
دکتر حمزه نماینده پنج شهرستان جنوبی در مجلس: پیگیر خرید توافقی خیار جنوب 
توسط تعاون روستایی به مبلغی بیش از قیمت دالالن هستیم 

رئیس سازمان صمت جنوب خبر داد:

انتخاب جنوب کرمان به عنوان معین 
تامین پرتقال شب عید کشور

امضای تفاهم نامه همکاری بین 
میراث فرهنگی کرمان و یزد

خیارهایی که سنگ فرش 
خیابان های جنوب شدند

مرمت دوباره حمام باغ لـله در سال 99
به گفته شهردار کرمان، بازسازی غیر اصولی به حمام باغ لـله آسیب زده و این بنا باید 

از اول مرمت شود

مدیرکل میراث فرهنگی کرمان در  نمایشگاه گردشگری:

بخش خصوصی غیرفعال 
به گردشگری استان خیانت نکند
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معاون حمل و نقل اداره کل راهداری جنوب:

جاده های جنوب استان 
برای متخلفان ناامن می شود
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ما را در تلگرام دنبال کنید

تومــان  500 قیمــت              1398 بهمــن   26 شــنبه         681 پیاپــی  شــماره  ســوم           ســال 

4
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میدان فابریک 
در ابتدای دهه ۵۰

مجید نیک پور
یادداشت مهمان

ــرزا  ــک )میـ ــان فابریـ ــداث خیابـ احـ
رضـــا کرمانـــی( در زمـــان اســـتانداری 
علـــی ســـهیلی بـــه همـــراه چنـــد 
ــای  ــون خیابان هـ ــر چـ ــان دیگـ خیابـ
شـــاه نعمـــت هللا ولـــی )1(، ناصریـــه 
ــان  ــداد خیابـ ــر( و امتـ ــهید باهنـ )شـ
قـــرار  تصویـــب  مـــورد  زریســـف 

ــت. گرفـ
ـــه  ـــل ده ـــز در اوای ـــک نی ـــدان فابری می
50 احـــداث و وجـــه تســـمیه آن نیـــز 
بـــه دلیـــل وجـــود کارخانـــه فابریـــک 

در مجـــاورت آن برمی گـــردد.
دوم  نوبـــت  در  فابریـــک  کارخانـــه 
 )15 و   131۴( پیرنیـــا  اســـتانداری 
ایجـــاد شـــد. بـــه گفتـــه مرحـــوم 
همـــت، رضاشـــاه بـــه هنـــگام بازدیـــد 
ــاهده محرومیـــت  ــا مشـ ــان بـ از کرمـ
ـــف  ـــا را موظ ـــه، پیرنی ـــادی منطق اقتص
نمـــود تـــا جهـــت توســـعه اقتصـــاد و 
ـــا  ـــی ب ـــدادی از اهال ـــاری تع ـــه کارگم ب
کمـــک ثروتمنـــدان، کارخانـــه ای در 
ـــی از  ـــا دعوت ـــد. »پیرنی شـــهر ایجـــاد کن
تّجـــار مهـــم و ثروتمنـــدان و مالکیـــن 
بـــزرگ نمـــود و گفـــت بایـــد دســـت 
بـــه دســـت هـــم داده و کارخانجاتـــی 
قندریـــزی،  پارچه بافـــی،  قبیـــل  از 
ـــد  ـــب کنی ـــره وارد و نص ـــی و غی پتوباف
ـــند  ـــی کار نباش ـــما ب ـــهریان ش ـــا همش ت
ــکار،  ــادل افـ ــور و تبـ ــس از شـ ... پـ
پارچه بافـــی  کارخانـــه  شـــد  قـــرار 
وارد ســـازند و قیمـــت بـــرآورد شـــده 
ــود و  ــان بـ ــزار تومـ ــد هـ ــدود صـ حـ
ش.[   131۴[  2۴9۴ ســـال  البتـــه 
ایـــن مبلـــغ قابـــل مالحظـــه بـــود 
تعییـــن  تومـــان  را صـــد  و ســـهام 
نمودنـــد. جمـــع آمادگـــی خـــود را 
بـــرای خریـــد ســـهام بـــه عـــرض 
مشـــکل  فقـــط  رســـاندند،  ایالـــت 
بـــود.  آن  زمیـــن  و  نصـــب  محـــل 
ابراهیمـــی  ابوالقاســـم خان  حـــاج 
ــرکار  ــود سـ ــوی خـ ــرف ابـ ــه از طـ کـ
آقـــا حـــاج زین العابدین خـــان )2( 
ـــن را  ـــکل زمی ـــت، مش ـــی داش نمایندگ
ـــرم از  ـــن حاض ـــت م ـــود و گف ـــل نم ح
اراضـــی سلســـبیل، زمیـــن کارخانـــه را 

ــم ...« ــذار نمایـ واگـ
برخـــی،  بـــا شـــکایت  امـــا گویـــا 
ــه پارچه بافـــی بـــرای شـــهری  کارخانـ
دیگـــری خریـــداری و بـــرای کرمـــان، 
فابریـــک پشـــم زنی و چنـــد دســـتگاه 
و  خریـــداری  یزد بـــاف  پارچه بافـــی 

نصـــب شـــد.
احـــداث  بـــا   ،50 دهـــه  اوایـــل  در 
بـــه  منطقـــه،  ایـــن  در  میدانـــی 
ـــه  ـــه ب ـــه ک ـــن کارخان ـــود ای ـــطه وج واس
کارخانـــه پشـــم زنی فابریـــک )کلمـــه 
کارخانـــه  کارخانـــه،   = فرانســـوی 
پارچه بافـــی( معـــروف بـــود، میـــدان 
نیـــز بـــه نـــام فابریـــک نـــام اشـــتهار 

ــت. یافـ
جالـــب ایـــن کـــه، برخـــی از اهالـــی 
بـــه دلیـــل وجـــود ســـازه وســـط 
میـــدان کـــه شـــبیه وافـــور برعکـــس 
ـــور«  ـــدان واف ـــز آن را »می ـــه طن ـــود، ب ب

می گفتنـــد.  هـــم 
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گوشت در کرمان درجه بندی شد
ایرنــا - قیمــت گوشــت قرمــز در انــواع و درجــات 
مختلــف طــی نشســت اخیــر اعضــای کمیتــه نــرخ 
گــذاری گوشــت قرمــز اســتان کرمــان تعییــن 
شــد.معاون امــور بازرگانــی و توســعه تجــارت 
ســازمان صنعــت معــدن و تجــارت اســتان کرمــان 
ــا  ــگار ایرن ــا خبرن ــو ب ــت و گ ــه در گف ــن رابط در ای
ــز  ــت قرم ــذاری گوش ــه نرخ گ ــرد: کمیت ــوان ک عن
ــه  ــده، س ــکیل ش ــه تش ــه ای ک ــه هفت ــول س در ط
جلســه برگــزار کــرده و در ایــن جلســات با شــنیدن 
نظــر تولیدکننــدگان، قصابــان و کارشناســان جهــاد 
ــاماندهی  ــه س ــدام ب ــکی اق ــاورزی و دامپزش کش

ــرده اســت. ــز ک قیمــت گوشــت قرم
ســینا خســروی افــزود: در جلســه اخیــر ایــن 
کمیتــه قــرار بــر ایــن شــد کــه قیمــت انــواع 
ــه تفکیــک، قیمــت  گوشــت گوســفند و گوســاله ب

ــود. ــالم ش ــذاری و اع گ
قیمت هــا  ترتیــب  بدیــن  داشــت:  اظهــار  وی 
تعییــن و در ســطح بــازار الزم االجــرا اســت و 
ــف  ــه تخل ــاهده هرگون ــورت مش ــهروندان در ص ش
ــاس 12۴ در  ــماره تم ــا ش ــب را ب ــد مرات می توانن

ــد. ــان بگذارن می

معــاون بازرگانــی ســازمان صمــت اســتان کرمــان 
ــه  ــاله از جمل ــت گوس ــواع گوش ــت ان ــت: قیم گف
ــتخوان  ــدون اس ــک ب ــه ی ــوط درج ــت مخل گوش
۷۴ هــزار تومــان، راســته فیلــه مخلــوط 88 هــزار 
ــزار  ــی 85 ه ــدون چرب ــک ب ــان، ران درجــه ی توم
ــان،  ــزار توم ــرده 8۴ ه ــاک ک ــان، سردســت پ توم
هــزار   ۴9 قلــوه گاه  تومــان،  هــزار   65 گــردن 
تومــان، دنــده آبگوشــتی 15 هــزار تومــان، گوشــت 
چــرخ کــرده 60 هــزار تومــان تعییــن شــده اســت.

وی ادامــه داد: قیمــت انــواع گوشــت گوســفند 
شــامل گوشــت کَهــرِه درجــه یــک هرکیلــو 100 
ــدون  ــک ب ــه ی ــّره درج ــت ب ــان، گوش ــزار توم ه
دنبــه 90 هــزار تومــان، گوشــت بــّره درجــه 2 بــا 100 
گــرم دنبــه 80 هــزار تومــان، گوشــت بــز و میــش 
درجــه یــک هــر کیلوگــرم ۷0 هــزار تومــان و 
گوشــت بــز و میــش درجــه 2 هرکیلوگــرم 60 هــزار 
تومــان است.خســروی افــزود: هماهنگــی الزم بــا 
ــوع  ــت ن ــرار اس ــده و ق ــل آم ــه عم ــکی ب دامپزش
گوشــت در کشــتارگاه برچســب بخــورد و بــه ایــن 
ــرای  ــت ب ــه گوش ــوع و درج ــخیص ن ــب تش ترتی

ــود. ــد ب ــت خواه ــده راح ــرف کنن مص مدیریت روابط عمومی و آموزش همگانی

       اداره کل راه و شهرسازی استان کرمان
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کلیــه مراحــل برگــزاری مناقصــه از دریافــت اســناد مناقصــه تاارائــه پیشــنهاد مناقصه گــران و بازگشــایی پاکت هــا از طریــق درگاه ســامانه تــدارکات الکترونیکــی دولت 
)ســتاد( بــه آدرس www.setadiran.ir انجــام خواهــد شــد و الزم اســت مناقصــه گــران در صــورت عــدم عضویــت قبلــی، مراحــل ثبــت نــام درســایت مذکــور و 

دریافــت گواهــی امضــای الکترونیکــی را جهــت شــرکت در مناقصــه محقــق ســازند
مشخصات این مناقصه در سایت شرکت مهندسی آب وفاضالب به آدرس www.abfakerman.ir موجود میباشد.

تاریخ انتشار مناقصه درسامانه ساعت:   8 صبح  روز چهار شنبه مورخ : 98.11.23
مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: تا ساعت 19 روز دو شنبه مورخ 98.11.28

مهلــت زمانــی ارائــه پیشــنهاد در ســامانه: ســاعت: 19 روز پنــج شــنبه مــورخ:  98/12/08  و تاریــخ تحویــل ضمانتنامــه بــه دبیرخانــه شــرکت ســاعت:11  روزپنــج شــنبه 
مــورخ: 98.12.08

زمان بازگشایی پاکت ها: ساعت: 09:30 صبح   روز شنبه  مورخ 98.12.10
- الزم بــه ذکــر اســت درزمــان بازگشــایی پاکــت هــای "الــف، ب و ج"،   یــک نفــر نماینــده از هــر کــدام از شــرکت کننــدگان  مــی  توانــد درجلســه بازگشــایی پــاکات 

حضــور داشــته باشــد.
اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت های الف:

 آدرس: کرمان-بلوار 22 بهمن- شرکت آب و فاضالب شهری استان کرمان-دفتر قراردادها و تلفن 03433222282
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه: مرکز تماس: 021-41934

دفتر ثبت نام: 88969738 و 85193768

آگهی مناقصه 78/الف/11-98 م
شـرکت آب و فاضـالب شـهری اسـتان کرمـان در نظر دارد مناقصه  عمومی بازسـازی شـبکه آبرسـانی کهوروئیه جیرفت را بـا برآورد: 

7.924.943.519  ریـال و مبلـغ ضمانـت فراینـد ارجاع کار: 396.300.000  ریال.) به شـماره: 2098005963000085  درسـامانه سـتاد 
ایران(.ازمحـل اعتبـارات عمرانـی و با حداقل تعدادشـرکت کنندگان دو نفر را از طریق سـامانه تـدارکات الکترونیکی دولـت برگزار نماید. 
لـذا از کلیـه شـركت هایـي کـه  دارای گواهی صالحیت پیمانکاری  در رشـته آب صـادره از سـاجار  و هم چنین صالحیت ایمنـی صادره از 

اداره کار و تامیـن رفـاه اجتماعی می باشـد، دعوت می شـود.

شماره
نظریه

تاریخ
مساحتپالکنوعیتنظریه

مترمربع
حریم

کروکیمختصاتشهرمحدوده

موات98/۴3698/10/22
1913 اصلی 

بخش 9 کرمان 
320381

محدوده و 
حریم

رفسنجان

)3359۴۷۷.128 و ۴02152.229 ()3359۴66.16۴ و ۴021۴5.261 ( )3359۴56.۴28 
و ۴021۴3.56۷ ()3359۴29.۷58 و ۴02116.89۷( )335939۷.161 و ۴02155.8۴۴ (
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براســاس نظریــه کمیســیون تشــخیص اراضــی موضــوع مــاده 12 قانــون زمیــن شــهری ،1قطعــه زمیــن بــه شــرح جــدول پیوســت ، در اجــرای مــاده 12 قانــون زمیــن شــهری مــوات اعــالم گردیــده اســت. لــذا بــه موجــب مــاده واحــده قانــون تعییــن مهلــت 
اعتــراض بــه نظریــه وزارت مســکن و شهرســازی مجمــع محتــرم تشــخیص مصلحــت نظــام ، كســانی كــه نســبت بــه تشــخیص فــوق اعتــراض دارنــد ، ظــرف مــدت ســه مــاه بعــد از تاریــخ دومیــن آگهــی مهلــت دارنــد تــا اعتــراض خــود را بــا ارائــه مــدارك مثبتــه 

و رســمی بــه مراجــع ذیصــالح قضایــی تســلیم نماینــد و در صــورت عــدم اعتــراض در مهلــت قانونــی نظریــه صــادره قطعــی و الزم االجــرا اســت.
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روز  از  حالــی  در  تهــران  نمایشــگاه گردشــگری 
ــس  ــا ســه آژان ــه تنه ــرده ک ــه کار ک ــاز ب گذشــته آغ
ــگاه  ــن نمایش ــه ای ــان ب ــتان کرم ــافرتی از اس مس

آمده انــد.
کمتــر از ۴0 روز تــا عیــد نــوروز باقــی مانــده. 
اوضــاع گردشــگری خــوب نیســت و فعــاالن عرصــه 

ــتند. ــاالن هس ــووالن ن ــگری و مس گردش
در جلســه ســتاد خدمــات ســفر اســتان کرمــان هــم 
ــی،  ــدون فعال ــزار شــد، فری ــدی پیــش برگ ــه چن ک
فرهنگــی کرمــان گفــت کــه  میــراث  مدیــرکل 

ــت.« ــه اس ــران مواج ــا بح ــگری ب »گردش
در ایــن شــرایط اســتفاده از فرصت هایــی همچــون 
نمایشــگاه گردشــگری تهــران کــه معمــوال از ســوی 
ــه  ــد ب ــرو می شــود، می توان ــا اســتقبال روب مــردم ب

رونــق گردشــگری کرمــان کمــک کنــد.
ــا ایــن حــال در نمایشــگاه امســال از حــدود 1۴0  ب
ــود  ــان وج ــتان کرم ــه در اس ــافرتی ک ــس مس آژان
ــن نمایشــگاه حضــور  ــا ســه آژانــس در ای دارد، تنه

ــد. ــدا کردن پی
ــه  ــالنی ک ــال در  س ــه مث ــت ک ــی اس ــن در حال ای
غرفه هــای اســتان یــزد حضــور دارنــد، آژانس هــای 
مســافرتی ســالن را قبضــه کرده انــد و بــا ورود هــر 
ــزد را  ــه ی ــوروزی ب ــفر ن ــته س ــده، بس ــد کنن بازدی

پیشــنهاد می دهنــد.
خــٱ حضــور آژانس هــای مســافرتی کرمــان آنقــدر 
بــه چشــم می آیــد کــه صــدای رضــا بهرامــی، 
ــم  ــان ه ــاق کرم ــگری ات ــیون گردش ــس کمیس ریی

ــده . درآم
او در ایــن رابطه به خبرنگاران گفت که

ــاد  ــگاه ایج ــه نمایش ــی ک ــت خوب ــود فرص ــا وج ب
کــرده، متاســفانه بخــش خصوصــی و آژانس هــای 
ــور  ــگاه حض ــد در نمایش ــه بای ــور  ک ــافرتی آنط مس

ــد. ــدا نکردن پی
فعالــی، مدیــرکل میــراث فرهنگــی اســتان کرمــان 
هــم در ایــن رابطــه بــه »کرمــان نــو« می گویــد کــه 
ــافرتی  ــر مس ــا و دفات ــا آژانس ه ــه ب ــن جلس چندی
ــگاه  ــه نمایش ــتیم ب ــم و خواس ــزار کردی ــال برگ فع
ــد کــه تعــدادی از آن هــا در نمایشــگاه حاضــر  بیاین
پتانســیل  اگرچــه  کرمــان  می گویــد  شــدند.او 
زیــادی بــرای جــذب گردشــگر دارد امــا آنطــور کــه 
ــه مــردم اســتان های دیگــر معرفــی نشــده  ــد ب بای
ــتا  ــن راس ــگری در ای ــگاه گردش ــور در نمایش و حض

اســت.

ـــارت  ـــدن و تج ـــت، مع ـــازمان صنع ـــس س رئی

جنـــوب کرمـــان از انتخـــاب جنـــوب کرمـــان 

بـــه عنـــوان معیـــن جهـــت تامیـــن پرتقـــال 

تنظیـــم بـــازار شـــب عیـــد کشـــور خبـــر داد.

بـــه گـــزارش روابـــط عمومـــی ســـازمان، 

ـــارت  ـــدن و تج ـــت، مع ـــازمان صنع ـــس س رئی

ـــور  ـــاور در ام ـــراه مش ـــه هم ـــان ب ـــوب کرم جن

بازرســـی و نظـــارت، معـــاون بازرگانـــی و 

ـــره  ـــد ذخی ـــازمان از رون ـــت س ـــس حراس رئی

ـــان  ـــوب کرم ـــد در جن ـــب عی ـــوه ش ـــازی می س

بازرســـی کردنـــد.

مهنـــدس مروجـــی فـــرد در ایـــن خصـــوص 

بـــا پیگیـــری هـــای ســـازمان و  گفـــت: 

همچنیـــن حمایـــت وزیـــر محتـــرم صنعـــت، 

ـــال  ـــدی پرتق معـــدن و تجـــارت، محصـــول تولی

ـــن  ـــوان معی ـــه عن ـــان ب ـــوب کرم ـــیا جن والنس

بـــرای تامیـــن پرتقـــال طـــرح تنظیـــم بـــازار 

شـــب عیـــد کشـــور انتخـــاب شـــد.

ـــارت  ـــدن و تج ـــت، مع ـــازمان صنع ـــس س رئی

جنـــوب کرمـــان افـــزود: ایـــن اتفـــاق تاثیـــر 

مثبتـــی در معرفـــی محصـــوالت مرغـــوب 

جنـــوب کرمـــان بـــه بازارهـــای کشـــور و 

همچنیـــن فـــروش بهتـــر ایـــن محصـــوالت 

و حـــل مشـــکالت کشـــاورزان و صنعتگـــران 

ایـــن عرصـــه خواهـــد داشـــت.

 ایرنــا - بــه گفتــه مدیــر جهــاد کشــاورزی 
ــاری  ــار آبی ــزار و ۷00 هکت ــوب، یکه ــار جن رودب
ــال در  ــارد ری ــار 230 میلی ــا اعتب ــار ب ــت فش تح

ایــن شهرســتان بــه بهره بــرداری رســید.
ایرنــا،  روز چهارشــنبه  دریافتــی  بــه گــزارش 
کشــاورزی  جهــاد  مدیــر  ســعیدی  محســن 
داشــت:  اظهــار  جنــوب  رودبــار  شهرســتان 
بــه مناســبت دهــه فجــر بــا حضــور جمعــی 
از مســووالن طــرح آبیــاری تحــت فشــار بــه 
میلیــارد   6 اعتبــار  بــا  هکتــار   ۴6 مســاحت 
ریــال واقــع در روســتای چاه حســن بخــش 
 ۷00 و  یکهــزار  از  نمایندگــی  بــه  جازموریــان 
فشــار  تحــت  آبیــاری  طــرح  هکتــار  هکتــار 

افتتــاح شــد.
ــان  ــا راندم ــن طرح ه ــرای ای ــا اج ــزود: ب وی اف
ــد  ــش از 85 درص ــه بی ــد ب ــاری از 30 درص آبی
ــی  ــه جوی ــه صرف ــر ب ــه منج ــه ک ــش یافت افزای
حــدود چهــار میلیــون متــر مکعــب آب در ســال 
مســتقیم  اشــتغال  نفــر   1۷0 بــرای  و  شــده 

ــت. ــرده اس ــاد ک ایج
 333 فاصلــه  در  جنــوب  رودبــار  شهرســتان 
و  شــده  واقــع  کرمــان  مرکــز  کیلومتــری 
جمعیــت آن برابــر بــا 105 هــزار و 992 نفــر 

اســت.

اسـتان،  زیسـت  محیـط  حفاظـت  یـگان  ماموریـن 
متخلـف حرفـه ای شـکار چهـار راس کل و بز وحشـی 
را کـه چنـدی پیـش در جریـان عملیـات تعقیـب و 
دام  بـه  را  بـود  متـواری شـده  کوهسـتان  در  گریـز 

انداختنـد.
اسـتان  زیسـت  محیـط  حفاظـت  یـگان  فرمانـده 
کرمـان بـا اعـالم ایـن خبر گفـت: مدتـی پیش حین 
گشـت زنی در حـوزه بیـن کرمـان و بردسـیر بودیـم 
کـه گزارشـی از یـک فقـره شـکار در منطقـه بلوچـی 

دریافـت کردیـم. کوه هـای جوپـار 
در  بـه سـرعت  رابطـه  درایـن  افـزود:  نـادر سـیدی 
مسـیر احتمالـی متخلفیـن قـرار گرفتیـم و درمحلی 
بیـن بهرامجـرد و روسـتای گـودر شـکارچی بـا موتور 

سـیکلت در حـال انتقـال الشـه ها مشـاهده شـد.
وی تصریـح کـرد: متخلـف مذکـور بادیـدن ماموریـن 
متواری که در تعقیب و گریز الشـه ها و موتورسـیکلت 
را رهـا و بصـورت پیـاده اقـدام به فـرار کرد و بـا اینکه 
مامـوران فاصلـه زیـادی بـه صـورت پیاده شـکارچی 
متخلـف را تعقیـب کردنـد در تاریکـی شـب موفق به 

فرار شـد.
فرمانـده یگان حفاظت محیط زیسـت اسـتان کرمان 
و  عملیـات شناسـایی  یـک سـری  از  پـس  گفـت: 
بعـد از صـدور حکـم جلـب و کسـب اطالعـات جهت 
دسـتگیری توسـط یـگان حفاظـت محیـط زیسـت 
اسـتان کرمـان، پـس از حـدود دو هفتـه خـود را بـه 
ایـن یـگان معرفـی کـرد و پـس از انتقـال بـه مراجع 
قضایـی بـا حکم بازداشـت موقـت راهی زندان شـد.

بـه گزارش باشـگاه خبرنگاران جوان او اظهار داشـت: 
تخلفـات  نیـز  گذشـته  در  حرفـه ای  متخلـف  ایـن 
متعـددی مرتکب شـده و پس از برخـورد با مامورین 
حفاظـت محیـط زیسـت متـواری شـده بود.متخلف 
شـکار چهـار راس کل و بـز بعـد از صـدور حکـم جلب 
و کسـب اطالعـات کامـل جهـت دسـتگیری توسـط 
یـگان حفاظـت محیـط زیسـت اسـتان کرمـان، پس 
از حـدود دو هفتـه خـود را بـه این یـگان معرفی کرد.

دست رد آژانس های 
مسافرتی کرمان 

به رونق گردشگری

انتخاب جنوب کرمان 
به عنوان معین تامین 
پرتقال شب عید کشور

هزار و 700 هکتار 
آبیاری تحت فشار 
در رودبار جنوب 
کرمان افتتاح شد

دستگیری متخلف 
فراری محیط زیست 

در کرمان
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امضای تفاهم نامه همکاری 
بین میراث فرهنگی کرمان و یزد

کمبود آب | جدی شدن بحران 
آب در استان

تامین نقدینگی برای تولید بدنه 
کارت ملی هوشمند

دادگستری کرمان در رفع نزاع های 
طایفه ای موفق عمل کرده است

سیالب به راه های روستایی 4 شهرستان 
در جنوب کرمان خسارت وارد کرد

ـــی  ـــراث فرهنگ ـــران کل می مدی
یـــزد  و  کرمـــان  اســـتان 
گردشـــگری  رونـــق  بـــرای 
ــا  ــکاری امضـ ــه همـ تفاهم نامـ

کردنـــد.
در  امـــروز  عصـــر  تفاهم نامـــه  ایـــن 
حاشـــیه نمایشـــگاه گردشـــگری تهـــران 
بیـــن فریـــدون فعالـــی و ســـید مصطفـــی 

ــد. ــا شـ ــی امضـ فاطمـ
بـــر ایـــن اســـاس قـــرار اســـت مســـیر و 
محورهـــای ویـــژه گردشـــگری بیـــن ایـــن 
دو اســـتان تعریـــف شـــد کـــه همـــراه بـــا 
ایجـــاد اقامتگاه هـــای ســـنتی، بوم گـــردی 

و … خواهـــد بـــود.
ــردی در  ــارب کاربـ ــال تجـ ــن انتقـ همچنیـ
مرمـــت و بازســـازی آثـــار تاریخـــی، تهیـــه 

رویدادهـــای  ثابـــت  تقویـــم  تنظیـــم  و 
ــق  ــری از طریـ ــی کویـ ــگری ورزشـ گردشـ
شهرســـتان های خاتـــم و بهابـــاد یـــزد بـــه 
کرمـــان و برعکـــس از دیگـــر مفـــاد ایـــن 

اســـت . تفاهم نامـــه 
ــرف  ــده از طـ ــه آینـ ــا هفتـ ــت تـ ــرار اسـ قـ
ـــکیل  ـــت تش ـــده جه ـــه نماین ـــر اداره کل س ه
ـــاه  ـــر دو م ـــود و ه ـــی ش ـــروه کاری معرف گ

یـــک بـــار گـــزارش کار ارائـــه کننـــد.
ایـــن  زمـــان  مـــدت  اســـت  گفتنـــی 
تفاهم نامـــه دو ســـال اســـت و طرفیـــن 
ـــری  ـــه دیگ ـــود را ب ـــدات خ ـــد تعه نمی توانن

ــد. ــذار کننـ واگـ
ــدف  ــتان های هـ ــزو اسـ ــزد جـ ــتان یـ اسـ
طالیـــی  مثلـــث  جـــزو  و  گردشـــگری 

گردشـــگری کشـــور اســـت.

موانـع  رفـع  کارگـروه  جلسـه 
تولیـد اسـتان کرمـان ظهـر امـروز 
دهقـان  محمدعلـی  حضـور  بـا 
معـاون هماهنگـی امـور اقتصادی 
اسـتانداری کرمـان بـرای پیگیـری مشـکالت 1۴ 

شـد. برگـزار  اسـتان  تولیـدی  واحـد 
محمدعلـی دهقـان معـاون اقتصـادی اسـتاندار 
بحـران شـدید  آب  بـا  اینکـه  بیـان  بـا  کرمـان 
روبـه رو هسـتیم، گفت: چـه لزومـی دارد که برای 
حمـام رفتن حتما از آب شـرب اسـتفاده شـود و 

می تـوان مصـرف آب را جـدا کـرد.
معـاون هماهنگـی امـور اقتصـادی اسـتانداری 
کرمان در این جلسـه با بیان اینکه اسـتان کرمان 
از جملـه اسـتان هایی اسـت کـه با بحران شـدید  
آب روبه روسـت اظهار داشـت: متاسـفانه با وجود 
بحران شـدیدی که در این حوزه در اسـتان وجود 

دارد بهـره وری آب در کرمـان پایین اسـت.
دهقـان با اشـاره بـه راهکارایـی که برای اسـتفاده 
بهینـه از منابـع موجـود آب وجـود دارد گفـت: 
مصـرف آب شـرب از غیـر شـرب بایـد جـدا شـود.

وی بـا عنـوان اینکـه امـروزه در بسـیاری از 
کشـورهای دنیـا کـه منابـع آبـی کمـی دارنـد 
جـدا کرده انـد  غیرشـرب  آب  را  شـرب  آب 
دارد  لزومـی  چـه  مثـال  عنـوان  بـه  افـزود: 
کـه بـرای حمـام رفتـن حتمـا از آب شـرب 
را  آب  مصـرف  می تـوان  و  شـود  اسـتفاده 

جـدا کـرد.
معـاون اقتصـادی اسـتاندار کرمـان بـا اشـاره به 
محدودیت هایـی کـه در نقاط مختلف اسـتان در 
حـوزه منابـع آبـی وجـود دارد گفـت: در کرمـان با 
توجه به کمبود منابع و محدودیت آب الزم اسـت 

در ایـن رابطـه اقدام و چاره اندیشـی شـود.

ســـخنگوی ســـازمان ثبـــت 
گفـــت:  کشـــور  احـــوال 
مشـــکل تامیـــن نقدینگـــی 
بدنـــه کارت  تولیـــد  بـــرای 
ملـــی هوشـــمند بـــا دســـتور رییـــس 

جمهـــور حـــل شـــد.
ســـیف اله  داده؛  گـــزارش  ایســـنا 
ابوترابـــی عنـــوان کـــرد: متولـــی تولیـــد 
بدنـــه کارت هوشـــمند ملـــی قـــول داده 
ـــمند  ـــه کارت هوش ـــد بدن ـــه تولی ـــت ک اس

ــاند. ــوه برسـ ــد انبـ ــه تولیـ را بـ
ایـــن  مشـــکل  عمـــده  افـــزود:  وی 
تامیـــن  عـــدم  دولتـــی  چاپخانـــه 
خوشـــبختانه  کـــه  بـــوده  نقدینگـــی 
ـــتور  ـــور دس ـــس جمه ـــته ریی ـــه گذش هفت
ـــه کارت  ـــد بدن ـــرای تولی ـــار ب ـــن اعتب تامی

را صـــادر کردنـــد.
بـــه گفتـــه وی بیـــش از 55 میلیـــون 
و ۷00 هـــزار نفـــر در سراســـر کشـــور 
ثبت نـــام کارت هوشـــمند ملـــی را انجـــام 
ـــش از ۴6  ـــرای بی ـــون ب ـــه تاکن ـــد ک داده ان
ــی  ــر کارت ملـ ــزار نفـ ــون و 600 هـ میلیـ

هوشـــمند صـــادر شـــده اســـت.
وی گفـــت: باتوجـــه بـــه اینکـــه متولـــی 
تولیـــد بدنـــه کارت، چاپ خانـــه دولتـــی 
ـــد  ـــز همانن ـــکان واردات آن نی ـــت و ام اس
ـــی  ـــه دولت ـــذا چاپخان ـــت، ل ـــته نیس گذش
مشـــابه  حفـــظ کیفیـــت  بـــا  تولیـــد 
خارجـــی، تولیـــد بدنـــه کارت را آغـــاز 
کـــرده و تاکنـــون ۴50 هـــزار بدنـــه کارت 
تحویـــل ســـازمان ثبـــت احـــوال کشـــور 

داده اســـت.

 ایرنا - دادگسـتری اسـتان کرمان 
طـی سـال هـای اخیـر بـه عنـوان 
یـک برنامـه اولویـت دار بـا دعوت 
از ریـش سـفیدان طوایف مختلف 
بخصوص در جنوب و شـرق این اسـتان در قالب 
همایش همایـش های آئین برادری در راسـتای 
ایجـاد صلـح و سـازش و رفع نزاع هـای قومی و 

محلـی موفـق عمـل کرده اسـت .
روز  کرمـان  اسـتان  دادگسـتری  کل  رئیـس 
پنجشـنبه در گفـت و گـو بـا خبرنگار ایرنـا در این 
ارتبـاط گفت: با ورود قوه قضائیه و اهتمام سـران 
و اعضـای پنـج طایفـه بـزرگ در جنـوب اسـتان 
کرمـان، بزرگتریـن نزاع طایفـه ای در این اسـتان 
بـه صلح و سـازش ختم شـد و ۷ نفـر از قصاص 

رهایـی یافتند.
یـدهللا موحـد افـزود: از ابتـدای سـال 9۴، بـروز 
برخـی اختالفـات ناشـی از سـوء تفاهم هـا میان 

دو طایفـه در جنـوب اسـتان کرمـان بـه قتـل نیز 
منجـر شـده بـود کـه بـا ورود دسـتگاه قضایی از 

ادامـه ایـن نـزاع جلوگیری شـد.
وی تصریـح کـرد: در نهایـت بـر مبنـای اقدامات 
انجـام شـده و پـس از گذشـت قریـب بـه 5 ماه 
و بـا حـل و فصـل اختالفـات و سـوءتفاهمات، 
طـی  و  رسـیده  سـازش  و  صلـح  بـه  طرفیـن 
مراسـمی با سـوگند به قرآن کریم متعهد شـدند 
کـه دیگـر هیچگونه اختالفـی با یکدیگر نداشـته 

باشـند و بـه زندگـی عـادی خـود ادامـه دهند.
ایـن  پـی  در  متاسـفانه  داشـت:  اظهـار  موحـد 
اختـالف بیـن طایفـه ای، تعـدادی افـراد بیگنـاه 
از طوایـف مختلـف جـان خـود را از دسـت داده 
بودنـد.وی بـا اشـاره بـه اینکـه نخسـتین قتل در 
ایـن پرونـده در سـال 9۴ رخ داده بـود، افزود: در 
پـی اعـالم رضایت طوایف مربوط بـه این پرونده، 

۷ نفـر از قصـاص رهایـی می یابنـد.

 ایرنـا - مدیرکل راهداری و حمل و 
نقـل جاده ای جنوب کرمـان از ورود 
خسـارت ناشی از سـیل به راه های 
روسـتایی چهـار شهرسـتان رودبار 

جنوب، کهنـوج، جیرفت و عنبرآبـاد خبر داد.
مسـعود جمیلـی کرمانـی مدیـرکل راهـداری و 
حمـل و نقل جـاده ای جنوب اسـتان کرمـان روز 
چهارشـنبه در جمـع خبرنـگاران افـزود: تخریـب 
شـانه، بسـتر و آب بردگـی محورهـای ارتباطـی از 
جملـه ایـن خسـارت هاسـت و بـه دلیـل خاکی 
بـودن محورهـا، در هـر بارندگی شـاهد بـروز این 

نوع خسـارت هسـتیم.
وی ادامـه داد: در حـال حاضـر 1۴0 نفـر نیـروی 
راهـدار بـا ۷0 دسـتگاه راهـداری در قالـب طـرح 

راهـداری زمسـتانی آمـاده بـاش هسـتند.
مدیـرکل راهـداری و حمل و نقل جـاده ای جنوب 
اسـتان کرمـان از مسـدود شـدن محـور رودبار _ 

ایرانشـهر خبـر داد و گفـت: ایـن مسـیر بـه دلیل 
سـیالبی شـدن آبنماهـا از اواخـر شـب گذشـته 
مسـدود شـده بود ولی با همـت راهـداران، امروز 
ایـن مسـیر بازگشـایی و زیـر بار تـردد قـرار گرفت.
وی اظهـار داشـت: هـم اکنـون راه هـای هفـت 
شهرسـتان جنوبـی کرمـان بـاز و تـردد در ایـن 
داشـت:  بیـان  دارد.جمیلـی  جریـان  مسـیرها 
راه هـا،  مسـدودی  هرگونـه  اعـالم  صـورت  در 
اطالعیه هـای صـادره مرکـز مدیریـت راه های این 
اداره کل از طریـق روابط عمومی و خبرگزاری های 
رسـمی بـه اطـالع مـردم و راننـدگان خواهـد رسـید.
وی گفـت: شـماره 1۴1 مرکـز مدیریـت راه ها هم 
بـرای اطالع از وضعیت جـوی و ترافیکی جاده ها 
به صورت شـبانه روزی آماده پاسـخگویی اسـت.

اداره کل راهـداری و حمـل و نقـل جاده ای جنوب 
کرمـان مسـتقل از مرکز اسـتان، جاده های هفت 

شهرسـتان جنوبی را تحت پوشـش دارد.

نقـــل  و  حمـــل  معـــاون   - ایرنـــا   

اداره کل راهـــداری و حمـــل و نقـــل 

جـــاده ای جنـــوب کرمـــان از ثبـــت 

و  راننـــدگان  تخلـــف  پرونـــده   130

شـــرکت های حمـــل و نقلـــی خبـــر 

داد و گفـــت: بـــا نزدیـــک شـــدن بـــه 

ــر فعالیـــت  ــارت بـ ــال، نظـ ــان سـ پایـ

ــافر  ــل مسـ ــل و نقـ ــرکت های حمـ شـ

ـــت. ـــده اس ـــدید ش ـــه تش ـــن منطق در ای

بـــه گـــزارش دریافتـــی روز پنجشـــنبه 

ــزود:  ــودی افـ ــی محمـ ــا، مجتبـ ایرنـ

انجـــام  بـــرای  پرونـــده   130 ایـــن 

ــون های  ــه کمیسـ ــی بـ ــل قانونـ مراحـ

مربوطـــه اداره کل راهـــداری و حمـــل 

و نقـــل جـــاده ای جنـــوب وارد شـــده 

اســـت.

ــی  ــای پایانـ ــه داد: در ماه هـ وی ادامـ

ــوی  ــه توجیهـــی از سـ ــال هیچ گونـ سـ

بـــه  نقـــل  و  حمـــل  شـــرکت های 

ـــل  ـــررات قاب ـــردن مق ـــت نک ـــت رعای عل

پذیـــرش نیســـت.

اداره کل  نقـــل  و  حمـــل  معـــاون   

راهـــداری و حمـــل و نقـــل جـــاده ای 

ـــش  ـــت و افزای ـــان از تقوی ـــوب کرم جن

گشـــت های کنتـــرل و نظـــارت بـــر 

شـــرکت های حمـــل و نقـــل و نـــاوگان 

ــا  ــت: بـ ــر داد و گفـ ــافربری خبـ مسـ

ـــداری  ـــت های راه ـــداد گش ـــش تع افزای

و بازرســـی، از ایـــن پـــس عرصـــه بـــرای 

و  اتوبوس هـــا، ســـواری های کرایـــه 

شـــرکت های حمـــل و نقـــل جـــاده 

ای متخلـــف در جاده هـــای جنـــوب 

می شـــود. تنگ تـــر  اســـتان 

ــی  ــه تخلفـ ــر گونـ ــا هـ ــزود: بـ وی افـ

شـــرکت ها  و  راننـــدگان  جانـــب  از 

کـــه ســـبب بـــه خطـــر افتـــادن جـــان 

شـــدن  ایمـــن  غیـــر  و  مســـافران 

شـــود  نقلـــی  و  حمـــل  ســـفرهای 

برخـــورد خواهـــد شـــد.

 محمـــودی بیـــان داشـــت: بـــا توجـــه 

ـــزان  ـــن، می ـــت بنزی ـــش قیم ـــه افزای ب

اســـتقبال مســـافران از حمـــل و نقـــل 

ــه  ــش یافتـ ــاده ای افزایـ ــی جـ عمومـ

اســـت کـــه می طلبـــد بـــا توجـــه بـــه 

ایـــن حجـــم اســـتقبال و اســـتفاده 

ظرفیت هـــای  عمومـــی  نـــاوگان  از 

بیشـــتر  ایمنـــی  و  خدمات رســـانی 

ویـــژه  کار  دســـتور  در  ترددهـــا 

ــافر  ــل مسـ ــل و نقـ ــرکت های حمـ شـ

قـــرار گیـــرد.

وی اظهـــار داشـــت: مدیـــران فنـــی 

ــف  ــل موظـ ــل و نقـ ــرکت های حمـ شـ

بـــه حضـــور در محـــل شـــرکت بـــرای 

رصـــد و چـــک کـــردن مـــوارد ایمنـــی، 

صـــدور و تاییـــد صـــورت وضعیـــت 

ــتند. هسـ

رضایـــت  اینکـــه  بیـــان  بـــا  وی 

مســـافران از خدمـــات شـــرکت های 

حمـــل و نقلـــی یکـــی از اولویت هـــای 

راســـتای  در  کل  اداره  ایـــن  مهـــم 

ــت،  ــه شرکت هاسـ ــات بـ ــه خدمـ ارائـ

ــای  ــی ظرفیت هـ ــرد: از تمامـ ــان کـ بیـ

فعالیـــت  رصـــد  بـــرای  نظارتـــی 

بـــه  نقلـــی  و  حمـــل  شـــرکت های 

ویـــژه مســـافر اســـتفاده می شـــود.

اداره کل  نقـــل  و  حمـــل  معـــاون   

راهـــداری و حمـــل و نقـــل جـــاده ای 

کـــرد:  اضافـــه  کرمـــان  جنـــوب 

ــوب  ــل جنـ ــل و نقـ ــرکت های حمـ شـ

ـــی،  ـــری از تعطیل ـــرای جلوگی ـــان ب کرم

تذکـــر کتبـــی و دیگـــر برخوردهـــای 

رعایـــت  بـــه  موظـــف  قانونـــی 

و  حمـــل  مقـــررات  و  آیین نامه هـــا 

نقلـــی هســـتند. 

 ۴50 دســـتگاه ســـواری کرایـــه بیـــن 
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شـــرکت حمـــل و نقـــل در جنـــوب 

ــتند. ــال هسـ ــان فعـ کرمـ

ـــتان  ـــت شهرس ـــا هف ـــان ب ـــوب کرم جن

و یـــک میلیـــون نفـــر جمعیـــت، یـــک 

ســـوم مســـاحت اســـتان را بـــه خـــود 

اختصـــاص داده اســـت.

در رابطـه با حضور کمرنگ آزانس های مسـافرتی 
کرمـان از مدیـر کل میراث فرهنگی، گردشـگری و 

صنایع دسـتی اسـتان کرمان پرسیدیم.
فریـدون فعالـی بـه »کرمـان نو« گفت: شـاخص 
هـای زیـادی الزم اسـت بـرای اینکـه کرمـان بـه 
مقصد و اسـتان هدف گردشـگری تبدیل شـود که 
یکـی از آنهـا حضور آژانس های مسـافرتی اسـت.
وی افـزود: مـا بـه عنـوان بخـش دولتـی بـرای 
حضـور بخـش خصوصی بسـتر سـازی مـی کنیم 
و شـرایط را فراهـم مـی شـود تـا آنهـا در ایـن 

نمایشـگاه هـا شـرکت کننـد.
از  اسـتان  سـهم  اینکـه  بـه  اشـاره  بـا  فعالـی 
نمایشـگاه گردشـگری تهران 350 مترمربع است، 
عنـوان کـرد: کانترهایـی در ایـن فضـا بـه صـورت 
دفاتـر  جملـه  از  خصوصـی  بخـش  بـه  رایـگان 
دیگـر  و  هتلـداران  خدمـات مسـافرتی، جامعـه 

بخـش هـا قـرار داده شـده اسـت.
مدیـر کل میـراث فرهنگی، گردشـگری و صنایع 
بخـش  از  داد:  ادامـه  کرمـان  اسـتان  دسـتی 

خصوصـی توقـع مشـود بیایند و از ایـن امکانات 
بـرای معرفـی بسـته های سـفر و فـروش تخت 
هـا در هتـل هـا در نـوروز اسـتفاده کننـد، دقیقـا 
همـان کاری کـه مـی بینید در غرفه های اسـتان 
هایـی مثـل  یـزد و اصفهـان انجـام مـی شـود 
و همیـن اسـت تفـاوت بایـد بیـن اسـتانی کـه 
هـدف گردشـگری اسـت و اسـتانی کـه هـدف 

. نیست
وی معتقـد اسـت کـه اگـر مـی خواهیـم بخـش 
گردشـگری کرمـان در مسـیر توسـعه قـرار بگیـرد 
بایـد بخـش خصوصی فعالتری داشـته باشـیم و 

در واقـع نبایـد بـه ایـن حـوزه خیانت شـود.
فعالـی بـه صراحـت گفت: کسـانی کـه عالقه مند 
بـه کار در ایـن صنعـت هسـتند امـا فرصتـی برای 
شـرکت در اینگونـه برنامه ها را ندارنـد، می توانند 
کنـار روند و دوسـتانی کـه فرصت بیشـتری دارند 

ورود پیـدا کنند.
تعامـل،  بایـد  پیشـرفت  بـرای  بیـان کـرد:  وی 
هماهنگـی و ارتبـاط بیـن بخـش هـای مختلـف 

باشـد. داشـته  وجـود 
او اظهـار کـرد: از رونـد کنونـی نمایشـگاه راضـی 
هسـتم و فکـر مـی کنـم بـرای اولین باراسـت که 
بـه این صورت هماهنگ و منسـجم در نمایشـگاه 
انتظارهـا  ایـم در حالـی کـه  پیـدا کـرده  حضـور 

است. بیشـتر 
مدیـر کل میـراث فرهنگـی، گردشـگری و صنایـع 
دسـتی اسـتان کرمـان گفـت: اگـر شـما حضـور 
بخـش گردشـگری کرمـان را در امسـال بـا سـال 
قبـل مقایسـه کنید، ممکن اسـت بگویید امسـال 
انسـجام  و  اسـت  خـوب  و  بـار  پـر  نمایشـگاه 
بگویـم در  بایـد  امـا  آمـده  بـه وجـود  بیشـتری 
مقایسـه با اسـتان هایی که اسـتان هدف هستند 

خیلـی عقـب هسـتیم.
وی اضافـه کـرد: همانطـور کـه مـی بینیـد، بخش 
خصوصـی اسـتان یـزد بـه تنهایـی 2000 مترمربـع 
فضـا در نمایشـگاه گرفتـه اسـت، خـب آنهـا چـه 

کاری مـی تواننـد بکننـد کـه مـا نمـی کنیم؟
فعالـی بـا بیـان اینکـه ظرفیـت های گردشـگری 
اسـتان کرمـان شـاید خیلـی بیشـتر از آن چیزی 
اسـت که اسـتان هـای هدف دیگـر دارنـد، افزود: 
اینکـه چـرا اسـتان کرمـان هـدف نیسـت! اینجـا 

مشـخص می شـود.
بخـش  کمرنـگ  حضـور  ایـن  کـرد:  عنـوان  او 
خصوصـی کرمـان در حالـی اسـت کـه جلسـه ها 
و نشسـت هـای بسـیاری برگـزار شـد و از آنهـا 

نمایشـگاه شـرکت کننـد. در  خواسـتیم کـه 
وی گفـت: انتظـار من ایـن اسـت در آینده بخش 
دغدغـه  قبـل  یکسـال  از  کرمـان  در  خصوصـی 
شـرکت در نمایشـگاه را داشـته باشـد و به عنوان 
یـک بخـش فعـال در بازاریابـی، یـک بـازار هدف 

کمـک کند.
مدیـر کل میـراث فرهنگـی، گردشـگری و صنایـع 

دسـتی اسـتان کرمان در پاسـخ به این سـوال که 
چـرا از بیـن شهرسـتان هـای اسـتان کرمـان تنها 
شـهرداری بـم در ایـن نمایشـگاه شـرکت کـرده 
اسـت، اظهـار کـرد: کسـانی کـه شـرکت مـی کنند 
در واقـع بـه عنـوان نماینـده دیگـر بخـش هـا در 

هستند. اسـتان 
وی افـزود: بطـور مثـال وقتـی دفتـر مسـافرتی 
اینجـا حضـور دارد نماینـده  1۴0 دفتـر مسـافرتی 
اسـت که در در سراسـر اسـتان فعالیت می کنند.
از فعالـی در رابطـه بـا فاصلـه مشـهود پیشـرفت 
گردشـگری در بین اسـتان هایی مثل اسـتان یزد 

بـا کرمان پرسـیدیم.
وی معتقـد اسـت کـه ایـن فاصلـه بـا رونـدی که 
در پیـش داریـم مـی توانـد کـم شـود اما مـا باید 
خودمـان را توانمند کنیم. توانمنـد در محیط هایی 
کـه داریم، زیر سـاخت هـای گردشـگری و میزان 

سـرمایه گذاری در اسـتان.
ایـن مدیـرکل بیـان کـرد:  در کرمان سـایت ها ی 
گردشـگری زیـادی بـا ظرفیـت خوب امـا محیط 
آنهـا بـرای گردشـگری بسـتر سـازی نشـده که در 
ایـن زمینـه طـرح هایـی بـرای مـکان هایـی مثل 

بـاغ مـوزه هرنـدی داریم.
در جوامـع  اولیـن شـاخص کـه  داد:  ادامـه  وی 
بیـن المللـی بـه آن توجـه می شـود همین بحث 
محیـط اسـت یعنی باید در راسـتا بهتـر عمل کنیم 
همچنیـن منابـع انسـانی کـه بسـیار مهـم اسـت 

بایـد آمـوزش هـای الزم را ببینـد.
فعالـی عنـوان کـرد: نسـبت تورهـای خروجـی و 
ورودی اسـتان تـوازن نـدارد باید در تالش باشـیم 
کـه بـا کمـک بخـش خصوصـی و بـه خصـوص 
آژانـس های مسـافرتی این توازن را بـر قرار کنیم 
کـه فکـر مـی کنم ایـن نمایشـگاه شـروع بسـیار 

اسـت. خوبی 

جاده های جنوب استان 
برای متخلفان ناامن می شود

بخش خصوصی غیرفعال 
به گردشگری استان خیانت نکند
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زمــان  هــر  از  بیشــتر  امســال  جنــوب  خیــارکاران 
ــه   ــی ک ــروش محصول ــد، ف ــده ان ــرر ش ــری متض دیگ
ــی  ــت در حال ــش اس ــال پی ــه س ــت س ــر از قیم کمت
ــه  ــه هزین ــی هم ــور کل ــه ط ــود و ب ــذر، ک ــت ب ــه قیم ک
هــای کشــت بیشــتر  چنــد برابــر شــده اســت، چیــزی 
بــه جــز زیــان نخواهــد بــود. انــگار کالف ایــن مشــکل 
آن قــدر پیچیــده شــده اســت کــه بــاز شــدنش از 
ــان  ــن می ــد و در ای ــی آی ــر نم ــم ب ــووالن ه ــده مس عه
کشــاورزانی کــه تمــام دســت رنــج خــود را بــی ارزش 
تــر از آن مــی داننــد کــه بــرای فروشــش اقــدام 
ــدای فصــل  ــی هســتند. از ابت ــده اصل ــان کنن ــد، زی کنن
ــد  ــی بلن ــاورزان جنوب ــات کش ــاد اعتراض ــت فری برداش
ــی   ــو های ــه صــورت ویدی ــی کــه بعضــا ب شــد، اعتراضات
ــن  ــد روز ای ــد، چن ــش ش ــم پخ ــازی ه ــای مج در فض
اعتراضــات وارد فــاز جدیــدی شــده اســت ، کشــاورزان 
ــان  ــف خیاب ــود را ک ــار خ ــول خی ــوب محص ــار جن رودب
ــار  ــداری رودب ــوی فرمان ــد از آن جل ــد و بع ــا ریختن ه
تجمــع کردنــد،  بــر اســاس گــزارش هــا ماجــرای ایــن 
تجمــع ابتــدا بــا تخلیــه  بــار خیــار کشــاورزان در جــاده 
رودبــار زهکلــوت و مســدود کــردن ایــن جــاده شــروع 
شــد و بعــد از آن کشــاورزان محصــول خــود را کــه دیگــر 
ارزشــی بــرای فــروش نداشــت در  معابــر عمومــی 
ریختنــد بــه امیــد اینکــه مســووالن بــه  داد ایــن قشــر 
در  رودبــاری  خیــارکاران  برســند.  محــروم  همیشــه 

ایــن تجمــع دولــت را مقصــر دانســته و خواســتار ورود 
مدیریــت جهــادی بــرای حــل ایــن مشــکل شــده انــد.

خرید توافقی خیار در جنوب اســتان
پنــج شهرســتان جنوبــی در  نماینــده  دکتــر حمــزه 
بــه  جنــوب  خیــارکاران  مشــکل  مــورد  در  مجلــس 
کاغــذ وطــن گفت:مــن  پیــش تــر، هــم بــا وزیــر 
ــاره  ــدن درب ــت و مع ــر صنع ــا وزی ــم  ب ــاورزی وه کش
ایــن مشــکل صحبــت کــردم، مشــکل از داخــل کشــور 

ــوده  ــورعراق ب ــرای کش ــا ب ــده م ــادرات عم ــت، ص نیس
اســت کــه امســال  جلــوی وارداتــش را گرفتــه اســت.

ــاز اســت و مــا  ــر مــی گویــد: صــادرات مــا ب البتــه وزی
هیــچ مشــکلی نداریــم  امــا چیــزی کــه مشــخص 

ــکل  ــادرات مش ــوب در ص ــدی  جن ــار تولی ــت، خی اس
ــازار  ــاد اســت کــه ب دارد، امســال هــم تولیــد آنقــدر زی
داخلــی دیگــر جوابگــو نیســتند و خیــار هــم جــزء 
ــی  ــد تضمین ــوان آن را خری ــه بت ــت ک ــی نیس محصوالت
ــل  ــک معض ــوع ی ــن موض ــل ای ــن دلی ــه همی ــرد ب ک
شــده اســت مــا مشــکل را مطــرح کــرده ایــم، ببینیــم 
مقامــات مســوول چــه تصمیمــی برایــش مــی گیرنــد، 
ــک  ــا ی ــتایی ب ــاون روس ــه تع ــده ک ــی ش ــت های صحب
ــه  ــی ک ــر از قیمت ــی باالت ــی کم ــی و مبلغ ــت توافق قیم
دالل هــا مــی خرنــد، محصــول را بخــرد کــه کشــاورزان 
ــد:  ــادآور ش ــزه ی ــر  حم ــد. دکت ــرر نکن ــدازه ض ــن ان ای
ــته  ــی نداش ــکل چندان ــوب مش ــه ای جن ــار گلخان خی
ــار  ــه روســیه صــادر مــی شــود مشــکل اصلــی  خی و ب
مجلــس  اکنــون  است.متاســفانه  تونلــی  و  زمینــی 
ــه مســئله  ــران نیســتم ک ــل اســت و مــن هــم ته تعطی
تلفنــی  امــا  کنیــم  مطــرح  مجلــس  در  جــدی  را 
ــی در  ــر منابع ــرار شــد اگ ــرده ام و ق ــی ک ــت های صحب
ــی  ــد توافق ــتایی خری ــاون روس ــود  تع ــه ش ــر گرفت نظ
ــگاه  ــزارش  باش ــه گ ــد.  ب ــام  ده ــاورزان را انج از کش
خبرنــگاران جــوان، بعــد از اعتــراض کشــاورزان رودبــار 
جنــوب فرمانــدار  ایــن شهرســتان گفت:بــرای حــل 
ــار  ــد خی ــرار ش ــوب ق ــار جن ــاورزان رودب ــکل کش مش
تولیــدی کشــاورزان از روز شــنبه خریــد توافقــی شــود.

او تصریــح کــرد: بــا صحبــت هــای انجــام شــده 20 نفــر 
ــه  ــایرین در جلس ــده س ــوان نماین ــه عن ــاورزان ب از کش
ــد. ــالم کردن ــود را اع ــای خ ــن صحبت ه ــورای تامی ش

ــا اســتان  ــار گفــت: در رایزنی هــای کــه ب ــدار رودب فرمان
و ســازمان جهــاد کشــاورزی داشــتیم بــه جمــع بنــدی 
نهایــی رســیدیم و کــه کاری انجــام دهیــم  تــا بخشــی 
ــود. ــل ش ــوص ح ــن خص ــردم در ای ــای م از دغدغه ه

جلوگیری از تکرار مشــکل امسال 
جنوبی کشاورزان 

رییــس ســازمان صمــت  ایــن مروجــی  از  پیــش   
ــه  ــوب ب ــارکاران جن ــکل خی ــورد مش ــم در م ــوب ه جن
کاغــذ وطــن گفتــه بــود:  کشــور عــراق واردات  1۷ 
محصــول کشــاورزی را  ممنــوع کــرده و خیــار هــم 
جــز ایــن 1۷ محصــول بــوده اســت و تولیــد زیــاد 
ــت.مروجی  ــرده اس ــر ک ــکل را بزرگت ــم مش ــال ه امس

تــا کیــد داشــت کــه بایــد برنامــه ریــزی دقیقــی بــرای 
ــکلی  ــا مش ــد ت ــته باش ــود داش ــوالت وج ــت محص کش
ــر  ــال دیگ ــاده س ــاق افت ــار اتف ــرای خی ــال ب ــه امس ک

جهــاد  بایــد  ندهــد،  رخ  دیگــری  محصــول  بــرای 
ــرد و  ــده بگی ــر عه ــر را ب ــن ام ــت ای ــاورزی مدیری کش
ــه  ــه  ب ــای منطق ــت ه ــاس ظرفی ــر اس ــاورزان را ب کش

ســمت کشــت محصــوالت متنــوع ســوق دهــد. رییــس 
صمــت جنــوب  هــم یکــی از دالیــل مشــکالت امســال 
کشــاورزان جنــوب را رفتــار دالالن بــازار محصــوالت 

ــد. حــال ایــن ســوال پیــش مــی  کشــاورزی  مــی دان
ــار دالل  ــرل رفت ــرای کنت ــچ ســاز و کاری ب ــا هی ــد آی آی
هایــی کــه ایــن گونــه بــه بــازار لطمــه مــی زننــد، وجــود 

ــاه را  ــه گن ــن کار نیســت  ک ــن ســاده تری ــا ای ــدارد آی ن
ــاه  ــن گن ــر ای ــم واگ ــری بیندازی ــس دیگ ــردن ک ــر گ ب
ــرل آن  ــه حــق هــم باشــد اقــدام تاثیرگــذاری در کنت ب
ــاد کشــاورزی  ــا مســووالن جه ــی ب ــم وقت انجــام ندهی
ــع  ــوول توزی ــه مس ــد ک ــا گفتن ــه م ــم ب ــت کردی صحب
بــازار ســازمان صمــت شــده اســت و قــرار اســت 
پیگیــر حــل مشــکل باشــد،  ســازمان صمــت هــم 
ــته  ــی نداش ــکل کنون ــل مش ــرای ح ــی ب ــل خاص راه ح
ــاز هــم کســی کــه تمــام دســت  اســت، در ایــن بیــن ب
ــج یــک ســالش را از دســت مــی دهــد کشــاورزانی  رن
هســتند کــه انــگار بــه دیــده نشــدن عــادت کــرده انــد. 
ــچ  ــه هی ــتند ک ــی هس ــران محصول ــه نگ ــاورزانی ک کش
مشــتری ای نــدارد، بســیاری از کشــاورزان کــه نگرانــی 
ــرم  ــا گ ــد: ب ــد ، مــی گوین ــل کردن ــا منتق ــه م خــود را ب
تــر شــدن هــوا محصــول چنــد برابــر شــده و در نتیجــه 
ــش از  ــود.  پی ــی ش ــر م ــد براب ــم چن ــا ه ــرر آن ه ض
ــوب  ــاد کشــاورزی جن ــر زراعــت ســازمان جه ــن مدی ای
تنــی  هــزار   ۴50 تولیــد  پیش بینــی  از  نیــز  کرمــان 
ــر داد  ــان خب ــی کرم ــتان جنوب ــت شهرس ــار در هف خی
ــطح  ــبز از س ــار س ــول خی ــزان محص ــن می ــت: ای و گف
و  می شــود  برداشــت  هکتــار  اســت.  داده  هــزار   12
ایــن منطقــه رتبــه نخســت تولیــد محصــول خیــار 
ــتگاری  ــرز رس ــاص فرام ــود اختص ــه خ ــور را ب در کش
مســتعد  مناطــق  جملــه  از  جنــوب کرمــان  افــزود: 
ــه  ــن، ب ــی رود و ای ــه شــمار م ــار در کشــور ب ــد خی تولی
دلیــل وجــود شــرایط اقلیمــی مســاعد بــوده لــذا ایــن 
ــل  ــاه از فص ــن م ــا در دومی ــده ت ــب ش ــرایط موج ش
ــه  ــن منطق ــه ای در ای ــول گلخان ــت محص ــز برداش پایی
ــو خیــار ســبز  ــه تولیــد هــر کیل انجــام شــود. وی هزین
ــرد و  ــالم ک ــان اع ــزار و 500 توم ــک ه ــه ای را ی گلخان
گفــت: کشــاورز بایــد هــر کیلــو خیــار ســبز خــود 
ــروش  ــه ف ــان ب ــزار و 800 توم ــک ه ــت ی ــه قیم را ب
ــه اقتصــادی داشــته باشد.رســتگاری  ــا توجی برســاند ت
ــی  ــبز تونل ــار س ــو خی ــر کیل ــد ه ــه تولی ــزود: هزین اف
ــرای  ــول ب ــن محص ــذا ای ــوده ل ــان ب ــا 800 توم ۷00 ت
 200 داشــتن توجیــه اقتصــادی بایــد یــک هــزار و 
تومــان بــه فــروش برســد. گفتنــی اســت کــه مشــتری 
ــدارد.  ــود ن ــم وج ــت ه ــل قیم ــن حداق ــرای همی ای ب

دکتر حمزه نماینده پنج شهرستان جنوبی در 
مجلس در مورد مشکل خیارکاران جنوب به 
کاغذ وطن گفت:من  پیش تر، هم با وزیر 

کشاورزی وهم  با وزیر صنعت و معدن درباره 
این مشکل صحبت کردم، مشکل از داخل 

کشور نیست، صادرات عمده ما برای کشورعراق 
بوده است که امسال  جلوی وارداتش را گرفته 

است.البته وزیر می گوید: صادرات ما باز است و 
ما هیچ مشکلی نداریم  اما چیزی که مشخص 
است، خیار تولیدی  جنوب در صادرات مشکل 

دارد، امسال هم تولید آنقدر زیاد است که 
بازار داخلی دیگر جوابگو نیستند و خیار هم 

جزء محصوالتی نیست که بتوان آن را خرید 
تضمینی کرد به همین دلیل این موضوع یک 

معضل شده است ما مشکل را مطرح کرده 
ایم، ببینیم مقامات مسوول چه تصمیمی 

برایش می گیرند، صحبت هایی شده که تعاون 
روستایی با یک قیمت توافقی و مبلغی کمی 

باالتر از قیمتی که دالل ها می خرند، محصول را 
بخرد که کشاورزان این اندازه ضرر نکند. 

دکتر حمزه نماینده پنج شهرستان جنوبی در مجلس: پیگیر خرید توافقی خیار جنوب توسط تعاون روستایی به مبلغی بیش از قیمت 
دالالن هستیم 

خیارهایی که سنگ فرش خیابان های جنوب شدند

دکتـر حمـزه نماینـده پنـج شهرسـتان جنوبـی در مجلـس در مـورد مشـکل خیـارکاران جنـوب بـه کاغـذ وطـن 
گفت:مـن  پیـش تـر، هـم بـا وزیر کشـاورزی وهم  بـا وزیر صنعـت و معـدن درباره این مشـکل صحبـت کردم، 
مشـکل از داخـل کشـور نیسـت، صـادرات عمـده ما برای کشـورعراق بوده اسـت کـه امسـال  جلـوی وارداتش را 
گرفتـه اسـت.البته وزیـر مـی گویـد: صـادرات مـا باز اسـت و مـا هیـچ مشـکلی نداریم  امـا چیزی که مشـخص 
اسـت، خیـار تولیـدی  جنـوب در صادرات مشـکل دارد، امسـال هم تولیـد آنقدر زیاد اسـت که بـازار داخلی دیگر 
جوابگـو نیسـتند و خیـار هـم جـزء محصوالتی نیسـت کـه بتـوان آن را خریـد تضمینی کـرد به همیـن دلیل این 
موضـوع یـک معضل شـده اسـت ما مشـکل را مطـرح کرده ایـم، ببینیـم مقامات مسـوول چه تصمیمـی برایش 
مـی گیرنـد، صحبـت هایـی شـده که تعـاون روسـتایی با یـک قیمـت توافقی و مبلغـی کمـی باالتـر از قیمتی که 

دالل هـا مـی خرنـد، محصـول را بخـرد که کشـاورزان ایـن اندازه ضـرر نکند.

برنامـه  بایـد  کـه  داشـت  کیـد  تـا  مروجـی 
محصـوالت  کشـت  بـرای  دقیقـی  ریـزی 
وجـود داشـته باشـد تـا مشـکلی که امسـال 
بـرای خیـار اتفـاق افتـاده سـال دیگـر بـرای 
جهـاد  بایـد  ندهـد،  رخ  دیگـری  محصـول 
عهـده  بـر  را  امـر  ایـن  مدیریـت  کشـاورزی 
ظرفیـت  اسـاس  بـر  را  کشـاورزان  و  بگیـرد 
هـای منطقـه  بـه سـمت کشـت محصـوالت 
متنـوع سـوق دهـد. رییـس صمـت جنـوب  
امسـال  مشـکالت  دالیـل  از  یکـی  هـم 
بـازار  دالالن  رفتـار  را  جنـوب  کشـاورزان 

دانـد. مـی  کشـاورزی   محصـوالت 

نجمه سعیدی
دبیر تحریریه/کاغذ  وطن
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گار
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خب
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عک

اگهی حصر وراثت 
پرویـز  خواهـان  تقدیمـی  دادخواسـت  خصـوص  در  احترامـا 
بنـی اسـدی بـه خواسـته حصروراثـت توضیـح داده شـادروان 
علـی بنـی اسـدی فرزنـد حسـین بـه ش ش5369۴569۷6 در تاریـخ 
از  عبارتنـد  فـوق  حیـن  ووارث  نمـوده  فـوت  1396/۷/26درجیرفـت  
:1- پرویـز بنـی اسـدی فرزنـد علـی  2- بهروزبنـی اسـدی فرزنـد علـی  
3- بهـزاد بنـی اسـدی فرزنـد علـی  ۴- محمـد امیـن بنـی اسـدی فرزند 
علـی  5- سـیروس بنـی اسـدی فرزنـد علـی )فرزنـدان پسـر متوفـی ( 
6- بهنازبنـی اسـدی فرزنـد علـی  ۷- فاطمـه بنـی اسـدی فرزنـد علـی 
)فرزنـدان دختـر متوفـی ( 8- جانـی سـهرابی فـرد  فرزند نـادر 9- مهناز 
ببـر بیـان تمبـت عزیـزی فرزنـد حسـین )همسـران دائمی متوفـی (  10- 
امنـه بنـی اسـدی فرزنـد مشـهدی عوض )مـادر متوفـی ( لـذا مراتب یک 
االنتشـار محلـی آگهـی میشـود چنانچـه کسـی  نوبـت در روزنامـه کثیـر 
اعتـراض دارد یـا وصیـت نامـه ازمتوفـی نـزد اشـخاص باشـد یـک مـاه از 

نشـر آگهـی بـه دادگاه تقدیـم دارد واال گواهـی صـادر خواهـد شـد .
 رئیس شوراحل اختالف شماره دو –بهروز عربی –م الف :814

آگهی حصر وراثت-قلعه گنج  
بشـرح  شناسـنامه--  دارای  فرزندحسـین  راهـگل  رضـا  اقـای 
دادخوسـت شـماره98099838881006۷۴مورخ 98/11/25 توضیح 
داده شـادروان حکیمـه ازادی خالـص فرزنـد  --- بشناسـنامه --- در تاریـخ 
-- در شـهر --- فـوت شـده و وراثـت منحصـر حیـن الفـوت وی عبارتنـد/ 

عبارتسـت از: 
1-بلقیس راه گل فرزند حسین به شماره ملی 316032۷12۴ فرزند متوفی 

2-معصومه راه گل فرزند حسین به شماره ملی 31602۴9883 فرزند متوفی
3-شمسی راه گل فرزند حسین به شماره ملی 31602۴3۴19 فرزند متوفی

۴-راضیه راه گل فرزند حسین به شماره ملی 31500۷1۷39 فرزند متوفی
5-رضا راه گل فرزند حسین به شماره ملی 3161202260 فرزند متوفی

6-کلثوم راه گل فرزند حسین به شماره ملی 31602۴3۴00 فرزند متوفی
۷-زهرا راه گل فرزند حسین به شماره ملی 31602۴9891 فرزند متوفی

8-بلقیس راه گل فرزند حسین به شماره ملی 31560۴23999 فرزند متوفی
9-فاطمه راه گل فرزند حسـین به شـماره ملی 31602۴1521 فرزند متوفی10-

اسـیه راه گل فرزنـد حسـین به شـماره ملـی 315028892۴ فرزنـد متوفی  لذا 
مراتـب یـک نوبت در روزنامه های کثیر االنتشـار محلی آگهی می شـود چنانچه 
کسـی اعتـراض دارد یـا وصیـت نامـه ای از متوفـی نزد اشـخاصی باشـد ظرف 
مـدت یـک مـاه از نشـر آگهی به شـورای حـل اختـالف تقدیـم دارد و اال گواهی 
صـادر خواهـد شـد و وصیـت نامـه ای جز رسـمی و سـری که بعـد از این موعد 

ابراز شـود از درجه اعتبار سـاقط اسـت. 
دفتر  شورای حل اختالف شماره یک شهرستان قلعه گنج 

آگهی فقدان سند مالکیت
چـون اقـای عـزت هللا رضایی مالک ششـدانگ پـالک ۴65۷فرعی 
از ۷05-اصلـی واقـع در بخش۴5کرمـان بـا ارائـه دو بـرگ شـهادت 
شـهود تصدیـق شـده ادعا واعـالم نمـوده اصل سـند مالکیت پـالک اخیرالذکر 
کـه قبـال ذیـل ثبـت 15350صفحـه 18۷دفتر93 امـالک محلی جیرفـت صادر 
وتسـلیم شـده اسـت بعلـت جابجـای مفقـود گردیـده واز ایـن اداره تقاضـای 
صدورسـند مالکیـت المثنی پـالک فـوق را نموده لذا بنـا به درخواسـت نامبرده 
وبرحسـب دسـتورتبصره یـک مـاده 120آیین نامـه – قانون ثبت مراتـب در یک 
نوبـت آگهـی میگـردد تـا چنانچه شـخص یا اشـخاصی مدعـی انجـام معامله 
نسـبت بـه ملـک مرقوم ویـا وجود اصل سـند مالکیت مـورد ادعا نـزد خود می 
باشـند از تاریـخ انتشـار آگهـی )یـک نوبت اسـت (ظـرف مـدت 10روز مراتب را 
بـا ارائـه اصـل سـند مالکیت یا سـند معامله کتبـا بـه اداره ثبت اسـناد وامالک 
شهرسـتان جیرفـت اعالم نمایند بدیهی اسـت پـس از انقضای مهلـت مقرر در 
آگهـی )10روز(هیچگونـه ادعایـی از هیچکـس مسـموع نخواهد بود وایـن اداره 
وفـق ضوابـط و مقـررات نسـبت بـه صـدور سـند مالکیـت المثنـی بنـام مالک 

اقـدام خواهد نمـود /.
جواد فاریابی -رئیس ثبت اسناد امالک جیرفت. م الف :646

آگهی حصر وراثت-قلعه گنج 
خانم فاطمه قنبری پور فرزند رحیم دارای شناسـنامه 3150188۴0۷ 
بشـرح دادخوسـت شـماره 9809983888100691 مـورخ 98/11/1۴ 
توضیـح داده شـادروان اقـای مختـار خالقی فرزنـد  میرک بشناسـنامه 162 در 
تاریـخ   139۷/10/19 در شـهر قلعـه گنـج فـوت شـده و وراثـت منحصـر حیـن 

الفـوت وی عبارتند/ عبارتسـت از: 
1-سینا خالقی به شماره ملی 69802۷5۷۷1 فرزند متوفی 

2- سارینات خالقی به شماره ملی 6980223518 فرزند متوفی
3-فاطمه قنبری پور به شماره ملی 3150188۴0۷ همسرمتوفی 

۴- در بـی بـی خالصـی بـه شـماره ملـی 3160350۴95مـادر متوفـی 
لـذا مراتـب یـک نوبـت در روزنامـه هـای کثیـر االنتشـار محلـی آگهـی 
مـی شـود چنانچـه کسـی اعتـراض دارد یـا وصیـت نامـه ای از متوفـی 
نـزد اشـخاصی باشـد ظـرف مـدت یـک مـاه از نشـر آگهـی بـه شـورای 
اال گواهـی صـادر خواهـد شـد و وصیـت  و  دارد  تقدیـم  اختـالف  حـل 
نامـه ای جـز رسـمی و سـری کـه بعـد از ایـن موعـد ابراز شـود از درجه 

اعتبـار سـاقط اسـت.
 دفتر  شورای حل اختالف شماره یک شهرستان قلعه گنج 

اگهی حصر وراثت 
احترامـا در خصـوص دادخواسـت تقدیمی خواهـان درگوش طایفه 
سـنجری فرزنـد دادعلـی بـه خواسـته حصروراثـت توضیـح داده 
شـادروان یوسف طایفه سـنجری فرزند درگوش به ش ش5360200626متولد 
13۷۴/09/26صـادر از رودبـار جنـوب کـه نسـبت پسـری بـا اینجانـب دارد بـه 
تاریـخ 1398/2/2۴دراخریـن اقامتـگاه خـود  فـوت نمـوده ووارث حیـن فـوق 
عبارتنـد از :1-در گـوش طایفـه سـنجری فرزنـد دادعلـی به شـماره شناسـنامه 
متوفـی  3209۷6620۷)پـدر  ملـی  شـماره  1333/۴/۷شمسـی  108متولـد 
(2- نـور بـی بـی شـه ولـی برمیـر ابـادی فرزنـد مهـراب به شـماره شناسـنامه 
305متولـد 13۴3شمسـی شـماره ملـی 6059۷۷3958)مـادر متوفـی (3- 
خانم شـهربان اسـدنیا فرزند اعظم به شـماره شناسـنامه 5360225۷18متولد 
13۷۷/10/1۴شمسـی )همسـر متوفـی (لذا مراتـب یک نوبـت در روزنامه کثیر 
االنتشـار محلـی آگهـی میشـود چنانچـه کسـی اعتـراض دارد یـا وصیـت نامه 
ازمتوفـی نزد اشـخاص باشـد یـک ماه از نشـر آگهی بـه دادگاه تقدیـم دارد واال 

گواهـی صـادر خواهد شـد .
 رئیس شوراحل اختالف شماره –حسین کوهستانی –م الف :813

آگهی حصر وراثت-قلعه گنج  
فرزنـد  نیـا  الدینـی  شـمس  محمـد  اقـای 
دادخوسـت  شناسنامه15بشـرح  دارای  پـردل 
شـادروان  داده  توضیـح   98/11/1۴ شـماره9809983888100689مورخ 
اقـای پـردل شـمس الدینی نیـا  فرزنـد  --- بشناسـنامه 53۴ در تاریخ   
1398/2/25 در شـهر کرمـان فـوت شـده و وراثـت منحصـر حیـن الفـوت 

از:  عبارتسـت  عبارتنـد/  وی 
1-شمس الدین شمس الدینی نیا به شماره ملی 3160۴98565فرزندمتوفی 

2- افریده شمس الدینی نیا به شماره ملی 3160۴985۷3فرزندمتوفی
3- علی  شمس الدینی نیا به شماره ملی 3160510352فرزندمتوفی
۴- نیره شمس الدینی نیا به شماره ملی 3160515516فرزندمتوفی

5- معصومه شمس الدینی نیا به شماره ملی 31610۴۷۷53فرزندمتوفی
6- محمد شمس الدینی نیا به شماره ملی 31610۴9632فرزندمتوفی
۷- یاسر شمس الدینی نیا به شماره ملی 31610528۷0فرزندمتوفی

8- یعقوب شمس الدینی نیا به شماره ملی 3161055233فرزندمتوفی 
9- اسـیه جـام گوهری  به شـماره ملـی 31610۴8۴۴1فرزندمتوفـی لذا مراتب 
یک نوبت در روزنامه های کثیر االنتشـار محلی آگهی می شـود چنانچه کسـی 
اعتراض دارد یا وصیت نامه ای از متوفی نزد اشـخاصی باشـد ظرف مدت یک 
مـاه از نشـر آگهـی به شـورای حل اختالف تقدیـم دارد و اال گواهـی صادر خواهد 
شـد و وصیـت نامـه ای جـز رسـمی و سـری که بعـد از این موعـد ابراز شـود از 

درجه اعتبار سـاقط اسـت. 
دفتر  شورای حل اختالف شماره شهرستان قلعه گنج 

زنگ آب در دبستان دخترانه مجتهده 
امین شهر کرمان نواخته شد

جانشین اطالعات نیروی انتظامی 
عنبرآباد شهید شد

بـه منظور ترویـج فرهنگ صرفـه جویی و اسـتفاده 
بهینـه از آب،زنـگ آب بـا شـعار »نجـات آب نجات 
زندگـی« بـه صـورت نمادیـن در دبسـتان دخترانـه 

مجتهـده امین شـهر کرمـان نواخته شـد.
حسـین غفـاری مدیر روابـط عمومی شـرکت آب و 
فاضـالب اسـتان کرمـان گفت: پیـام نواختـن زنگ 
آن در مـدارس ،مصـرف بهینـه آب اسـت که با توجه 
بـه تعـداد زیـاد دانـش  آمـوزان و اولیای مـدارس و 
خانواده هـای آنهـا، جمعیـت بزرگـی را بـه عنـوان 

مخاطـب پیـام در بـر می گیرد.
وی بـا اشـاره بـه اینکه یکـی از اهداف برگـزاری این 
برنامـه، آمـوزش مدیریت مصـرف آب و روش های 
بهینـه مصرف بـه دانش آمـوزان و همچنین افزایش 
شـناخت آن هـا از وضعیت منابع آب اسـتان اسـت 
گفـت : قصـد داریـم با برگزاری این مراسـم سـطح 
آگاهـی کـودکان را در ارتبـاط بـا نقـش و اهمیت آب 
در زندگـی افزایـش دهیـم و آن هـا را بـا مفاهیـم 
صرفه جویـی و اصـالح الگـوی مصـرف آب بیشـتر 

آشـنا کنیم.
مدیـر روابـط عمومی شـرکت آبفا اسـتان کرمـان در 
ادامـه عنوان کرد: هـدف از  آموزش  فرهنگ صحیح 

آب در میـان دانـش آمـوزان  و نیـز اجـرای برنامـه 
زنـگ آب انتقـال فرهنگ صرفه جویـی بین دانش 
آمـوزان و  بدنبـال آن دیگـر افراد جامعه اسـت  چرا 
کـه  صرفه جویی در آب و درسـت مصـرف کردن آن 
از اهمیـت وضـرورت خاصی برخـوردار اسـت و باید 
ایـن موضوع حیاتـی در طول سـالهای آموزش مورد 

توجه قـرار گیرد. 
وی در ادامـه بـا بیـان ایـن مطلـب کـه اجـرای ایـن 
برنامـه بـه صـورت مسـتمر و در شهرسـتان هـای 
مختلف اسـتان اجرا می شـود ،افـزود : قصد داریم 
بـا برگـزاری این جشـنواره سـطح آگاهی کـودکان را 
در ارتبـاط بـا نقش و اهمیـت آب در زندگی افزایش 
دهیـم و آن هـا را بـا مفاهیـم صرفه جویـی و اصالح 

الگـوی مصرف آب بیشـتر آشـنا کنیم.
شـایان ذکر اسـت در این مراسـم که دوتن از مدیران 
مدیریـت آبفا شهرسـتان کرمان نیز حضور داشـتند، 
برپایی نمایشـگاه  نقاشـی، اجرای مقاله و شـعر در 
رابطـه بـا موضـوع آب توسـط دانـش آموزان،اهـداء 
جوایـز و کتـاب بـا موضـوع صرفه جویـی در مصرف 
آب بـه دانـش آمـوزان از دیگـر برنامـه هـای مهیج 

ایـن مراسـم بود .

شهرسـتان  تامیـن  شـورای  رئیـس   - ایرنـا   
عنبرآبـاد از شـهادت جانشـین اطالعـات نیروی 
و گفـت:  داد  خبـر  شهرسـتان  ایـن  انتظامـی 
سـتوان یکـم حمید ریاحـی در درگیری بـا افراد 

مسـلح بـه شـهادت رسـید.
محمـود رئیسـی شـامگاه پنجشـنبه در گفـت و 
گـو بـا خبرنـگار ایرنا ضمن تسـلیت بـه خانواده 
ایـن شـهید، افـزود: سـتوان یکم حمیـد ریاحی 
بـه شـهادت  در درگیـری روسـتای مختارآبـاد 

نایل شـد.
تامیـن  شـورای  نشسـت  تشـکیل  از  وی 
تمـام  و گفـت:  داد  خبـر  عنبرابـاد  شهرسـتان 
تـالش خـود را بـرای دسـتگیری قاتـل انجـام 

دهیـم. مـی 
متعاقبـا  بعـدی  اطالعـات  داشـت:  اظهـار  وی 

اعـالم خواهـد شـد.
شهرسـتان عنبـر آبـاد در جنـوب اسـتان کرمـان 

قـرار دارد.
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 ای

س:
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شعرخوانی           

آدم به  تنهایی نباید  مبتال   باشد
وقتی نمی داند نهارش را کجا باشد

یک وقت هایی طعم خوب زندگی این است
موی زنی در بین بشقاب غذا باشد
زیباست اینکه نق زدنهای زنی بین

فینال جام حذفی ایتالیا باشد
قرمز ترین ماجرای در خیابان ها
شاید خرید نیم کیلو لوبیا باشد

باید برای شال و دامن های رنگی نیز
بین کت و شلوار های تیره جا باشد

یک وقت هایی آدمی باید دو تا باشد
یک وقت های آدمی باید دو تا باشد

شاعر : علی اسدی

  در اینستاگرام چه خبر

  در اینستاگرام چه خبر

فیلم سریع و خشن
- طبیعت انسان ها اینه که همه دروغ میگن، 

فقط  در مورد چیزهای مختلف

دیالوگ

عکس نوشت

من به تو دلباختم
زیرا که زخم های تو

شبیه زخم های من بود
ِاجه  آیهان

عکس: 
پگاه قدیری

صنایع

نمد مالی

کتاب 
»یادداشت های پنج ساله«

نمـد نوعـی بافتـه سـنتی زیرانـدازی اسـت کـه بـا پشـم 
تولیـد می شـود و در فرانسـه بـه آن فوتـر می گوینـد. نمـد 
را نمـی بافنـد بلکـه بـا ایجـاد فشـار و رطوبـت و حـرارت، 

پشـمی می شـوند. الیـاف  درهم رفتـن  موجـب 

»یادداشـت هـای پنـج سـاله« رمـان نیسـت، مجموعـه 
داسـتان هـم نیسـت بلکـه مجموعـه ای اسـت خواندنـی 
از نوشـته هـا و یادداشـت هـای مارکـز دربـاره موضوعـات 

مختلـف.

معرفی 

معرفی   مرمت دوباره حمام باغ لـله در سال 99 
 به گفته شهردار کرمان، بازسازی غیر اصولی به حمام باغ لـله آسیب زده و این بنا باید از اول مرمت شود

ـــی گردشـــگری  ـــن الملل ـــا شـــروع نمایشـــگاه بی ب

ـــان در  ـــهرداری کرم ـــور ش ـــاهد حض ـــران ش در ته

کنـــار میـــراث فرهنگـــی، گردشـــگری و صنایـــع 

ــگاه  ــن نمایشـ ــان در ایـ ــتان کرمـ ــتی اسـ دسـ

ـــم. بودی

ـــگاه  ـــن نمایش ـــیه ای ـــم زاده در حاش ـــران عال مه

در رابطـــه بـــا حضـــور شـــهرداری بـــه »کرمـــان 

ــاد  ــه اعتقـ ــه اینکـ ــه بـ ــا توجـ ــت: بـ ــو« گفـ نـ

ــه  ــد بـ ــی توانـ ــگری مـ ــق گردشـ ــم، رونـ داریـ

ــگاه  ــد در نمایشـ ــز کمـــک کنـ ــهر نیـ ــق شـ رونـ

ــم. ــرکت کردیـ ــران شـ ــگری تهـ گردشـ

حضـــور  معتقـــدم کـــه  مـــن  افـــزود:  وی 

شـــهرداری در کنـــار ســـایر دســـتگاه هـــای 

فعـــال در ایـــن حـــوزه ماننـــد اداره کل میـــراث 

فرهنگـــی و ســـایر نهـــاد هـــا ضـــرورت دارد 

عنـــوان  بـــه  را  همـــکاری  نهایـــت  بایـــد  و 

شـــهرداری مرکـــز اســـتان داشـــته باشـــیم تـــا 

ــه  ــی جاذبـ ــا معرفـ ــگر را بـ ــه ورود گردشـ زمینـ

ــم و  ــت، اقلیـ ــی، صنعـ ــی، طبیعـ ــای تاریخـ هـ

کشـــاورزی اســـتان را فراهـــم کنیـــم.

عالـــم زاده عنـــوان کـــرد: بـــه همیـــن منظـــور 

ـــه و در  ـــه ای را گرفت ـــز غرف ـــان نی شـــهرداری کرم

ـــه  ـــی عالق ـــای خصوص ـــش ه ـــایر بخ ـــار س اختی

ـــت. ـــرار داده اس ـــکاری ق ـــه هم ـــد ب من

مرمـــت حمام باغ له له در بودجه 
ســـال 99 شهرداری لحاظ شده است

ـــی  ـــار تاریخ ـــدادی از آث ـــه تع ـــه اینک ـــه ب ـــا توج ب

ـــتند و  ـــهرداری هس ـــک ش ـــت تمل ـــان تح در کرم

ـــم  ـــوند از عال ـــظ ش ـــاد حف ـــن نه ـــط ای ـــد توس بای

ـــه  ـــهرداری و اینک ـــوه کار ش ـــوص نح زاده در خص

ـــن کار خـــوب انجـــام  ـــده مـــی شـــود گاهـــی ای دی

ـــد از  ـــه بع ـــم ک ـــی بینی ـــال م ـــور مث ـــده و بط نش

ـــوز آب  ـــا هن ـــی ه ـــه از بارندگ ـــک هفت ـــت ی گذش

ـــه  ـــاغ ل ـــام ب ـــد حم ـــی مانن ـــای تاریخ ـــر روی بن ب

ـــیدیم. ـــد پرس ـــی مان ـــه م ل

شـــهردار کرمـــان در پاســـخ گفـــت: متاســـفانه 

غیـــر  اقدامـــی  شـــهرداری  قبـــل  دوره  در 

ـــده و  ـــام ش ـــا انج ـــن بن ـــر روی ای ـــی ب کارشناس

ـــی  ـــا یعن ـــی بن ـــد اصل ـــرای تهدی ـــه ب ـــدون اینک ب

آب هـــای زیـــر ســـطحی تدبیـــری لحـــاظ 

ــد. ــت آن زده انـ ــه مرمـ ــت بـ ــود، دسـ شـ

ــی  ــی بخشـ ــن کار حتـ ــا ایـ ــه داد: بـ وی ادامـ

ـــده  ـــیب دی ـــاره آس ـــده دوب ـــت ش ـــه مرم ـــم ک ه

و بایـــد از اول مرمـــت شـــود.

ـــن  ـــهرداری در ای ـــه ش ـــرد ک ـــان ک ـــم زاده بی عال

ـــن  ـــاوره گرفت ـــا مش ـــت ب ـــرده اس ـــعی ک دوره س

از افـــراد کارشـــناس در بخـــش هـــای زمیـــن 

ـــی  ـــای غیرکارشناس ـــت از کاره ـــی و مرم شناس

ـــد. دوری کن

وی افـــزود: یکـــی از اقداماتـــی کـــه مـــی 

ـــا  ـــن بن ـــدن ای ـــم، برگردان ـــام دهی ـــم انج خواهی

بـــه کارایـــی اصلـــی آن یعنـــی همـــان حمـــام 

اســـت.

شـــهردار کرمـــان بـــه صراحـــت گفـــت: در 

حـــوزه مرمـــت بناهـــا، متاســـفانه  کارهـــا 

ـــد  ـــا بع ـــکاران م ـــده و هم ـــام ش ـــه ای انج عجل

ـــان  ـــا زم ـــد، ام ـــرده ان ـــر ک ـــع خط ـــد رف از بازدی

ــا  ــده بـ ــال آینـ ــم در سـ ــرد و امدواریـ ــی بـ مـ

همـــکاری پیمانـــکاران و بخـــش خصوصـــی و 

یـــا در قالـــب قـــرارداد مشـــارکتی کار مرمـــت 

حمـــام را تمـــام کنیـــم.

ـــته  ـــال گذش ـــه س ـــا اینک ـــه ب ـــم زاده در رابط عال

هـــم همیـــن قـــول از طـــرف شـــهرداری داده 

ـــا  ـــت ام ـــت اس ـــرد: درس ـــار ک ـــود، اظه ـــده ب ش

مـــا قبـــل از مشـــاوره فکـــر مـــی کردیـــم کار از 

ـــت در  ـــر اس ـــت ت ـــت راح ـــه هس ـــزی ک ـــن چی ای

صورتـــی کـــه بعـــد از آن فهیدیـــم کـــه قضیـــه 

پیچیـــده تـــر اســـت.

ـــق  ـــتیم طب ـــی خواس ـــا م ـــر م ـــه داد: اگ وی ادام

وعـــده ای کـــه داده بودیـــم عمـــل کنیـــم بایـــد 

یـــک کار غیـــر کارشانســـی دیگـــر انجـــام مـــی 

دادیـــم، امـــا ترجیـــح دادیـــم، وقتـــی شـــروع 

ـــی  ـــوع را بررس ـــب موض ـــه جوان ـــه از هم ـــم ک کنی

ـــیم. ـــرده باش ک

وی اضافـــه کـــرد: تخلیـــه آب هـــای زیـــر ســـطحی 

بایـــد از طریـــق سیســـتم فاضـــالب دفـــن شـــود و 

ـــرکت آب  ـــا ش ـــکاری ب ـــا هم ـــن کار قطع ـــرای ای ب

ـــکاری  ـــی هم ـــن یعن ـــت و ای ـــالب الزم اس و فاض

بیـــن بخشـــی بایـــد باشـــد کـــه کارهایـــش در 

ـــت. ـــام اس ـــال انج ح

ـــا در  ـــن بن ـــت ای ـــت: مرم ـــر گف ـــم زاده در آخ عال

ـــده  ـــاظ ش ـــهرداری لح ـــده ش ـــال آین ـــه س بودج

ـــود. ـــی ش ـــام م ـــا انج ـــت و حتم اس

گزارش
کرمان نو

         در توییتر چه می گویند؟
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باغ فتح آباد
باغ عمارت بیگلربیگی )فتح آباد( است که 

قدمت آن به دوره ی قاجار بر می گردد و در 
فاصله ی 25 کیلومتری شهر کرمان واقع در 

روستای اختیارآباد واقع گردیده است.

جاذبه

عالـم زاده بیان کـرد که شـهرداری در این دوره 
سـعی کـرده اسـت بـا مشـاوره گرفتـن از افراد 
کارشـناس در بخـش هـای زمیـن شناسـی و 

مرمـت از کارهـای غیرکارشناسـی دوری کنـد.
وی افـزود: یکـی از اقداماتـی که مـی خواهیم 
انجـام دهیـم، برگردانـدن ایـن بنـا بـه کارایی 

اصلـی آن یعنـی همـان حمام اسـت.
شـهردار کرمـان بـه صراحـت گفـت: در حـوزه 
مرمـت بناها، متاسـفانه  کارها عجلـه ای انجام 
شـده و همـکاران مـا بعـد از بازدیـد رفـع خطر 
کـرده انـد، امـا زمـان مـی بـرد و امدواریم در 
سـال آینـده بـا همـکاری پیمانـکاران و بخش 
خصوصـی و یا در قالـب قرارداد مشـارکتی کار 

مرمـت حمـام را تمـام کنیم.


