
به گفته سرپرست معاونت صنایع دستی اداره کل میراث استان به تولید کنندگان حصیر
تسهیالت حمایتی با کارمزد 4 درصد پرداخت می شود

معاون حمل و نقل اداره کل راهداری جنوب استان :

اختصاص 15 دستگاه اتوبوس برای حمل 
و نقل مردمی در مراسم تشییع سردار سلیمانی

در کرمان یک هفته 
عزای عمومی اعالم شد

حصیر جانشین مناسبی 
برای پالستیک

بیکاری زنان در استان کرمان؛ چهار برابر مردان
نزدیک به یک سوم زنان دارای توانایی کار در شهرستان های، جیرفت، کوهبنان ، زرند 

و رابر بیکار هستند

رییس شورای شهر جیرفت:

میدان شاهد جیرفت به نام شهید سپهبد 
حاج قاسم سلیمانی تغییر نام داد
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معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی جیرفت:

تکذیب شیوع بیماری پوستی
در جنوب کرمان
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ما را در تلگرام دنبال کنید
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 او ایران را 

متحد می کرد
زهره نوروزپور

یادداشت مهمان

اسـتادی  دانشـجویی  دوران  در  پیـش  سـالها 
داشـتم کـه محـل ماموریـت او در عـراق بـود.
هربـار کـه بحث میان دانشـجویان بر سـر اوضاع 
منطقـه شـکل مـی گرفـت و سـخن از سـردار به 
میـان مـی آمـد او تنهـا مـی گفـت شـماها نمی 
دانیـد و درک نخواهیـد کـرد کـه او تـا چـه اندازه 
میـان عراقـی هـا عزیز اسـت. وقتـی او به محله 
هـای فقیر سـر مـی زنـد زن ها برایـش کل می 
کشـند. عراقـی هـا بـرای او نـذر میکننـد. عراقی 
هـا خـود را مدیـون سـردار مـی داننـد. یکـی از 
دانشـجویان پرسـید ایـا ایـن بـه نفـع سـردار 
اسـت کـه تصاویر او همه جا منتشـر می شـود؟ 
ممکـن اسـت جانش به خطـر بیفتد! اسـتاد در 
پاسـخ گفـت: این ایـده خود سـردار بوده اسـت. 
اسـتاد دیگـر توضیـح نـداد چـرا سـردار ایـن را 
خواسـته اسـت؟ بعدها در درس هـای مربوط به 
اسـتراتژی هـای جنگ متوجه شـدم که انتشـار 
تصاویـر بـا لبـاس رزم یک نوع حربـه و تاکتیک 
جنـگ به حسـاب می آیـد با هـدف اینکه ترس 

و دلهـره بـر دل دشـمن غلبـه کند.
شـهادت او،  امروز ، آن اسـتراتژی را بیشتر هویدا 
کـرد؛ اینکه ایـاالت متحده یک جنـگ دیگر را به 
جـان بخـرد و روزی ترامـپ افتخـار کنـد که یک 

قهرمـان را از پا در آورده اسـت!
سـردار شهید حاج قاسـم سلیمانی آسمانی شد. 
او پـس از چهـار دهه مجاهدت خالصانه، مومنانه 
به وصل یار رسـید. سـردار سـلیمانی تنها کسـی 
بـود کـه توانسـت نسـل جدا شـده از انقـاب را با 
آرمـان هـای امـام)ره( و نسـل انقابـی و مومـن 

متصـل کند...

کهنوججیرفت

هوا
 و 

آب
12 تا 1323 تا 23

انالله و انا الیه راجعون

 مدیرعامل ، اعضای هیئت مدیره ، مدیران وپرسنل
شرکت احیاءاستیل فوالد بافت

ــَه َعَليِه)صلی(َفِمنُهــم َمــن َقضــٰى َنحَبُه  ِمــَن الُمؤِمنيــَن رِجــاٌل َصَدقــوا مــا عاَهــُدوا اللَّ
لــوا َتبدياًل َوِمنُهــم َمــن َينَتِظــُر )صلی(َومــا َبدَّ

در میــان مؤمنــان مردانــی هســتند کــه بــر ســر عهــدی کــه بــا 
ــه  ــان خــود را ب ــه ایســتاده اند؛ بعضــی پیم خــدا بســتند صادقان

آخــر بردنــد، و بعضــی دیگــر در انتظارنــد؛ و هرگــز تغییــر و تبدیلــی 
در عهــد و پیمــان خــود ندادنــد. شــهادت سپهبدســردار ســلیمانی رابــه 
رهبرمعظــم انقــاب ،خانــواده گرانقدرسردارشــهید،مردم شــریف کرمــان  
،مــردم شــجاع وسلحشــورایران اســامی وهمــه آزادگان عالــم تبریــک 

وتســلیت عــرض مــی نمائیــم.

»بهشت؛ پاداش معامله با خداست«

شناسه آگهی: 721675اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان کرمان جمشید مالرحمان- مدیرعامل شرکت معدنی و صنعتی گل گهر

روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق شمال استان کرمان

َة ُیَقاِتُلوَن ِفی َسِبیِل هللاِ َفَیْقُتُلوَن َو ُیْقَتُلوَن « »ِإنَّ هللاَ اْشَتَرٰی ِمَن اْلُمْؤِمِنیَن َأنُفَسُهْم َو َأْمَواَلُهم ِبَأنَّ َلُهُم اْلَجنَّ
در برابـر مجاهـدت در راه خـدا و از خـود گذشـتگی بـرای سـعادت مومنین آنچه وجـود دارد و خداوند متعـال نیز به آن وعـده داده اسـت، همانا رضای 

او، بهشـت و پیروزی است.
 آنچه که سـردار سـرافراز حاج قاسـم سـلیمانی به آن می اندیشـیدند و مجاهدت می نمودند، چیزی جز رضای پروردگار، سـرافرازی کشـور عزیزمان و مجاهدت 
در راه خـدا نبـوده اسـت و اینـک به آن وعده الهی که بهشـت و رسـتگاری اسـت دسـت یافته و سـرافرازتر از همیشـه در نزد خـدا، هم رزمـان، هم وطنان و همه 

جهانیانی اسـت کـه برای آزادگـی و بر علیه ظلم ایسـتاده اند.
اینجانـب بـه نمایندگـی از خانـواده بـزرگ گل گهر با کمال تاثر و تالم شـهادت بـزرگ مرد میدان های حق علیه  باطل سـردار بزرگ انقالب سـردار سـپهبد حاج 
قاسـم سـلیمانی را محضر رهبر معظم انقالب، همه مسـلمین جهان، هم وطنان، شـهروندان سـیرجانی و خانواده گرانقدر ایشـان خصوصا اخوی گرامی  ایشـان 

تبریک و تسـلیت عرض میکنم.
بـدون شـک شـهادت ایـن سـرباز مطیـع والیـت و فرمانـده فـداکار شـجاع و بی نظیر نیـروی قدس سـپاه پاسـداران انقـالب اسـالمی  آغازگـر راهی نـو در راه 

مجاهـدت، فـداکاری و نقـش آفرینی هـای مانـدگار و پرافتخـار و اعتـالی اسـالم و دفـاع از حریـم قـرآن و اهل بیـت عصمـت و طهـارت خواهـد بود.

َلْیِه َراِجُعْوَن ِانَّالَِله َوِانَّاِا
ِه َأْمواتًا َبْل َأْحیاٌء  "َو ال َتْحَسَبنَّ الَّذیَن ُقِتُلوا فی  َسبیِل اللَّ

ِعْنَد َربِِّهْم ُیْرزَُقوَن"

بسم هللا الرحمن الرحيم
َه  ِمَن الُمؤِمنيَن رِجاٌل َصَدقوا ما عاَهُدوا اللَّ

َعَليه)صلی(َفِمنُهم َمن َقضٰى َنحَبُه َوِمنُهم َمن 
لوا َتبدياًل َينَتِظُر)صلی(َوما َبدَّ شــهادت ســردار بــزرگ و پرافتخــار اســالم حــاج قاســم 

ســلیمانی کــه ســال ها بــا مجاهــدت مخلصانــه و شــجاعانه 
در میدان هــای مبــارزه بــا اســتکبار جهانــی، آرزوی شــهادت 
در راه خــدا را داشــت را بــه پیشــگاه حضــرت بقیــه هللا 
 ارواحنــاه فــداه، مقــام معظــم رهبــری، ملــت بــزرگ ایــران 

ــم. ــرم وی تســلیت عــرض می نمایی ــواده محت و خان

 شـهادت سـرباز سـرافراز جهـان اسـالم ،سـردار سـپهبد 
حـاج قاسـم سـليماني كه عمـر پربركـت خويـش را صرف 
مجاهـدت در راه خـدا نمود خدمت امـام عصر)عج( ،مقام 
معظـم رهبـري ،خانـواده ايشـان، و ملـت بـزرگ ايـران و 

اسـتان كرمـان تسـليت و تعزيـت عـرض ميكنم.

علی حاجی زاده سرپرست اداره کل راه و شهر سازی استان کرمان 
98/10/13

آگهی مزایده
ــر دارد  ــان در نظ ــتان کرم ــالمی اس ــاد اس ــگ و ارش اداره کل فرهن

تعــداد ســه دســتگاه خــودرو ســواری و وانــت مــازاد و قابــل شــماره 
گــذاری را از طریــق مزایــده بــه فــروش برســاند ، لــذا متقاضیان شــرکت 
در مزایــده مــی تواننــد از تاریــخ درج آگهــی روزنامــه بــه مــدت 10 روز بــه 
  setad iran.ir ) ســامانه تــدارکات الکترونیکــی دولــت )ســتاد ایــران

باشــماره مزایــده 109800000284000004مراجعــه نماینــد.
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ســـلیمانی  ســـردار  پیکـــر  تشـــییع  مراســـم 
رســـانه های  پوشـــش  بـــا  کرمـــان  در 
بـــود. خواهـــد  همـــراه  جهانـــی 
احمـــد علیرمضانـــی، مســـوول کمیتـــه رســـانه و 
ــییع ســـپهبد شـــهید  اطاع رســـانی ســـتاد تشـ
ـــان  ـــه »کرم ـــان ب ـــلیمانی در کرم ـــم س ـــاج قاس ح
ــرای  ــی بـ ــگار خارجـ ــه 30 خبرنـ ــت کـ ــو« گفـ نـ
ـــوار  ـــهید بزرگ ـــر ش ـــییع پیک ـــم تش ـــش مراس پوش
می آینـــد. کرمـــان  بـــه  ســـلیمانی  ســـپهبد 

مقامـــات  و  ســـخنرانان  او  گفتـــه  بـــه 
تشـــییع  مراســـم  در  حاضـــر  کشـــوری 
نشـــده اند. مشـــخص  هنـــوز  کرمـــان  در 

ســـلیمانی،  ســـپهبد  وصیـــت  براســـاس 
شـــهر  شـــهدای  گلـــزار  در  او  پیکـــر 
می شـــود. ســـپرده  خـــاک  بـــه  کرمـــان 
ایـــن  پیکـــر  سه شـــنبه  روز  اســـت  قـــرار 
در  مشـــتاق  تـــا  آزادی  از  بزرگـــوار  شـــهید 
کرمـــان بـــه صـــورت پیـــاده تشـــییع شـــود.

در پـــی شـــهادت فرزنـــد ســـرافراز 

دیـــار کریمـــان، اســـتانداری کرمـــان 

در بیانیـــه ای بـــه مـــدت یـــک هفتـــه 

عـــزای عمومـــی در ایـــن اســـتان را 

ــرد. ــام کـ اعـ

ــرافراز  ــد سـ ــهادت فرزنـ ــش شـ در پیـ

دیـــار کریمـــان ســـردار رشـــید اســـام، 

ســـلیمانی،  قاســـم  حـــاج  ســـپهبد 

ـــه اســـتان در اســـتان  ـــی فقی ـــده ول نماین

و امـــام جمعـــه کرمـــان و اســـتاندار 

ـــزای  ـــه ع ـــک هفت ـــدت ی ـــه م ـــان ب کرم

عمومـــی در اســـتان کرمـــان اعـــام 

کردند.رهبـــر معظـــم انقـــاب اســـامی 

نیـــز روز گذشـــته در پـــی شـــهادت 

ــلیمانی 3  ــم سـ ــپهبد قاسـ ــردار سـ سـ

ــام  ــور اعـ ــی در کشـ ــزای عمومـ روز عـ

کردند.براســـاس ایـــن گـــزارش صبـــح 

روز جمعـــه 13 دی مـــاه ســـال 98 

نیروهـــای  هوایـــی  حملـــه  پـــی  در 

فـــرودگاه  نزدیکـــی  در  آمریکایـــی 

بغـــداد، ســـردار پاســـدار حـــاج قاســـم 

ســـلیمانی فرمانـــده نیـــروی قـــدس 

ســـپاه پاســـداران انقـــاب اســـامی 

از  وی  همراهـــان  از  تـــن  چنـــد  و 

رزمنـــدگان  و  فرماندهـــان  جملـــه  

حشدالشـــعبی، بـــه شـــهادت رســـیدند.

ـــل و  ـــاوگان حم ـــرای ن ـــی ب ـــل و نقل مشـــوقهای حم
ـــان  ـــوب کرم ـــاورزی جن ـــوالت کش ـــه محص ـــی ک نقل

ـــد * ـــل کنن ـــدف حم ـــد ه ـــه مقاص را ب
ــازمان  ــر حمـــل و نقـــل کاالی سـ ــر کل دفتـ مدیـ
راهـــداری و حمـــل و نقـــل جـــاده ای کشـــور در 
حاشـــیه جلســـه ســـامان دهـــی حمـــل و نقـــل 
ـــان در  ـــتان کرم ـــوب اس ـــاورزی جن ـــوالت کش محص
ـــل  ـــیت حم ـــه حساس ـــه ب ـــا توج ـــت: ب ـــت گف جیرف
ــوب  ــی جنـ ــبزی و صیفـ ــوالت سـ ــل محصـ و نقـ
ـــوالت  ـــن محص ـــه ای ـــور ب ـــازار کش ـــاز ب ـــان و نی کرم
نقـــل محصـــوالت  و  ویـــژه حمـــل  کارگـــروه 
کشـــاورزی بـــا محوریـــت اداره کل راهـــداری و 
حمـــل ونقـــل جـــاده ای جنـــوب اســـتان کرمـــان 
ــت  ــده اسـ ــکیل شـ ــکار تشـ ــتگاههای همـ و دسـ
ــن  ــد در ایـ ــژه و هدفمنـ ــی ویـ ــامان دهـ ــا سـ تـ
ـــرد  ـــورت گی ـــار ص ـــل اوج ب ـــژه در فص ـــه وی ـــوزه ب ح
کـــه ایـــن اقـــدام ،هماهنگـــی و پیگیـــری قابـــل 

ــت. تقدیراسـ
ـــع  ـــه موق ـــل ب ـــل و نق ـــرای حم ـــرد: ب ـــان ک وی بی
ـــویق  ـــتان و تش ـــوب اس ـــاورزی جن ـــوالت کش محص
ـــوب  ـــدا جن ـــوالت از مب ـــل محص ـــه حم ـــدگان ب رانن
اســـتان کرمـــان ســـه مشـــوق حمـــل و نقلـــی نظیـــر 
تامیـــن ســـوخت تشـــویقی ، الســـتیک وروغـــن  
ــی و  ــا هماهنگـ ــه بـ ــت کـ ــده اسـ ــنهاد شـ پیشـ
ـــن  همـــکاری وزارت صمـــت و ســـازمان راهـــداری ای

ـــرد. ـــم ک ـــی خواهی ـــوقها را عملیات مش
قیمـــت  در  اینکـــه  بـــه  اشـــاره  بـــا  وی 
ـــل  ـــادی دخی ـــل زی ـــاورزی عوام ـــوالت کش محص
ـــه  ـــان ک ـــای پنه ـــه ه ـــزود: دالالن و الی ـــت اف اس
ــه  ــی ،هزینـ ــا در دارایـ ــی از آنهـ ــچ رد پایـ هیـ
هـــای حمـــل و نقـــل و عـــوارض دیـــده نمـــی 
ـــی  ـــود واقع ـــی س ـــود و حت ـــترین س ـــود بیش ش
ـــه  ـــین دغاغل ـــد. غامحس ـــی زنن ـــب م ـــه جی را ب
ــی از  ــی یکـ ــر خالـ ــک سـ ــای یـ افزود:ترددهـ
ـــل کاال در  ـــل و نق ـــش حم ـــدی بخ ـــات ج معظ
ـــدگان  ـــه رانن ـــی ب ـــه های ـــه هزین ـــت ک ـــور اس کش

و نـــاوگان تحمیـــل مـــی کنـــد.
ــازمان  ــر حمـــل و نقـــل کاالی سـ ــر کل دفتـ مدیـ
ــور از  ــاده ای کشـ ــل جـ ــل و نقـ ــداری و حمـ راهـ
ــش  ــی بخـ ــازارگاه الکترونیکـ ــودن 18بـ ــال بـ فعـ
ـــازارگاه  ـــر داد و گفـــت: ب ـــل در کشـــور خب حمـــل ونق
الكترونیكـــی یـــا E-Marketplace  بســـتری 
اســـت كـــه تعامـــات، مذاكـــرات و انجـــام معامـــات 
ـــل  ـــات حم ـــان خدم ـــدگان و متقاضی ـــن ارایه دهن بی
ــت در آن  ــق اینترنـ ــاده ای كاال از طریـ ــل جـ  و نقـ
ـــمند  ـــل هوش ـــل  و  نق ـــه حم ـــورت می  گیرد.دغاغل ص
ـــون،  ـــه كامی ـــار ب ـــال ب ـــر اتص ـــدی بهت ـــار، زمان بن ب
ـــه خدمـــات در صنعـــت حمـــل و  ـــود كیفیـــت ارائ بهب
نقـــل جـــاده ای كاال، صرفه جویی هـــای اقتصـــادی 
درآمـــد  افزایـــش  و  لجســـتیك  صنعـــت  در 
ـــدازی  ـــای را ه ان ـــن مزای ـــه مهم تری ـــدگان از جمل رانن

ــت. ــی اسـ ــای الكترونیكـ بازارگاه هـ
ـــت  ـــری وزارت صم ـــت پیگی ـــن نشس ـــه در ای دغاغل
بـــرای زمینـــه ســـازی صـــادرات محصـــوالت 
کشـــاورزی جنـــوب اســـتان کرمـــان را کمـــک در 
ــوالت  ــل محصـ ــل و نقـ ــریع در حمـ ــت تسـ جهـ
ــل  ــژه حمـ ــدات ویـ ــا تمهیـ ــت: بـ ــت و گفـ دانسـ
و نقلـــی ســـازمان راهـــداری و نـــرخ مناســـب 
ـــه  ـــی ب ـــل توجه ـــک قاب ـــوان کم ـــی ت ـــوالت م محص
ـــان انجـــام  ـــوب اســـتان کرم ـــه جن کشـــاورزی منطق

شـــود.

حضور 30 خبرنگار خارجی 
برای پوشش تشییع پیکر 
سپهبد سلیمانی در کرمان

در کرمان یک هفته 
عزای عمومی اعالم شد

مشوق های حمل و نقلی به 
رانندگان حمل محصوالت 

کشاورزی جنوب کرمان

خبر

خبر

آغاز مجدد عملیات اجرایی 2 قطعه 
بزرگراه جیرفت - سه راهی بم 

اختصاص 15 دستگاه اتوبوس برای حمل و 
نقل مردمی در مراسم تشییع سردار سلیمانی

شهادت سپهبد سلیمانی خون 
تازه ای به جبهه مقاومت داد

میدان شاهد جیرفت به نام شهید سپهبد 
حاج قاسم سلیمانی تغییر نام داد

تکذیب شیوع بیماری پوستی 
در جنوب کرمان

ســازی  شــهر  و  راه  کل  مدیــر 
جنــوب کرمــان از آغــاز مجــدد 
عملیــات اجرایــی دو قطعــه از 
بزرگــراه جیرفــت – ســه راهــی بم 

خبــر داد.
و  راه  وزارت  خبــری  پايــگاه  بــه گــزارش   
و  ارتباطــات  اداره  از  نقــل  بــه  شهرســازی 
اطــاع رســانی اداره کل راه و شــهر ســازی 
ــرد:  ــام ک ــاردویی اع ــان، محمدس ــوب کرم جن
محورکوهســتانی جیرفــت– ســه راهــی بــم 
بــه طــول 83 کیلومتــر اســت کــه 48 کیلومتــر 
آن درحــوزه اداره کل راه و شهرســازی جنــوب 
ــه  ــر آن ب ــون ۲5 کیلومت ــرار دارد تاکن ــان ق کرم
بهــره بــرداری رســیده و بــا توجــه بــه عــدم توان 
اجرایــی پیمانــکار قبلــی در تکمیــل ایــن پــروژه 
ــا  ــده ب ــی مان ــه باق ــی دوقطع ــات اجرای عملی

ــت. ــده اس ــاز ش ــد آغ ــکار جدی پیمان

وی بیــان کــرد: احــداث دو قطعــه در حــد فاصل 
قبــل از تونــل فروردیــن تــا تونــل تیــر بــه طول 6 
کیلومتــر بــه مبلــغ ۲۷0میلیــارد ریــال و محدوده 
تونــل اســفند بــه طــول ۲ کیلومتــر بــه مبلــغ 80 
میلیــارد ریــال اســت کــه عملیــات اجرایــی آن 

آغــاز شــده.
وی افــزود: مطالعــات اجرایــی تونــل اســفند نیز 
ــل  ــس از تکمی ــه پ ــت ک ــدام اس ــت اق در دس
ــی  ــات طراح ــی عملی ــن شناس ــات زمی مطالع
تونــل و پــس از آن عملیــات اجرایــی ســاخت 
ــرارداد  ــن ق ــد. همچنی ــد ش ــاز خواه ــل آغ تون
حفاظهــای  ســاخت  و  دوم  الیــه  آســفالت 
نیوجرســی و ایمن ســازی ایــن محــور حــد 
ــل  ــل از تون ــا قب ــکون ت ــتای مس ــل روس فاص
اســفند بــه مبلــغ ۲50میلیــارد ریــال بــا پیمانکار 
ــی  ــات اجرای ــزودی عملی ــه ب ــده ک ــد ش منعق

ــد. ــد ش ــروع خواه ش

و  حمـل  و  راهـداری  اداره کل 
نقـل جـاده ای جنـوب اسـتان 
اتوبـوس  15دسـتگاه  کرمـان 
را بـرای حمـل و نقـل مردمـی 
سـردار  تشـییع  مراسـم  در  شـرکت  بـرای 
سـلیمانی فراهـم کـرده اسـت.معاون حمـل 
نقـل  راهـداری و حمـل و  اداره کل  نقـل  و 
جـاده ای جنـوب اسـتان کرمـان بـا تبریـک 
و تسـلیت شهادت سپهبد شـهید سرادرحاج 
هـدف کمـک  بـا  سـلیمانی گفـت:  قاسـم 
بـه هرچـه باشـکوهتر برگـزار شـدن مراسـم 
سـرادرحاج  شـهید  سـپهبد  پیکـر  تشـییع 
قاسـم سلیمانی 15 دسـتگاه از ناوگان حمل 
ونقـل اتوبـوس جنـوب کرمان بـرای حمل و 
نقـل مـردم و عاقـه منـدان بـه شـرکت در 
تامیـن  دلهـا  سـردار  ایـن  تشـییع  مراسـم 
بیـان  بـا  محمـودی  .مجتبـی  اسـت  شـده 

اینکـه ایـن تعـداد اتوبوس در شهرسـتانهای 
جنوبـی کار حمـل و نقـل مـردم را بـر عهـده 
خواهنـد داشـت افـزود: با توجه بـه ظرفیتی 
و شـرکتهای  اداره کل  ایـن  اختیـار  در  کـه 
حمـل و نقـل مسـافر جنـوب کرمـان اسـت 
ایـن تعـداد اتوبـوس فراهـم شـده اسـت . 
وی بـا بیـان اینکـه چنانکـه بتوانیـم سـاعت 
سـرویس دهـی در محورهـای بیـن شـهری 
را جابجـا کنیـم تعـداد اتوبوسـها را افزایـش 
خواهیـم داد.معـاون حمـل و نقـل اداره کل 
راهـداری و حمـل و نقـل جـاده ای جنـوب 
اسـتان کرمـان با بیـان اینکه مـکان عزیمت 
از شهرسـتانهای جنوبـی بـه کرمان و سـاعت 
حرکـت متعاقبـا اعـام خواهـد شـد افـزود: 
در هـر شهرسـتان توسـط ادارات راهـداری و 
حمـل و نقـل و شـرکتهای مشـخص شـده 

مـکان و سـاعت اعـام خواهـد شـد.

ایرنـا - نماینـده مردم کرمـان و راور در 
مجلـس شـورای اسـامی گفـت : بـا 
شهادت سـپهبد سلیمانی خون تازه ای 
بـه جبهـه مقاومـت و جریـان جهـاد و 
شـهادت تزریق شـد که زمینه سـاز نابودی اسـرائیل و 
آزادی قـدس شـریف و خـروج آمریکایی ها از منطقه 
خواهد شد.محمدرضا پور ابراهیمی  روز شنبه در جمع 
خبرنگاران سـپهبد شـهید سـلیمانی را مظهر مقاومت 
و ایثـار در عرصـه هـای مختلـف خواند و افـزود: تمام 
رزمندگان لشـکر 41 ثارهللا ایشـان را به عنوان فرمانده 
خـود می شناسـند و فـارغ از هـر نگاهـی ایشـان را به 
عنـوان امیـر خـود قبـول دارند.نماینده مـردم کرمان و 
راور در مجلس شـورای اسـامی همچنین گفت : برای 
هرچـه باشـکوهتر برگـزار شـدن مراسـم تشـییع این 
سـردار شـهید در نامـه ای به وزیر کشـور، خواسـته ایم 
تا امکانات چند اسـتانی که همجوار با کرمان هسـتند 
بـرای برگـزاری بهتـر مراسـم وداع بـا سـردار قاسـم 
سـلیمانی بسـیج شـوند تا تامیـن امنیـت و برقراری 
نظـِم برگـزاری مراسـم تشـییع پیکـر پـاک سـردار 

سـلیمانی بـه خوبی انجام شـود زیرا  صدهـا هزار نفر 
در ایـن مراسـم حضور خواهند یافـت و باید تمهیدات 
الزم در ایـن زمینه اندیشـیده شـود.وی با بیـان اینکه 
ظرفیـت داخلـی اسـتان کرمـان بـرای برگـزاری این 
مراسـم نیازمنـد تکمیـل اسـت، اظهـار داشـت : از 
تـا ظرفیت هـا و  وزیـر کشـور درخواسـت کرده ایـم 
امکانـات اسـتان های همجـوار تجمیـع شـوند تـا در 
حـوزه هـای پشـتیبانی، لجسـتیکی، نظـم و امنیت 
مراسـم تشـییع پیکر پاک سـردار سـلیمانی، استان 
کرمـان را همراهـی کنند.پورابراهیمی گفت : مجموعه 
تمهیـدات الزم بـرای اسـکان و حمـل و نقـل ریلـی، 
هوایـی، زمینـی و تهمیـدات الزم برای حفـظ امنیت 
و ایجاد نظم و تسـهیل عبور و مرور اندیشـیده شـده 
تا پیشـتیبانی و تدارکات لجسـتیکی بـه خوبی مهیا 
شـود، عاقمنـدان بـه سـردار سـلیمانی از سراسـر 
دنیـا در ایـن مراسـم شـرکت می کننـد و پیش بینی 
می شـود که از کشـورهای اسـامی و سـایر کشـورها 
نیـز افـرادی در مراسـم وداع بـا سـردار سـلیمانی 

یابند. حضـور 

شــهر  شــورای  رییــس 
تســلیت  ضمــن  جیرفــت 
ســپهبد  شــهید  شــهادت 
حــاج قاســم ســلیمانی خبــر 
تغییــر نــام میــدان شــاهد جیرفــت 
ــم  ــاج قاس ــپهبد ح ــهید س ــام ش ــه ن ب
ســلیمانی را اعــام کــرد. مشــایخی 
یــادآوری کــرد: پیــش از ایــن و در 
بــه  ایشــان تصمیــم  زمــان حیــات 
اســت. وی  داشــته  وجــود  ایــن کار 
ــم  ــدان ه ــن می ــوی ای ــه تابل ــت: ک گف
ــتا  ــن راس ــت.در همی ــده اس ــب ش نص
روابــط عمومــی شــهرداری کرمــان  نیــز 
ــد از مراســم خــاک ســپاری  ــت: بع گف
پیکــر شــهید ســپهبد حــاج قاســم 
ــورای  ــه ش ــن جلس ــلیمانی و در اولی س

شــهر کرمــان مکانــی بــه نــام ایشــان در 
ــود.رضا  ــذاری می ش ــام گ ــهر ن ــن ش ای
ــا کرمــان  ــو ب میرحســینی در گفــت و گ
نــو بــا اشــاره بــه اینکــه تمرکــز تمامــی 
دســتگاه هــای کرمــان بــر برگــزاری 
ی  شایســته  خاکســپاری  مراســم 
شــهید ســپهبد حــاج قاســم ســلیمانی 
اســت، افــزود: قطعــا در اولیــن فرصــت 
مکانــی متناســب بــا شــان ایــن ســردار 
بزرگــوار در نظــر گرفتــه می شــود.وی 
عنــوان کــرد: شــهرداری پیشــنهاد مــکان 
مــورد نظــر خــود را در نخســتین جلســه 
ــم  ــد از مراس ــان بع ــهر کرم ــورای ش ش
خاکســپاری »حــاج قاســم ســلیمانی« 
ــی از  ــم نهای ــد و تصمی ــی کن ــرح م مط

ســوی شــورا اعــام می شــود.

ایسـنا-معاون درمـان دانشـگاه علوم 
پزشـکی جیرفـت شـیوع هـر گونـه 
بیمـاری پوسـتی در جنـوب کرمـان را 

کرد. تکذیـب 
"علـی سـاالری مقـدم" در گفت وگو با 
ایسـنا در خصـوص برخـی اخبار منتشـر شـده مبنی 
بـر شـیوع بیمـاری پوسـتی در جنوب کرمـان بخش 
جازموریـان و روسـتای چـاه ابراهیـم و اسـتمداد از 
جمعیـت هـال احمـر و دانشـگاه علـوم پزشـکی 
تهـران، افـزود: تـا ایـن لحظـه بـه عنـوان معـاون 
درمـان از شـیوع هرگونـه بیمـاری پوسـتی در جنوب 

کرمـان بـی اطاع هسـتم.
وی اظهـار کـرد: هیـچ گونه درخواسـتی بـرای حضور 
پزشـک در منطقـه نداشـتیم و اگـر بـر فـرض مثال 
چنیـن مـوردی هـم پیـش بیایـد دانشـگاه علـوم 
پزشـکی جیرفـت با اسـتفاده از پزشـکان متخصص 
در منطقـه تـوان درمـان و آمـوزش هـای بهداشـتی 

دارد. را 
سـاالری مقـدم بـا رد هـر گونه شـیوع بیمـاری و نه 

فقـط پوسـتی در جنـوب کرمـان گفـت: مـا از هیـچ 
سـازمان و نهـادی در زمینه درمـان و آموزش بهورزان 
و مـردم درخواسـت کمـک نکردیـم چون بیمـاری و 

مشـکلی وجود نـدارد.
جیرفـت  پزشـکی  علـوم  دانشـگاه  درمـان  معـاون 
جنـوب  درمـان  و  بهداشـت  مجموعـه  برخـورداری 
کرمـان را بـا حمایـت های ویـژه وزارت بهداشـت در 

مواقـع نیـاز قابـل قبـول عنـوان کـرد.
وی بـا ابـراز تاسـف گفـت: جـای سـوال اسـت چـرا 
همیشـه شـایعات و حـدس و گمان هـای احتمـال 
وقـوع حـوادث و یـا شـیوع بیماری هـا در جنـوب 

کرمـان قـوت مـی گیرنـد.
بـه گـزارش ایسـنا، طـی روزهـای اخیـر خبـری در 
فضـای مجـازی مبنـی بـر شـیوع بیمـاری پوسـتی 
در منطقـه جازموریـان و روسـتای چـاه ابراهیـم در 
جنـوب کرمـان و اعـزام تیـم هـای پزشـکی بـرای 
اسـت  شـده  منتشـر  بهـورزان  آمـوزش  و  درمـان 
کـه توسـط معـاون درمـان دانشـگاه علـوم پزشـکی 

جیرفـت تکذیـب شـد.

 ایرنـا - مسـئول کمیتـه رسـانه و اطاع رسـانی 
قاسـم  حـاج  شـهید  سـپهبد  تشـییع  سـتاد 
سـلیمانی در کرمان گفت : پیکر مطهر این شـهید 
رشـید اسـام صبح روز سه شـنبه هفته جاری با 
حضـور مقامات کشـوری و اقشـار مختلـف مردم 
در کرمان تشـییع و در گلزار شـهدای این شـهر به 

خـاک سـپرده خواهد شـد.
بـه گـزارش ایرنـا، احمـد علیرمضانـی روز شـنبه 
در سـتاد برنامـه ریـزی مراسـم سـردار شـهید 
حـاج قاسـم سـلیمانی ضمن تسـلیت شـهادت 
شـهادت سـپهبد شـهید سـلیمانی افـزود: پیکـر 
مطهـر این شـهید بزرگوار شـامگاه دوشـنبه هفته 
جـاری در فـرودگاه بین المللی آیت هللا هاشـمی 
رفسـنجانی کرمـان مـورد اسـتقبال قـرار خواهـد 

گرفـت . 
مدیـرکل صـدا و سـیمای مرکـز کرمـان، مسـیر 
تشـییع پیکـر سـردار سـلیمانی را در کرمـان بـا 
اسـتقبال رسـمی در فـرودگاه اعـام کـرد و گفت: 
بعـد از آن پیکـر مطهـر سـردار رشـید اسـام بـه 
مصـای بـزرگ امـام علـی منتقـل مـی شـود 
و بـرای شـب برنامـه وداع طبـق برنامـه فعلـی 

دوشـنبه شـب برگـزار مـی شـود.
وی تاکیـد کـرد: صبـح سـه شـنبه پیکـر فرزنـد 
کرمـان از میـدان آزادی بـه سـمت میدان شـهدا 
بـه صـورت پیاده و بعـد با خودرو به سـمت گلزار 

شـهدا تشـییع می شـود.
علیرمضانـی با بیان اینکه پیکر سـردار سـلیمانی 
طبـق وصیـت خودشـان بـه طـور قطـع در گلـزار 

شـهدای کرمـان دفـن می شـود گفت: طـوری که 
همرزمانـش مـی گفتند روح بلند حاج قاسـم در 

کنـار شـهدای کرمـان آرام مـی گیرد.
وی بـا بیـان اینکـه هیـچ خبـری در کنـار خبـر 
شـود،   نمـی  دیـده  سـلیمانی  سـردار  شـهادت 
افـزود: رسـانه هـا بایـد تمهیـدات الزم را بـرای 

بیندیشـند. آییـن  ایـن  پوشـش خبـری 
مدیـرکل صـدا و سـیمای مرکـز کرمـان افـزود: 
رسـانه ها نیروهای خـود را در قالب چند اکیپ در 
مسیر تشـییع پیکر سردار سلیمانی مستقر کنند.

مدیـرکل صـدا و سـیمای مرکـز کرمـان بـا بیـان 
سـلیمانی  قاسـم  حـاج  شـهید  سـردار  اینکـه 
شـخصیت کـم نظیـری بـود گفـت: یـک بـار در 
حضـور خـود ایشـان گفتـم، حـاج قاسـم رسـانه 
ای تریـن شـخصیت جهان اسـت و ایشـان انکار 
سـلیمانی  قاسـم  حـاج  شـهید  نکردند.سـردار 
شـخصیتی فرهنگـی معرفـی بـود و ارتباطـات 
عمیقـی بـا محـور مقاومت و سـایر افراد داشـت. 
سـردار شهید سـلیمانی رسانه ای ترین شخصیت 

جهـان اسـت 
تشـییع   سـتاد  رسـانی  اطـاع  میئـول کمیتـه 
سـردار سـلیمانی تاکیـد کـرد: حـاج قاسـم بـه 
دلیل شـخصیت و کاریزمایی که داشـت توانست 
جریـان هـای مقاومت را مدیریت کند و شـهادت 
ایشـان بسـیار سـخت و دردنـاک بـود و فقـط 
محـو و نابودی رژیم صهوینسـیتی و کنده شـدن 
ریشـه آمریـکا از خاورمیانه می توانـد درد ما را تا 

حـدودی آرام کنـد.

ادغام خون شهید سلیمانی و شهید 
مهندس مرز جغرافیایی ایران و عراق 

را برداشت 
مدیـرکل صـدا و سـیمای مرکز کرمـان تاکید کرد: 
ادغـام خـون شـهید سـلیمانی و شـهید مهندس 
مـرز جغرافیایـی ایـران و عراق را برداشـت و جبهه 
مقاومـت را متحدتـر کـرد و توطئه هـای آمریکا را 

بـه خـودش برگرداند.
وی حـاج قاسـم را موجـب آبـروی ایـران، کرمـان 
و جهـان اسـام معرفـی کـرد و گفت: رزمنـدگان و 
مردم کرمان بعد از شـهادت سـردار سلیمانی یتیم 
شـدند.وی تاکید کرد: کمیته های مسـتقلی برای 
برگـزاری مراسـم تشـریفات هیات هـای مذهبی 
مراسـم  برگـزاری  بـرای  غیـره  و  رسـانی  اطـاع 

تشـکیل شـده است.
علیرمضانـی افـزود: مـا پیـش بینی هـزار مهمان 
خـارج از اسـتان در آییـن بزرگداشـت و تشـییع 
سـردار سـلیمانی را داریـم زیـرا حـاج قاسـم در 
کشـورهای دیگـر مریـدان زیـادی دارد و ایشـان 
یـاروان رسـانه ای زیـادی در جهـان اسـام دارد.

وی بـا اشـاره بـه شـهادت شـهید پورجعفـری و 
گرامیداشـت و یـاد و خاطـره ایـن شـهید بزرگـوار 
تصریـح کـرد: بایـد ایـن شـهید بزرگـوار نیـز دیده 

و معرفـی شـود.

آتش عشق سردار سلیمانی از سال 
۶1 در دلم شعله کشید 

مدیــرکل صــدا و ســیمای مرکــز کرمــان بــا ذکــر 

خاطراتــی از ســردار ســلیمانی گفــت: 16 ســالم 
بــود کــه بــا التمــاس بــه جبهــه اعــزام شــدم در 
دشــت عبــاس گفتنــد حــاج قاســم مــی خواهــد 
از نیروهــا بازدیــد کنــد، مــن آن زمــان نوجوانــی 

16 ســاله بــودم وهیــچ آدابــی را بلــد نبــودم.
وی ادامــه داد: آنجــا نخســتین مرتبــه بــود کــه 
ــدون  ــدم، دســتش را ب ــی دی حــاج قاســم را م
ماحظــه همراهــان و فرمانــده گرفتــم و بــه 

ــیدم. ــان کش ــادر خودم ــمت چ س
ــرکل صــدا و ســیمای مرکــز کرمــان ادامــه  مدی
ــرد و  ــمی ک ــد تبس ــم کن ــه اخ ــدون اینک داد: ب
گفــت: شــما بــرو چــای را آمــاده کــن مــن مــی 

آیــم.
ــی  ــا وســایل ابتدای ــم ب ــا رفتی ــه داد: م وی ادام
ــاک  ــان روی خ ــم و ایش ــت کردی ــی درس چای
هــا در چــادر مــا نشســت و در لیــوان هایــی کــه 
خیلــی هــم تمیــز نبودنــد، چــای نوشــید و رفت.

علیرمضانــی گفــت: عشــق و مهــر حــاج قاســم از 
ســال 61 در دل مــن شــعله کشــید تــا اینکــه دو 
ســال قبــل از ایشــان خواســتم در جمــع پرســنل 
صــدا و ســیما نیــز حضــور پیــدا کننــد تــا برنامــه 
ــد  ــا ایشــان گفتن ــم ام ــط کنی ای از ایشــان ضب

مــی آیــم ولــی برنامــه ای ضبــط نشــود.
ــیما  ــدا و س ــه ص ــان ب ــت: ایش ــار داش وی اظه
آمــد و در جمــع همــکاران در مــورد خدمــات 
ــن  ــد م ــرد و فرمودن ــت ک ــیما صحب ــدا و س ص
ــتم و  ــیما داش ــدا و س ــه ص ــکاری ب ــک بده ی
ــود و  ــارهللا ب ــکر ث ــی از لش ــیما جزئ ــدا و س ص
لشــکر ثــارهللا جزئــی از صــدا و ســیما بــه شــمار 

ــت. ــی رف م
مدیــرکل صــدا و ســیمای مرکــز کرمــان تصریــح 
کــرد: امــروز ســردار ســلیمانی در بیــن ما نیســت 
و مــا نشســته ایــم تــا بــرای مراسمشــان برنامــه 

ــزی کنیم. ری

در  موجـود  مقـررات  و  قوانیـن  براسـاس 
در  فعالیـت  هرگونـه  ونقـل  حمـل  بخـش 
زمینـه حمـل ونقـل بـرون شـهری كاال منوط 
بـه اسـتفاده از اسـناد حمـل ) بارنامه ( می 
باشـد . سـازمان راهـداری و حمـل و نقـل 
ایجـاد  و  منظـور سـاماندهی  بـه  جـاده ای  
انتظـام در نحـوه بهـره بـرداری و تـردد وانت 
بارهـا در جـاده هـای برون شـهری و ارتقای 
سـطح ایمنـی در جـاده هـای كشـور ، ابـاغ 
دسـتورالعمل هـای مربـوط بـه  سـاماندهی 
نقـل  و  در حمـل  فعـال  بـار  وانـت  نـاوگان 
اخـذ  بـا تسـهیل شـرایط  را  بـرون شـهری 
كارت هوشـمند راننـده و نـاوگان در دسـتور 

كار قـرار داده اسـت.
سـید علـی حـاج سـید علیخانـی مدیـر كل 
راهـداری و حمـل ونقـل جـاده ای اسـتان 
كرمـان بـا بیـان ایـن مطلـب گفت: بـا توجه 

اینكـه مقـرر گردیـده اسـت تخصیـص  بـه 
سـهمیه سـوخت بـه وانـت بارهـا بر اسـاس 
پیمایـش ثبت شـده در اسـناد حمل صورت 
پذیـرد. لـذا كلیـه راننـدگان و مالكیـن وانت 
بـرون  هـای  جـاده  در  فعالیـت  بـرای  بـار 
شـهری بایسـتی اسـناد حمـل وانـت بـار ) 
كارت هوشـمند راننـده، كارت هوشـمند وانت 
بـار، بارنامـه و ....( به همراه داشـته باشـند. 
در غیـر ایـن صـورت بـا متخلفیـن برخـورد 

قانونـی انجـام خواهـد شـد. 
افـزود:  علیخانـی  سـید  حـاج  مهنـدس 
ملـی  شـركت  اعـام  بنابـر  جـاری  مـاه  در 
پخـش فـرآورده هـای نفتی ایران و حسـب 
مربوطـه  كارگـروه  در  متخـذه  تصمیمـات 
بـرای وانـت بارهـای كـم مصـرف 300 لیتـر 
علـی  صـورت  بـه  لیتـر   400 پرمصـرف  و 
الحسـاب تخصیـص داده شـد. الزم بـه ذكر 

اسـت در مـاه آینـده در صورتـی كـه وانـت 
دریافـت  بـه  نسـبت  بیـن شـهری  بارهـای 
بـا  ننماینـد  اقـدام  اسـناد حمـل )بارنامـه( 

شـد.  خواهنـد  مواجـه  سـهمیه  كاهـش 
نحـوه  بـه  اشـاره  بـا  حـاج سـید علیخانـی 
ثبـت نـام  و دریافـت كارت هوشـمند گفـت 
هوشـمند  كارت  تاكنـون  كـه  :رانندگانـی 
دریافـت نكـرده اند بایسـتی بـه مراكز مجاز 
ثبت نـام در سراسـر كشـور مراجعه و نسـبت 
بـه اخـذ آن اقـدام نماینـد. متقاضیان جهت 
اطـاع از نشـانی مراكـز ثبـت نـام و مـدارك 
مـورد نیاز مـی توانند بـه ادارات كل راهداری 
و حمـل و نقـل جاده ای اسـتان و نمایندگی 
شهرسـتانها و همچنیـن سـایت سـازمان بـه 

نشـانی www.rmto.ir  مراجعـه نماینـد. 
وی تصریـح كـرد: راننـدگان مشـمول پـس 
مـی  رسـید كارت  دریافـت  و  نـام  ثبـت  از 
تواننـد بـرای اخـذ بارنامه به كلیه شـركتهای 
حمـل و نقـل كاال در سراسـر كشـور )4400 
شـركت در حـال حاضر فعـال و دارای پروانه 
البتـه  نماینـد.  مراجعـه  هسـتند(  فعالیـت 
صـدور بارنامه توسـط خود راننـده و از طریق 
اپلیكیشـن و وب سـایت نیـز در دسـتور كار 
سـازمان قـرار دارد كه با اخـذ مجوزهای الزم 
و پـس از اطـاع رسـانی عمومـی عملیاتـی 

شـد.  خواهد 
مدیـركل راهـداری و حمـل ونقـل جـاده ای 
اسـتان كرمـان بـه اهـم شـرایط و مـدارك 

مـورد نیـاز راننـدگان وانت بار فعـال در جاده 
هـا اشـاره نمود و خاطر نشـان كرد: داشـتن 
حداقـل سـن ۲3 سـال، داشـتن گواهینامـه 
پایـان  مـدرك  بـودن  دارا  مجـاز،  رانندگـی 
ابتدایـی و یـا نهضت سـوادآموزی، دارا بودن 
بـرگ سـامت جسـمی و روحـی) در ایـن 
مرحلـه اختیـاری، ارائه گواهی عـدم اعتیاد) 
در ایـن مرحلـه اختیاری(، ارائـه گواهی عدم 
سـوء پیشـینه) در ایـن مرحلـه اختیـاری(، 
صفحـات  كلیـه  تصویـر  و  اصـل  ارائـه 
شناسـنامه،كارت ملـی و پایـان خدمـت )یـا 
معافیـت دائـم(و  ۲قطعـه عكـس 4*3 از 

جملـه مـدارك الزم اسـت.
ارائـه   : را شـامل  نـاوگان  الزم  مـدارك  وی 
ارائـه گواهـی معاینـه  نقلیـه،  كارت وسـیله 
نامـه  بیمـه  ارائـه  معتبـر،  و  مجـاز  فنـی 
شـخص ثالـث معتبـر، حداكثر سـن ناوگان 
تـا ۲0 سـال دانسـت و افـزود : هزینه صدور 
كارت هوشـمند راننـده و نـاوگان هـر كـدام 
مبلـغ ۲0 هـزار تومـان تعییـن شـده اسـت.

حـاج سـید علیخانـی بـه كلیـه راننـدگان و 
مالكیـن وانـت بار هـای بین شـهری توصیه 
نمـود: هرچـه سـریعتر به مراكـز مجاز صدور 
محـل سـكونت  اسـتان  در  هوشـمند  كارت 
خـود مراجعـه و نسـبت بـه ثبـت نـام اقدام 
نماینـد تـا در ماههـای آتی از بابـت  فعالیت 
حمـل و نقلـی و اختصـاص سـوخت ناوگان 

خـود دچـار مشـكل نگردند.

پیکر مطهر سپهبد شهید سلیمانی 
سه شنبه در کرمان تشییع می شود

كارت هوشمند الزمه فعالیت وانت بارها 

در جاده های استان كرمان
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بــرگ درختــان خرمــا بیــن اهالــی جنــوب اســتان 
كرمــان 'پیــش' نامیــده مــی شــود و ایــن مــردم 
ــا،  ــای خرم ــش ه ــن پی ــتفاده از همی ــا اس ــد ب هنرمن
ــه نظیرشــان  ــد ك ــی كنن ــق م ــی خل ــا كیفیت ــی ب كاالهای
البتــه  شــود،  مــی  پیــدا  ســختی  بــه  كشــور  در 
هنرمنــدان حصیــر بــاف بــا مشــكات و موانعــی دســت 
بــه گریبــان هســتند كــه درصــورت بــی توجهــی ممكــن 
ــش  ــد روز پی ــه فراموشــی ســپرده شــود.  چن اســت ب
ــی  ــدن حصیرباف ــی ش ــت مل ــر ثب ــی خب ــدون فعال فری
ــهداد را  ــه ش ــتان و منطق ــی اس ــای جنوب ــتان ه شهرس
رســانه ایــی کــرد.  بــه گفتــه مدیــرکل میــراث فرهنگــی، 
گردشــگری و صنایــع دســتی اســتان کرمــان، یکــی 
اداره کل  ایــن  نظــر  مــد  برنامه هــای  مهم تریــن  از 
ــت  ــی در فهرس ــی و طبیع ــی، فرهنگ ــار تاریخ ــت آث ثب
جهانــی  میــراث  فهرســت  در  ســپس  و  ملــی  آثــار 
)یونســکو( اســت کــه بــه خوبــی در حــال انجــام اســت.

حصیــر بافی ارزش افزوده باالیی دارد
دســتی  صنایــع  معاونــت  سرپرســت  زاده  حســین 
صنایــع  و  گردشــگری  فرهنگــی،  میــراث  کل  اداره 
ــع  ــی صنای ــت مل ــورد ثب ــان در م ــتان کرم ــتی اس دس
ــه  ــر منطق ــر ه ــد: هن ــی گوی ــن م ــه کاغذوط ــتی  ب دس
ــی  ــت و هویت ــگ آن اس ــی از فرهن ــع بخش ای، درواق
اســت  کــه بــه نــام  آن منطقــه ثبــت مــی شــود، 
وقتــی کــه اثــری ثبــت ملــی مــی شــود حتــی تولیــد 
ــق  ــول موف ــازی آن محص ــاری س ــث تج ــده در بح کنن

ــر  ــد ب ــن تاکی ــه ضم ــین زاده در ادام ــت .حس ــر اس ت
اینکــه حصیــر بافــی جنــوب اســتان در نمایشــگاه 
ــروش  ــر ف ــز پ ــز ج ــان در تبری ــتان کرم ــدی اس توانمن
تریــن کاال هــا بــوده اســت، گفــت: ایــن یــک محصــول 
زاده،  حســین  بــه گفتــه  اســت.  ارزان  و  کاربــردی 
کا بحــث تولیــد صنایــع دســتی زیــر مجموعــه ی 
معاونــت فنــی اداره کل میــراث اســت و برنامــه تولیــد 

آنهــا توســط ایــن اداره صــادر و حمایــت هایــی هــم از 
ــای  ــت ه ــی از حمای ــود. برخ ــی ش ــدگان م ــد کنن تولی
ــت  ــکل، پرداخ ــه ش ــتان ب ــی اس ــراث فرهنگ اداره می
دســتی  صنایــع  کننــدگان  تولیــد  بــه  تســهیات  
اســت، ایــن  تســهیات قــرض الحســنه  و از نــوع 

تســهیات مشــاغل خانگــی اســت کــه تســهیات خــرد 
ــهیات  ــر تس ــوع دیگ ــت، ن ــد اس ــزد 4 درص ــا کارم و ب
اشــتغال زایــی روســتاییان و عشــایر اســت کــه افــراد 
ــا کارمــزد 4 و  در ســامانه کارا ثبــت نــام مــی کننــد و ب
6 درصــد اســت  و معمــوال  در نقــاط محــروم و روســتا  
4 درصــد  هــم ارائــه مــی شــود. ایــن صنایــع  معمــوال 
بــه شــکل هــای مشــاغل خانگــی یــا روســتایی  تولیــد 
ــان  ــتان کرم ــتی اس ــع دس ــت صنای ــود. ماهی ــی ش م
ــدازی مــی  ــم هــم راه ان ــا ســرمایه ک خانگــی اســت وب
شــوند و ارزش افــزوده خیلــی خوبــی هــم ایجــاد 
ــا  ــه  آی ــن ک ــه ای ــخ ب ــین زاده در پاس ــی کنند.حس م
ــه  ــای بافت ــر ه ــد حصی ــش خری ــرای پی ــه ای ب برنام
ــد   ــرای پیــش خری ــراری ب شــده وجــود دارد، گفــت: ق
ــذاری  ــدارد از ســال ۲013 سیاســت گ ــود ن ــر وج حصی
ــه  ــن اداره، ن ــه در ای ــت  ک ــه اس ــمتی رفت ــه س ــا ب ه
ــرایط را  ــا ش ــیم ام ــته باش ــروش نداش ــه ف ــد و ن خری
ــی  ــم م ــر فراه ــده و صنعتگ ــروش تولیدکنن ــرای  ف ب
ــا  ــی ی ــازار و بازاریاب ــد بازارســازی و حفــظ ب کنیــم مانن
ــا  ــا ب ــتی، مث ــع دس ــای صنای ــگاه ه ــزاری نمایش برگ
ــم  ــی کنی ــم م ــه را فراه ــا، زمین ــگاه ه ــزاری نمایش برگ
ــد  ــش راعرضــه کن ــا تاجــر  محصول ــده ی ــک تولیدکنن ی
و بازاریابــی کــرده و بــرای محصولــش مشــتری جــذب 
کند.حســین زاده یــادآور شــد: پیگیرهســتیم خانــه 
ــع  ــی صنای ــه دائم ــه بازارچ ــل ب ــان، تبدی شــیرعلی کرم
ــم وجــود دارد  ــوع بازارچــه در ب ــن  ن دســتی شــود، ای
فرماندارهــا  نیســت،باید  اســتان   جنــوب  در  ولــی 
شــرایطی را  فراهــم  کننــد کــه بازارچــه دائمــی ایجــاد 
ــتی اداره کل  ــع دس ــت صنای ــت معاون ــود.  سرپرس ش
میــراث فرهنگــی در مــورد آمــوزش صنایــع دســتی 
گفــت:  یکــی از سیاســت هــای ایــن معاونــت آمــوزش 
اســت و مــا بــه عنــوان متولــی صنایــع دســتی کشــور، 
در بحــث آمــوزش هــم فعــال هســتیم و  آمــوزش  
حصیــر بافــی در شــهر کرمــان وجــود دارد. بــه اعتقــاد 
ــتیک  ــت پاس ــرار اس ــه ق ــی ک ــین زاده ،از آنجای حس
ــرای  ــب ب ــن مناس ــک جایگزی ــر ی ــود حصی ــذف ش ح
ــم دارد.  ــبی ه ــت مناس ــه قیم ــت ک ــوع اس ــن موض ای
اســتان  جنــوب  در  کــرد:  یــادآوری  زاده  حســین 
حصیــر  بحــث  همیــن  در  گنــج  قلعــه  شهرســتان 

بافــی  یــک خانــم بــرای 500 نفــر شــغل ایجــاد کــرده 
و محصــول تولیــد شــده اش در کشــورهای قطــر و 
ــین زاده،  ــه حس ــه گفت ــازار دارد.  ب ــم ب ــان  ه ــا عم ی

خــودش  خــاص  دســتی  صنایــع  ای  منطقــه  هــر 
را دارد، بســته بــه موقعیــت جغرافیایــی و اقلیــم و 
ــی  ــت، هرجای ــه اس ــر منطق ــه در ه ــی ک ــوع فرهنگ تن

دارد مثــا در جنــوب  را  اســتعداد خــاص خــودش 
ــر  ــی دیگ ــوی اســت و در جای ــی  بســیار ق ــر باف حصی
ــت. ــی اس ــوع اقلیم ــان از تن ــن نش ــی و ای ــم باف گلی

قلعــه گنج با همکاری بنیاد مســتضعفان به 
قطب حصیربافی کشــور تبدیل می  شود

زنــان  از  نفــر   1000 از  بیــش  تســنیم،  بــه گــزارش 

روســتایی شهرســتان قلعــه گنــج بــا حضــور در دوره هــای 
آموزشــی صنایــع دســتی در تولیــد انــواع بافته هــای 
بوتــه درختچــه داز مشــارکت می کننــد.  از  حصیــری 
هنــر دســت زنــان قلعــه گنــج عــاوه بــر بــازار داخلــی در 
برخــی نمایشــگاه های صنایــع دســتی در کشــور های 
ــی عرضــه می شــود.اخبار اقتصــادی- ــه ای واروپای منطق

ــوب  ــه جن ــی منطق ــتی بوم ــع دس ــد صنای ــوزش تولی آم
ــرح یشــرفت  ــاز ط ــا آغ ــار ب ــان نخســتین ب اســتان کرم
ــاد  ــتور کار بنی ــج در دس ــه گن ــتان قلع ــی شهرس و آبادان
مســتضعفان قــرار گرفــت و طــی ایــن طــرح بــا همــکاری 
ــه ای کشــور  ــی و حرف ــازمان فن ــاد مســتضعفان و س بنی
زنــان روســتایی قلعــه گنــج دوره هــای آموزشــی مرتبــط 
را ســپری کردند.مســعود حیدورنــد، مجــری طــرح ملــی 
ــی و پیشــرفت شهرســتان قلعــه گنــج درخصــوص  آبادان
ایــن طــرح گفــت: در شهرســتان قلعــه گنــج تــا پیــش از 
ســال 93 یــک نفــر در رشــته های فنــی حرفــه ای مرتبــط 
بــا صنایــع دســتی آمــوزش داده نشــده بــود، امــا اکنــون 
ــای  ــتان، آموزش ه ــن شهرس ــر در ای ــزار نف ــش از ه بی
دســتی  صنایــع  مختلــف  رشــته های  در  را  مهارتــی 
ــد  ــون در تولی ــا اکن ــی آن ه ــا همگ ــد و تقریب ــرا گرفتن ف
ــه  ــه قلع ــم منطق ــم ک ــد و ک ــش دارن ــع دســتی نق صنای
گنــج بــه قطــب حصربافــی کشــور تبدیــل می شــود.

حیدرونــد در ادامــه افــزود: بنیــاد مســتضعفان بــه منظــور 
ترغیــب زنــان محلــی بــرای تولیــد صنایــع دســتی 
تســهیات۲0 میلیــون تومانــی در اختیــار متقاضیــان 
ــه خــود  ــورد عاق ــد در رشــته م ــا بتوانن ــد ت ــرار می ده ق
ــد. قالیبافــی، گلیــم بافــی، ســوزن دوزی و  فعالیــت کنن
زیــح دوزی از دیگــر هنر هــای فرامــوش شــده ای اســت 
کــه پــس از رونــق صنایــع دســتی حصیــری، بــار دیگــر 
ــه  ــرار گرفت ــه ق ــورد توج ــج م ــه گن ــتا های قلع در روس
اســت.وی بــا اشــاره بــه نقــش هتــل کپــری قلعــه گنــج 
ــت:  ــه گف ــن منطق ــتی ای ــع دس ــروش صنای ــق ف در رون
هتــل کپــری قلعــه گنــج کــه بعــد از اجــرای طــرح 
آبادانــی و پیشــرفت ایــن شهرســتان ســاخته شــد؛ 
ــری در  ــتی حصی ــع دس ــن صنای ــق گرفت ــا رون ــون ب اکن
ــازار کشــور  ــه زنجیــره ی ب روســتا های ایــن شهرســتان ب
ــان روســتا در ایــن هتــل  وصــل شــده و هنــر دســت زن
می شــود. ارســال  کشــور  سراســر  بــه  و  خریــداری 

مسعود حیدورند، مجری طرح ملی آبادانی و 
پیشرفت شهرستان قلعه گنج درخصوص این 
طرح گفت: در شهرستان قلعه گنج تا پیش از 

سال 93 یک نفر در رشته های فنی حرفه ای 
مرتبط با صنایع دستی آموزش داده نشده بود، 

اما اکنون بیش از هزار نفر در این شهرستان، 
آموزش های مهارتی را در رشته های مختلف 

صنایع دستی فرا گرفتند و تقریبا همگی آن ها 
اکنون در تولید صنایع دستی نقش دارند و کم 
کم منطقه قلعه گنج به قطب حصربافی کشور 
تبدیل می شود.حیدروند در ادامه افزود: بنیاد 
مستضعفان به منظور ترغیب زنان محلی برای 

تولید صنایع دستی تسهیالت20 میلیون تومانی 
در اختیار متقاضیان قرار می دهد تا بتوانند در 

رشته مورد عالقه خود فعالیت کنند. قالیبافی، 
گلیم بافی، سوزن دوزی و زیح دوزی از دیگر 

هنر های فراموش شده ای است که پس از رونق 
صنایع دستی حصیری، بار دیگر در روستا های 

قلعه گنج مورد توجه قرار گرفته است.

به گفته سرپرست معاونت صنایع دستی اداره کل میراث استان به تولید کنندگان حصیر، تسهیالت حمایتی با کارمزد 4 درصد 
پرداخت می شود

حصیر جانشین مناسبی برای پالستیک

رقـص بـرگ هـای نخـل در گرمـای سـوزان جنـوب و دسـتان آفتـاب سـوخته، انگشـتانی کـه مـی 
پیچیدنـد البـه الی بـرگ هـای خرمـا تـا رزق خـود را از بیـن شـاخه هـا بیـرون بکشـند و نتیجه این 
جنگ سـر انگشـتان و شـاخه هـای خرما، هنری اسـت، مانـدگار و همیشـگی، از جنس آفتاب، رشـته 
هایـی كـه بـرای گذرانـدن زندگـی با هنر زیبـای حصیـر بافی، گره مـی خورند. ایـن هنـر در بین مردم 
جنـوب اهمیـت زیادی دارد. شـغل تعداد زیـادی از اهالی جنوب اسـتان،حصیر بافی اسـت و برخی 

از مـردم ایـن دیـار بـرای زندگی کـردن، از شـاخ و بـرگ درختان نخـل یاری مـی گیرند. 

صنایـع  معاونـت  سرپرسـت  زاده  حسـین 
دسـتی اداره کل میراث فرهنگی، گردشـگری 
مـورد  در  کرمـان  اسـتان  دسـتی  صنایـع  و 
ثبـت ملـی صنایع دسـتی  بـه کاغذوطن می 
گویـد: هنـر هـر منطقـه ای، درواقـع بخشـی 
اسـت  کـه  هویتـی  و  اسـت  آن  فرهنـگ  از 
بـه نـام  آن منطقـه ثبـت مـی شـود، وقتـی 
کـه اثـری ثبـت ملی مـی شـود حتـی تولید 
کننـده در بحـث تجـاری سـازی آن محصول 
ادامـه  در  زاده  .حسـین  اسـت  تـر  موفـق 
ضمـن تاکیـد بـر اینکـه حصیـر بافـی جنوب 
اسـتان  توانمنـدی  نمایشـگاه  در  اسـتان 
کرمـان در تبریـز جـز پـر فـروش تریـن کاال 
هـا بـوده اسـت، گفـت: ایـن یـک محصـول 

اسـت.  ارزان  و  کاربـردی 
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اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان
اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک زرند

هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و 
سـاختمان هـای فاقـد سـند رسـمی

اگهـی موضـوع مـاده 3قانـون و مـاده 13 آئیـن نامـه قانـون تعییـن تکلیـف 
وضعیت ثبتی و اراضی و سـاختمان های فاقد سـند رسـمی برابر رای شـماره 
139860319008001994 هیـات دوم موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیت 
ثبتی اراضی و سـاختمان های فاقد سـند رسـمی مسـتقر در واحد ثبتی حوزه 
ثبـت ملـک زرند تصرفـات مالکانه بامعـارض متقاضی آقای هادی گلسـتانی 
فرزنـد عزیـز هللا بشـماره شناسـنامه 1419 صـادره از زرنـد در یک بـاب خانه به 
مسـاحت195/۷1مترمربع پـاک ۲ فرعـی از 6069 اصلی واقـع در زرند خیابان 
فلسـطین کوچه 4 خریداری از مالک رسـمی آقای علی حسـین زاده گیسـکی 
محـرز گردیـده اسـت. لذا بـه منظور اطاع عمـوم مراتـب در دو نوبت به فاصله 
15روز آگهی می شـود در صورتی که اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیت 
متقاضـی اعتراضـی داشـته باشـند مـی توانند از تاریخ انتشـار اولیـن اگهی به 
مـدت دو مـاه اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید 
ظـرف مـدت یک ماه از تاریخ تسـلیم اعتراض، دادخواسـت خـود را به مراجع 
قضایـی تقدیـم نماینـد. بدیهـی اسـت در صورت انقضـای مدت مذکـور و عدم 
وصـول اعتـراض طبـق مقررات سـند مالکیـت صادر خواهـد شـد. م/ الف 194

تاریخ انتشار نوبت اول: یکشنبه 98/10/15
تاریخ انتشار نوبت دوم: یکشنبه 98/10/۲9

حسین توحیدی نیا
رییس ثبت اسناد و امالک شهرستان زرند

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان
اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک شهداد 

هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و 
سـاختمان هـای فاقـد سـند رسـمی

اگهـی موضـوع مـاده 3 قانـون و مـاده 13 آئیـن نامـه قانـون تعییـن تکلیـف 
وضعیـت ثبتـی و اراضـی و سـاختمان هـای فاقـد سـند رسـمی برابـر رای 
شـماره 139۷60319005000644 مـورخ 139۷/11/03 هیـات اول موضوع قانون 
تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمان های فاقد سـند رسـمی 
مسـتقر در واحـد ثبتـی حـوزه ثبت ملک شـهداد  تصرفات مالکانـه بامعارض 
متقاضـی آقـای علـی زرپنـاه فرزند یداله بشـماره شناسـنامه 138۷ صـادره از 
کرمان در ششـدانگ یکباب مغازه مشـتمل برفوقانی به مسـاحت 33/30متر 
مربـع پـاک ۲0 فرعـی از 983-اصلـی واقـع در بخـش ۲3کرمـان بـه آدرس 
شـهداد- چهـارراه صبـاغ خریـداری از مالـک رسـمی ابوتراب مظفـری کرمانی  
محـرز گردیـده اسـت. لذا بـه منظور اطاع عمـوم مراتـب در دو نوبت به فاصله 
15روز آگهی می شـود در صورتی که اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیت 
متقاضـی اعتراضـی داشـته باشـند مـی توانند از تاریخ انتشـار اولیـن اگهی به 
مـدت دو مـاه اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید 
ظـرف مـدت یک ماه از تاریخ تسـلیم اعتراض، دادخواسـت خـود را به مراجع 
قضایـی تقدیـم نماینـد. بدیهـی اسـت در صورت انقضـای مدت مذکـور و عدم 
وصـول اعتـراض طبـق مقررات سـند مالکیت صـادر خواهد شـد. م/ الـف 1433

تاریخ انتشار نوبت اول: یکشنبه 98/10/15
تاریخ انتشار نوبت دوم: یکشنبه 98/10/۲9

ابراهیم سیدی - رئیس ثبت اسناد و امالک 

کاریابی ها فرصت های شغلی
 ایجاد می کنند

4 کیلومتر شبکه فاضالب 
در شهر زرند اجرا شد

 ایرنــا - رئیــس انجمــن صنفــی کاریابی هــای 
ــی  ــه کاریاب ــه اینک ــاره ب ــا اش ــان ب ــتان کرم اس
هــا شــغل ایجــاد نمی کننــد بلکــه فرصــت 
ــت: ۲4  ــد گف ــی کنن ــاد م ــغلی را ایج ــای ش ه
کاریابــی در ایــن اســتان وجــود دارد کــه هفــت 
ــی  ــی در برخ ــان و مابق ــهر کرم ــی در ش کاریاب

شهرســتان ها فعــال اســت.
بــه گــزارش ایرنــا، زهــره جعفرخوانــی روز شــنبه 
در نشســت کارگــروه اشــتغال و ســرمایه گــذاری 
ــرم )ص(  ــر اک ــان در ســالن پیامب اســتان کرم
اســتانداری ضمــن تبریــک و تســلیت شــهادت 
ســپهبد حــاج قاســم ســلیمانی و بــا بیــان اینکه 
ــهید  ــردار ش ــه س ــی ک ــت اصل ــه خصوصی س
ســلیمانی داشــتند خدامحــوری، والیتمــداری و 
ــرلوحه کار  ــد آن را س ــه بای ــود ک ــردم داری ب م
خــود قــرار دهیــم افــزود: مراجعــان بــه کاریابــی 
ــاوت  ــا تف ــال ب ــه امس ــرری بیم ــل مق ــه دلی ب
ــاه ســال گذشــته  ــه 9 م محسوســی نســبت ب
افزایــش پیــدا کــرده کــه ۲6 درصــد از مراجعــات 
مربــوط بــه خانــم هــا و ۷3 درصــد مربــوط بــه 

آقایــان اســت.
رئیــس انجمــن صنفــی کاریابــی هــای اســتان 
ــه اینکــه بیشــترین تعــداد  ــا توجــه ب کرمــان ب
مراجعــه کننــدگان بــا مــدرک تحصیلــی دیپلــم 
بــوده انــد و گــروه ســنی مراجعــه کننــده نســبت 
ــار  ــت اظه ــرده اس ــر نک ــل تغیی ــال قب ــه س ب
داشــت: بــه دلیــل ارتبــاط بــا اداره فنــی و حرفــه 
ــای  ــال ه ــه س ــبت ب ــادی نس ــاوت زی ای تف
گذشــته در افــراد مراجعــه کننــده دارای مهارت و 
فاقــد مهــارت وجــود دارد و افــراد مراجعــه کننده 
بیشــتر دارای مهــارت هســتند تــا فاقــد مهــارت.

وی ورود برخــی رشــته هــای مــورد نیــاز جامعــه 
ــد  ــه ندارن ــن زمین ــی در ای ــه مهارت ــرادی ک و اف
ــت:  ــه ای الزم دانســت و گف ــی و حرف ــه فن را ب
اگــر برخــی رشــته هــای درآمــدزا توســط اداره 
فنــی و حرفــه ای رایــگان آمــوزش داده شــوند 
مــی توانــد در ارتقــا ســطح مهــارت هــا و جــذب 

نیــروی کار بســیار موثــر باشــد.
جعفرخوانــی تعــداد افــراد جذب شــده بــه کار از 
طریــق کاریابــی را ۲ هــزار و 944 نفر عنــوان کرد 
و گفــت: خیلــی از کارفرمایــان از مزیــت هــای 
ــدام  ــود اق ــته و خ ــی نداش ــا اطاع ــی ه کاریاب
بــه جــذب نیــرو مــی کننــد در صورتــی کــه مــی 
ــه  ــا از جمل ــا اســتخدام برخــی نیروه ــد ب توانن
جــذب افــراد تحــت پوشــش کمیتــه امــداد و یا 
بنیــاد شــهید تــا دو ســال از حــق بیمــه معــاف 

شــوند.
ــدادی  ــه تع ــه اینک ــا اشــاره ب ــن ب وی همچنی
کاریابــی در زمینــه بیــن الملــل و مجــازی 
داریــم اظهــار داشــت: برخــی از ارگان هــا 
مصاحبــه و گرفتــن نیــروی کار را بــه کاریابــی 
هــا مــی ســپارند و بســیار بــه صــورت شــفاف 
هــم کارجــو و هــم کارفرمــا در جریــان قانــون 
و مقــررات قــرار گرفتــه و مــی تواننــد کار خــود 

ــد. ــش ببرن را پی
رئیــس انجمــن صنفــی کاریابــی هــای اســتان 
کرمــان همچنیــن افــزود: شــرکت هــای کوچک 
بــه صــورت معمــول کارهــای خــود را در زمینــه 
معرفــی نیــرو و اســتخدام آن بــه مــا مــی 
ســپارند امــا شــرکت هــای بــزرگ چــون مــس، 
ــای  ــون نیروه ــق آزم ــو از طری ــر و میدک گلگه
خــود را انتخــاب مــی کننــد کــه اگــر ایــن کار در 
چرخــه کاریابــی صــورت پذیــرد بــه دلیــل اینکــه 
هــم تخصــص و هــم اطاعــات در زمینــه گرفتن 
نیــرو و حقــوق و مزایــا داریــم کمتــر در زمینــه 
اشــتغال دچــار تنــش و مشــکل مــی شــوند و 
حتــی مــی تواننــد از مزایــا و بیمــه بیــکاری نیــز 

اســتفاده کننــد.
وی همچنیــن بــا تاکیــد بــر عمیــق تــر شــدن 
ــد  ــه من ــل ضابط ــه دلی ــا ب ــی ه ــش کاریاب نق
بــودن آن هــا گفــت: تنهــا بخــش هــای اســتان 
ــد کــه قــرار  کرمــان هســتند کــه کاریابــی ندارن
شــده اســت بــا کاریابــی هــای کرمــان در ارتبــاط 

باشــند.  

طـی کمتـر از دو ماه 4 کیلومتر شـبکه فاضاب 
در شـهر زرند اجرا شـد.

خبرنـگار آبفـا کرمـان- عباس سـلطانی معاون 
فنـی و توسـعه شـرکت آب و فاضـاب اسـتان 
کرمـان گفت: پـروژه ایجاد تاسیسـات فاضاب 

شـهر زرند در بیسـتم
 آبـان مـاه سـال جـاری، بـا حضـور وزیـر نیـرو 
آغـاز شـد.وی افـزود: با اینکه کمتـر از دو ماه از 
آغـاز عملیـات اجرایـی ایـن پروژه می گـذرد، تا 

دهـم دیمـاه 4 کیلومتر از شـبکه لوله گذاری آن 
در 5 جبهـه کاری انجام شـده اسـت.

آبفـا اسـتان  معـاون فنـی و توسـعه شـرکت 
کرمـان در ادامـه بیـان داشـت: ایـن پـروژه بـا 
اجـرای 495 کیلومتر شـبکه جمع آوری،احداث 
و  فاضـاب  خانـه  تصفیـه  مترمکعـب   16000
نصـب 50 هـزار سـیفون در مدت زمان 4 سـال 
بـا ۲1۷00 میلیـارد ریال سـرمایه گذاری توسـط 

شـرکت فـوالد ایرانیـان انجـام خواهـد شـد.

رنا
 ای

س:
عک
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کتاب سال ها
اثر ویرجینیا وولف

ــل  ــل تحم ــال هایی غیر قاب ــواده و س ــک خان ــی ی ــی زندگ ــت بیهودگ حکای
ــر حقیقــت  ــاب می نویســد: اگ ــن کت ــف در ای ــو از درد اســت. وول ــه ممل ک
ــد. ــان کنی ــران بی ــورد دیگ ــد آن را درم ــد، نمی توانی ــورد خــود نگویی را در م

از صفحــه کهنوجــی هــا/ پیــام خواهــر ســردار شــهید حســین تاجیــک 

ــی  ــای 5( در پ ــلیمانی)ناجی کرب ــردار س ــن س ــار دیری ــت و ی دوس

شــهادت ســردار ســپهبد حــاج قاســم ســلیمانی

آوای محلی           

چشونی َرنِگ َدریاِی شماله
ِسپاِه َخنَجری جــــاِی ِمناله
َسرِ کُهتی مِث کُنِگ ُمَضوتی
ُسُرنی َشهِد ُخرمای گوردیاله

شاعر :  یوسف مجیدی

به مث آهی کُِت ُخلکُم َپُدفتی
َهَمْیشه خی غم و غرصه تو ُجفتی
دل ای ُزلمی که ناشادر شو و روز
ِول ای ِول، ای ِوُلم هر شو َاگُفتی

شاعر :  منصور رئیسی

  در اینستاگرام چه خبر

فیلم مهر مادری
-بیا، رو مون توی روی هم وا بشه

مشکاتمون حل کنیم

در سال گذشته در چنین روزی

 کاغذ وطن از افتتاح باغ هنر بم 
نوشته است.

سال گشتدیالوگ

عکس نوشت

معرفی

هرچه بیشتر از تو دور میشوم خاموشی در 
من سرعت می گیرد

به خوابی عمیق فرو رفته ام
بی انکه دیگر خواب ببینم
انگار، تمام شده ام بی تو

عکس: 
محمد خضری مقدم

صنایع دستی

شال بافی

شـال بافـی در واقـع یـک تکنیک بافـت در 1000 سـال پیش 
در کرمـان رایـج بـوده اسـت .بـه خاطـر کاربـرد ایـن صنعت 
اسـم آن را شـال نامیـده انـد اوج ایـن هنـر در دوره قاجاریـه 
اتفـاق افتـاده و لبـاس امیـر کبیـر شـال کرمـان بـوده حدود 
3/۲ مـردم کرمـان این صنعـت را انجام میدادنـد. امیر کبیر 
در دوره خـود دسـتور می دهد شـال کرمان را بـه وزرا خارجی 

هدیـه دهند.

معرفی 

بیکاری زنان در استان کرمان؛ چهار برابر مردان
نزدیک به یک سوم زنان دارای توانایی کار در شهرستان های، جیرفت، کوهبنان ، زرند و رابر  بیکار هستند

اشـتغال زنان جزو مسـائلی اسـت که بر روی آن چه 
از سـوی دولـت و چـه از سـوی اندیشـمندان تاکیـد 
شـده، امـا در اسـتان کرمـان هنـوز فاصلـه معنـاداری 
میـان نـرخ بیـکاری زنـان و مـردان وجـود دارد.نـرخ 
بیـکاری در میـان زنـان ایرانی در سـال گذشـته 18.9 
درصـد بوده. اسـت.این عـدد در آخرین گـزارش مرکز 
آمـار ایران از نرخ بیکاری سـاالنه )بـه جز گزارش های 
زنـان  میـان  در  نـرخ  می شـود.این  دیـده  فصلـی( 
کرمانـی ۲8 درصـد اعـام شـده اسـت.این در حالـی 
اسـت کـه نـرخ بیـکاری مـردان کرمانـی در این سـال 
بـوده اسـت.ارقامی کـه نشـان می دهـد  ۷.6 درصـد 
نـرخ بیـکاری زنان در کرمـان چهار برابر مردان اسـت.
فاصلـه معنـادار نـرخ بیـکاری میـان مـردان و زنـان 
بـه ایـن معنـی اسـت کـه در کرمـان هنـوز فرصـت 
برابـر شـغلی بـرای مـردان و زنـان وجـود ندارد.ایـن 
موضـوع وقتـی بیشـتر بـه چشـم می  آیـد کـه بدانیـم 
اسـتان کرمـان از نظـر کمتریـن نـرخ بیـکاری مردان، 
چهارمیـن اسـتان کشـور اسـت امـا در بخـش زنـان، 
چهارمیـن اسـتان کشـور از آخـر بـه حسـاب می آیـد.

ایـن در حالـی اسـت کـه چندی پیـش مدیـرکل امور 
بانـوان و خانـواده اسـتانداری کرمـان گفتـه بـود کـه 
بـر اسـاس اطلـس آمـاری کـه معاونـت امـور زنـان و 
خانـواده ریاسـت جمهـوری تهیه کـرده، اسـتان کرمان 
رتبـه  نیمـه نخسـت 9۷ در  در سـال های 95، 96 و 
اول بـوده اسـت.در همین حـال گـزارش معاونت امور 
زنـان ریاسـت جمهـوری نشـان می دهـد کـه تنهـا 11 
درصـد صندلی هـای مدیریتی در اسـتانداری و ادارات 
ایـن نظـر  کل اسـتان نصیـب زنـان شـده اسـت.از 

کرمـان دوازدهمیـن اسـتان کشـور اسـت.

وضعیت قرمز در پنج شهرستان
تفکیـک  بـه  زنـان  بیـکاری  نـرخ  آمـار  آخریـن 
اسـت. بـه سـال 95  مربـوط  شهرسـتان های کرمـان 
ایـن آمـار را هـم از دل سرشـماری کـه در ایـن سـال 
صـورت گرفـت بـه دسـت آوردیم.البتـه از آنجایـی کـه 
نـرخ بیـکاری اسـتان کرمـان )مـردان، زنـان و کل( در 
سـال 9۷ بـه سـال 95 بسـیار شـبیه اسـت، بـا کمـی 
اغمـاض می تـوان حسـاب کـرد کـه آمارهـای سـال 95 
هنـوز هم قابل اسـتناد اسـت.در سـال 95 نـرخ بیکاری 
در میـان مـردان کرمانـی ۷.1 و در میـان زنـان ۲8.۲ 
درصـد بـوده اسـت.در جـدول زیر نـرخ بیکاری اسـتان 
کرمـان به تفکیک شهرسـتان ها را می  توانیـد ببیند.نرخ 
بیـکاری زنـان در پنج شهرسـتان اسـتان کرمـان فاصله 
چشـمگیری بـا دیگر شهرسـتان ها دارد.بیشـترین نرخ 
بیـکاری زنـان مربـوط بـه شـهربابک بـا 30.8 درصـد 
اسـت.پس از آن، نزدیـک بـه یـک سـوم زنـان دارای 
توانایـی کار شهرسـتان های کوهبنـان، جیرفـت، زرنـد 
و رابـر بیـکار هسـتند.کمترین نـرخ بیـکاری زنـان هـم 

مربـوط بـه شهرسـتان قلعـه گنـج بـوده اسـت.

نرخ بیکاری چیست؟
بـرای فهـم بهتـر اهمیـت ارقامی کـه در باال آمده شـاید 
بهتـر باشـد تعریف نـرخ بیکاری را بدانیم.قبـل از آن اما 
بایـد بدانیـم در ایـران به چه کسـانی شـاغل می گویند.

براسـاس تعریفـی کـه در گزارش هـای مرکـز آمـار آمده 
اسـت،افراد 10 سـاله و بیشـتر که در طول هفته منتهی 
بـه آمارگیـری، دسـت کم یک سـاعت کار کرده یـا بنا به 
دالیلـی، بـه طـور موقـت کار خـود را تـرک کرده باشـند.

کارکنـان بـدون مـزد نـزد اعضـای خانـواده، محصان و 
سـربازان هـم جـزو شـاغان بـه حسـاب می آیند.بـه 
افـرادی کـه در هفتـه منتهی به آمارگیری، بـدون کار، در 
جسـت وجوی کار و یـا آمـاده به کار باشـند، بیـکار گفته 
می شـود.مجموع جمعیـت شـاغل و بیـکار، جمعیـت 
فعال اسـت.نرخ بیکاری از درصدگیری نسـبت جمعیت 

بیـکار بـه جمعیـت فعال بـه دسـت می آید.

چرا نرخ بیکاری زنان مهم است؟
اهمیـت  دربـاره  زیـادی  پژوهش هـای  و  مقـاالت 
اشـتغال زنـان وجـود دارد. مـا در ایـن گـزارش امـا بـه 
دو مـورد آن اشـاره می کنیم.در پژوهشـی کـه حدود 10 
سـال قبل در مجله علوم اجتماعی و انسـانی دانشـگاه 
شـیراز منتشـر شـده، تاثیـر اشـتغال زنـان بـا عـزت 
نفس آن ها بررسـی شـده اسـت.بر این اسـاس نتیجه 
گرفتـه شـده کـه زنـان شـاغل از عزت نفس بیشـتری 
نسـبت بـه زنـان خانـه دار برخوردارنـد.در همیـن حـال 
یکی از مولفه های مهم در شـاخص شـکاف جنسـیت، 
شـکاف اشـتغال زنان و مردان است.براسـاس گزارش 
سـال ۲018 مجمـع جهانـی اقتصاد، ایران صـد و چهل 
و دومین کشـور از نظر شـاخص شـکاف جنسـیت بوده 
اسـت.مالی، کنگـو، چـاد، سـوریه، عـراق، پاکسـتان و 
یمـن تنها کشـورهایی هسـتند کـه وضعیت بدتـری از 
ایـران دارند.عربسـتان سـعودی هم در رده 141 اسـت.

شـاخص شکاف جنسیت شـامل چهار متغیر مشارکت 
و فرصـت اقتصادی، دسـتیابی به آموزش، بهداشـت و 
بقا و توانمندسـازی سیاسی است.مشـارکت اقتصادی 
)نـرخ بیـکاری زنان و مردان(، نسـبت درآمـد و میزان 
از مولفه هـای متغیـر مشـارکت و فرصـت  پیشـرفت 
اقتصـادی هسـتند.ایران از نظـر ایـن متغیـر در رتبـه 
143 جهـان است.کشـورمان در جایگاهـی پایین تـر از 
بحرین،امـارات، ترکیـه، ارمنسـتان، آذربایجان، بحرین، 
لبنـان، و باالتـر از عربسـتان سـعودی، سـوریه، عـراق، 
پاکسـتان و یمـن قـرار دارد.مجمـع جهانـی اقتصـاد 
جامعـه  بـا  را  خـود  تـاش  بایـد  دولت هـا  می گویـد 
مدنـی و کسـب و کار بـرای رشـد مردان و زنان همسـو 
نمایند.بـرای دسـتیابی بـه ایـن هدف، کاهش شـکاف 
اشـتغال زنان و مردان از اولین گام ها باید باشـد.گامی 
که دسـت کم در اسـتان کرمـان آنطور که باید برداشـته 

نشـده است.

گزارش
کرمان نو

ــک  ــه تفکی ــان ب ــکاری زن ــرخ بی ــار ن ــن آم آخری
ــال 95  ــه س ــوط ب ــان مرب ــتان های کرم شهرس
اســت.این آمــار را هــم از دل سرشــماری کــه در 
ــه دســت آوردیــم. ایــن ســال صــورت گرفــت ب
البتــه از آنجایــی کــه نــرخ بیــکاری اســتان 
کرمــان )مــردان، زنــان و کل( در ســال 9۷ 
ــی  ــا کم ــت، ب ــبیه اس ــیار ش ــال 95 بس ــه س ب
ــای  ــه آماره ــرد ک ــاب ک ــوان حس ــاض می ت اغم
ســال 95 هنــوز هــم قابــل اســتناد اســت.

ــردان  ــان م ــکاری در می ــرخ بی ــال 95 ن در س
کرمانــی ۷.1 و در میــان زنــان 28.2 درصــد 

ــت. ــوده اس ب

 او ایران را متحد می کرد
ادامه یادداشت

آبگرم در گُرج میجان  
آبگرم »در گُرج« در ۲0 کیلومتری شرق شهر 
جیرفت و در ابتدای دهنه میجان واقع شده 
است. دهنه میجانب آب و هوایی متنوع از 

گرمسیری در بدو ورود گرفته تا کوهستانی و 
سردسیری در باالدست، در دامنه های جبال بارز قرار گرفته است.

جاذبه
         در توییتر چه می گویند؟

او کســی بــود کــه همــه اقشــار جامعــه اعــم از احــزاب 
سیاســی، ســلبریتی، هنرمنــدان، دانشــجویان، نوجوانــان 
ــره  ــا مه ــی دانســتند و تنه ــود م ــان خ ــان او را قهرم و جوان
ــود و او را  ــرده ب ــت ک ــه را یکدس ــف جامع ــه طی ــود ک ای ب
ــران  ــا در ای ــه تنه ــی داشــتند. ن ــب دوســت م ــم قل از صمی
ــی  ــیار باالی ــت بس ــز از محبوبی ــوریه نی ــراق و س ــه در ع بلک

ــود. ــوردار ب برخ
منــزل او در کرمــان، در ســاده تریــن حالــت ممکــن اراســته 
شــده بــود. او ســرداری بــود از دل مــردم، کســی کــه مومنانــه 
بــرای وطنــش مبــارزه کــرد. کســی کــه هیچــگاه وارد بــازی 
ــظ  ــرای حف ــود را ب ــدف خ ــا ه ــد و تنه ــی نش ــای سیاس ه
ــته  ــد. او رش ــش جنگی ــه برای ــرد و خالصان ــال ک ــن دنب میه

ــود. تســبیح اتحــاد ایــران ب
بــود  اســامی  تاریــخ جمهــوری  استراتژیســت  تنهــا  او 
ــات  ــرای مقام ــان ب ــی اش همچن ــای جنگ ــک ه ــه تاکتی ک
ــه  ــی ک ــت. کس ــول اس ــکا مجه ــرائیل و آمری ــی اس اطاعات
چهــار دهــه دشــمنان را در منطقــه آچمــز نگــه داشــت تــا بــه 

ــد. ــاوز نکنن ــران تج ــای ای مرزه
ــد  ــران مانن ــز رفــت. امــروز، ای ــود و عزی ــز ب ــا عزی ســردار م
کودکــی کــه مــادرش را از دســت داده اســت، یتیــم اســت. 
ــق  ــار ح ــه دی ــه ب ــرای همیش ــود و ب ــا ب ــان م ــظ ج او حاف

ــتافت. ش
چهلمین روز شــهادت او ۲۲ بهمن است!
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