
حصیر جنوب استان کرمان عالوه بر بازار داخلی، در کشورهای عمان، قطر 
و آذربایجان نیز به فروش می رسد

ارمغان جاودان برای مردم سیرجان؛

رشد 40 درصدی اجرای پروژه 
فاضالب در شهر سیرجان

 روزهای سیاه گردشگری در استان 
رییس انجمن هتلداران کرمان: درخواست خارجی ها 

برای رزرو، صفر شده است

بازارهای بین المللی 
میزبان حصیر جنوب

اهالی روستای پیر خوشاب صاحب خانه می شوند
مدیرکل کمیته امداد استان کرمان: مردم پیرخوشاب به دلیل مشکالت زیاد منطقه 

اصرار داشتند که به جای دیگری بروند 

رئیس کل دادگستری استان کرمان:

حقوق قانونی جان باختگان حادثۀ 
کرمان پیگیری می شود
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 رئیس سازمان جهاد کشاورزی جنوب:

انتخاب ۱۰ کشاورز و بهره بردار جنوب کرمان 

به عنوان نمونه های ملی در سال ۹۸
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ما را در تلگرام دنبال کنید

تومــان  500 قیمــت              1398 دی   29 یکشــنبه         664 پیاپــی  شــماره  ســوم           ســال 
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آینده از آن چه 

خودروهایی است؟

 رضا آریاراد
یادداشت مهمان

عصـر خودروسـازی در جهـان بـا موتورهـای محرکـه 
سـال1885  در  فسـیلی  سـوخت های  از  اسـتفاده 
انقالبـی در صنعـت خـودرو به پـا کـرده و دنیـا را بـه 
سـرعت شـیفته خـود کـرد که بی شـک می تـوان آن 
را تحولـی انکارناپذیـر و گسـترده در زندگـی مـدرن 

امـروزی بشـر بـه حسـاب آورد.
افزایـش تقاضـا بـرای اسـتفاده از ایـن تکنولـوژی، 
بـه سـرعت در سراسـر دنیـا گسـترش پیـدا کـرده و 
خودروسـازی های متعـددی با برندهـای خاص خود 
پـا بـه عرصـه ظهـور نهادنـد. امـروزه در دنیـا بیش از 
40 کشـور فعال در حـوزه خودروسـازی چیزی حدود 
95 میلیـون و 600 هـزار دسـتگاه انـواع خودروهـای 
سـواری را تولیـد و روانـه بازار می کنند. که این نشـان 
از کشـش و تقاضـای روز افـزون بـرای خودروهـای 
سـواری در دنیـا بـوده و از ایـن رو، ایـن صنعـت پـر 
سـود عـالوه بـر ایجـاد میلیون هـا شـغل، رونـق در 
کسـب وکارها و تجـارت بین المللـی، میلیاردهـا دالر 

نصیـب خودروسـازان می کنـد.
در ایـن خصـوص کشـورمان بنـا بـر آمـار سـال 2018 
نقلیـه  وسـایل  سـازندگان  المللـی  بیـن  سـازمان 
 International Organization of( موتـوری 
زمینـه  در   )Motor Vehicle Manufacturers
تولیـد انـواع خودروهـای سـواری رتبـه 18 را بـه خود 
اختصـاص داده و نسـبت بـه کل خودروهـای تولیـد 

شـده در دنیـا سـهم 1.14 درصـد را دارا اسـت.
در این جـا ایـن سـوال قابـل طرح اسـت که بـا توجه 
بـه میزان باالی اشـتغال زایـی صنایع خودروسـازی، 
باالیـی کـه  گـردش مالـی میلیـارد دالری و سـود 
ایـن صنعـت نصیـب خودروسـازان جهـان می کنـد؛ 
ضمـن اینکـه خودروهـای بـا سـوخت های فسـیلی، 
آالیندگی هـای بسـیاری به همراه داشـته و خسـارات 
و زیان هـای اقتصـادی باالیی برای کشـورها به دنبال 
داشـته اسـت، حضـور موفـق در آینده ایـن صنعت از 

آن چـه خودروسـازانی خواهـد بود؟
بـه نظر می رسـد رونـد تولیـد حداکثـری خودروهای 
بـا سـوخت فسـیلی، با وجـود بهینه کـردن مصرف و 
توجـه بـه کاهـش میـزان آالیندگی هـای آن در مراکز 
تحقیـق و توسـعه دنیـا، رو بـه کاهـش نهـاده و بـه 
تدریـج شـاهد روی کار آمـدن خودروهای با سـوخت 

جایگزین باشـیم.
در  بـازار خـودرو  تحلیلگـران  بینـی  پیـش  مطابـق 
جهـان، خودروهـای برقـی تا سـال 2040 بـا بیش از 
5۷ درصـد تولیـد، سـهم بزرگـی از خودروهـای مورد 
اسـتفاده در جهـان را بـه خـود اختصـاص داده و از 
میـزان اسـتفاده از سـوخت های فسـیلی روزانـه 18 
میلیـون بشـکه کاسـته خواهـد شـد. کـه بـا توجه به 
فـرض افزایـش تقاضـا بـرای خـودرو که بـه افزایش 
میـزان سـه برابـری نیـاز به سـوخت های فسـیلی تا 
سـال 2030 می انجامـد، تمایـل و رغبـت کشـورها به 
منظـور کاهش هزینه های تامین سـوخت و کاسـتن 
از آالیندگی های ناشـی از مصرف آن، بدین وسـیله به 
سـمت و سـوی تولید، توسـعه و اسـتفاده از وسـایل 
حمـل و نقل هـای برقـی پایـدار رونـد جدی تـری به 
خـود گرفتـه و رسـیدن بـه اهـداف پیش بینی شـده 
تولیـد خودروهـای برقـی را مـورد نظـر قـرار داده اند.

بـا توجـه بـه اینکه حدود یک سـوم تقاضـای جهانی 
نفـت از طریـق خودروهـا اسـت و 40 درصـد از رشـد 
تقاضـا، از سـال 2000 بـه بعد توسـط خودروهـا ایجاد 
شـده اسـت، می تـوان نتیجـه گرفـت کـه در صـورت 
تـداوم رونـد تولیـد خودروهـای با سـوخت فسـیلی 
یقینا شـاهد تاثیـر قابل توجهی بـر افزایش تقاضای 
زیسـت  آالیندگی هـای  میـزان  افزایـش  و  نفـت 

باشـیم. محیطی 
بنـا براین، تحلیلگـران پیش بینی می کننـد که تقاضا 
بـرای نفـت تا سـال 2020 پابرجـا مانده و میـزان 1.3 
میلیـون بشـکه در روز رشـد پیـدا کنـد. و پـس از آن 
بـا توجـه بـه افزایش میـزان تقاضـا و تولید وسـایل 
نقلیه الکتریکی و همچنیـن صرفه اقتصادی و اثرات 
مثبـت رشـد خودروهـای برقـی بـر کاهـش مصـرف 
سـوخت های فسیلی، رشـد تقاضای نفتی از سالهای 
23-2021 به سـرعت کاهشـی شـده و به میزان 800 

هزار بشـکه در روز برسـد.
بـا توجـه بـه آمارهـای بـاال می تـوان پیش بینـی کرد 
کـه بـدون شـک آینـده بـازار خـودرو در جهـان از آن 
خودروسـازانی خواهـد بـود کـه بـا انجـام تحقیقـات 
سـوخت  بـا  خودروهـای  تولیـد  بـرای  گسـترده 
جایگزیـن و برقـی قـدم برداشـته و در ایـن زمینـه 

فعالیـت خـود را گسـترش داده انـد.

کهنوججیرفت
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 و 
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محققان دانشگاه های آزاد جیرفت 
و اصفهان بذر هیبریدی تولید کردند

رونق صنعت شیالت در جنوب کرمان

جیرفــت - ایرنــا - بــه گفتــه رییــس دانشــگاه 
آموزشــی  مزرعــه  جیرفــت،  اســالمی  آزاد 
تحقیقاتــی ایــن دانشــگاه بــا همــکاری کارگــروه 
پژوهشــگران موسســه تحقیقاتــی دانشــگاه آزاد 
ــدی  ــای هیبری ــف بذره ــام مختل ــان، ارق اصفه

ــد. ــد کردن ــادی( را تولی )چندبنی
ایرنــا،  شــنبه  روز  دریافتــی  گــزارش  بــه 
آزاد  دانشــگاه  رییــس  اســالمی  اســماعیل 
ــرح  ــن ط ــت: ای ــار داش ــت اظه ــالمی جیرف اس
در قالــب سیاســت های اقتصــاد مقاومتــی و 
بــا ســرلوحه قــرار دادن شــعار "رونــق تولیــد" در 

ــد. ــام ش ــان انج ــوب کرم جن
بــذر  تولیــدی  ارقــام  کــرد:  تصریــح  وی 
هیبریــدی شــامل فلفــل فســفری، رنگــی و 
شمشــیری و انــواع گوجــه فرنگــی و خیــار 

ســبز اســت.
رییــس دانشــگاه آزاد اســالمی جیرفــت ادامــه 
داد: در ایــن مرکــز تحقیقاتــی بــا نظــارت وزارت 
جهــاد کشــاورزی در گلخانه هــای تحقیقاتــی، 

ــام  ــایی ارق ــرای شناس ــی ب ــورت آزمایش ــه ص ب
ــدام  ــدی اق ــدی هیبری ــای تولی ــف بذره مختل
نمونه هــا  ایــن  ســازگاری  تــا  اســت  شــده 
بــا اقلیــم و خــاک منطقــه مــورد آزمایــش 

ــرد. ــرار گی ــردی ق عملک
وی اظهــار داشــت: عملکــرد بذرهــای هیبریــدی 
بســیار مطلــوب بــوده و ایــن نشــان از ســازگاری 
ایــن نــوع بــذر بــا شــرایط آب و هوایــی منطقــه 
جنــوب کرمــان دارد.اســالمی بیــان داشــت: 
ــده  ــده نماین ــال آین ــت س ــگاه آزاد جیرف دانش
ــف  ــام مختل ــی ارق ــروش تضمین ــاری ف انحص
ــوم  ــذا از عم ــود ل ــد ب ــوالت خواه ــن محص ای
دعــوت  جنــوب کرمــان  منطقــه  کشــاورزان 
ــی  ــی تحقیقات ــه آموزش ــا از مزرع ــود ت ــی ش م

ــد. ــد کنن ــت بازدی ــگاه آزاد جیرف دانش
شهرســتان جیرفــت بــا 316 هــزار نفــر جمعیــت 
از پنــج بخــش مرکــزی، اســماعیلی، ســاردوئیه، 
جبالبــارز و اســفندقه تشــکیل شــده و در فاصلــه 

230 کیلومتــری جنــوب کرمــان واقــع اســت.

مدیـر شـیالت سـازمان جهـاد کشـاورزی جنوب 
کرمـان گفـت: در اجـرای طـرح توانمنـد سـازی 
تولیـد و توسـعه اشـتغال پایـدار 20 هـزار قطعـه 
بچه ماهـی در اسـتخر های دو منظوره کشـاورزی 
بـه  شـد.  سـازی  رهـا  اسـتان کرمـان  جنـوب 
باشـگاه  هـای  اسـتان  گـروه  خبرنـگار  گـزارش 
آییـن،  محمـود  کرمـان،   از  جـوان  خبرنـگاران 
مدیـر شـیالت سـازمان جهـاد کشـاورزی جنوب 
و  گرمابـی  بچه ماهی هـا،  ایـن  گفـت:  کرمـان 
محـل  از  آمـور  و  معمولـی  گونه هـای کپـور  در 
در  بهره بـرداران  مشـارکت  و  اسـتانی  اعتبـارات 
عنبرآبـاد،  کهنـوج،  جیرفـت،  شهرسـتان های 

جنـوب  رودبـار  و  قلعه گنـج  منوجـان،  فاریـاب، 
رهاسـازی شـد.

او بـا تاکیـد بـر پـرورش ماهـی در اسـتخر های 
خروجـی  آب  سـازی  غنـی  چندمنظـوره گفـت: 
باغـی،  و  زراعـی  مصـارف  بـرای  اسـتخر ها 
افزایـش درآمـد  و  تولیـد جلبـک  از  جلوگیـری 
در  آبزیـان  پـرورش  اهـداف  از  کشـاورزان 

اسـت. کشـاورزی  منظـوره  دو  اسـتخر های 
سـازمان جهاد کشـاورزی جنوب کرمان مسـتقل 
جیرفـت،  شهرسـتان  هفـت  اسـتان،  مرکـز  از 
عنبـر آبـاد، قلعـه گنـج، رودبـار جنـوب، منوجان، 

کهنـوج وفاریـاب را زیـر پوشـش دارد.
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ارمغان جاودان برای مردم سیرجان؛ 

رشد 40 درصدی اجرای پروژه فاضالب در شهر سیرجان

از پـروژه هـای عظیـم  آبفـا کرمـان- یکـی  خبرنـگار 
شـرکت آب و فاضـالب کـه در شـهر سـیرجان در حـال 
اجـرا مـی باشـد پـروژه اجـرای شـبکه و تصفیـه خانـه 

فاضـالب ایـن شـهر مـی باشـد .
محمـد طاهـری رئیـس هیئـت مدیـره و مدیرعامـل 
شـرکت آب و فاضالب اسـتان کرمـان طی گفتگویی در 
ایـن زمینـه گفـت: با توجه به ایـن  كه ۷0 تـا 85 درصد 
منابـع آب شـرب شهرسـتان سـیرجان بـه فاضـالب 
تبدیـل و بـه وسـیله چاه هـای جذبی به سـفره های آب 
زیرسـطحی تزریـق می گـردد و عمـال از چرخـه مصرف 
شـده  اسـتفاده  فاضـالب  تجدیـد  می شـود،  خـارج 

می توانـد راهـكار مناسـبی بـرای تامیـن بخشـی از آب 
مـورد نیـاز باشـد و بازچرخانی پسـاب حاصـل از اجرای 
طـرح فاضـالب در توسـعه صنعتـی اقتصـادی حـوزه 

شهرسـتان نیـز نقشـی اساسـی دارد. 
وی افـزود: از همـه مهم تـر اجـرای پـروژه فاضـالب و 
پسـاب حاصـل از تصفیـه فاضـالب می توانـد بـه حفظ 
منابـع محـدود آب كمـك موثـری كنـد. ممانعـت از باال 
آمـدن سـطح آب های زیرزمینی و جلوگیـری از آلودگی 
آب هـای زیرزمینـی و منابـع آب شـرب، و در نهایـت 
تحقـق اصـل 50 قانـون اساسـی مبنـی بـر حفاظـت از 
طـرح   ایـن  عظیـم  دسـتاوردهای  از  زیسـت  محیـط 

می باشـند.
طاهـری در ادامـه گفـت: در همین راسـتا پـروژه اجرای 
فاضـالب شـهر  و تصفیـه خانـه  آوری  شـبکه جمـع 
بـا سـرمایه گـذاری 385  در سـال 1395  سـیرجان 
میلیـارد تومـان ، اجرا شـبكه جمع آوری فاضالب شـهر 
سـیرجان و سـاخت تصفیه خانـه با مشـارکت سـرمایه 
گـذاری شـرکت کیمیـا آبرسـان یـاور زمیـن آغاز شـده 

اسـت .
وی افـزود: طبـق قـرارداد منعقـد شـده مابین شـركت 
كاریـز و شـركت آب و فاضـالب اسـتان كرمـان، اجرای 
 388 متـراژ  بـه  سـیرجان  شـهری  فاضـالب  شـبكه 
كیلومتـر در فـاز اول و در مجموع 64۷ كیلومتر در تمام 
معابـر شـهر و همچنین احـداث تصفیه خانـه فاضالب 
بـا دبـی خروجـی 600 لیتـر بر ثانیـه در دسـتور كار این 

شـركت قـرار گرفته اسـت .
مدیرعامل شـرکت آبفا اسـتان کرمان در زمینه اشـتغال 
زایـی پـروژه فاضـالب شـهر سـیرجان گفـت: در حـال 
حاضـر شـهر سـیرجان بـه کارگاهـی تبدیـل شـده و در 
گوشـه و کنـار شـهر افـراد مشـغول بـه کار مـی باشـند 
بـه گونـه ای کـه در دوره احـداث پـروژه فاضـالب در 
سـیرجان،برای بیـش از ۷500 نفـر اشـتغال زایی شـده 
کـه از ایـن تعداد2150 نفر به صورت مسـتقیم و 53۷5 
نفر به صورت غیر مسـتقیم مشـغول به کار می شـوند.
طاهـری در ادامـه پیشـرفت اجـرای پـروژه فاضالب در 
سـیرجان را رضایـت بخش عنوان کـرد و افزود: در حال 
حاضـر بیـش از 40 درصد شـبکه فاضالب در این شـهر 
اجـرا شـده و پیـش بینی می شـود تا خرداد ماه سـال 

آینـده فـاز اول آن بـه بهره برداری برسـد.

اطالع رسانی
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ایرنـا - مدیـرکل میراث فرهنگی، گردشـگری و صنایع 
دسـتی اسـتان کرمان از چاپ و انتشـار کتـاب معرفی 
صنایـع دسـتی ایـن اسـتان بـا شـمارگان یـک هـزار و 

500 جلـد خبر داد.
فریـدون فعالـی روز شـنبه در گفـت و گـو بـا خبرنـگار 
ایرنـا افـزود: اداره کل میـراث فرهنگـی، گردشـگری و 
صنایع دسـتی اسـتان کرمـان در چارچوب رسـالتی که 
در زمینـه پژوهـش، نشـر، ترویـج و حمایـت از هنـر، 
صنایع دسـتی و هنرهای سـنتی برعهده دارد طی چند 
سـال اخیر سـعی کرده تاریخ، فرهنـگ و هنر گرانبهای 
ایـن خطـه را از طریق پژوهش و انتشـار تحقیق علمی 
بـه طـور شایسـته معرفی کنـد.وی تصریح کـرد: کتاب 
معرفـی صنایـع دسـتی اسـتان کرمـان توسـط عقیـل 
سیسـتانی پژوهشـگر حوزه صنایع دسـتی این استان 
فرهنگـی  میـراث  وزارت  پژوهشـگاه  همـکاری  بـا  و 
تالیـف و چـاپ شـده کـه در آن بـه اهمیـت صنایـع 
دسـتی و هنرهـای بافندگـی اسـتان کرمـان پرداختـه 
شـده اسـت.مدیرکل میـراث فرهنگـی، گردشـگری و 
صنایـع دسـتی اسـتان کرمـان اظهـار داشـت: صنایـع 
دسـتی حاصـل ذوق، حـس زیبایـی شـناختی و جلوه 
تـالش هنرمنـدان اسـت کـه طـی قـرن هـا بـه عنـوان 
میـراث هنـری شـکل گرفتـه و باید این میـراث هنری 
شـناخته شـود و در ابعـاد گوناگـون مـورد بررسـی و 

تحلیـل قـرار گیرد.
وی تاکیـد کـرد: بایـد جزییاتـی دربـاره تاریخچـه آثار 
هنـری و تنـوع طـرح، نقـش و تکنیـک بافـت صنایـع 

دسـتی اسـتان کرمـان جمـع آوری و ثبـت شـود.
فعالـی با اشـاره به سـابقه و پیشـینه صنایع دسـتی و 
هنـر بافندگـی کرمـان افـزود: صنایـع دسـتی کرمان به 
دوران قبـل از اسـالم بـاز مـی گـردد و بر اسـاس یافته 
هـای باسـتان شناسـی از هـزاره پنجـم پیـش از میالد 
در مناطـق تـل ابلیـس بردسـیر آثاری از پارچـه بافی و 

چـرخ نـخ ریسـی گلی دیده شـده اسـت.
وی بیـان کـرد: کتـاب معرفـی صنایـع دسـتی کرمـان 
بـا تاکیـد بـر رشـته های شـاخص بـه صـورت دو زبانه 
چـاپ شـده کـه حـاوی تصاویـر و عکـس هایـی از 
صنایع دسـتی و هنرهای سـنتی اسـتان کرمان اسـت 

در 100 صفحـه منتشـر شـده اسـت.
صنایـع  و  گردشـگری  فرهنگـی،  میـراث  کل  مدیـر 
دسـتی اسـتان کرمـان بـا بیـان اینکـه این کتـاب به 6 
بخش تقسـیم شـده اسـت، تصریـح کـرد: این بخش 
هـا شـامل دسـتبافته هـای داری و غیـرداری، صنایـع 
حصیـری،  و  چوبـی  دسـتی  صنایـع  فلـزی،  دسـتی 
صنایع دسـتی سـنگی، رودوزی های سـنتی و نساجی 
سـنتی در کرمـان مـی شـود.وی بـا اشـاره بـه اینکـه 
هنرمنـدان صنایـع دسـتی اسـتان کرمـان در 60 رشـته 
مشـغول بـه فعالیـت هسـتند، اظهـار داشـت: رشـته 
هـای شـاخص صنایع دسـتی این اسـتان شـامل پته 
دوزی، گلیـم بافـی، چاقو سـازی، شـال بافـی، حصیر 
بافـی، قلمزنـی مـس، تراش سـنگهای قیمتـی و نیمه 

قیمتـی، گلیـم بافـی و غیـره مـی شـود.

سـعید برخـوری رییـس سـازمان جهـاد کشـاورزی 
جنـوب اسـتان کرمـان در گفتگـو بـا خبرنـگار گـروه 
اسـتان هـای باشـگاه خبرنـگاران جـوان از کرمـان،  
بـا اعـالم اینکـه بارندگی هـای چنـد روز گذشـته در 
جنـوب کرمـان بـی سـابقه بوده اسـت گفت: در سـه 
روز بارندگی هـا بالـغ بـر 12۷ میلـی متـر بـارش در 
شهرسـتان های جنوبـی داشـتیم کـه بـه دلیـل بافت 
اراضـی خسـارت های زیـادی بـه بخـش کشـاورزی 

زده اسـت.
او افـزود: در برآورد هـای اولیـه بیـش از 100 میلیـارد 
تومـان خسـارت بـه بخـش اراضـی، چاه هـا وقنـوات 

وارد شـده است.
شهرسـتان های  در  اینکـه  بـه  اشـاره  بـا  برخـوری 
منوجـان، قلعـه گنـج و رودبار بیشـترین خسـارت ها 
را داشـته ایـم اظهار کـرد: در شهرسـتان های منوجان 
50 میلیـارد تومـان، قلعـه گنـج 20 میلیـارد تومـان و 
رودبـار 10 میلیـارد تومان خسـارت وارد شـده اسـت.
رودبـار  و  گنـج  قلعـه  درشهرسـتان  کـرد:  اوبیـان 
بیشـترین خسـارت ها بـه مـزارع گنـدم، کلـزا، دام ها 

اسـت. بـوده  وچاه هـای کشـاورزی  قنـوات 
برخـوری بـا اعـالم اینکـه باتوجـه بـه سـرعت بـرای 
خـروج دام هـا از مناطـق سـیالبی توسـط تیم هـای 
در  دام  راس   380 متاسـفانه  مـا گفـت:  امـدادی 

محاصـره سـیالب تلـف شـد.
اسـتان  جنـوب  جهـاد کشـاورزی  سـازمان  رییـس 
افـزود: در بخـش منابـع آبـی 20 میلیـارد تومان فعال 

خسـارت وارد شـده اسـت.

قائـم مقـام وزیر صمت با ارسـال نامه ای به روسـای 
سـازمان های صمـت 31 اسـتان و جنـوب کرمـان، بر 
ضـرورت بکارگیـری ناظـران افتخاری بـه خصوص از 
جامعـه فرهنگیـان و بسـیج اصنـاف برای نظـارت بر 

قیمـت و کیفیـت نان تاکیـد کرد.
حسـین مـدرس خیابانـی، قائـم مقام وزیـر صنعت، 
روسـای  بـه  نامـه ای  ارسـال  بـا  تجـارت  و  معـدن 
سـازمان های صنعـت، معـدن و تجارت 31 اسـتان و 
جنـوب کرمان بـا موضوع بکارگیری ناظـران افتخاری 
بـرای نظـارت بـر قیمـت و کیفیـت نـان اعـالم کـرد: 
همانطـوری کـه بارهـا در سیاسـت هـای کنتـرل بازار 
اشـاره گردیـده، نظارت هـای مردمـی نقـش بسـزایی 
در کنتـرل بـازار و حفـظ آرامـش آن دارنـد و بهـره 
گیری از ظرفیت بازرسـان افتخـاری در ادوار مختلف 
در دسـتور کار حـوزه بازرسـی و نظـارت همـواره مورد 

توجـه بوده اسـت.
در بخشـی از ایـن نامـه آمـده اسـت: لـذا بـه منظـور 
احیـای نظـارت هـای مردمـی و بهـره گیـری از ایـن 
ظرفیـت بـا کسـب تجـارب گذشـته و رفـع برخـی از 
نارسـایی ها خواهشـمند اسـت دسـتور فرماییـد بـا 
فوریـت در ایـن مرحلـه بـا اسـتفاده از توانمنـدی و 
گزینـش بخشـی از اقشـار هـدف از ظرفیـت حضـور 
و نقـش تعییـن کننـده فرهنگیـان عزیـز و نیروهای 
غیـور بسـیج اصنـاف بـا صـدور کارت شناسـایی )در 
چارچـوب ضوابـط و دسـتورالعمل سـازمان حمایـت( 
جهـت نظـارت بـر قیمـت و کیفیـت نـان همـکاری 
اصنـاف،  اتاق هـای  صمـت،  بازرس هـای  بـا  را  الزم 
تعزیـرات و بازرسـان اتحادیـه هـای صنفـی نانوایان 

سراسـر کشـور بـه عمـل آورنـد.
در بخـش دیگـری از این نامه آمده اسـت: شایسـته 
اسـت بـا عطـف توجـه به ایـن مهـم و بهره گیـری از 
همـه ظرفیت هـای نظارتی به ویژه موضوع بازرسـان 
افتخـاری، طـرح ویـژه نظارتی بـا عنـوان درج قیمت 
نـان و همینطـور نظـارت بـر رعایـت قیمـت و کیفیت 
نـان بـا همکاری سـایر دسـتگاههای ذیربـط از جمله 
و  اسـتانداری  بهداشـت،  وزارت  تعزیـرات،  سـازمان 
فرمانـداری هـا اقـدام و نتیجـه اقدامـات را عـالوه بر 

سـازمان حمایـت به اطـالع مردم برسـانید.

کتاب معرفی صنایع 
دستی کرمان منتشر شد

سیل100 میلیارد 
خسارت به مزارع 

جنوب کرمان وارد کرد

راهکار وزارت صنعت 
برای کنترل قیمت نان

خبر

خبر

انتخاب 10 کشاورز  و بهره بردار جنوب کرمان 
به عنوان نمونه های ملی در سال ۹۸

تخریب 312 خانه مددجویان  
بهزیستی در جنوب استان کرمان

رتبه برتر مسابقات تنیس روی 
میزجنوب کرمان مشخص شد

حقوق قانونی جان باختگان حادثۀ 
کرمان پیگیری می شود

واکسینه شدن 23 هزار کودک 
زیر پنج سال دربرابر فلج اطفال

بــه گــزارش روابــط عمومی ســازمان 
ــان  ــوب کرم ــاورزی جن ــاد کش جه
رئیــس  برخــوری  دکتــر ســعید 
ــوب  ــاد کشــاورزی جن ســازمان جه
ســال  در  کــرد:  اعــالم  کرمــان 
زراعــی98-139۷ پــس از  بررســی های دقیــق و 
ارزیابی هــای الزم ،تعــداد 66 نفــر از تولیدکننــدگان 
ــوب  ــه جن ــتانی از منطق ــه اس ــرداران نمون و بهره ب
ــی تولیــد کننــدگان  ــرای رقابــت و ارزیاب کرمــان ب
نمونــه بخــش کشــاورزی در ســطح ملی به ســتاد 
ــی  ــه معرف ــی وزارتخان ــای مل ــه ه ــاب نمون انتخ
ــا و  ــا ، بازدیده ــی ه ــس از ارزیاب ــت پ و در نهای
ــی  ــای تخصص ــط کمیته ه ــی های الزم توس بررس
انتخــاب نمونــه هــای ملــی ، تعــداد 10 نفــر از بهره 
بــرداران و تولیــد کننــدگان نمونــه منطقــه جنــوب 
ــال  ــی در س ــای مل ــه ه ــوان نمون ــه عن ــان ب کرم

ــد. ــت یافتن 1398 دس
ــت  ــه فعالی ــا زمین ــاط ب ــازمان در ارتب ــس س ریی
از منطقــه جنــوب  منتخبیــن در ســال 1398 

کرمــان عنــوان کــرد: آقایــان محمدعلــی پیراســته 
)تولیــد کننــده نمونــه مرکبــات( جهانبخــش 
محصــوالت  نمونــه  کننــده  )صــادر  بهزادنــژاد 
کشــاورزی( عبــاس محمــدی فــرد )تولیــد کننــده 
نمونــه پیاز(رضــا شــکوهی ) تولیــد کننــده نمونــه 
ــده  ــد کنن ــری ) تولی ــه امی ــه ای( جمع ذرت دان

ــی( ــدم آب ــه گن نمون
ســید عبدالرضــا موسوی)کشــت و صنعــت نمونــه 
کشــاورزی( فلکنــاز رودبــاری )بهــره بــردار نمونــه 
مدیریــت منابــع آبــی در اراضــی واگــذاری( باقــر 
امیرمحمــدی )بهــره بــردار نمونــه محصــوالت 
خادمــی  مرتع(غالمرضــا  و  جنــگل  فرعــی 
ــه مجــازی )زن  ــم فهیم ــه (و خان ــدار نمون )مرتع
نمونــه عشــایری( ، موفــق بــه کســب ایــن رتبــه 

ــدند. ش
ــن 31  ــاوم اول در بی ــزود: کســب مق برخــوری اف
ــودن 10  ــا دارا ب ــار ب ــرای اولیــن ب اســتان کشــور ب
نمونــه ملــی در ســایه همــت و تــالش کشــاورزان 

و مســئولین منطقــه بدســت آمــده اســت.

مدیـرکل   - ایرنـا   - کرمـان 
از  کرمـان  اسـتان  بهزیسـتی 
بخشـی  در  تخریـب  مـورد   312
خانواده هـا  مسـکونی  منـازل  از 
ایـن  و گروه هـای تحـت حمایـت بهزیسـتی 
اسـتان در جنـوب کرمـان خبـر داد و گفـت: 
حـدود 25 تـا 30 درصـد منـازل مددجویـان 
 95 خانـه،   150 شـامل  قلعه گنـج  بهزیسـتی 
خانـه در منوجـان و 6۷ خانـه در رودبار جنوب 

اسـت. شـده  تخریـب  و  آبگرفتگـی  دچـار 
بـه گزارش روز شـنبه ایرنا، عبـاس صادق زاده 
بـه تشـریح وضعیت مددجویـان و افراد دارای 
معلولیـت در شهرسـتان هـای جنوبـی  قلعـه 
گنـج، رودبار و منوجان پرداخـت افزود: رودبار 
جنـوب بـا هـزار و 521 مددجو بیشـترین آمار 

مددجویـان تحت پوشـش بهزیسـتی را دارد.
افـراد  از  نفـر  داد: 2 هـزار و 629  ادامـه  وی 

تحـت پوشـش بهزیسـتی در سـه شهرسـتان 
جنوبـی ایـن اسـتان در معـرض سـیل قـرار 

گرفتـه انـد.
صـادق زاده بـا بیـان اینکـه در جریـان ایـن 
سـیل وسـایل زندگـی خانـواده هـای تحـت 
حمایـت کمیتـه امـداد امـام خمینـی جنـوب 
کرمـان از بیـن رفتـه اسـت افـزود : بـه طـور 
بـرای  لـوازم ضـروری  و 525  هـزار  تقریبـی 
حمایـت  تحـت  هـای  خانـواده  بیـن  توزیـع 
نیـاز اسـت.ویبا اعـالم نیـاز بـه وسـایل کمـک 
توانبخشـی از جملـه ویلچـر، عصـا و واکـر در 
منطقـه یـاد آور شـد: بـا توجـه اینکـه اجـرای 
برنامـه هـای روانـی - اجتماعـی و فوریتـی 
بـرای عموم مردم از وظایف بهزیسـتی اسـت، 
تیـم هـا ی مداخـالت روانـی - اجتماعـی در 
بالیـای طبیعـی و فوریـت هـای اجتماعـی به 

روسـتاهای سـیل زده اعـزام شـده انـد.

اداره  رییـس   - ایرنـا   - جیرفـت 
ورزش و جوانـان جیرفـت از برگزاری 
میـز  روی  تنیـس  آزاد  مسـابقات 
ایـن  در  کرمـان  اسـتان  جنـوب 
ایـن  داد و گفـت:  شهرسـتان خبـر 
سـری از مسـابقات بـا برتری هادی شـفیعی مجاز 
خبرنـگار خبرگـزاری جمهـوری اسـالمی بـه پایـان 
رسـید.به گـزارش دریافتـی روز شـنبه ایرنـا، مهدی 
ارم بیـن افـزود: این مسـابقات به یاد سـردار شـهید 
سـپهبد حاج قاسـم سـلیمانی و بـه میزبانی هیات 
تنیـس روی میـز شهرسـتان جیرفت برگزار شـد که 
در ایـن رقابت ها هادی شـفیعی بـدون هیچ باختی 

مقـام برتـر را بـه خـود اختصـاص داد.
وی تصریـح کرد: در این مسـابقات، 14 نفر شـرکت 
کننـده از شهرسـتان های جنوبـی اسـتان کرمـان  با 

هم بـه رقابـت پرداختند. 
وی ادامـه داد: هـادی شـفیعی مجـاز از شهرسـتان 
از شهرسـتان کهنـوج و  اکبـری  جیرفـت، محمـد 
احسـان بحرآسـمانی از جیرفـت بـه ترتیـب مقـام 

هـای اول تـا سـوم را کسـب کردنـد. 
رییـس اداره ورزش و جوانان جیرفت اظهار داشـت: 
مسـابقات آزاد تنیـس روی میـز جنـوب اسـتان 
کرمـان بـا هـدف ارتقـای ورزش تنیـس روی میـز 

ایـن منطقـه برگزار شـد. 
وی تصریـح کـرد: تقویت هـوش و حافظه، افزایش 
تمرکـز و دقت، جلوگیری از بیمـاری آلزایمر، تقویت 
قـوه بینایـی و درگیر بودن تمام اعضـا و جوارح بدن 

از ویژگـی های ورزش تنیس روی میز اسـت. 
ارمبیـن بـا بیـان اینکه تنیـس روی میز نخسـتین 
رشـته سـرعتی در بین رشـته های راکتی دنیاسـت، 
بیـان داشـت: فعالیـت همزمـان 2 نیـم کـره مغـز، 
دومیـن رشـته سـخت ورزشـی بـه لحـاظ وضعیت 
بدنـی )بعـد از پـرش بـا نیـزه( و پرجمعیـت تریـن 
رشـته ورزشـی از دیگـر مزایـای ورزش تنیس روی 
میـز اسـت. تنیـس روی میـز توسـط فدراسـیون 
جهانی تنیس روی میز که در سـال 1926 تأسـیس 
شـد، اداره می  شـود و از سـال 1988 به ورزش  های 

المپیـک اضافه شـد. 

ایسـنا-رییس کل دادگستری استان 
کرمـان بـا اعـالم اینکـه تحقیقـات 
سـوی  از  وتخصصـی  تکمیلـی 
انجـام  حـال  در  کرمـان  دادسـرای 
آیـت هللا  بـا دسـتور  اسـت، گفـت: 
رئیسـی، ریاسـت قـوه قضائیه رسـیدگی بـه حادثه 
کرمان در دسـتور کار ویژه دسـتگاه قضایی در استان 
کرمـان قـرار دارد.یـدهللا موحـد در دیـدار بـا خانواده 
هـای مرحـوم حمزه نـژاد و ایـران پور در شهرسـتان 
بافت گفت: دسـتگاه قضائی استان کرمان بالفاصله 
پـس از وقـوع ایـن حادثـه تلـخ، اقدامـات قضائـی 
خـود را آغـاز کـرد و در همیـن رابطـه پرونـده ای در 
دادسـرای مرکـز اسـتان کرمـان تشـکیل شـده اسـت.
رئیس شـورای قضائی اسـتان کرمان  با ابراز نهایت 
تاسـف و تاثر، مراتب تسـلیت ریاست قوه قضائیه، 
آیـت هللا سـید ابراهیم رئیسـی را به خانـواده داغدار 
ایـن عزیـزان  اعـالم و ابـالغ  و از ذات اقـدس الهی 
بـرای آن مرحومـان رحمـت و غفـران الهـی و بـرای 
بازمانـدگان صبـری جمیـل و اجری جزیـل از درگاه 

خداوند سـبحان مسـئلت کرد.
نماینـده عالـی دسـتگاه قضائـی در اسـتان کرمـان 
اطمینـان خاطـر داد: قوه قضائیه در اسـتان کرمان با 
جدیت پیگیر مطالبات و حقوق قانونی جانباختگان 

و آسـیب دیـدگان این حادثه اسـت.
ایـن مقام ارشـد قضائی با اعـالم اینکه تحقیقات 
تکمیلـی وتخصصی از سـوی دادسـرای کرمان در 
حـال انجـام اسـت، افـزود: بـا دسـتور آیـت هللا 
رئیسـی، ریاسـت قوه قضائیه رسـیدگی به حادثه 
کرمـان در دسـتور کار ویـژه دسـتگاه قضایـی در 
ایسـنا،  گـزارش  بـه  دارد.  قـرار  کرمـان  اسـتان 
رئیـس کل دادگسـتری اسـتان کرمـان بـه همراه 
و  دادسـتان  دادگسـتری،  رئیـس  امـام جمعـه، 
فرمانـدار بافـت بـا حضـور در منزل خانـواده های 
مرحـوم حمـزه نـژاد و ایـران پـور در شهرسـتان 
بافـت از بازمانـدگان حادثـه تشـییع پیکـر سـردار 
شـهید سپهبد قاسـم سـلیمانی مراتب تالم وتاثر 
حضـرت آیـت هللا رئیسـی، ریاسـت قـوه قضائیه 

را اعـالم کردنـد.

مرکـز  رئیـس  برخـوری  فرزانـه 
در  جیرفـت  شهرسـتان  بهداشـت 
بـا خبرنـگار گـروه اسـتان  گفتگـو 
جـوان  خبرنـگاران  باشـگاه  هـای 
از کرمان،گفـت: طـرح ایمـن سـازی مقابلـه بـا 
بیمـاری فلـج اطفال برای 23 هـزارو 583 کودک 
زیـر پنـج سـال در جیرفـت از امروز آغـاز و تا یک 
بهمـن ادامـه دارد کـه از ایـن تعـداد هـزارو 1۷1 

می باشـند. افاغنـه  از  کـودک 
فرزانـه برخوری رئیس مرکز بهداشـت شهرسـتان 
جیرفـت گفـت: مرحلـه دوم ایـن طـرح بـه مدت 
در  جـاری  سـال  اسـفند   ۷ تـا   4 از  روز،  سـه 

جیرفـت اجـرا می شـود.
برخـوری تصریـح کـرد: فلج اطفال نوعـی بیماری 
حـاد ویروسـی اسـت کـه دسـتگاه گـوارش و در 
مرکـزی  عصبـی  دسـتگاه  نیـز  مواقـع  بعضـی 

کـودکان زیـر پنـج سـال را درگیـر می کنـد.

رئیـس مرکز بهداشـت شهرسـتان جیرفـت اظهار 
کـرد: ویـروس ایـن بیمـاری تنهـا از انسـان بـه 
بـرای  واکسـن  تنهـا  و  منتقـل می شـود  انسـان 
پیشـگیری از ایـن بیماری وجـود دارد و از تمامی 
همشـهریان خواسـت بـه ایـن موضـوع اهمیـت 
داده، بـه شـایعات گـوش ندهند و فرزنـدان خود 

را هـر چـه زودتـر واکسـینه کننـد.
علـی اصغـر خیر خواه معاون بهداشـتی دانشـگاه 
علـوم پزشـکی جیرفـت گفـت: اجرای طـرح ملی 
فلـج اطفـال تـا 1 بهمـن 98 به مـدت 3 روز برای 
حـدودا 82 هـزارو 634 هـزار کـودک زیر 5 سـال 

در جنـوب کرمـان اجرا می شـود.
معاون بهداشـتی دانشـگاه علوم پزشـکی جیرفت 
تصریـح کـرد: گرچـه عالئـم بیمـاری فلـج اطفال 
تاکنـون در کشـور مشـاهده نشـده، امـا بـا توجـه 
بـه همجـواری با افغانسـتان و پاکسـتان احتمال 

انتقـال ایـن بیماری وجـود دارد.

آمـوزش و پـرورش اسـتان کرمـان در اطالعیـه ای 
و  پزشـکی  معاینـات  مـدارک،  بررسـی  زمـان 
آزمـون  پذیرفته شـدگان  تخصصـی  مصاحبـه 
اسـتخدامی پیمانـی آمـوزش و پرورش سـال 98 

اسـتان کرمـان را اعـالم کـرد.
بـه گـزارش اداره اطالع رسـانی و روابـط عمومـی 
آمـوزش و پـرورش اسـتان کرمـان، متـن اطالعیه 

بـه شـرح زیـر می باشـد:
تشـکیل  مـدارک،  بررسـی  زمان بنـدی  برنامـه 
پرونـده، معاینـات پزشـکی و مصاحبـه تخصصی 
پذیرفتـه شـدگان آزمـون اسـتخدام پیمانی سـال 
 30 از  اسـتان کرمـان  پـرورش  و  آمـوزش   98
دی مـاه لغایـت 8 بهمـن مـاه 98 در دانشـگاه 
فرهنگیـان، پردیـس خواجـه نصیرالدین طوسـی 

می شـود. برگـزار  )بـرادران( 
داوطلبـان بایـد طبـق جـدول زمان بنـدی جهـت 
بررسـی و تحویـل مـدارک، تشـکیل پرونـده و 
معاینـات پزشـکی یک روز قبـل از زمان مصاحبه 
پردیـس  فرهنگیـان-  دانشـگاه  بـه  تخصصـی 
مراجعـه  طوسـی)برادران(  نصیرالدیـن  خواجـه 

. کنند
ضمنـا زمان بنـدی حـروف الفبـا مختـص رشـته 

شـغلی آمـوزگار ابتدایـی خانـم می باشـد.
مصاحبـه  زمـان  در  نیـاز  مـورد  مـدارک  الـف( 
اسـتخدام  آزمـون  شـدگان  پذیرفتـه  تخصصـی 

باشـد: زیـر مـی  بـه شـرح  پیمانـی 
سـازمان  سـایت  از  قبولـی  کارنامـه  پرینـت   .1

سـنجش
2. شـش قطعـه عکـس تمـام رخ 4*3 جدیـد 
پشـت نویسـی شـده ) نـام و نـام خانوادگـی – 

کدملـی در پشـت عکـس درج شـود .(
3.  اصل شناسنامه و کپی خوانا از تمام صفحات

4.  اصـل کارت ملـی هوشـمند و فتوکپـی خوانـا 
از پشـت و رو

و  یـا معافیـت  پایـان خدمـت  اصـل کارت    .5
خوانا)بـرادران( فتوکپـی 

6. اصل دانشـنامه یا گواهی نامه موقت براسـاس 
مـدرک تحصیلـی مجـاز ) بـرای کد شـغل- محل 

انتخابـی ( و یک بـرگ فتوکپی آن
۷. اصل معرفی نامه رسـمی از سـازمان بهزیستی 

) برای معلولین(
8. اصـل سـوابق خدمـت غیررسـمی و تمام وقت 
در دسـتگاه هـای اجرایـی از تاریـخ 22 بهمـن ماه 
سـال 5۷ بـه بعد که حقوقشـان از محـل اعتبارات 
دولتـی پرداخـت شـده اسـت ) بـرای افـرادی که 

سـوابق مذکـور از سـن آنان کسـر می گـردد .(
9. معرفـی نامه بنیاد شـهید و امـور ایثارگران برای 

پذیرفته شـدگان سهمیه 25% و 5% ایثارگران
تذکـر: مراجـع تائیـد مـدت حضـور داوطلبانـه در 

جبهـه هـا عبارتنـد از :
–معاونـت نیـروی انسـانی هـر یـک از رده هـای 
نیروهـای مسـلح در مـورد رزمنـدگان متبـوع خود
بسـیج  سـازمان  انسـانی  نیـروی  -معاونـت 
مسـتضعفان ، سـپاه پاسـداران انقـالب اسـالمی 
در مـورد بسـیجیان و نیروهـای مردمـی اعـم از 
مسـتخدمین دولـت و صاحبان مشـاغل و صنوف 

آزاد و افـراد فاقـد شـغل
– معاونـت توسـعه و منابـع انسـانی وزارت جهـاد 

کشـاورزی در مـورد جهادگـران
جـذب  آئین نامـه  مشـمولین  مـدرک  اصـل   .10
نخبـگان و اسـتعدادهای برتـر )تائیدیـه از بینـاد 
ملـی نخبگان فقط بـرای مشـمولین دارای مدرک 

تحصیلـی کارشناسـی و باالتـر(
11. گواهـی مـدرک جهـت حافظیـن قـرآن دارای 

ارشـاد  و  فرهنـگ  اداره کل  از   3 تـا   1 درجـات 
بـرای  اسـالمی  تبلیغـات  سـازمان  یـا  اسـالمی 
حافظیـن در مشـاغل ) کارشـناس امـور فرهنگـی 
، دبیـر معـارف اسـالمی و مربـی امـور تربیتـی در 

مـدارس ( لحـاظ خواهـد شـد .
مصاحبـه  بـرای  شـده  معرفـی  داوطلبـان  ب( 
اسـتخدامی موظفنـد ” فـرم اطالعـات فـردی ” را 
از سـایت دبیرخانـه هیـأت مرکـزی گزینـش بـه 
 http ://www.gozinesh.medu.ir نشـانی 
دریافـت و نسـبت بـه تکمیل دقیق فـرم و الصاق 
یـک قطعه عکس بـه آن اقدام و همـراه دو قطعه 
عکس پرسـنلی، تصویر کلیه صفحات شناسنامه، 
کارت ملـی  و مـدرک تحصیلـی و نامـه ایثارگری 
همزمان با تحویل سـایر مـدارک در زمان مصاحبه 
هسـته گزینـش  نماینـده  تحویـل  اسـتخدامی، 

یند.  نما
ج( عـدم مراجعـه در زمـان مقرر بـه منزله انصراف 
از ادامـه روند اسـتخدام می باشـد و داوطلب حق 

اعتراض نخواهد داشـت.
و تحویـل مـدارک  بررسـی  پذیـرش  زمـان  د(  

داوطلبـان سـاعت 8 صبـح  لغایـت  14:30 مـی 
. شد با

هــ( زمـان پذیـرش معاینـات پزشـکی داوطلبان 
سـاعت 9  لغایت  15 )همان روز بررسـی مدارک( 

می باشـد.
تخصصـی  مصاحبـه  انجـام  پذیـرش  زمـان  و( 
باشـد. لغایـت 14 مـی  داوطلبـان سـاعت  8  

ز( آدرس مـکان مراجعـه جهـت تحویـل، بررسـی 
مـدارک، معاینات پزشـکی و مصاحبـه تخصصی:
کرمـان – میـدان خواجـو – ابتدای خیابان سـرباز 
–  نبش سـلمان فارسـی –  دانشـگاه فرهنگیان_ 
پردیـس خواجـه نصیرالدیـن طوسـی)برادران(- 

تلفـن –   9 –  33324836
هرگونـه  صـورت  در  محتـرم  داوطلبـان  توجـه: 
سـوال در مـورد جـدول اطالعیـه مـی تواننـد از 
سـاعت 8 صبـح لغایـت 14 بـا شـماره تمـاس  
)03432268380 کارشـناس امـور پردیـس های 
 034322331۷۷  ( یـا  و  فرهگیـان(  دانشـگاه 
کارشـناس اسـتخدام( آمـوزش و پرورش اسـتان 

کرمـان تمـاس حاصـل نماینـد.

 کرمـان نـو / سـانحه سـقوط هواپیمـای اوکراینـی 
در ایـران صنعـت گردشـگری کشـور را بـا چالـش 
مواجـه کـرده اسـت.چند روزی اسـت که از سـقوط 
هواپیمـای اوکراینـی در ایـران مـی گـذرد و تاثیرات 
منفـی ایـن خطـای انسـانی کم کم قابـل لمس تر 
شـده اسـت.صنعت گردشـگری ایران که تـا قبل از 
ایـن هـم با مشـکالت دیگـری از جملـه تحریم ها 
دسـت و پنجه نـرم می کرد حـاال وارد بحران جدی 

تـر و جدیـد تری شـده .
بـه دنبـال  ایـن سـقوط  100 درصد تورهـای ورودی 
از آمریـکا و کانـادا،  80 درصـد از تورهای اسـترالیا و 
حـوزه اقیانوسـیه ، 60 درصد تورهـای ورودی از اروپا 

و  60 درصـد تورهـای ورودی آسـیا لغو شـدند.
برخـی از خطـوط هواپیمایـی اعـالم کرده انـد کـه تا 

اطـالع ثانـوی مسـیری به سـمت ایـران ندارند.
بطـور مثـال هواپیمایـی امـارات گفتـه پروازهـای 

تاریـخ 8 ژانویـه تـا 8 فوریـه لغـو شـده اسـت.
کـرده  اعـالم  هـم  گلوبـال  اطلـس  هواپیمایـی 
پروازهـای ایـن شـرکت در مسـیرهای آمسـتردام، 
لنـدن و پاریـس تـا پایـان مـاه مـارچ 2020 لغـو و 

تمـام بلیت هـای صادرشـده در این مسـیرها لغو و 
اسـترداد کامـل می شـود.

لغـو پروازهـای لوفت هانـزا و شـرکت های تابعـه به 
تهـران تـا 10 روز آینده نیز تصمیم این شـرکت بوده 
اسـت.بدون شـک با لغـو ایـن پروازها بسـیاری از 
سـفرهای خارجـی گردشـگران ورودی و خروجـی 
نیز کنسـل مـی شـود.این موضـوع قطعـا تاثیرات 
مخربـی بـر اقتصاد فعـاالن این صنعت مـی گذارد.
بـه گفته تعـدادی از مسـوولین بخش گردشـگری 
در حـال حاضـر حـدود ۷0 درصـد تورهـای ورودی 
بـه ایـران کنسـل شـده و پیـش بینـی مـی شـود 
گردشـگری ورودی در سـال 99 حال و روز مناسبی 

نداشـته باشد.
البتـه ایـن کاهش میـزان ورود گردشـگران به ایران 
بـر روی تـک تک بخش های این حوزه در شـهرها 

و اسـتان های متفاوت تاثیر گذار اسـت.
بـه همیـن علت به سـراغ تعـدادی از مسـوولین و 

فعالین گردشـگری کرمـان رفتیم.
باید به دنبال راه حل مناسب باشیم

مدیـر پایـگاه جهانی لوت در کرمان بـه »کرمان نو« 

گفت: در پی حادثه سـقوط هواپیمـا میزان تورهای 
ورودی 60 تا ۷0 درصد کاهش داشـته اسـت.

معیـن افضلـی بـا اشـاره بـه اینکـه اتفاق هایـی از 
ایـن دسـت در هر کجای دنیا باعـث کاهش میزان 
گردشـگران مـی شـود، افـزود: بایـد به دنبـال چاره 

بود.
وی معتقد اسـت در شـرایط حاضر با تشـکیل اتاق 
فکـر بیـن فعالین حـوزه ی گردشـگری ایـران می 
تـوان بـه راه حـل های خوبـی در این زمینه رسـید.
افضلـی ادامـه داد: تبلیغات منفـی در رابطه با ایران 
همیشـه وجـود داشـته و گردشـگران واقعیت های 

ایران را نمـی دانند.
مدیـر پایـگاه جهانـی لـوت در کرمـان بـر ایـن باور 
اسـت کـه در حـال حاضـر بهتریـن کار مـی توانـد 
سـرمایه گـذاری دولـت در بخـش تبلیغـات مثبت 

بـرای ایران باشـد.
همانطـور کـه زمانـی در ترکیـه اتفاقات هایـی افتاد 
و باعـث کنسـلی شـدید تورهـا شـد، امـا دولـت و 
وزارت گردشـگری ترکیـه سـریع ورود کردنـد و راه 

دادند. حـل 
افضلـی گفـت بطور مثال مـا می توانیم بـا برگزاری 
نمایشـگاه هـا در خـارج از کشـور و یـا دعـوت از 
افـراد مشـهور و یا شـبکه های خارجـی در تبلیغات 

اسـتفاده کنیم.
وی به صراحت عنوان کرد:

در اوضـاع فعلـی حفظ تورهـای خارجی کار بسـیار 
سـختی اسـت و بهتر اسـت بر روی تورهای داخلی 

تمرکز شـود.
گرچـه بـه گفتـه او بحـث گرانـی بنزیـن نیـز بـه 
کاهـش حـدود 10 درصـد از تورهـا و گردشـگران 

داخلـی منجـر شـده اسـت.
البتـه مدیـر پایـگاه جهانـی لـوت در کرمـان مـی 
گوید ما تا به االن در بیایان لوت مشـکل گردشـگر 
نداشـتیم و حتـی درخواسـت هـا و تورهایـی که به 

ایـن منطقـه مـی آمدند مـازاد ظرفیت بوده اسـت.
افضلی با اشـاره به خاکسـپاری شـهید حاج قاسم 
سـلیمانی در کرمـان گفت: با این اتفـاق به احتمال 
زیـاد برگـزاری تورهـای مذهبی از جملـه راهیان نور 
مـی توانـد بـه گردشـگری داخلـی اسـتان کرمـان 

کمـک کند.
تنها 10 تا 1۵ درصد اقامتگاه ها اشغال هستند

رییـس کمیسـیون گردشـگری اتـاق کرمـان نیـز 
بـه »کرمـان نـو« گفـت: در هفتـه ای کـه گذشـت 
بسـیاری از تورهـای خارجـی در اسـتان لغو شـد و 
اکنـون 10 الـی 15 درصـد هتل ها اشـغال هسـتند.
رضـا بهرامـی در رابطـه بـا اینکـه وضعیـت تورها در 

سـال 99 بـه چـه شـکلی اسـت عنـوان کرد:
نمـی تـوان در اینبـاره بطـور قطـع نظـر داد، قطعـا 
میـزان گردشـگران در سـال 99 بـه سیاسـت هـای 

بعـدی دولـت نیـز وابسـته اسـت.
وی افـزود: بـا سـقوط هواپیمـای اوکراینـی و بـه 
دنبـال آن لغـو تعـداد زیـادی از پـرواز هـا و حتـی 
تغییر مسـیر آنها و نگذشـتن از آسـمان ایران، فعال 

نمـی تـوان کاری کـرد.
وی ادامـه داد کـه در حـال حاضـر برنامـه مـا بـرای 
گردشـگری اسـتان شـرکت در نمایشـگاه تهـران 

است.
بـه گفتـه بهرامی با این کار و ارائه بسـته های سـفر 
مناسـب در ایـن نمایشـگاه حداقـل می تـوان بازار 

گردشـگری داخلـی را در اسـتان افرایش داد.
رزرو هتل در سال 99 به صفر رسیده است

رییـس انجمـن هتلـداران اسـتان کرمـان نیـز در 
رابطـه تاثیر سـقوط هواپیمای اوکراینـی در ایران به 

»کرمـان نـو« گفت:
اغلـب تورهـای سـال 99  در حـال کنسـل شـدن 
اسـت و بحـث رزرو کـه معمـوال از اوایـل پاییـز 
شـروع مـی شـد االن بـه کلـی صفـر شـده و هیچ 

نداریـم. درخواسـتی 

زمان بررسی مدارک و مصاحبه 

تخصصی پذیرفته شدگان آزمون 

استخدامی آموزش و پرورش سال ۹۸

روزهای سیاه گردشگری در استان 
رییس انجمن هتلداران کرمان: درخواست خارجی ها برای 

رزرو، صفر شده است
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انگشـــتانی کـــه کـــه در رقـــص بـــا شـــاخه هـــا خرمـــا 
هنـــر مـــی آفریننـــد و بـــا ایـــن هنـــر نـــان بـــه ســـفره 
ـــن   ـــا عجی ـــت خرم ـــا درخ ـــه ب ـــری ک ـــد، هن ـــی برن ـــا م ه
ـــوب  ـــت. در جن ـــل اس ـــه زاده  نخ ـــری ک ـــت هن ـــده اس ش
اســـتان کرمـــان نیـــز ایـــن هنـــر رواج دارد  و بســـیارند 
زنـــان و مردانـــی کـــه بـــا هنـــری کـــه بـــر دستانشـــان 
ـــم  ـــان نتظی ـــد. در جری ـــی گذرانن ـــت، روزگار م ـــاری اس ج
ــه  ــی کـ ــت هایـ ــو حمایـ ــی و نحـ ــی از حصیربافـ گزارشـ
از ایـــن هنرمنـــدان مـــی شـــود بـــودم کـــه بـــا قلنـــدری 
ـــوب  ـــه در بســـیاری از روســـتاهای جن ـــی ک آشـــنا شـــدم زن
ـــرده  ـــغل ک ـــک ش ـــه ی ـــل ب ـــی را تبدی ـــر باف ـــتان حصی اس
ـــا از ســـال 95  ـــم اســـت ام ـــن اهـــل ب ـــن کارآفری اســـت، ای
ـــت  ـــه فعالی ـــروع ب ـــوزه ش ـــن ح ـــتان و در ای ـــوب اس در جن
کـــرده اســـت. قلنـــدری دربـــاره شـــروع کارش در ایـــن 
ـــاح  ـــج افتت ـــه گن ـــل قلع ـــال 95 هت ـــد: س ـــی گوی ـــه م زمین
ـــود  ـــن ب ـــتند ای ـــردم داش ـــه م ـــه ای ک ـــت اولی ـــد، برداش ش
کـــه بنیـــاد مســـتضعفان یـــک ســـالن غذاخـــوری زده و 
مســـتضعفان مـــی تواننـــد بیاینـــد و غـــذا بخورنـــد بـــه 
ـــا  ـــد م ـــد و مـــی گفتن ـــا مـــی آمدن ـــی ه ـــل خیل ـــن دلی همی
ـــر  ـــن مدی ـــم، م ـــذا بخوری ـــم، غ ـــده ای ـــتیم، آم ـــر هس فقی
داخلـــی هتـــل بـــودم هـــر دفعـــه بایـــد کلـــی توجیهـــه 
ـــل  ـــک هت ـــا ی ـــت و اینج ـــور نیس ـــن ط ـــه ای ـــردم ک ـــی ک م
ـــی  ـــک زن ـــد ی ـــی آمدن ـــه م ـــی ک ـــن آدم های ـــت،  در بی اس
ـــی  ـــت مال ـــه وضعی ـــود ک ـــک ب ـــهرانی رمش ـــتای س از روس
ـــک   ـــد کم ـــی آم ـــم م ـــار ه ـــر ب ـــت. ه ـــدی داش ـــی ب خیل

ـــه  ـــه ب ـــا توج ـــل ب ـــم در هت ـــن ه ـــت، م ـــی خواس ـــی م مال
ـــک  ـــردم، ی ـــی ک ـــک م ـــی، کم ـــتم کن ـــه داش ـــه ای ک بودج
ـــت  ـــود، گف ـــری دســـتش ب ـــل حصی ـــک زنبی ـــد  و ی روز آم
ایـــن را بـــرای تـــو ســـوغات آوردم، بســـیار زیبـــا بافتـــه 
ـــی  ـــو م ـــن  از ت ـــاف، م ـــم بب ـــا برای ـــم: ده ت ـــه او گفت ـــود، ب ب
ـــه  ـــتم، ب ـــی خواس ـــل  را م ـــن 10 زنبی ـــع ای ـــرم، آن موق خ
ـــه دهـــم ، وقتـــی کـــه ده زنبیـــل  دوســـتان و آشـــنایان هدی
را آورد یکـــی از مهمان هـــا در البـــی آنهـــا را دیـــد گفـــت: 
ایـــن هـــا را بـــده بـــه مـــن دو بـــاره بـــه او بگـــو ببافـــد، 

آن موقـــع بـــود کـــه جرقـــه ایـــن کار در ذهنـــم زده شـــد 
ـــود.  بعـــد کـــه  ـــا اردیبهشـــت ســـال 95 ب ـــن ماجـــرا دقیق ای
ـــی  ـــل الب ـــره داخ ـــار نف ـــز چه ـــک می ـــا را آورد، ی ـــل ه زنبی
ـــروش روی آن  ـــرای ف ـــود ب ـــه ب ـــه بافت ـــر چ گذاشـــتیم و ه

ـــه  ـــه فروخت ـــم، دو ســـه روز بیشـــتر طـــول نکشـــید ک چیدی
شـــدند، بـــا او تمـــاس گرفتـــم و دوبـــاره ســـفارش 
ـــد  ـــدم چن ـــه دی ـــود ک ـــده ب ـــی نش ـــک ماه ـــوز ی دادم، هن
زن کـــه گونـــی هـــای بزرگـــی را بـــر دوش دارنـــد و وارد 
ـــی  ـــان کس ـــای هم ـــایه ه ـــا همس ـــد م ـــدند، گفتن ـــل ش هت
هســـتیم کـــه از او، کار مـــی خـــری، برایـــت کپـــاش آوردیـــم 
ـــی  ـــر م ـــا حصی ـــه ب ـــدازی ک ـــه زیران ـــتان ب ـــوب اس در جن
بافنـــد، کپـــاش مـــی گوینـــد. ایـــن بـــار 2 میـــز را بـــرای 
فـــروش محصـــوالت آمـــاده کردیـــم کـــه ســـریع هـــم 
ـــوار در  ـــه 15 خان ـــود ک ـــته ب ـــاه نگذش ـــدند،  5 م ـــام ش تم
ـــی  ـــل م ـــد و تحوی ـــی بافتن ـــر م ـــهرانی حصی ـــتای س روس
ـــط  ـــتا فق ـــن روس ـــد: اول در ای ـــادآور ش ـــدری ی ـــد. قلن دادن
ـــواد  ـــاس م ـــر اس ـــه ب ـــد ک ـــی بع ـــد ول ـــی بافتن ـــاش م کپ
اولیـــه و بـــرآورد قیمـــت زدنـــد و عمـــال کپـــاش بافـــی 
تعطیـــل شـــد البتـــه  بافـــت چیزهـــای متنوعـــی را بلـــد 
ـــک  ـــردم ی ـــد ک ـــن روســـتا خری ـــردم ای ـــدر از م ـــد، آنق نبودن
ـــردم  ـــور ک ـــول ج ـــد، پ ـــون ش ـــه میلی ـــی ام، س ـــه بده دفع
بدهـــی را کـــه دادم در همـــان روســـتا یـــک زمیـــن 100 
ـــی  ـــدری م ـــدازی کردم.قلن ـــم و کارگاه را راه ان ـــری گرفت مت
گویـــد: در ایـــن روســـتاهای جنـــوب کرمـــان اکثـــرا بـــا 
ـــان  ـــه ده ـــان ب ـــنا هســـتند و حـــرف ده ـــل و آش ـــم فامی ه
ـــا  ـــج حصیره ـــه گن ـــل قلع ـــر در هت ـــک نف ـــه ی ـــد ک چرخی
ـــده  ـــد کنن ـــم تولی ـــراف ه ـــتاهای اط ـــرد و از روس ـــی خ را م
ـــده  ـــد کنن ـــک ســـال کل روســـتا رمشـــک تولی ـــد ی ـــد، بع آم
مـــا شـــدند. قلنـــدری در مـــورد تعـــداد کســـانی بـــا  او 
در حصیربافـــی همـــکاری مـــی کننـــد، گقـــت: ســـال 95 
کـــه نامـــه بـــه فنـــی  وحرفـــه ای اســـتان نوشـــتم کـــه 
ـــود،  ـــده ب ـــد کنن ـــر تولی ـــرم، 60 نف ـــوز کار گاه اول را بگی مج
ـــد  ـــتم 200 تولی ـــه را نوش ـــاره نام ـــه دوب ـــال 96  ک ـــد س بع
ــون 1000  ــد و اکنـ ــده بودنـ ــه کار شـ ــغول بـ ــده، مشـ کننـ
ـــتا  ـــن روس ـــک تری ـــد.از نزدی ـــی کنن ـــد م ـــر تولی ـــر حصی نف
بـــه قلعـــه گنـــج تـــا روســـتای ســـیاهوکان سیســـتان و 
بلوچســـتان 10 ، پانـــزده روســـتا حصیـــر مـــی بافنـــد و 
ـــواده  ـــه ی خان ـــرا هم ـــد،  اکث ـــی کنن ـــکاری م ـــن هم ـــا م ب
ـــده 11  ـــد کنن ـــک  تولی ـــی ی ـــد حت ـــده ان ـــغول ش ـــم مش ه
ـــر  ـــای حصی ـــوزش ه ـــورد آم ـــدری در م ـــم. قلن ـــاله داری س
بافـــی مـــی گویـــد: اکثـــر روســـتاییانی کـــه بـــا مـــن کار 
ـــه  ـــازی ب ـــتند و نی ـــد هس ـــال بل ـــان کام ـــد، خودش ـــی کنن م

ـــد، البتـــه مـــن کســـایی را کـــه بهتـــر  کارگاه و آمـــوزش ندارن
ـــتند  ـــد هس ـــا را بل ـــدل ه ـــه م ـــا هم ـــد ی ـــی بافن ـــه م از بقی
ـــه  ـــه بقی ـــه ب ـــا ک در هـــر روســـتا مســـوول آمـــوزش کـــردم ت
ـــی هـــم  ـــوزش اصل ـــک مســـوول آم ـــه ی ـــاد مـــی دهد،البت ی
داریـــم فاطمـــه گفشـــادی کـــه زن مســـنی اســـت، ایـــن زن 

ـــن  ـــد و بافت ـــی باف ـــلیقه م ـــیار باس ـــه بس ـــر اینک ـــالوه ب ع
ـــد.  ـــی ده ـــم م ـــده ه ـــت، ای ـــد اس ـــم بل ـــز را ه ـــه چی هم
فاطمـــه  مســـئول آمـــوزش اســـت روســـتا بـــه روســـتا 
ـــاد مـــی دهـــد. ـــه روســـتاییان ی ـــد و ب همـــراه مـــن مـــی آی
 البتـــه بعضـــی از تولیـــد کننـــده هـــای مـــا از زنجیـــره 

مـــا خـــارج شدندوخودشـــان مســـتقیم مـــی فروشـــند 
ـــد  ـــرای تولی ـــزه بیشـــتری ب ـــه روســـتاییان انگی ـــرای اینک .ب
ـــام  ـــم انج ـــویقی ه ـــای تش ـــی کاره ـــند گاه ـــته  باش داش
ــی  ــی غذایـ ــای حمایتـ ــته هـ ــال بسـ ــم،  مثـ ــی دهیـ مـ
برایشـــان مـــی خریـــم یـــا مثـــال مـــواد شـــوینده  مـــی 

خریـــم.در ایـــن شهرســـتان هـــای جنوبـــی آنقـــدر فقـــر 
ـــم  ـــه دائ ـــا اینک ـــدگان ب ـــد کنن ـــن تولی ـــه ای ـــت ک ـــاد اس زی
در حـــال تولیـــد هســـتند  تنهـــا بـــا ایـــن کار تنهـــا مـــی 
ــی  ــند.قلندری مـ ــته باشـ ــی داشـ ــوراک خوبـ ــد خـ تواننـ
ـــم در  ـــر ه ـــای دیگ ـــب کار ه ـــی کس ـــر باف ـــا حصی ـــد: ب گوی

ـــه  ـــد از اینک ـــال بع ـــت، مث ـــرده اس ـــدا ک ـــود پی ـــتا بهب روس
ــی  ــد حتـ ــاد شـ ــتاها زیـ ــن روسـ ــی در ایـ ــر بافـ حصیـ
ـــک  ـــی ی ـــد حت ـــتر ش ـــم بیش ـــت ه ـــوپر مارک ـــد از س خری
نانوایـــی در رمشـــک اســـت کـــه مـــن از نانـــوا پرســـیدم 
هیـــچ تغییـــری در فروشـــتان داشـــته ایـــد مـــرا نمـــی 
ـــدا  ـــم، خ ـــل کن ـــی خواســـتم تعطی ـــن م ـــت م ـــناخت گف ش
ـــا را گذاشـــت ســـر  ـــدری بدهـــد، زن ه ـــم قلن ـــه خان ـــر ب خی
ـــد و  ـــی آین ـــد م ـــان بپزن ـــد ن ـــی کنن ـــت نم ـــا فرص کار اینه
از مـــن نـــان مـــی خرند.البتـــه بعضـــی از تولیـــد کننـــده 
ـــک  ـــال ی ـــت مث ـــوب اس ـــی خ ـــان خیل ـــا فروشش ـــای م ه
ـــم  ـــدود 3 و نی ـــاه ح ـــت در م ـــر اس ـــام هاج ـــه ن ـــی ب خانم
میلیـــون تومـــان حصیـــر مـــی بافـــد یـــا یـــک پیـــر زن 
ــد  ــی بافـ ــر مـ ــون حصیـ ــم میلیـ ــی 2 و نیـ ــر ماهـ دیگـ
همیـــن خانـــم بـــه مـــن زنـــگ زده کـــه مـــی خواهـــم 
ـــتر از 300   ـــه بیش ـــتند ک ـــم هس ـــانیی ه ـــازم  کس ـــه بس خان
ـــورد مشـــتری  ـــدری در م ـــی کنند.قلن ـــاه کار نم ـــان در م توم
ـــی در  ـــد: خانم ـــی گوی ـــر م ـــور حصی ـــارج از کش ـــای خ ه
عمـــان نمایشـــگاه داشـــت مـــا تعـــدادی از محصـــوالت 
ــم  ــان هـ ــد از عمـ ــه بعـ ــتادیم از آن بـ ــراه او فرسـ را همـ
ـــر  ـــه در قط ـــم ک ـــیرازی ه ـــوان  ش ـــم،2 ج ـــفارش داری س
ـــتری  ـــا مش ـــا آنج ـــرای م ـــم ب ـــا ه ـــد آنه ـــی کنن ـــی م زندگ
پیـــدا کـــرده انـــد و ایـــن طـــور از قطـــر هـــم ســـفارش 
ـــی  ـــت حت ـــران اس ـــه ته ـــا ب ـــروش م ـــده ف ـــا عم گرفتیم،ام
مشـــتری مـــا در تهـــران مـــی گویـــد: از وقتـــی حصیـــر 
شـــما را مـــی خریـــم خریـــد حصیرمـــان از چیـــن کـــم 
ـــوالت  ـــران محص ـــا در ته ـــتری م ـــت،همین مش ـــده اس ش
ـــز صـــادر مـــی کند.حجـــم فـــروش  ـــه آذربایجـــان نی ـــا را ب م
ـــی  ـــه گاه ـــت .البت ـــتر اس ـــی بیش ـــای خارج ـــازار ه ـــا در ب م
ـــی  ـــای بزرگ ـــرارداد ه ـــم  ق ـــی ه ـــای ایران ـــازمان ه ـــا س ب
ـــم  ـــی دادی ـــا طرح ـــه م ـــود ک ـــی ب ـــال هتل ـــم مث ـــی بندی م
ـــری  ـــف حصی ـــا از کی ـــان ه ـــه مهم ـــه ب ـــه جـــای هدی ـــه ب ک
اســـتفاده کننـــد  کـــه اســـتقبال کردنـــد و بـــرای نـــوروز  
ـــازی  ـــرای برندس ـــورد ب ـــد. در م ـــفارش دادن ـــه س 5000 دان
کار هایشـــان مـــی گویـــد: اقـــدام کـــرده ایـــم  کار هـــای 
ـــم  ـــو ه ـــم  لگ ـــام داده ای ـــم انج ـــازی  را ه ـــو س ـــه لوگ اولی
ـــی  ـــت م ـــم ثب ـــد  داز ه ـــه زودی برن ـــده اســـت، ب ـــت ش ثب
ـــر  ـــا آن حصی ـــه ب ـــت ک ـــای اس ـــرگ ه ـــان ب ـــود. داز هم ش
مـــی بافنـــد و جنـــوب اســـتان بـــه داز مشـــهور هســـت.

بعضی از تولید کننده های ما از زنجیره ما خارج 
شدندوخودشان مستقیم می فروشند .برای 
اینکه روستاییان انگیزه بیشتری برای تولید 

داشته  باشند گاهی کارهای تشویقی هم انجام 
می دهیم،  مثال بسته های حمایتی غذایی 

برایشان می خریم یا مثال مواد شوینده  می 
خریم.در این شهرستان های جنوبی آنقدر فقر 
زیاد است که این تولید کنندگان با اینکه دائم 
در حال تولید هستند  تنها با این کار تنها می 

توانند خوراک خوبی داشته باشند.قلندری 
می گوید: با حصیر بافی کسب کار های دیگر 
هم در روستا بهبود پیدا کرده است، مثال بعد 
از اینکه حصیر بافی در این روستاها زیاد شد 

حتی خرید از سوپر مارکت هم بیشتر شد حتی 
یک نانوایی در رمشک است که من از نانوا 

پرسیدم هیچ تغییری در فروشتان داشته اید 
مرا نمی شناخت گفت من می خواستم تعطیل 
کنم، خدا خیر به خانم قلندری بدهد، زن ها را 

گذاشت سر کار اینها فرصت نمی کنند نان بپزند 
می آیند و از من نان می خرند.

حصیر جنوب استان کرمان عالوه بر بازار داخلی، در کشورهای عمان، قطر و آذربایجان نیز به فروش می رسد

بازار بین المللی میزبان حصیر جنوب

قلنـدری در مـورد تعـداد کسـانی  بـا  او در حصیربافی همـکاری می کنند، گقت: سـال ۹۵ که 
نامـه به فنی حرفه ای اسـتان نوشـتم کـه مجـوز کار گاه اول را بگیرم، 60 نفر تولیـد کننده بود، 
بعد سـال ۹6  که دوباره نامه را نوشـتم 200 تولید کننده، مشـغول به کار شـده بودند و اکنون 
1000 نفـر حصیـر تولیـد مـی کننـد.از نزدیک ترین روسـتا به قلعه گنج تا روسـتای سـیاهوکان 
سیسـتان و بلوچسـتان 10 ، پانـزده روسـتا حصیر می بافنـد و با من همکاری مـی کنند،  اکثرا 

همهـی خانواده هم مشـغول شـده انـد حتی یکی از تولیـد کننده 11 سـاله داریم.

قلنـدری دربـاره شـروع کارش در ایـن زمینه 
مـی گویـد: سـال ۹۵ هتـل قلعه گنـج افتتاح 
شـد، برداشـت اولیـه ای کـه مـردم داشـتند 
ایـن بـود کـه بنیـاد مسـتضعفان یک سـالن 
تواننـد  مـی  مسـتضعفان  و  زده  غذاخـوری 
بیاینـد و غـذا بخورنـد بـه همین دلیـل خیلی 
هـا می آمدنـد و می گفتنـد ما فقیر هسـتیم، 
آمـده ایـم، غـذا بخوریـم، مـن مدیـر داخلی 
هتـل بـودم هر دفعـه بایـد کلـی توجیهه می 
کـردم کـه این طـور نیسـت و اینجـا یک هتل 
اسـت،  در بیـن آدم هایـی کـه مـی آمدنـد 
یـک زنی از روسـتای سـهرانی رمشـک بود که 

وضعیـت مالـی خیلـی بدی داشـت. 

نجمه سعیدی
دبیر تحریریه/کاغذ  وطن
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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 3 قانـون 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 بالمعـارض متقاضی آقای هادی گلسـتانی 
فرزنـد عزیـز هللا بشـماره شناسـنامه 1419 صـادره از زرنـد در یک بـاب خانه به 
مسـاحت195/۷1مترمربع پـالک 2 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 اطالع 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 تواننـد از تاریـخ انتشـار اولیـن اگهی 
بـه مـدت دو مـاه اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پس از اخذ 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/ الف 194

تاریخ انتشار نوبت اول: یکشنبه 98/10/15
تاریخ انتشار نوبت دوم: یکشنبه 98/10/29

حسین توحیدی نیا
رییس ثبت اسناد و امالک شهرستان زرند

آگهی فقدان سند مالکیت
آقـای محمـود دهقانـی محمود آبادی مالک ششـدانگ پالک 1009 فرعـی باقیمانده از 
2431 اصلـی واقـع در زرنـد بخش 13 کرمان که سـند مالکیـت آن در دفتر ۷۷ صفحه 
551 بـه شـماره ثبـت 1042۷ و شـماره چاپـی 096401 صادر و تسـلیم گردیده، ضمـن ارائه دو برگ 
استشـهادیه تصدیـق شـده مدعـی اسـت که سـند مالکیت فـوق بعلت نامعلـوم مفقـود گردیده و 
درخواسـت سـند مالکیـت المثنـی نمـوده لذا باسـتناد تبصره یـک مـاده 120 اصالحـی آیین نامه 
قانـون ثبـت مراتـب یـک نوبـت در تاریخ منـدرج در ذیل آگهی می شـود تا چنانچه کسـی مدعی 
انجـام معاملـه نسـبت بـه ملـک فـوق الذکر می باشـد که در ایـن اگهی ذکـر نگردیـده و یا مدعی 
وجـود سـند مالکیـت نـزد خود می باشـد ظـرف مـدت ده روز از تاریخ انتشـار اگهی بـه اداره ثبت 
اسـناد و امـالک شهرسـتان زرنـد مراجعـه و اعتـراض خـود را ضمـن ارائه اصل سـند مالکیت و یا 
سـند معاملـه تسـلیم نمایـد در غیـر این صورت پـس از اتمام مدت مذکور نسـبت به صدور سـند 

مالکیـت المثنی اقـدام خواهد شـد. م الف 303
تاریخ انتشار: 1398/10/29

حسین توحیدی نیا- رییس اداره ثبت اسناد وامالک شهرستان زرند

آگهی فقدان سند مالکیت
آقـای نیمـا نیـک نفـس فرزنـد علـی طبـق وکالت دفتـر حفاظت 
منافـع جمهـوری اسـالمی ایـران – واشـنگتن از طـرف کـورش 
کسـروی فرزند داریوش مالک ششـدانگ پالک 0 فرعی از 3810 اصلی واقع 
در بخـش 1 کرمان که سـند مالکیت بشـماره ثبـت ۷۷0 در دفتر 9صفحه 15۷ 
صـادر و تسـلیم گردیـده و ضمـن تسـلیم دو برگ استشـهاد محلـی تصدیق 
امضا شـده مدعی اسـت سـند مالکیـت پالک مزبـور بعلت نامعلـوم مفقود/ 
از بیـن رفتـه و درخواسـت سـند مالکیت المثنی نموده لذا باسـتناد مـاده 120 
آییـن نامـه قانـون ثبـت مراتب در یـک نوبت در تاریـخ منـدرج در ذیل آگهی 

میشـود تـا چنانچه کسـی مدعی انجام معامله نسـبت به ملک فـوق الذکر یا 
وجود سـند مالکیت نزد خود میباشـد ظرف مدت 10 روز پس از انتشـار آگهی 
بـه اداره ثبـت شهرسـتان کرمـان مراجعـه و اعتراض خـود را ضمـن ارائه اصل 
سـند مالکیت یا سـند معامله تسـلیم نمایند واال پس از مدت مذکور نسـبت 

بـه صدور سـند مالکیت المثنـی اقدام خواهد شـد.م الـف: 1502 
تاریخ انتشار: 1398/10/29

عیسی حافظی فر - رئیس ثبت اسناد و امالک منطقه 1 کرمان 
1رونوشت ستاد اجرایی فرمان حضرت امام )ره( در استان کرمان جهت اطالع 
و ارسال پاسخ  

حصر وراثت 
احترامـا در خصـوص دادخواسـت تقدیمـی 
خواهـان خانـم زیـور عبداللهـی فرزندعلـی 
محمـد  مرحـوم  ملی536990811۷ورثـه  شـماره  بـه 
پـدر   -1: از  عبارتنـد  چـراغ  فرزنـد  نـژاد  سـابقی 
امیـر   -2 علـم  فرنـد  نـژاد  سـابقی  مرحوم:چـراغ 
هسـتی   -3 مرحـوم  فرزنـد  نـژاد  سـابقی  حسـین 
سـابقی نـژاد فرزنـد مرحـوم 4- حسـام سـابقی نـژاد 
فرزنـد مرحـوم 5- زیـور عبدالهـی فرزند علی همسـر 
مرحـوم ،طـی یـک نوبت در روزنامـه کثیر االنتشـار در 
خصـوص وارث ان مرحـوم چـاپ ونتیجـه را بـه ایـن 

مرجـع اعـالم وارسـال نماییـد .
رئیس شورای حل اختالف زهکلوت –اسحاق فقیر شاهی 
–م الف :7۹۵

حصر وراثت 
احترامـا در خصـوص دادخواسـت تقدیمـی خواهـان زنـد دل ورزنـده بـه خواسـته 
حصروراثـت توضیـح داده شـادروان علیرضـا ورزنـده فرزنـد زنده دل به شـماره  ملی 
53601۷۷020 در تاریـخ  139۷/12/21درمظفـر ابـاد فـوت نمـوده ووارث حیـن فـوق عبارتنـد از :

1-فاطمـه پـور فالحـی فرزنـد عبـدهللا  بـه شـماره ملـی 3160856909و ت ت 1342/10/15)مادر 
                   ) متوفی 

2-زنـده دل ورزنـده فرزنـد دادشـاه بـه شـماره ملـی  5369453195وت ت 1325/5/10)پـدر 
متوفـی (لـذا مراتـب یـک نوبـت در روزنامـه کثیـر االنتشـار محلی آگهی میشـود چنانچه کسـی 
اعتراض دارد یا وصیت نامه ازمتوفی نزد اشـخاص باشـد یک ماه از نشـر آگهی به دادگاه تقدیم 

دارد واال گواهـی صـادر خواهد شـد .
 رئیس شوراحل اختالف شماره دو –بهروز عربی م الف :7۹6

حصر وراثت 
خانـم کلثـوم پـو جنتـی بـه طرفیـت مرحـوم داد علـی پـور جنتـی فرزنـد عـوض به 
خواسـته حصـر وارثـت ورثه مرحـوم در یک نوبـت روزنامه چاپ گردد تـا چنانچه ورثه 
دیگـر یـا وصیـت نامه ای در دسـت کسـی باشـد به این شـورا مراجعـه نمائید ودر غیـر اینصورت 
گواهـی حصـر وراثـت صـادر خواهد شـد .ورثـه مرحوم :1-سـکینه خالقپور کوهسـتان به شـماره 
ملـی 5369554331)همسـر مرحوم(2-کلثـوم پور جنتی به شـماره ملـی 5360036826فرزند 
مرحـوم 3- فاطمـه پـور جنتـی بـه شـماره ملـی 5360021292فرزنـد مرحـوم 4- معصومـه 
پـور جنتـی بـه شـماره ملـی 5369918198فرزنـد مرحـوم 5-زکیـه پـور جنتـی بـه شـماره ملی 
5360080361فرزنـد مرحـوم 6- زینـب پـور جنتی به شـماره ملـی 5369962383فرزنـد مرحوم .
رئیس شورای حل اختالف زهکلوت –م الف :7۹3 

آگهی فقدان سند مالکیت 
نظـر بـه اینکـه آقـای حسـینعلی میـری فرزنـد عباسـعلی به شـماره شناسـنامه 
8وشـماره ملـی 36۷3690256صادره از زابل مالک ششـدانگ یـک قطعه زمین 
پـالک 32۷1فرعـی از 2-اصلـی واقع در شـهر کهنـوج ،قطعه یک بخش 46کرمان که سـند 
مالکیـت آن ذیـل ثبـت 49۷6صفحـه 152دفتر31محلـی بـه شـماره چاپی 582811سـری 
ب سـال ۷3صـادر وتسـلیم گردیـده ،ضمـن تسـلیم دو بـرگ استشـهادیه محلـی تصدیـق 
امضاءشـده اعـالم نمـوده کـه سـند مالکیـت پـالک فـوق مفقـود شـده ودر خواسـت سـند 
المثنـی نمـوده اسـت ،لـذا با اسـتناد تبصـره یک اصالحـی مـاده 120آیین نامـه قانون ثبت 
مراتـب یـک نوبـت آگهـی میشـود تـا چنانچه کسـی مدعـی انجـام معامله نسـبت به ملک 
فـوق الذکـر یـا وجـود سـند مالکیت نزد خود میباشـد ظـرف مـدت ده روز از تاریخ انتشـار 
آگهـی بـه اداره ثبـت شهرسـتان کهنـوج مراجعـه واعتـراض خـود را ضمـن ارائه اصل سـند 
مالکیـت یـا سـند معاملـه تسـلیم نمایـد واال پـس از مـدت مذکـور نسـبت بـه صدور سـند 

مالکیـت المثنـی اقـدام خواهـد گردید .
اصغر نارویی - رئیس ثبت اسناد وامالک کهنوج – م الف :2320

آگهی فقدان سند مالکیت 
-5۷3 از  942فرعـی  پـالک  ششـدانگ  مالـک  فـرزان   یـدهللا  اقـای  چـون 
تصدیـق  بـرگ شـهادت شـهود  دو  ارائـه  بـا  در بخش45کرمـان  واقـع  اصلـی 
شـده ادعـا واعـالم نمـوده اصـل سـند مالکیـت پـالک اخیرالذکـر کـه قبـال ذیـل ثبـت 
دفتـر139306219014000144 امـالک  الکترونیـک محلـی جیرفـت صـادر وتسـلیم شـده 
اسـت بعلـت جابجـای مفقـود گردیـده واز ایـن اداره تقاضـای صدورسـند مالکیـت المثنـی 
پـالک فـوق را نمـوده لـذا بنـا بـه درخواسـت نامبـرده وبرحسـب دسـتورتبصره یـک مـاده 
120آییـن نامـه – قانـون ثبـت مراتـب در یـک نوبـت آگهـی میگـردد تـا چنانچه شـخص یا 
اشـخاصی مدعـی انجـام معاملـه نسـبت بـه ملـک مرقـوم ویـا وجـود اصـل سـند مالکیت 
مـورد ادعـا نـزد خـود مـی باشـند از تاریـخ انتشـار آگهـی )یـک نوبت اسـت (ظـرف مدت 
10روز مراتـب را بـا ارائـه اصـل سـند مالکیـت یـا سـند معاملـه کتبـا بـه اداره ثبـت اسـناد 
وامـالک شهرسـتان جیرفـت اعـالم نماینـد بدیهـی اسـت پـس از انقضـای مهلـت مقـرر 
در آگهـی )10روز(هیچگونـه ادعایـی از هیچکـس مسـموع نخواهـد بـود وایـن اداره وفـق 
ضوابـط و مقـررات نسـبت بـه صـدور سـند مالکیـت المثنـی بنـام مالک اقـدام خواهـد نمود .
جواد فاریابی -رئیس ثبت اسناد امالک جیرفت- م الف :60۸

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

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 
وضعیت ثبتی و اراضی و سـاختمان های فاقد سـند رسـمی برابر رای شـماره 
139860319012001۷80 هیـات اول موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت 
ثبتـی اراضـی و سـاختمان هـای فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتـی 
حـوزه ثبـت ملک سـیرجان تصرفات مالکانـه بالمعارض متقاضـی آقای جالل 
حافظی قهسـتانی فرزند بمانعلی بشـماره شناسـنامه 5 صادره از سـیرجان در 
ششـدانگ یـک بـاب خانـه به مسـاحت 114/51 متـر مربع پـالک 629 اصلی 
واقع در بخش 36 کرمان به ادرس سـیرجان شـهرک امیرالمومنین)ع( دلگشا 
شـمالی 4 خریداری از مالک رسـمی آقای محمد ابدالی محرز گردیده اسـت. 
لـذا بـه منظـور اطالع عموم مراتـب در دو نوبت به فاصله 15روز آگهی می شـود 
در صورتـی کـه اشـخاص نسـبت بـه صدور سـند مالکیـت متقاضـی اعتراضی 
داشـته باشـند می توانند از تاریخ انتشـار اولین اگهی به مدت دو ماه اعتراض 
خـود را بـه این اداره تسـلیم و پس از اخذ رسـید ظرف مدت یـک ماه از تاریخ 
تسـلیم اعتراض، دادخواسـت خـود را به مراجع قضایی تقدیـم نمایند. بدیهی 
اسـت در صـورت انقضـای مـدت مذکـور و عدم وصـول اعتراض طبـق مقررات 

سـند مالکیـت صـادر خواهد شـد. م/ الف 589
تاریخ انتشار نوبت اول: 1398/10/29

تاریخ انتشار نوبت دوم:  1398/11/14
محمد آرمان پور - رئیس ثبت اسناد و امالک  

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 بالمعارض 
متقاضـی آقـای علـی زرپنـاه فرزند یداله بشـماره شناسـنامه 138۷ صـادره از 
کرمان در ششـدانگ یکباب مغازه مشـتمل برفوقانی به مسـاحت 33/30متر 
مربـع پـالک 20 فرعـی از 983-اصلـی واقـع در بخـش 23کرمـان بـه آدرس 
شـهداد- چهـارراه صبـاغ خریـداری از مالـک رسـمی ابوتراب مظفـری کرمانی  
محـرز گردیـده اسـت. لذا بـه منظور اطالع 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 تواننـد از تاریـخ انتشـار اولیـن اگهی 
بـه مـدت دو مـاه اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پس از اخذ 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 خواهد شـد. م/ الـف 1433

تاریخ انتشار نوبت اول: یکشنبه 98/10/15
تاریخ انتشار نوبت دوم: یکشنبه 98/10/29

ابراهیم سیدی - رئیس ثبت اسناد و امالک 

آگهی تحدید حدود اختصاصی 
چـون ششـدانگ یک باب خانه پـالک 2255 فرعی مفـروز و مجزی 
از 2 فرعـی از ۷566 اصلـی واقـع در اراضـی اسـماعیل آبـاد حاجـی 
زرنـد بخـش 13 کرمـان به مسـاحت 521/56مترمربع مورد تقاضـای آقای حمزه 
جعفـری محمدآبـادی بشناسـنامه شـماره 35 صـادره از زرنـد فرزنـد مصیـب به 
اسـتناد رای شـماره 139560319008002453 _ 1395/9/28 هیـات حـل اختالف 
ثبـت شهرسـتان زرنـد در مالکیـت نامبـرده قـرار گرفتـه و آگهـی موضوع مـاده 3 
قانـون و مـاده 13 آئیـن نامـه قانون تعیین تکلیف منتشـر و در موعـد مقرر مورد 
واخواهـی قـرار نگرفتـه اسـت و نیاز بـه تحدید حدود دارد لذا حسـب درخواسـت 
مورخـه 1398/10/28 مالـک بدیـن وسـیله آگهـی تحدیـد حـدود آن بـه اسـتناد 
تبصـره 5 قانـون مزبـور منتشـر و عملیـات تحدیـد حدود از سـاعت 8 صبـح روز 
چهارشـنبه مورخه 1398/11/23 در محل شـروع و بعمل خواهد امد لذا بدینوسیله 
بـه مالـک یـا مالکیـن امالک مجـاور رقبه مذکـور اخطار مـی گـردد در موعد مقرر 
در ایـن آگهـی در محـل وقـوع ملـک حاضـر و در صـورت عدم مراجعـه مجاورین 
عملیـات تحدیـدی بـا معرفـی مالک انجام و چنانچه کس یا کسـانی بـر حدود و 
حقوق ارتفاقی آن اعتراض داشـته باشـند طبق ماده 20 قانون ثبت حداکثر ظرف 
مـدت 30 روز پـس از تنظیـم صورتمجلس تحدیدی اعتراض خـود را کتبا به این 
اداره تسـلیم تا به دادگاه صالحه ارسـال گردد ضمنا معترض بایسـتی به اسـتناد 
مـاده 86 آییـن نامـه قانـون ثبـت حداکثـر ظـرف مـدت یکمـاه پـس از تسـلیم 
اعتـراض بـه اداره ثبـت دادخواسـت الزم جهـت طرح دعـوی به دادگسـتری ارائه 
نماینـد بدیهـی اسـت پـس از مضی مهلـت یاد شـده هیچگونه ادعایی مسـموع 

نخواهـد بـود. م الف 206-تاریخ انتشـار: یکشـنبه مورخـه 1398/10/29
حسین توحیدی نیا-رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان زرند

سیالب ۳4۵ کیلومتر راه آسفالته 
جنوب کرمان را تخریب کرد

جیرفـت - ایرنـا - معـاون سـازمان راهـداری 
و حمـل و نقـل جـاده ای کشـور بـا بیـان اینکـه 
دولـت بـا تمـام تـوان بـرای بازسـازی و ترمیم 
اصولـی محورهـای خسـارت دیـده از سـیالب 
تـالش می کنـد گفـت: سـیالب اخیـر بـه 345 
کیلومتـر راه آسـفالته در جنـوب اسـتان کرمـان 

خسـارت وارد کـرده اسـت.
خداداد مقبلی روز شـنبه در جمـع خبرنگاران با 
اشـاره بـه بازدیـد از محورهای خسـارت دیده و 
تخریب شـده ناشی از سـیل در شهرستان های 
جنوبـی اسـتان کرمـان اظهـار داشـت:  بیش از 
خاکـی  محورهـای  از  860 کیلومتـر  و  یکهـزار 
جنـوب اسـتان کرمـان خسـارت دیـده کـه بـا 
توجـه بـه حجم خسـارت هـا احتمـال افزایش 
ایـن ارقـام وجـود دارد.وی افزود: کار بازسـازی 
و ترمیـم اصولـی محورهـای خسـارت دیـده از 
اسـتان  جنوبـی  هـای  در شهرسـتان  سـیالب 

کرمـان بـه زودی تمـام می شـود.
مقبلـی بـا بیـان اینکـه ریـزش شـدید بـاران 
موجـب تخریـب زیرسـاخت های راه در اسـتان 
سیسـتان و بلوچسـتان و جنـوب کرمـان شـده 
راهـداری  عوامـل  حضـور  بـا  گفـت:  اسـت، 
ارتباطـی  محورهـای  تمامـی  حاضـر  حـال  در 
بازگشـایی شـده و در برخی نقـاط هم به جهت 
بـاال بـودن حجـم سـیالب کار مرمـت موقت به 

زودی انجـام خواهـد شـد.
بـه  خسـارت  بیشـترین  کـرد:  تصریـح  وی 
حـوزه راه هـا در محـور شـریانی رودبـار جنوب و 

ایرانشـهر بـه ابنیـه فنـی وارد شـده اسـت.
نقـل  و  حمـل  و  راهـداری  سـازمان  معـاون 
جاده ای کشـور افزود: در این محور 18 دسـتگاه 
آبنمـا بـه کلی تخریـب و بـه 130دسـتگاه ابنیه 

خسـارت وارد شـده اسـت.
میـزان  اولیـه،  بـرآورد  طبـق  داد:  ادامـه  وی   
خسـارت بـه ابنیه هـا 30 تـا 3۷ میلیـارد تومان 
بـوده ولـی بـه جهـت اینکـه هنـوز در برخـی از 
راه هـا و ابنیه هـا آب فروکـش نکـرده، میـزان 
رقـم  بـه  بایسـتی  هـم  نقـاط  ایـن  تخریـب 
داشـت:  اظهـار  شـود.مقبلی  اضافـه  خسـارت 
از دسـتگاه های  اسـتفاده  بـا  در حـال حاضـر 
راهـداری موجـود در جنـوب کرمان، مسـیرهای 
آسـیب دیده و تخریب شـده به صـورت موقت 
قـرار  ترافیـک  بـار  زیـر  و  بازگشـایی  ترمیـم، 

گرفتـه اسـت.
و  راهـداری  اداره کل  جدیـت  بـا  وی گفـت: 
حمـل و نقـل جنـوب کرمـان لیسـت و محـل 
تخریب هـای سـیالب جمـع بنـدی شـده و بـا 
همکاری سـازمان مدیریت و پیگیری سـازمان 
راهـداری کشـور بـه زودی تامیـن اعتبـار الزم 
محورهـای  فنـی  و  اصولـی  بازسـازی  بـرای 
خسـارت دیـده انجام و با انتخـاب پیمانکار کار 

بازسـازی محورهـا آغـاز مـی شـود.
جنـوب اسـتان کرمـان با جمعیت یـک میلیون 
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بـه خـود  را  اسـتان کشـور  پهناورتریـن  سـوم 

اختصـاص داده اسـت.
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عک
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سیستان_بلوچستان _را_دریابیم
از صفحه تابناک

آوای محلی           

تو راِهت َبست َور پاِی ُم ُروتی
ِدگه ای دین ُو   ُدنیاِی ُم کُوتی
َفکَط َیه یادگاری ای تو   َمنِده

َب ِدهُنم َشهِد  ُخرماِی  ُمُضوتی

شاعر :  مهدی جاللی

تو َهرنو خونِتِنت ناَوی دالله
َو بی شک ِمنِمِنت ناَوی دالله
تو آوازِ خوِشت بوده کَونزیل
که ِپچ ِپچ ِترِتِنت ناَوی دالله

شاعر :  اسماعیل جالئی

  در اینستاگرام چه خبر

  در اینستاگرام چه خبر
عکس نوشت

 ای اشتیاق به زیستن

مرا دریاب و به خانه ی او ببر

به حقارت این سبد پاره

                         نگاه نکن

موسائی حمل می کند.
شمس لنگرودی

عکس: 
پگاه قدیری

صنایع

خراطی

شـیوه ای از تولید محصوالت چوبی اسـت که طی آن و توسـط ابزار 
و وسـایل مختلف و عمدتًا به وسیلٔه دستگاه خراطی اشیایی نظیر 
قلیان، گهواره، پایٔه آباژور،پایه میز،دسـته کتری،دسـته مغار،دسـته 
پیـچ گوشتی،بافور،شـمعدان و ظـروف مختلف سـاخته و پرداخته 
می شـود.]1[ خراطـی سـاختن اشـیا از چـوب اسـت کـه سـابقه ای 
بسـیار طوالنـی دارد. بقایـای نقـش برجسـته های کاخ داریوش در 
تخت جمشـید نشـان می دهد که تخـت و چهارپایه و عودسـوز آن 
بـه شـیؤه خراطی تهیه شده اسـت. شـاردن جهانگرد فرانسـوی نیز 
تحـت تأثیـر مهـارت خراطان ایران قرار گرفته و سـخن گفته اسـت.

معرفی 

اهالی روستای پیر خوشاب صاحب خانه می شوند
مدیرکل کمیته امداد استان کرمان: مردم پیرخوشاب به دلیل مشکالت زیاد منطقه،اصرار داشتند که 

به جای دیگری بروند 

پیرخوشـاب یکـی از ده هـا روسـتای محـروم منطقـه 
جنـوب اسـتان کرمـان واقـع در 100 کیلومتـری بخـش 
جازموریـان اسـت کـه اهالـی ایـن روسـتا بـرای فـرار از 
محرومیـت بر هجـرت از آنجـا اصرار داشتند.پیرخوشـاب 
روسـتایی اسـت که نبود امکانات اولیه زندگی، مردمانش 
را محکـوم بـه مـرگ کـرده بـود و سـاکنان این روسـتا که 
در اوج محرومیـت روزگار مـی گذراندنـد، غـم جانـکاه از 
دسـت دادن عزیزانشـان را بـه دلیل عقـرب و مارگزیدگی، 
عـدم دسترسـی بـه مراکـز بهداشـتی و ... نیـز بـه دوش 
می کشـند.مرگ نوعروس 1۷ سـاله پیرخوشاب با جنین 
۷ ماهـه اش بـه دلیـل عـدم وجـود مرکـز بهداشـت یـا 
خودرویـی کـه او را بـه مرکـز درمانی دیگری برسـاند یکی 
از صحنـه هـای دردنـاک زندگی مردم این روسـتا اسـت.

مـرگ دلخـراش نوزادی کـه در دقایق اول زندگـی اش در 
ایـن دنیـا و در مسـیر رسـیدن مادرش به مرکز بهداشـت، 
سـهم شـکم گرسنه حیوانات وحشـی و گرگ ها می شود 
بـرای اهالی پیرخوشـاب نیز خاطره ای جان فرساسـت.به 
گفته فرماندار سـابق، روسـتای پیرخوشاب دورترین نقطه 
در رودبـار جنـوب اسـت و حدود ۷0 کیلومتـر جاده خاکی 
و سـنگالخی تـا زهکلـوت دارد.نبـود جـاده از زهکلـوت به 
سـمت روسـتاهای کوهسـتانی باعـث شـده تـا بعضـی 
بچه هـا بـر اثـر عقرب گزیدگـی و مـار گزیدگی کـه در این 
منطقـه فـراوان اسـت، به علـت نرسـیدن بـه نزدیکترین 
خانه  بهداشـت جان خود را از دسـت بدهند.سـاکنان پیر 
خوشـاب دارایی شـان هیچ اسـت، حتی کپر هم ندارند و 
بین سـنگ و سـقفی از شـاخه های درخـت نخل زندگی 
مـی کننـد و شـاید بتـوان آن را محروم تریـن روسـتای 
منطقـه جنـوب کرمـان نامید."یحیـی صادقـی" مدیـرکل 
کمیتـه امداد اسـتان کرمان با اشـاره بـه محرومیت مردم 
ایـن منطقـه اظهـار کرد: بـه دنبـال اطالع رسـانی خدمات 
نظام به مردم هسـتیم و خوشـبختانه در یکی از اقداماتی 
که بعد از چند سـال نتیجه خوبی گرفتیم، سـر و سـامان 
دادن بـه مـردم مظلـوم پیر خوشـاب بـود.وی با اشـاره به 
جـاده سـنگالخی و صعـب العبـور روسـتای پیرخوشـاب 
افزود: افراد مختلفی در این مسـیر در سـال های گذشـته 
بـه دلیـل عـدم دسترسـی بـه مراکـز بهداشـتی و درمانی 
فـوت شـده اند.صادقـی تصریـح کـرد:  بارهـا پیگیـری 
کرده و جلسـه گذاشـتیم تا چاره ای برای حل مشـکالت 
مـردم این روسـتا پیـدا و آنهـا از منطقه خارج شـوند.وی 
بـا اشـاره بـه اینکـه اصـوال مـردم روسـتاها در برابـر جابـه 
جایـی مقاومـت مـی کننـد، افـزود: امـا در پیـر خوشـاب 
مـردم اصـرار داشـتند که از آنجا هجـرت کنند و می گفتند 
جایـی بـرای زندگـی به مـا بدهید.مدیـرکل کمیتـه امداد 
اسـتان کرمـان گفت: بر سـر راه ایـن اقدام، موانـع زیادی 
وجـود داشـت و بـا اسـتانداران سـابق و فعلـی، معاونـان 
اسـتاندار، فرمانـداران و دسـتگاه هـای اجرایـی مذاکـره 
کردیـم امـا دیدیم شـاید خودمان راسـا موضـوع را دنبال 

کنیـم، زودتـر بـه نتیجـه برسـد.وی ادامه داد: نخسـتین 
کار، اسـکان موقـت اهالـی روسـتای پیرخوشـاب در چند 
نقطـه و در مـکان هـای بـدون معـارض بود که البتـه برای 
اشـتغال آنهـا، 530 راس دام خریـداری شـده و طـرح 
راهبـری شـغلی داریـم که نیروهـای جهادی این مسـئله 
را هدایـت و مدیریـت مـی کنند.صادقی اظهار کـرد: اخیرا 
نیـز بحث اسـکان اهالی پیرخوشـاب حـل و زمین تامین 
شـده و 24 دی مـاه جـاری کلنگ عملیات سـاخت منزل 
مسـکونی برای آنها در زمین بالمعارض به زمین زده شـد.

اهالی روستای پیرخوشاب برای نخستین 
بار زیر سقف بودن را تجربه می کنند

وی بـا اشـاره بـه اینکـه اهالـی روسـتای پیرخوشـاب 
بـرای نخسـتین بـار رنـگ آسـایش و زیـر سـقف بودن 
را خواهنـد دیـد، افـزود: بـا سـاخت ایـن منـازل، مـردم 
محروم این روسـتا از کپر خارج می شـوند و در سـایت 
در نظـر گرفتـه شـده بـرای سـکونت ایـن افراد، مسـئله 
بهداشـت، تحصیـل فرزنـدان و فعالیـت هـای فرهنگی 
نیـز دنبال می شـود.مدیرکل کمیته امداد اسـتان کرمان 
بـا اشـاره بـه اینکـه قـرار اسـت طـی مـدت 50 روز ایـن 
سـاختمان هـا تحویل داده شـود، بیـان کـرد: امیدواریم 
در ادامـه راه بـرای دیگـر افـرادی که وضعیتـی مانند این 
مـردم دارنـد، گره گشـایی شـود.وی افـزود: جابه جایی، 
اسـکان و اشـتغال را با هم دنبال کردیم و فعالیت های 
فرهنگـی بـرای خانـواده هـای پیر خوشـاب صـورت می 
گیـرد و ارتبـاط کامـل با آنها داریم و خوشـبین هسـتیم 
کـه ایـن اتفاق مبـارک و مطلـع خوبی بـرای محرومیت 
روسـتای  اهالـی  تصریـح کـرد:  باشـد.صادقی  زدایـی 
پیرخوشـاب بیـش از 60 خانـواده بودند که سـکونت 43 
خانـواده در سـایت)واقع در مجـاور زهکلوت_شهرسـتان 
رودبار_( پیش بینی شـده و مسـکن احداث می شـود.
وی با اشـاره به اینکه همه اهالی روسـتای پیرخوشـاب 
مددجـوی کمیتـه امـداد و تحـت پوشـش یـک تبصـره 
خـاص هسـتند، بیـان کرد بخـش عمده هزینه سـاخت 

مسـکن بالعوض و بخشـی تسـهیالت اسـت و مسـکن 
10 خانـواده تـا 50 روز آینـده تحویـل و فـاز بعـدی نیـز 
بعـد از آن آغـاز مـی شـود.مدیرکل کمیتـه امداد اسـتان 
کرمـان بـا اشـاره بـه اینکـه مدرسـه موقـت در حـال 
فعالیـت و مسـجد نیز توسـط خیـران در دسـت احداث 
اسـت، اظهـار کـرد: حـدود 5 خانـواده که عمدتا سـالمند 
هسـتند، در پیـر خوشـاب زندگـی مـی کنند کـه در ادامه 
کار آنهـا نیـز بـه جـای دیگر منتقـل می شـوند.وی بیان 
کـرد: مـردم پیرخوشـاب خودشـان اصـرار داشـتند کـه 
بـه جـای دیگـری برونـد، افـزود: زندگـی ایـن مـردم به 
دلیل خشکسـالی با مشـکالت زیـادی مواجه شـده بود 
و موانـع زیـادی بـرای انتقال آنهـا وجود داشـت اما حل 
شـد.صادقی تصریـح کرد: معتقدیم یـک موضوع وقتی 
مطـرح مـی شـود، باید دنبال شـود و نباید رهـا کرد و ما 
بحـث سـاخت منزل بـرای اهالـی این روسـتا در مجاور 
زهکلـوت را پیگیـری می کنیم تا در صورتی که مشـکلی 
باشـد سـریع حـل کنیم.مدیـرکل کمیتـه امـداد اسـتان 
کرمـان اظهـار کـرد: برای سـاخت هر واحد مسـکونی 50 
میلیـون تومـان قرارداد بسـته شـده و برای هـر خانواده 
زمیـن حـدود 1000 متـری در نظر گرفته ایـم تا فضا برای 

دامـداری و در واقـع اشـتغال آنهـا نیز فراهم باشـد.

گزارش
فاطمه افضلی/ ایسنا

."یحیـی صادقـی" مدیـرکل کمیتـه امـداد اسـتان 
کرمـان بـا اشـاره بـه محرومیـت مـردم ایـن منطقه 
اظهـار کـرد: بـه دنبـال اطـالع رسـانی خدمـات نظام 
بـه مردم هسـتیم و خوشـبختانه در یکـی از اقداماتی 
کـه بعـد از چنـد سـال نتیجـه خوبـی گرفتیم، سـر و 
سـامان دادن بـه مـردم مظلوم پیر خوشـاب بود.وی 
با اشـاره به جاده سـنگالخی و صعب العبور روسـتای 
پیرخوشـاب افـزود: افـراد مختلفی در این مسـیر در 
سـال های گذشـته به دلیل عدم دسترسـی به مراکز 

بهداشـتی و درمانـی فـوت شـده اند.

سنا
 ای

س:
عک

کتاب

همه روزهای ما

همـه روزهـای ما داسـتان زندگی خانـواده ایزابل آلنـده و به 
تعبیـر بهتر داسـتان طایفه اوسـت ،خانـواده اش و نزدیکانی 
کـه هـر روز بـا هـم در رفـت و آمد بودنـد ،با هـم زندگی می 
کردند و غم وشـادی هایشـان را با هم تقسـیم می کردند .

معرفی 

نرگسان روستای گل های نرگس در 
بخش جبالبارز جنوبی شهرستان عنبرآباد از 

منحصربه فردترین روستاهای ایران است که وجه 
تسمیه اش از جنس پریشانی است اما برای 

عالقه مندان به طبیعت معرفی نشده  است.

         در توییتر چه می گویند؟جاذبه
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۹/000/000تضمین شرکت در مزایده )ریال(

از تاریخ درج فراخوان لغایت ساعت ۸:00صبح دریافت اسناد 
روزسه شنبه مورخ ۹۸/11/1۵

تا ساعت 14:30 روز سه شنبه مورخ ۹۸/11/1۵آخرین مهلت بارگزاری اسناد و پیشنهادها در سامانه ستاد ایران

از ساعت 1۵:00 روز چهار شنبه مورخ ۹۸/11/16بازگشایی پیشنهادها

ضمنا جلسه توجیهی در ساعت 11:00 روز دوشنبه مورخ ۹۸/11/7 در محل بیمارستان ولی عصر )عج(شهربابک  برگزار خواهد شد.
محل تسلیم فقط پاکت الف)تضمین شرکت در مزایده(: کرمان- ابتدای جاده هفت باغ علوی، معاونت غذا و دارو، اداره حراست 

) هزینه درج آگهی بر عهده برنده مناقصه می باشد.(

شناسه آگهی: 736414


