــک افق ی
ــی  ــه اجرای ــبت ب ــت نس ــن جه ــم در ای داری
ــا  ــان را ایف ــش خودم ــدن نق ــی ش و عملیات
ــانه  ــاب رس ــه اصح ــش از هم ــه بی ــم ک کنی

ــار ســایر  ــن و گفتمــان ســازی در کن در تبیی
ــد. ــش دارن ــار نق اقش

مســئول دفتــر نمایندگــی ولــی فقیــه در 
ــرای  ــت: ب ــان گف ــتان کرم ــارهللا اس ــپاه ث س
ــه گام دوم  ــن بیانی ــازی و تبیی ــان س گفتم
ــا  ــش ایف ــتر نق ــد بیش ــانه بای ــاب رس اصح
کننــد لــذا اگــر کوتاهــی شــود خســارات 
زیــادی را تحمــل خواهیــم کــرد کــه نفعــش 

می بــرد. دشــمن  را 
عرب پــور یــادآور شــد: در بحــث گام دوم 
یــک سیســتم بازخوانــی نســبت بــه گام اول 
ــات داشــته  ــد در مســیر رســانه و مطبوع بای
ــه اول  ــه در چل ــت ک ــن اس ــیم و آن ای باش
ــاط  ــه نق ــه ب ــا توج ــود ب ــه ب ــاب چگون انق
قــوت و ضعــف 40 ســال بعــدی را بایــد 

ــم زد. رق
وی تصریــح کــرد: دوم تبییــن و گفتمــان 
ســازی در بیــن الیه هــای جامعــه اســت 
ــتای  ــان در راس ــان و نوجوان ــن جوان همچنی
ــاه  ــطح کوت ــه س ــد در س ــه گام دوم بای بیانی

ــش  ــدت نق ــد م ــدت و بلن ــان م ــدت، می م
خــود را بــه درســتی ایفــا کنــد کــه ایــن 
خانواده هــا  از  بایــد  خوشــبینانه  نــگاه 

ــود. ــروع ش ش
عربپــور یــادآور شــد: چهــارم تقویــت روحیــه 
و  جوانــان  بیــن  در  انقابــی  و  جهــادی 
انتقــال پیــام انقــاب بــه نســل دوم و ســوم، 
انقــاب  روح  دمیــدن  بصیرت افزایــی، 
در بیــن جوانــان، ترویــج ســبک زندگــی 
انقــاب،  آرمان هــای  بــر  مبتنــی  دینــی 
نشــان دادن نقــش دشــمن در چلــه دوم 
ــدان و...  ــاد و مفس ــا فس ــارزه ب ــاب، مب انق
ــال  ــانه در قب ــف رس ــه وظای ــا هم ــه این ه ک

گام دوم انقــاب اســت.
مســئول دفتــر نمایندگــی ولــی فقیــه در 
ســپاه گفــت: دشــمن هیچــگاه دســت از 
ــرا  ــاب نمی کشــد زی ــا انق ــردن ب دشــمنی ک
ــه خــورده بنابرایــن رســانه ها  از انقــاب ضرب
در افزایــش بصیــرت و دشــمن شناســی 

ــد. ــی دارن ــر رنگ ــش پ نق

مسوول دفتر نمایندگی ولی فقیه در سپاه ثارهللا کرمان:

آوای محلی           

 َادونم  که  دلی  واِشه  مو ناَرم
 یه ِسحر و باِطلی فاشه مو ناَرم
 َاگه   َنه    ُدهَتره   شاه ِ  َپریُون
َاَصن  ُدهِت   خدا  باشه مو ناُرم

شاعر :  ایمان احمدی

 َسَحر در کُوِته ای غار ِچشونت
 خدا َهم موِنده تو کار چشونت

 ِچشوُنم  روزِه ی  َصبِرن که شاید
َبهوم ِمهموِن  افطار چشونت

شاعر :  مهدی جاللی

 َیُوردی پیغوم و پسغوم  کنیزو
 َادادی ُدشُمُنم هر َشْو عزیزو

 شوی که ای غمت َتْو کفَتُرم مو
"مَشی حاجی اگرُدنتی ِگریزو"

شاعر :  منصور رئیسی

 نگاهوم  بوده سربار چشُونت
 خِ ِرُوم گفتی طلبکار چشُونت
 سیاه و خیسه مث ماه محرم
جلو هیئت علمدار چشُونت

شاعر :  ایرج انصاری فرد

 به قربون ِ دو ابروی کلفتت
 دلم تنگه برای گفت و ُلفتت
 تو مثل دولت و مو ملت ِ تو

سُرم را ُبرده ای با حرف مفتت!

شاعر :  راشدانصاری)خالوراشد(


