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ما را در تلگرام دنبال کنید

تومــان  500 قیمــت              1399 تیــر   17 سه شــنبه         774 پیاپــی  شــماره  چهــارم           ســال 

زمین مسکن فرهنگیان 
روی هوا

کاروانسرای گنجعلیخان کاروانسرای گنجعلیخان 
در مسیر جهانی شدندر مسیر جهانی شدن

خطر کمبود تخت 
بیمارستانی در استان  

بیش از 100 بستری 
در یک روز

بنا بر گزارش دانشگاه علوم پزشکی کرمان در 24 ساعت 
گذشته، در سراسر اســتان تعداد موارد بستری شده به 
دلیل ابتال به کرونا به 109 نفر رســید که در بیمارستان 
های تحت پوشش دانشــگاه های علوم پزشکی سراسر 
استان بستری هســتند که به تفکیک ،50 نفر در حوزه 
دانشــگاه علوم پزشــکی کرمان، 41 نفر دانشگاه علوم 
پزشکی جیرفت، ، 13 نفر دانشگاه علوم پزشکی سیرجان 
،4 نفر در حوزه دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان و 1 نفر 
دانشگاه علوم پزشکی بم حضور دارند و همچنین در 24 
ساعت گذشته 7فوت شده به دلیل کرونا در استان گزارش 
شده که در شهرستان های تحت پوشش دانشگاه علوم 

پزشکی کرمان فوت شده اند.

*با زمین پیشنهادی برای طرح مسکن فرهنگیان در شهر کرمان به دلیل مشکالت زیر ساختی 
مخالفت شده است 

*موسوی آیت اللهی معاون استاندار: فراهم سازی زیرساخت ها  برای زمین های اطراف کرمان 
مقرون به صرفه نیست

۲۷ میلیارد دالر ارز حاصل از صادرات 
به اقتصاد کشور بازنگشت 

قاچاق انسان جاده های 
استان را نا امن کرده است

المپیاد ورزش محله ای 
در شهر کرمان برگزار می شود

 پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه 27 میلیارد 
دالر ارز حاصل از صادرات به چرخه اصلی اقتصاد کشور بازنگشت، گفت:  برای 

صادرکنندگان تا پایان تیر ماه ضرب االجل تعیین شد

حمید شمس الدینی مدیرکل امنیتی استان کرمان 
گفت: قاچاق سوخت و انسان باعث ایجاد ناامنی در 
جاده های استان کرمان شده و کرمان محل عبور 

خودروهای غیرمجاز است. وی با بیان اینکه استان 
کرمان به واسطه اقدمات نیروهای نظامی و انتظامی 

استان در بحث مبارزه با قاچاق مواد مخدر در کشور جزو 
استان های برتر است گفت: متاسفانه کرمان محل عبور 

خودروهای حامل افراد غیرمجاز است.

شورای شهر کرمان ضمن تصویب دستورالعمل ورزش 
شهروندی، با برگزاری المپیاد ورزش محله ای در شهر 

کرمان نیز موافقت کرد. این المپیاد قرار است در هشت 
رشته ی ورزشی برگزار شود و نیمی از شرکت کنندگان 

آن نیز زنان خواهند بود. بنا به گفته ی محمد جهانشاهی، 
معاون شهردار، پیش بینی می کنند بین پنج تا 10 هزار نفر 

از شهروندان کرمانی در این المپیاد شرکت کنند. البته 
برگزاری آن طی امسال، به وضعیت کرونا در استان 

بستگی دارد.

خرید تضمینی ۱۹۸ هزار تن گندم 
3در استان کرمان ۱ ۲ ۲

۲

3

۲

حمام از یاد رفتۀ میرزا 
اسماعیل وزیر!

محمد لطیف کار
یادداشت مهمان

 اگر یک بار میدان زیبای ارگ کرمان دیده 
باشید، در غرب میدان، احتماال تابلوی 
کهنه ی »گرمابه میرزا اسماعیل وزیر« 
که گرد فراموشی روی آن نشسته است را 
دیده اید!ممکن است فکر کنیم این گرمابه 
مثل صدها حمام دیگر است و ارزش تاریخی 
چندانی ندارد. اما هربار که این تابلو را دیده ام 
با خود فکر کرده ام این حمام به مقتضای 
محلی که در آن احداث شده نباید یک حمام 
معمولی باشد. این  میدان هرچه باشد، مقابل 
ارگ حکومتی و توسط ابراهیم خان حدود 
دویست سال پیش بنا شده است. بنابراین 
تمام عناصری که در این میدان احداث 
شده، نباید بی حساب و کتاب باشد.اخیرا 
بنا به ضرورتی کتاب ارزشمند »کاشی کاری 
قاجاری«، تالیف محمدرضا ریاضی را مطالعه 
می کردم؛ دیدم در بخش معرفی حمام ها، 
شش حمام معرفی کرده که دو حمام آن، 
مربوط به کرمان است. حمام ابراهیم خان 
و حمام میرزا اسماعیل وزیر.چون پیشتر 
بارها در مورد حمام ابراهیم خان مطلب 
نوشته  و عکس هایی منتشر کرده ام و از 
سویی این حمام اینک از سوی یک متولی 
فرهنگ دوست، پشتیبانی می شود دیگر 
نیازی به تکرار نمی بینم تا باز هم در اهمیت 
حمام ابراهیم خان چیزی بنویسم. اما 
به نظرم در مورد حمام میرزا اسماعیل خان 
وزیر خودم را بدهکار می دانم و معتقدم 
قطعا کوتاهی کرده ایم. عجیب است گاهی 
کوه ها و بیابان ها را حفاری می کنیم تا آثار 
گذشتگان را کشف کنیم و با افتخار آن ها 
را به دنیا معرفی کنیم، اما حاال که همه چیز 
در دسترس است، امثال این  بناها در معرض 
تخریب قرار دارند به این آثار بی اعتنایی 
می کنیم!در کتاب فوق الذکر، یک تصویر 
از کاشی کاری حمام میرزا اسماعیل خان 
نشان داده شده است. زیرنویس این تصویر را 
این جا می آورم، و داوری را در مورد اهمیت 
آن، به خودتان واگذار می کنم: »در این 
حمام دو تابلو – کاشی هفت رنگ با موضوع 
هجر بال و جنگ رستم و سهراب نصب 
است. در مورد بخش های دیگر این حمام 
و ارزش تاریخی و معماری آن، چون داخل 
بنا را ندیده ام اظهار نظری نمی کنم، اما 
حاال که صحبت از حمام های کرمان پیش 
آمد دریغم می آید این نکته را ننویسم که 
به گمان من، کثرت و کیفیت حمام های 
کرمان، در جای جای این شهر یک نشانه از 
وجود زیرساخت های یک جامعه پیشرفته 
از حدود پانصد سال پیش تا کنون است. 
حمام گنجعلیخان، حمام ابراهیم خان، 
حمام ته باغ هلل، حمام میرزا اسماعیل وزیر 
و … را اگر نشانه هایی از یک فرهنگ و هنر 
بالنده و جامعه ی زنده ندانیم، در حق کرمان 

بی انصافی نکرده ایم؟!

انا لله و انا الیه راجعون

کُلُّ َنْفٍس ذاِئَقُة اْلَمْوِت ُثمَّ ِإَلْینا ُتْرَجُعوَن

پدران شهدا اسوه های استقامت و ایثارند.

ماشاهللا سهراب نژاد -مدیرعامل فوالد زرند ایرانیان

شرکت مادر تخصصی )هلدینگ( توسعه معادن 
و صنایع معدنی خاورمیانه - میدکو

آنـان از فرزنـدان خویش در راه خدمت به اسـالم و اعتالی نظـام مقدس جمهوری 
اسـالمی گذشـتند و جز رضای خدا هیچ نخواستند. 

درگذشـت مرحوم ماشـاهللا صادق زاده، پدر شـهیدان مهدی و حسـین صادق زاده، 
باعـث تالم و تاثر اسـت . 

جنـاب مهندس صـادق زاده، فرماندار محترم شهرسـتان زرند و جنـاب دکتر صادق 
زاده، مدیـرکل محتـرم بهزیسـتی اسـتان کرمـان این مصیبـت عظیم را به شـما و 
خانـواده بزرگوارتـان تسـلیت مـی گویـم و از خداوند متعـال بـرای آن مرحوم علو 

درجـات و برای شـما صبر جمیل خواسـتارم. 
باشـد کـه با تـالش در راه سـربلندی ایران اسـالمی، پاسـدار خون شـهدا و قدردان 

فـداکاری خانـواده معزز آنان باشـیم. 

درگذشـت غـم انگیـز مرحـوم ماشـاهللا صـادق زاده، پـدر بزرگـوار، صبور و 
فداکار شـهیدان واالمقام  مهدی و حسـین صادق زاده را به آقایان مهندس 
صـادق زاده، فرمانـدار محترم شهرسـتان زرنـد و دکتر صـادق زاده، مدیرکل 
محترم بهزیسـتی اسـتان کرمان و خانواده معزز ایشـان،  تسلیت و تعزیت 
گفتـه، از خداوند متعـال، رضوان الهی، علو درجـات و همجواری روح مطهر 
ایـن پـدر مؤمن و گرانقـدر با ارواح طیبـه فرزندان عزیز و حماسـه آفرینش 
را طلـب می کنیـم و برای بسـتگان و بازماندگان محترم، صبـر جمیل و اجر 

خواستاریم. جزیل 

خطر کمبود تخت بیمارستانی در استان / بیش از 100 بستری در یک روزآتش سوزی در مراتع غیر مشجر روستای هویج شهرستان بردسیر
دــر پــی وقــوع آتــش ســوزی دــر 
مراتــع غیــر مشــجر روســتای 
ــر  ــیر د ــتان بردس ــج شهرس هوی
بعداظهــر روز شــنبه ، بیــش از 
چهارهکتــار از ایــن عرصــه هــا  

طعمــه حریــق گردیــد .

اطــالع  واحــد  گــزارش  بــه 
ــی و  ــع طبیع ــاره مناب ــانی اد رس
آبخیزدــاری شهرســتان بردســیر ، 
بالفاصلــه پــس از دریافــت گزارش 
مردمــی ،  اکیپــی از ماموریــن 
ــژه حفاظــت  و جمعــی  پاســگاه وی

از کارکنــان مجموعــه ادــاری 
شهرســتان بــه منطقــه اعــزام 
گردیدــه و بــا یــاری نیروهــای 
مردمــی و پــس از تالشــی بــی 
ــه  ــق ب ــاعته موف ــه س ــه و س وقف
ــت  ــاعت بیس ــر س ــش د ــار آت مه

آنــروز گردیدنــد .
ــع  ــی رئیــس ادــاره مناب رضــا زمان
طبیعــی و آبخیزدــاری شهرســتان 
بردســیر بــا قدردانــی از همــکاران  
پــر تــالش پاســگاه ویــژه حفاظــت 
منابــع طبیعــی  و اهالــی محــل 

ــع از  ــان مان ــع آن کــه حضــور بموق
گســترش آتــش و نابودــی بیشــتر 
مراتــع گردیــد ، از همشــهریان 
درخواســت نمــود دــر صــورت 
حضــور دــر طبیعــت و روشــن 
نمودــن آتــش ، قبــل از تــرک 
ز خاموشــی کامــل آن  محــل ا

اطمینــان حاصــل نماینــد .

بنــا بــر گــزارش دانشــگاه علــوم 
24 ســاعت  در  کرمــان  پزشــکی 
گذشــته، در سراســر اســتان تعــداد 
ــال  ــل ابت ــه دلی ــده ب ــوارد بســتری ش م
ــه  ــید ک ــر رس ــه 109 نف ــا ب ــه کرون ب
ــش  ــت پوش ــای تح ــتان ه در بیمارس
دانشــگاه هــای علــوم پزشــکی سراســر 

اســتان بســتری هســتند کــه بــه 
ــگاه  ــوزه دانش ــر در ح ــک ،50 نف تفکی
علــوم پزشــکی کرمــان، 41 نفــر 
دانشــگاه علــوم پزشــکی جیرفــت، 
، 13 نفــر دانشــگاه علــوم پزشــکی 
ــگاه  ــوزه دانش ــر در ح ــیرجان ،4 نف س
علــوم پزشــکی رفســنجان و 1 نفــر 

ــور  ــم حض ــکی ب ــوم پزش ــگاه عل دانش
دارنــد و همچنیــن در 24 ســاعت 
گذشــته 7فــوت شــده بــه دلیــل 
ــه  ــده ک ــزارش ش ــتان گ ــا در اس کرون
در شهرســتان هــای تحــت پوشــش 
دانشــگاه علــوم پزشــکی کرمــان فــوت 

. ند ه ا شــد

  مدیر کل محترم
  جناب آقای عباس صادق زاده

انــدوه بــی پایانیســت غــم مــرگ پــدر ، مصیبــت وارده را بــه 
ــم   ــرض می نمایی ــلیت ع ــان تس ــواده محترمت ــما و خان ش
و از درگاه خداونــد متعــال  بــرای آن مرحــوم رحمــت و 
مغفــرت، بــرای شــما و خانــواده  صبــوری و شــکیبایی 
.ایــزد منــان قریــن رحمتــش گردانــد .  خواســتاریم 

روسای ادارات بهزیستی جنوب کرمان

 مرگ یاران همه سخت است زعزیان ، اما 
ماتمی سخت رت از مرگ پدر نیست هک نیست

به  است که  جانسوز  و  چنان سنگین  گرامیتان  پدر  درگذشت 
دشواری به باور می نشیند، ولی در برابر تقدیر حضرت پروردگار، 
به شما  را  نیست.این ماتم جانگداز  و رضا  چاره ای جز تسلیم 
وخانواده محترم تان صمیمانه تسلیت عرض نموده ، برایتان صبر 

و شکیبایی و برای آن عزیز سفرکرده علو درجات طلب می کنم.

در گذشت پدر گرامیتان را تسلیت می گوییم 
خانواده  و  شما  به  خداوند  که  امیدواریم  و 

محترمتان صبر عطا کند.
ما را در غم خود شریک بدانید.

ابوذر عطاپور فرماندار جیرفت

 روزنامه کاغذ وطن/ خدیشی

 هو الباقی

انا لله و انا الیه راجعون

جناب آقای علی صادق زاده 
 فرماندار محترم زرند 

 و مدیر کل محترم بهزیستی استان  
 آقای عباس صادق زاده 

جناب آقای 
عباس صادق زاده

 مدیر کل محترم بهزیستی استان  

استاندار کرمان: نظارت بهداشتی بر اماکن 
عمومی با جدیت دنبال می شود

استاندار کرمان با اشاره به اجباری شدن 
15 تیرماه گفت:  ز  ز ماسک ا استفاده ا
نظارت بهداشتی بر اماکن، ادارات و اصناف 
به  در این استان با جدیت دنبال می شود.
گزارش ایرنا، محمدجواد فدائی روز شنبه 
در نشست ستاد استانی مدیریت کرونا با 
ینکه تنظیم درست چک لیست  تاکید بر ا
ها مهم ترین نکته در نظارت است اظهار 
داشت : احتمال ادامه بیماری کرونا برای 
یطی  کنون در شرا مدتی وجود دارد و ا
به سر می بریم که با تعطیلی مشکل حل 
ینکه  ندار کرمان با بیان ا ستا نمی شود. ا
وایل سال  ممکن است تا پایان سال و یا ا
باشد،  داشته  دامه  ا بیماری  ین  ا ینده  آ
و  کنترل  یط  شرا ین  ا در  کرد:  تصریح 
نظارت بهترین راه حل است که عوم مردم 
ر دهند تا  ین مهم را مورد توجه قرا باید ا
ه  رئیس دانشگا نان تامین شود. سالمت آ

ین نشست  علوم پزشکی کرمان نیز در ا
با اشاره به وضعیت جنوب استان کرمان 
عمال محدودیت ها در جنوب  ر ا خواستا
استان تا پایان این هفته یا آخر تیرماه شد 
و افزود: این مهم سبب کاهش بار مراجعه 
و شیوع بیماری می شود که به طور قطع 
هد بود.حمیدرضا رشیدی  ر خوا ثیرگذا تا
ینکه مهم ترین مساله رعایت  نژاد با بیان ا
پروتکل های بهداشتی است گفت: تعطیلی 
یا وضعیت نیمه تعطیلی در برخی ادارات 
و صنوف برخی استان ها اعمال شده است.
وی با تاکید بر اینکه نحوه کنترل مراجعه 
به ادارات باید اطالع رسانی عمومی شود 
نی  نوبت بدهند زیرا محدودیت، همگا و 
است، تصریح کرد: اجباری شدن ماسک 
باید در همه مکان های شلوغ و سرپوشیده، 
پاساژها، مجتمع های تجاری و غیره اطالع 

رسانی شود.
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ناکامی سارقان ۱۵هزار میلیارد 
تومانی بانکی در سیرجان

ایرنا - دادستان عمومی و انقالب سیرجان گفت: اعضای باند حرفه ای 
سرقت شبکه ای پول از سیستم بانکی کشور که به شکلی کامال پیچیده 
قصد سرقت 15 هزار میلیارد تومان از چندین حساب کالن عمومی 
خاص در این شهر را داشتند با هوشیاری سربازان گمنام امام زمان)ع( 
شناسایی و دستگیر شدند.محسن نیک ورز روز یکشنبه در گفت و گو 
با خبرنگار ایرنا افزود: برخی اعضای این باند که از متخصصان حرفه ای 
آی تی بوده و با شبکه بانکی کشور ارتباط کاری داشتند با اقدامات فنی 
بسیار پیچیده و دقیق و از طریق هک و اختالل در سیستم بانکی قصد 
جابه جایی مبالغ کالن به خارج از کشور را داشتند که در تور اطالعاتی 
ماموران اداره اطالعات سیرجان و کرمان گرفتار شدند.وی ادامه داد: 
متهمان پرونده اهل مناطق مختلف کشور هستند و قصد سرقت قریب 
به 15 هزار میلیارد تومان را داشتند که در آخرین مرحله موفق نشدند 
زیرا  سیستم بانکی کشور به گونه ای است که در انتقال مبالغ باال به شیوه 
مرحله ای انجام می شود و در هر مرحله تایید مسئوالن بانک ضروری 
است.وی تصریح کرد :متهمان با اختالل در سیستم بانک مراحل را به 
صورت غیر مجاز طی کرده بودند اما در آخرین گام که می خواستند پول 
را از کشور خارج کنند حین عملیات در سیرجان بازداشت شدند..وی 
ادامه داد: هفت نفر در این رابطه در سیرجان دستگیر و دیگر همدستان 
آنها در شهرهای خوزستان، تهران، مشهد، کرج وآمل دستگیر شدند 
و هم اکنون 15 نفر در این رابطه در زندان سیرجان بازداشت هستند..

این مقام قضایی ضمن قدردانی از اقدام به موقع سربازان گمنام امام 
زمان)عج( تصریح کرد: یکی از متهمان اهل سیرجان است اما در زمینه 
فنی دخالتی نداشته و فقط میزبان دیگر متهمان بوده و در زمینه اسکان 
و پذیرایی با آنها همکاری می کرده است .دادستان سیرجان اضافه کرد: 
پرونده هر 15 متهم این ماجرا به اتهام اخالل در نظام پولی و بانکی کشور 

در دادگاه انقالب سیرجان در حال رسیدگی است.

کاروانسـرای  ـ  فردای کرمـان 
میراث

دوطبقـه ی گنجعلیخـان در شـهر فرهنگی
کرمـان، بازمانـده از عهـد صفـوی، 
یـک قـدم مانـده تـا ثبـت جهانـی بشـود. بنـا به 
گفته ی معاون میراث فرهنگی اسـتان، پرونده  ای 
زنجیره ای از کاروانسـراهای شاخص ایران از سوی 
وزارت خانـه تکمیـل شـده تا به یونسـکو ارسـال 
شـود و در صورت تایید، در فهرسـت آثار منحصر 
به فـرد جهانی قـرار گیرد. کرمـان هم توانسـته از 
این پرونده، سهمیه ای بگیرد. تا حاال، کاروانسرای 
گنجعلیخـان قطعـی و نـام آن، در ایـن لیسـت 
پیشـنهادی ایـران ثبت شـده اسـت. آن طـور که 
مجتبی شـفیعی می گویـد، در تالش هسـتند تا 
کاروانسـرای دیگری که در فهرج و در ناحیه  ای در 
مـرز اسـتان های کرمـان و سیستان وبلوچسـتان 
قـرار دارد را نیـز بـه ایـن پرونـده اضافـه کننـد؛ 
کاروانسـرایی که به گفتـه ی او، مدت زیـادی هم 
نیست که شناسایی شـده اسـت. کرمان، پیش از 
این نیز، بـا قنات های »گوهرریز جوپار، قاسـم آباد 
و اکبرآبـاد« و همچنیـن، بـاغ شـازده ماهـان در 
پرونده هایـی کـه به صـورت زنجیـره ای ثبـت 
یونسـکو می شـوند حضور داشته اسـت و این بار با 
این دو کاروانسـرای درون شـهری و برون شهری، 
قـرار اسـت جـای بزرگ تـری را در فهرسـت آثار 
تحت حمایت سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی 
ملل متحـد )یونسـکو( از آن خـود کنـد. پیش از 
ایـن، از اسـتان کرمـان، بیابـان لـوت، باغ شـازده 
ماهـان، ارگ بم، منظر فرهنگی روسـتای میمند، 
سـه قنات ثبـت جهانـی شـده اسـت. همچنین، 
شهرسـتان سـیرجان به عنوان اولین شهر جهانی 
گلیـم در شـورای جهانی صنایع دسـتی بـه ثبت 
رسیده اسـت.بنا به گفته ی شـفیعی، در پرونده ی 
کاروانسـراهایی که قرار اسـت بـه یونسـکو برود، 
خیلـی از اسـتان های کشـور نتوانسـته اند قـرار 
کـه  اسـت  مدنظـر  آثـاری  چـون  بگیرنـد. 
کـه  می گویـد  باشـند.او  شـاخص ترین ها 
کاروانسـرای گنجعلیخـان در دل بـازار تاریخـی 
کرمـان امـا، بـا معمـاری و تزییناتـی کـه دارد، 
همچنیـن، به دلیـل زنـده بـودن و جـاری بـودن 
فعالیت هـا در آن، توانسـته حضور خـود را قطعی 
کنـد. او در گفت وگـو بـا فردای کرمـان توضیـح 
می دهد کـه عالوه بـر ویژگی هایـی که خـود آثار 
نیاز اسـت داشـته باشـند، مستندسـازی دقیق و 

مفصلی هـم باید بـرای آن بنـا انجام گرفته باشـد 
کـه بـه گفتـه ی معـاون میراث فرهنگی اسـتان، 
برای این کاروانسـرا، دو هزار صفحه مستندسازی 
صورت گرفته است.شـفیعی همچنین، در پاسـخ 
به ایـن پرسـش فردای کرمـان کـه کاروانسـرای 
فهـرج چـه ویژگی هایـی دارد کـه در این لیسـت 
قـرارش داده ایـد؟ می گویـد کـه ایـن کاروانسـرا 
به تازگی شناسایی شد و پالن هشـت ضلعی دارد 
و در حال بررسـی بیش تر درباره ی آن هستیم.وی 
در پاسـخ بـه ایـن پرسـش کـه چـرا بـرای 
کاروانسـرای برون شـهری، از بین کاروانسـراهای 
مسـیر کرمانـ  راور کـه برخی از آن هـا پالن های 
خاصی دارند انتخاب نکردید و سـراغ کاروانسرای 
فهرج رفتید؟ می گوید که کاروانسـراهای مسـیر 
کرمـانـ  راور همه پالن مسـتطیلی دارنـد و برای 
ثبت جهانی شـدن باید آن اثر شـاخص و منحصر 

به فرد باشد.
ثبت جهانی بازار به این راحتی نیست

معـاون میراث فرهنگـی اسـتان در پاسـخ بـه 
پرسـش دیگر فردای کرمان کـه همـواره از ثبت 
جهانی بـازار گفتـه می شـود، ثبت کاروانسـرای 
گنجعلیخـان آیا به معنی بسـته شـدن پرونده ی 
بازار اسـت؟ توضیـح می دهد کـه اصـال این طور 
نیسـت، بلکه ثبت این کاروانسـرا به ثبت جهانی 
شـدن بـازار هـم کمـک می کنـد. شـفیعی در 
عین حـال یـادآور می شـود کـه بـرای تهیـه ی 
پرونـده ی بـازار، نیـاز بـه حـذف و اصـالح 

یک سـری مداخـالت اسـت و فراینـد ثبـت آن، 
سـخت گیری های خـاص خـود را دارد. ضمـن 
اینکـه در حـال حاضـر، وزارت خانـه، بیش تـر 
قصـد دارد تـا آثـار را به صـورت زنجیـره ای بـه 
یونسـکو ارسـال کند که در ایـن پرونده هـا، آثار 
بیش تری شـانس جهانی شـدن پیـدا می کنند. 
او اضافه می کند کـه بین ثبت زنجیـره ای آثار، از 
لحاظ اهمیت و ارزشـی که دارد، بـا ثبت انفرادی 
تفاوتـی نیسـت.بنا بـه گفته ی شـفیعی، بعـد از 

کاروانسـراها، وزارت  میراث فرهنگی قصد دارد با 
پرونـده ی زنجیره ای حمـام ایرانی را به یونسـکو 
ارسـال کنـد کـه در ایـن پرونـده هـم کرمـان 
می تواند سـهمی داشـته باشـد.وی در پاسـخ به 
این پرسـش کـه ثبت جهانی شـهر رایـن به کجا 
رسـید؟ توضیح می دهد که آثار بـرای قرارگیری 
در فهرسـت یونسـکو باید پشـتوانه ی مطالعاتی 
قـوی ای داشـته باشـند. بـرای شـهر رایـن، 
مطالعاتی انجام و مستندسـازی صـورت گرفته، 

پرونـده ی آن تکمیـل کـه بشـود بـه وزارت خانه 
ارسـال می شود.شـفیعی می گوید که آثـار وقتی 
ثبـت جهانـی می شـوند عـالوه بـر حمایت های 
معنـوی و کارشناسـی کـه از سـوی یونسـکو از 
آن  ها می شـود، خیلی بـه جلب نظر گردشـگران 
خارجـی و رونق گردشـگری هم کمـک می کند.
به گـزارش فردای کرمان، یونسـکو 10 شـاخص 
برای حمایـت از میراث فرهنگـی جهانی تعریف 
کـرده اسـت؛ معیارهـای فرهنگـی آن عبارتنـد 

از این کـه اثـر نشـان دهنده ی یـک شـاهکار از 
نبـوغ و خالقیت انسـانی باشـد، نشـان دهنده ی 
تبـادل ارزش های بشـری در یـک بـازه ی زمانی 
از لحـاظ پیشـرفت در معمـاری یـا فنـاوری، 
برنامه ریزی شـهری یا طراحی چشـم انداز باشد، 
یک سـنت فرهنگـی یـا تمـدن مهـم را نمایش 
بدهـد، معمـاری آن خـاص باشـد و تکنولـوژی 
مرحله ای مهم از تاریخ بشـر را دارا باشد، نمونه ی 
برجسته ای از تعامل بین انسـان و محیط زیست 
و یـا نماینده ی یـک فرهنگ باشـد و معیـار آخر 
این کـه به طـور مسـتقیم مرتبـط بـا رویدادها یا 
سـنت های زندگی، افـکار و عقاید یا آثـار هنری 
و ادبـی دارای اهمیـت عالـی جهانـی باشـد. در 
پرونده هـای زنجیـره ای هرکـدام از آثـار، ضمن 
دارا بودن 10 شاخص اصلی یونسـکو، برای خود 
بـه تنهایـی نیـز ویژگـی منحصربفـردی دارند و 
در عین حـال تکمیل کننـده ی دیگر آثـار همراه 
خود نیز هسـتند؛ بـه عنـوان مثال قنـات قصبه 
گنابـاد که در ایـن پرونده اسـت، از نظر یونسـکو 
به عنوان طوالنی تریـن قنات مـورد حمایت قرار 
گرفتـه، قنـات بلده فـردوس بـه دلیل سیسـتم 
مدیریت قنات برای یونسـکو دارای اهمیت بوده 
و قنـات گوهرریـز جوپار هـم چنـد ارزش خاص 
داشـته اسـت؛ یکـی این کـه از چندیـن رشـته 
قنات تشـکیل شـده برخالف بسـیاری از قنوات 
دیگر کـه تنهـا یـک رشـته دارنـد، ارزش خاص 
دیگر این قنـات، نظـام تقسـیم آب آن بـوده که 

در شـش مقسـم اتفـاق افتاده اسـت.

مدیـرکل امنیتـی اسـتان کرمان 
گفـت: قاچـاق سـوخت و انسـان قاچاق

باعث ایجاد ناامنـی در جاده های 
اسـتان کرمـان شـده و کرمـان محـل عبـور 
اسـت.به گـزارش  خودروهـای غیرمجـاز 
حمیـد  کرمـان،  از  تسـنیم  خبرگـزاری 
شـمس الدینی در کمیسـیون قاچاق کاال و ارز 
اسـتان کرمـان کـه بـا حضـور حجت االسـالم 
والمسلمین حسن علیدادی سـلیمانی نماینده 
ولی فقیـه در اسـتان و امـام جمعـه کرمـان 
برگـزار شـد بـا بیـان اینکـه اسـتان کرمـان 
اسـتانی پهناور اسـت و بسـتر ناامنـی و قاچاق 
در اسـتان وجـود دارد اظهـار داشـت: قاچـاق 
انسـان، قاچاق کاال و ارز و قاچاق مواد مخدر در 
اسـتان کرمـان انجـام می شـود.وی بـا بیـان 
اینکـه اسـتان کرمـان به واسـطه اقدمـات 
نیروهـای نظامـی و انتظامـی اسـتان در بحث 
مبـارزه با قاچـاق مـواد مخـدر در کشـور جزو 
اسـتان های برتـر اسـت گفـت: کرمـان محـل 
عبـور خودروهـای حاملـه افـراد غیرمجـاز نیز 
اسـت.مدیرکل امنیتـی اسـتانداری کرمـان با 
اشـاره بـه اینکـه اسـتان کرمـان در مبـارزه با 
قاچاق انسـان نیز سـرآمد کشـور اسـت افزود: 
در اسـتان کرمـان ورود و خـروج کاالی قاچاق 
را داریـم و یکـی از مشـکالت عمـده اسـتان 
قاچاق سـوخت اسـت.وی با بیان اینکه قاچاق 
سـوخت و قاچاق انسـان باعث ایجاد ناامنی در 
جاده هـای اسـتان کرمان شـده اسـت تصریح 
کرد: یکـی از دالیـل افزایش حـوادث ترافیکی 

در اسـتان کرمـان همیـن موضـوع اسـت.
شـمس الدینی بـا اشـاره بـه اینکـه شـیوع 
ویـروس کرونـا مشـکالت اقتصـادی کشـور را 
تشـدید کـرده اسـت افـزود: نیـاز اسـت تـا بـا 
مبـارزه جـدی بـا قاچـاق کاال بخشـی از ایـن 
مشـکالت را برطـرف کنیـم.در ایـن جلسـه 
معـاون  خواجویی نـژاد  مجیـد  سـرهنگ 
هماهنگ کننـده فرماندهـی انتظامـی اسـتان 
کرمان با اشـاره بـه اینکه 105 درصـد افزایش 
کشـفیات کاالی قاچـاق در اسـتان توسـط 
نیروی انتظامی بوده اسـت اظهار داشـت: مقام 
معظم رهبـری بر مبارزه و پیشـگیری از قاچاق 
کاال تاکیـد دارنـد.وی بـا بیـان اینکـه اقدامات 

انجـام شـده در امـر مبـارزه بـا قاچـاق کاال در 
اسـتان کرمـان کافـی نیسـت و صرف مبـارزه 
سـلبی جواب نمی دهد گفت: مبـارزه با قاچاق 
کاال بایـد فرهنگ سـازی و آسـیب های قاچاق 
کاال بر کشـور برای جامعه تبیین شـود.معاون 
هماهنگ کننـده فرماندهـی انتظامـی اسـتان 

کرمـان بـا اشـاره بـه اینکـه مـواد غذایـی 
تراریخته که آسـیب جـدی برای مـردم دارد و 
سـالمت مـردم را مـورد تهدیـد قـرار می دهد 
افزود: قاچـاق کاال امنیت کشـور را هـدف قرار 
داده اسـت و یـک موضـوع سـطحی و سـاده 
نیسـت کـه از کنـار آن بگذاریـم.وی بـا بیـان 

اینکه پشـت قاچاق کاال در کشـور کشـورهای 
بزرگی هسـتند و ریشـه یابی عوامـل قاچاق در 
کشـور به دشـمنان قسـم خورده نظام اسالمی 
می رسـد گفـت: نیـروی انتظامـی بـه تنهایـی 
نمی تواند در مبـارزه با قاچاق کاال موفق باشـد 
و بـرای موفقیـت نیازمنـد مشـارکت همـه 
دسـتگاه ها و مـردم هسـتیم.خواجویی نژاد بـا 
اشـاره بـه اینکه پلیـس با تمـام توان بـا قاچاق 
کاال در اسـتان کرمـان مبـارزه می کنـد افزود: 
عـدم وجـود شـعب تعزیـرات حکومتـی در 
شهرسـتان های مختلـف اسـتان و همچنیـن 
نبـود انبـار بـرای نگهـداری کاالهـای قاچـاق 
مکشوفه از مشکالت اساسـی در استان کرمان 

است.

معاون میراث فرهنگی استان خبر داد

کاروانسرای گنجعلیخان در مسیر جهانی شدن

قاچاق انسان جاده های استان را نا  امن کرده است

گزارش
فردای کرمان

المپیاد ورزش محله ای در شهر 
کرمان برگزار می شود

شورای شهر کرمان ضمن تصویب دستورالعمل ورزش شهروندی، 
با برگزاری المپیاد ورزش محله ای در شــهر کرمان نیز موافقت کرد. 
این المپیاد قرار است در هشت رشته ی ورزشی برگزار شود و نیمی 
از شــرکت کنندگان آن نیز زنان خواهند بــود. بنا به گفته ی محمد 
جهانشاهی، معاون شهردار، پیش بینی می کنند بین پنج تا 10 هزار 
نفر از شهروندان کرمانی در این المپیاد شرکت کنند. البته برگزاری 
آن طی امسال، به وضعیت کرونا در اســتان بستگی دارد.به گزارش 
خبرنگار فردای کرمان، احمد حسن زاده، رئیس کمیسیون اجتماعی، 
جوانان و ورزش، یکشنبه پانزدهم تیرماه، در نشست عمومی شورای 
شهر کرمان با اشاره به آیین نامه ورزش شــهروندی گفت: »یکی از 
برنامه هایی که در سازمان تازه تاســیس فرهنگی، هنری و ورزشی 
جای گرفته ورزش همگانی است که دستورالعمل ورزش شهروندی را 
تهیه کردند که رویدادهای ورزشی در محالت را هم در نظر گرفتند. 
این دستورالعمل کمیسیون بررسی و تصویب شد و برگزاری المپیاد 
ورزش محله ای هم که مدنظر شهرداری بود، به تایید رسید«.محمد 
جهانشاهی، معاون شهردار و رئیس ســازمان فرهنگی، اجتماعی و 
ورزشی شهرداری کرمان نیز در این جلســه گفت: »ما به دنبال آن 
بودیم که ورزش محالت صاحب یک ســاختار باشد.به زودی اولین 
فرهنگسرای تخصصی ورزشی را در شهر کرمان افتتاح خواهیم کرد 
که ورزش شهروندی را مدیریت می کند. همچنین، آیین نامه ای هم 
تدوین و در کمیسیون ها بررسی و مصوب شــد«.وی افزود: »قصد 
داریم امسال، اگر شرایط کرونا مناسب تر باشد، اولین دوره ی المپیاد 
ورزشی شهروندان کرمانی ر ادر هشت رشته ی ورزشی برگزار کنیم 
و پیش بینی می کنیم بین پنج تا 10 هزار نفر در این المپیاد شرکت 
کنند.زهرا لری، رئیس کمیسیون فرهنگی و بانوان شورای شهر نیز با 
بیان اینکه در تهیه ی دستورالعمل ورزش شهروندی، نگاه بلندی به 
فعالیت زنان داشتند، گفت: »حق 50 درصدی در المپیاد ورزشی برای 

بانوان در نظر گرفته شده است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه 27 میلیارد دالر ارز 
حاصل از صادرات به چرخه اصلی اقتصاد کشور بازنگشت، گفت:  برای 
صادرکنندگان تا پایان تیر ماه ضرب االجل تعیین شد.محمدرضا 
پورابراهیمی در گفت وگو با خبرنگار تسنیم در کرمان، با اشاره به بیش از 27 
میلیارد دالر ارز حاصل از صادرات که به چرخه اصلی اقتصاد کشور بازنگشته 
و ضرب االجل تعیین شده تا پایان تیر ماه برای صادرکنندگان اظهار داشت: 
در صحبتی که با رئیس کل بانک مرکزی داشتیم مطرح شد که ما درباره 
نوع ارز بحثی نداریم و بحث ما در تسویه است و اینکه اگر ارزی به کشور وارد 
شده در کجا و در کدام صرافی تبدیل به ریال شده و به کدام شماره حساب 
رفته که در بحث شفافیت اطالعات اقتصادی این مسئله قابل قبول است.

وی با بیان اینکه اعتقاد ما بر این است که اقتصاد کشور در مسائل ارزی قابل 
مدیریت است افزود: اعتقاد داریم 27 میلیارد دالر ارز صادراتی که به کشور 
بازنگشتهترکیبی از خروج سرمایه از کشور و بخشی صرف قاچاق کاال شده 
و البته در صدی از این ارز قابل وصول است.رئیس کمیسیون اقتصادی 
مجلس با اشاره به اینکه درصدی از افراد قصد بازگرداندن ارز به کشور را 
دارند اما مهلت بیشتری می خواهند گفت: البته درصدی نیز قابل وصول 
نبوده و خروج از ارز از کشور اتفاق افتاده است که باید بررسی شود.وی با بیان 
اینکه تالش ما بر این است که منابع ارزی کشور هر چه سریع تر و کامل تر به 
چرخه اقتصادی کشور بازگردد تصریح کرد: در شرایطی که کشور در جنگ 
اقتصادی قرار دارد حتی از یک دالر ارز صادراتی هم نمی توان گذشت و 

فعاالن اقتصادی نیز باید به کمک نظام اقتصادی کشور بیایند.

دبیر کمیسیون مبارزه با قاچاق کاال و ارز استان 
کرمان با اشاره به نامگذاری سال جهش تولید 
و تاکیدات مقام معظم رهبری گفت: براساس 
مصوبات نشست کمیسیون قرارگاه ویژه مبارزه با قاچاق کاال در 
کرمان با همکاری نیروهای مسلح استان تشکیل می شود.جواد 
صادقی روز دوشنبه در نشست کمیسیون مبارزه با قاچاق کاال 
و ارز در استانداری کرمان افزود: تمامی اعضای این کمیسیون 
باید با همه ظرفیت نهایت همکاری را در این زمینه داشته باشند.
وی با اشاره به وجود 9 اداره تعزیرات حکومتی در 23 شهرستان 
استان کرمان اظهار داشت: این اداره کل راه اندازی شعب در تمامی 
شهرستان ها را در دستور کار خود قرار دهد.دبیر کمیسیون مبارزه 
با قاچاق کاال و ارز استان کرمان گفت: دبیرخانه این کمیسیون 
اقدام مشترک مبارزه با قاچاق سوخت استان کرمان را برای 
برگزاری نشست هایی با استانداران استان های مجاور در دستور 
کار قرار دهد.وی تصریح کرد: جهت تسریع پالک گذاری دام 
سبک دستگاه های صنعت، معدن و تجارت و تعزیرات حکومتی 
پیشنهادات خود را در نشست آتی ارائه کنند.صادقی اضافه کرد: با 
توجه عدم تناسب قیمت گذاری مشروبات الکلی اداره کل گمرکات 
استان کرمان به منظور بازدارندگی بیشتر بررسی الزم را انجام 
دهد.وی افزود: مقرر شد نشست آتی کمیسیون قاچاق کاال و ارز 
استان کرمان به قاچاق منسوجات اختصاص یابد که این امر پس 
از ابالغ ستاد بررسی می شود.مدیرکل تعزیرات حکومتی استان 
کرمان گفت: در آیین نامه ستاد مرکزی جابجایی هرگونه احشام 
بومی باید دارای  سه مجوز از سازمان راهداری و حمل و نقل جاده 
ای، دامپزشکی و پالک گذاری جهاد کشاورزی باشد.ارسالن 
میری بیان داشت: بیشترین دام توسط خودروهای سبک حمل 
می شود و نباید در این زمینه برای مردم و دامداران ایجاد اشکال 
کنیم و زمانی که این قوانین قابلیت اجرا ندارد باید با با احتیاط آن 
را اجرا کرد و در این خصوص به  مرجع انتظامی اعالم کردیم که 
با مالحظه بامردم برخورد شود.وی گفت: پرداخت هزینه پالک 

گذاری دام با دامدار است که این قانون نیز عملیاتی نشده است.

ایسـنا/ معـاون وظیفـه عمومـی فرماندهـی 
انتظامـی اسـتان کرمـان بـا اشـاره بـه شـیوع 
ویـروس کرونـا در کشـور بیـان کـرد: قبـل از 
اعـزام سـربازان آنهـا را غربالگـری کرونایـی خواهیـم کـرد 
ضمن آنکـه پروتکل هـای بهداشـتی ابالغی از طـرف وزارت 
بهداشـت بـه صـورت کامـل در پادگان هـا اجـرا مـی شـود 
بنابرایـن حانواده هـا در ایـن زمینـه هیـچ نگرانـی نداشـته 
باشند.سـرهنگ محمد مقصـودی ظهر 1۶ تیرمـاه در جمع 
خبرنـگاران گفـت: مشـمولین غایـب بـا محدودیت هایـی 
همچـون ممنوعیـت خـروج از کشـور، عـدم اسـتفاده از 
تسـهیالت بانکـی، منـع شـرکت در انتخابـات بـه عنـوان 
کاندیـدا، منـع اسـتخدام بـه صـورت پیمانـی، قـراردادی و 
حتـی روز کاری روبـرو هسـتند.وی بیـان کرد: طبـق قانون 
اگر شـرکتی، صنفـی یا بنگاهـی مشـمولین غایـب را به کار 
بگیرنـد بـار اول حـدود 1۶ میلیـون تومان جریمه می شـود 
و بـرای بـار دوم آن واحـد بایـد هزینـه دو سـرباز و بـرای 
بـار سـوم آن شـرکت متخلف بـه انـدازه هزینه سـه سـرباز 
جریمـه خواهـد شـد.معاون وظیفـه عمومـی فرماندهـی 
انتظامی اسـتان کرمـان در حصوص خرید خدمت سـربازی 
گفـت: خریـد خدمـت سـربازی دیگـر نداریـم امـا افـرادی 
کـه از قبـل 12 فروردیـن 9۸ درخواسـت خریـد خدمـت 
را داده باشـند و بخشـی از وجـه تعییـن شـده را پرداخـت 
کـرده  باشـند، می توانند سـربازی خـود را خریـداری کنند.

وی دربـاره معافیـت تحصیلـی اظهار کـرد: صـدور معافیت 
تحصیلـی بـرای دانش آمـوزان، دانشـجویان و طـالب علوم 
دینـی، موکـول بـه ارائـه گواهی اشـتغال بـه تحصیـل آنان 
از طریـق مراجع ذی ربط اسـت و مـدت اعتبار ایـن معافیت 
هـای تحصیلـی تا یـک سـال پـس از صـدور گواهـی پایان 
تحصیالت در هر مقطع می باشـد.مقصودی افـزود: حداکثر 
معافیـت تحصیلـی برای دانش آموزان تا سـن بیسـت سـال 
تمـام و در هر یـک از مقاطـع تحصیلـی کاردانی 2.5 سـال، 
کارشناسـی ناپیوسـته و کارشناسی ارشد ناپیوسـته 3 سال، 
کارشناسـی پیوسـته 5 سـال، کارشناسـی ارشـد پیوسـته 
۶ سـال، دکتـرای پزشـکی پیوسـته ۸ سـال و دکتـرای 
تخصصی ۶ سـال اسـت. معاون وظیفـه عمومـی فرماندهی 
انتظامـی اسـتان کرمـان بـا بیـان اینکـه سـرباز فـراری را 
عنوان مجرمانـه دارد، تصریح کـرد: اگر این سـربازان فراری 
ظرف مـدت ۶0 روز خودشـان را به یگان خدمتـی که در آن 
مشـغول به انجـام وظیفـه بودنـد، معرفـی کنند بـه مراجع 
قضایی معرفـی نخواهند شـد اما اگـر پـس از 15 روز غیبت 
این سـرباز فراری دسـتگیر شـود قطعا بـه سـازمان قضایی 
نیروهـای مسـلح معرفـی می شـوند کـه مجـازات حبـس و 
اضافـه خدمـت خواهنـد داشـت ضمـن آنکـه بایـد مدنظر 
داشـت که سـربازان فراری کـه خـود را معرفی مـی کنند از 

تحفیف هـای قانونـی برخـوردار خواهنـد شـد.

حسن بهرامی مدیرکانون امام علی )ع(  گفت: هم زمان با دهه کرامت 
کانون فرهنگی هنری امام علی علیه السالم دوره آموزش تفسیر نهج 
البالغه را با عنوان گلستان علوی آغاز کرد.حسن بهرامی در گفت و 
گو با خبرنگار خبرگزاری شبستان از کرمان جنوب، گفت: هم زمان با 
دهه کرامت کانون فرهنگی هنری امام علی علیه السالم دوره آموزش 

تفسیر نهج البالغه را با عنوان گلستان علوی آغاز کرد.مدیر کانون فرهنگی هنری امام علی علیه 
السالم جیرفت بیان کرد: در راستای اجرای این طرح با دعوت امام جماعت مسجد از یک کارشناس 
دین، روزانه به مدت 10 دقیقه از طریق مجازی در گروه واتس آپی کانون، تفسیر نهج البالغه گفته 
می شــود.وی اضافه کرد: طبق برنامه ریزی های صورت گرفته این دوره آموزشــی عید غدیر به 
پایان می رسد به همین منظور روزانه 10 حکمت از نهج البالغه در گروه به اشتراک گذاشته شده 

و تفسیر آن نیز گفته می شود.

آغاز دوره آموزش 
تفسیر نهج البالغه

سرپرست فرماندهی یگان حفاظت اداره کل میراث فرهنگی استان 
کرمان گفت: در سه ماهه نخست امسال، ۶4 قلم شی عتیقه در کرمان 
کشف شد. به گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان 
از کرمان ، سید هادی جعفری، سرپرست فرماندهی یگان حفاظت اداره 
کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان کرمان گفت: 

در سه ماه ابتدایی امسال، ۶4 قلم شی عتیقه در استان کرمان کشف و ضبط شد.او افزود: کاسه، پیکره 
انسان و حیوان، پیکره اسب سوار و جام پایه دار سنگی و مفرغی در شهرستان ارزوییه، زیورآالت در 
شهرستان بردسیر و دیگر اشیا از دیگر شهرستان های استان کشف شده که بیشترین قدمت متعلق 
به کشفیات شهرستان ارزوییه که به چهار هزار سال گذشته می رسد، است.جعفری با اشاره به اینکه 
در سه ماه گذشته، 9 حفار غیرمجاز در استان کرمان دستگیر و به مراجع قضایی تحویل داده شده 

اند، بیان کرد: در این مدت نیز 4 حفاری غیرقانونی از سوی سودجویان اشیا عتیقه انجام شده است.

کشف ۶۴ قلم شی عتیقه 
در کرمان

علي عباسي پور معاونت امالک حقوقي اداره کل راه وشهرسازي خواستار تعامل همکاري و 
تفاهم براي حل مشکالت ملکي وحقوقي في مابین اداره کل راه وشهرسازي استان کرمان و 
اداره کل اوقاف وامور خیریه استان کرمان شد .به گزارش اداره ارتباطات واطالع رساني اداره 
کل راه وشهرسازي استان کرمان جلسه مشترک معاونین ومدیران حقوقي وامالک اداره کل 
راه وشهرسازي واداره کل اوقاف وامور خیریه استان کرمان با حضور علي عباسي پور معاون 
امالک و حقوقي اداره کل راه وشهرسازي استان کرمان وهمکاران حقوقي وامالک اداره کل راه 
وشهرسازي و مهندس مهر آسا معاون حقوقي اداره اوقاف، حاج آقا رضایي رئیس اداره اوقاف 
شهرستان بردسیر ، نیک فکر مشاور اداره کل اوقاف در سالن اجتماعات اداره کل راه وشهرسازي 
برگزار گردید. که در خصوص مسائل ومشکالت و اختالفات ملکي بین دو اداره کل بحث وتبادل 
نظر صورت گرفت ومقررگردید با تعامل وهمکاري و تفاهم بین مدیران دو دستگاه نسبت به 

حل مشکالت ومعضالت اقدام ومساعدت شود.

آغاز همکاری اداره راه و شهرسازی استان 
با اداره کل اوقاف کرمان

قرارگاه ویژه مبارزه با قاچاق 
کاال در کرمان تشکیل می شود

کارفرمایانی که سربازان غایب 
را بکار گیرند، ۱۶ میلیون تومان 

جریمه می شوند

قاچاق

خبر

۲۷ میلیارد دالر ارز حاصل از صادرات 
به اقتصاد کشور بازنگشت 

شمس الدینی با اشاره به اینکه شیوع ویروس کرونا مشــکالت اقتصادی کشور را تشدید کرده است افزود: 
نیاز است تا با مبارزه جدی با قاچاق کاال بخشی از این مشکالت را برطرف کنیم.در این جلسه سرهنگ مجید 
خواجویی نژاد معاون هماهنگ کننده فرماندهی انتظامی استان کرمان با اشاره به اینکه ۱0۵ درصد افزایش 
کشفیات کاالی قاچاق در استان توسط نیروی انتظامی بوده است اظهار داشت: مقام معظم رهبری بر مبارزه و 
پیشگیری از قاچاق کاال تاکید دارند.وی با بیان اینکه اقدامات انجام شده در امر مبارزه با قاچاق کاال در استان 
کرمان کافی نیست و صرف مبارزه ســلبی جواب نمی دهد گفت: مبارزه با قاچاق کاال باید فرهنگ سازی و 

آسیب های قاچاق کاال بر کشور برای جامعه تبیین شود.

خبرخبرخبر

ــی تاالرهای  ــاد از تعطیل ــدار عنبرآب فرمان
بــرای  شهرســتان  ایــن  عروســی 
جلوگیــری از شــیوع ویــروس کرونــا 
خبــر داد.محمــود رئیســی روز دوشــنبه 
در گفــت و گــو بــا خبرنــگار ایرنــا اظهــار 
ــتاد  ــه س ــه مصوب ــه ب ــا توج ــت: ب داش
کرونــای جنــوب کرمــان، اصنــاف 
ــا اطــالع  ــم ت ــر ضــرور شهرســتان ه غی
ــان  ــا بی ــتند.وی ب ــل هس ــدی تعطی بع
اینکــه اداره اماکــن نیــروی انتظامــی 
ــا واحدهــای صنفــی متخلــف برخــورد  ب
قانونــی می کنــد، گفــت: واحدهــای 
صنفــی کــه بــه تصمیمــات ســتاد کرونــا 
بی توجهــی کننــد، اعمــال قانــون 
خواهنــد شــد.فرماندار عنبرآباد اســتفاده 
ــاری  ــی اجب ــک را در ادارات دولت از ماس
ــدان  ــا کارمن ــورد ب ــرد و از برخ ــالم ک اع
ــا  ــت: ب ــر داد.وی گف ــک خب ــدون ماس ب
توجــه بــه افزایــش شــیوع کرونــا در 
ــا  ــه ســتاد کرون ــن شهرســتان و مصوب ای
بــه منظــور پیشــگیری از افزایــش تعــداد 
مبتالیــان، اعمــال برخــی محدودیــت ها 
از ســر گرفتــه شــده اســت.وی خواســتار 
مشــارکت شــهروندان بــرای رعایــت 
محدودیت هــای کرونایــی شــد و افــزود: 
شــهروندان از تــردد غیــر ضــروری در 
ســطح شــهر خــوداری کنند.رئیســی 
ــت  ــا رعای ــهروندان ب ــه ش ــان اینک ــا بی ب
دســتورالعمل های بهداشــتی مانــع 
ــروس  ــن وی ــتر ای ــه بیش ــیوع هرچ از ش
ــی  ــت اصل ــت: اولوی ــار داش ــوند، اظه ش
ــن ســالمت شــهروندان  مســووالن، تامی
و جلوگیــری از همه گیــری ویــروس 
کرونــا اســت و ایــن مهــم بــدون 
ــود.وی  ــق نمی ش ــردم محق ــکاری م هم
ــی  ــای دولت ــات در بخش ه ــه خدم ارائ
را منــوط بــه رعایــت پروتکل هــای 
بهداشــتی همچــون اســتفاده از ماســک 
و رعایــت فاصله گــذاری اجتماعــی 
عنــوان کرد.شهرســتان عنبرآبــاد در 
فاصلــه 2۶0 کیلومتــری جنــوب کرمــان 

ــت. ــده اس ــع ش واق

طی ۷ سال ۸ هزار هکتار 
بیابان در جنوب کرمان 

نهال کاری شد
و  طبیعــی  منابــع  مدیــرکل 
ــا بیــان  آبخیــزداری جنــوب کرمــان ب
اینکــه طــی هفــت ســال هشــت 
ــه  ــن خط ــان در ای ــار بیاب ــزار هکت ه
نهــال کاری شــده اســت، گفــت: 
تنهــا در ســال 9۸ بیــش از چهــار 
هــزار و 500 هکتــار از بیابان هــای 
شــد.حمزه  نهــال کاری  منطقــه 
احمــدی روز دوشــنبه در گفــت و 
ــاری و  ــه آبی ــا ب ــگار ایرن ــا خبرن ــو ب گ
مراقبــت از عرصه هــای احیــا شــده 
ــا اســتفاده از روش نهــال کاری بیابان  ب
اشــاره کــرد و افــزود: ایجــاد بادشــکن 
ــارکت  ــا مش ــزارع ب ــراف م ــده اط زن
ــر  ــزان 3۶0 کیلومت ــه می کشــاورزان ب
و اجــرای پــروژه مدیریــت روان آب  
بــه میــزان ســه هــزار هکتــار ازجملــه 
برنامه هــای اجــرا شــده ایــن اداره 
ــری از  ــرای جلوگی ــال 9۸ ب کل در س
بیابان زایــی بــود.وی عرصه هــای 
بــدون پوشــش گیاهی، بســتر خشــک 
ــر  ــاورزی بای ــای کش ــا، زمین ه روده
ــع  ــن مناب ــده را از اصلی تری ــا ش و ره
ــر  ــرد و ب ــوان ک ــه عن ــت ماس برداش
اهمیــت طــرح محــوری بادشــکن 
ــرل  ــتای کنت ــزارع در راس ــراف م اط
ــطح  ــادی از س ــایش ب ــش فرس و کاه
ــع  ــرکل مناب ــد کرد.مدی ــزارع تاکی م
طبیعــی و آبخیــزداری جنــوب کرمان 
از جملــه فعالیت هــای اداره کل منابــع 
طبیعــی و آبخیــزداری جنــوب کرمان 
در زمینــه مقابلــه بــا بیابان زایــی را 
ــا  ــال ب ــه ای فع ــای ماس ــای تپه ه احی
ــوام  ــی ت ــچ پاش ــتفاده از روش مال اس
ــدی  ــالم کرد.احم ــال کاری اع ــا نه ب
ــی  ــای بیابان ــه عرصه ه ــان اینک ــا بی ب
ــون و 2۶0  ــک میلی ــان ی ــوب کرم جن
ــش از  ــزود: بی ــت، اف ــار اس ــزار هکت ه
ــای  ــار آن را کانون ه ــزار هکت 390 ه
بحرانــی فرســایش بــادی تشــکیل 
ــاً  ــا تقریب ــن کانون ه ــه ای ــد ک می دهن
در شهرســتان های تحــت پوشــش 
ایــن اداره کل بــه ویــژه اطــراف تــاالب 
جازموریــان ) قلعه گنــج و رودبــار 
جنــوب ( پراکنــده اســت.اداره کل 
منابــع طبیعــی و آبخیــزداری جنــوب 
کرمــان یــک ســوم پهناورتریــن 
ــک  ــت ی ــا جمعی ــور را ب ــتان کش اس
میلیــون نفــر در هفــت شهرســتان 

تحــت پوشــش دارد.

فراهم کردن زمینه مشارکت مردم در حوزه 
دگرگون سازی اقتصاد روستاها یکی از طرح هایی 
بود که از سال 93 در قلعه گنج کرمان آغاز شد و 
امروز ماحصل آن حرکت را در مهاجرت معکوس 
روستاییانی شاهد هستیم که روزگاری جالی وطن 
کرده بودند و زادگاهشان در آستانه نابودی بود. 
روستای آن ها »َجتو« نام دارد.عمران و آبادانی، 
توافقی بود بین دولت و بنیاد مستضعفان انقالب 
اسالمی برای توسعه مناطق محرومی همچون 
قلعه گنج در جنوب استان کرمان، قرار شد دولت، 
زنگار  تا  بنیاد، سرمایه گذاری کند  و  حمایت 
محرومیت از چهره این دیار زدوده شود. در همین 
راستا و همزمان با معرفی قلعه گنج به عنوان شهر 
نمونه اقتصاد مقاومتی از سوی رییس جمهوری، 
جهاد اقتصادی و عمرانی در این خطه آغاز و اقدامات 
زیادی انجام شد، از طرح های توان افزایی روستاییان، 
تا احداث و راه اندازی مجتمع های بزرگ دامداری و 
تولید لبنیات که در گزارش های متعددی به معرفی 
آن ها پرداخته شده است.قلعه گنج درواقع یک 
نمونه برجسته از فرهنگ اقتصاد مقاومتی، همان 
کلیدواژه ای که رهبر معظم انقالب طی دیداری 
که در شهریورماه سال ۸9 با جمعی از کارآفرینان 
داشتند، برای نخستین بار بار مطرح و نهایتا در 29 
بهمن ماه 92 سیاست های کلی آن را به سران سه 
قوه ابالغ کردند. دولت نیز با رویکرد آبادانی مناطق 
محروم، نخستین بند از بندهای 24 گانه اقتصاد 
مقاومتی که » تامین شرایط و فعال سازی تمامی 
امکانات و منابع مالی و سرمایه های انسانی کشور 
به منظور توسعه کارآفرینی و به حداکثر رساندن 
مشارکت آحاد جامعه در فعالیت های اقتصادی با 
تسهیل و تشویق همکاری های جمعی و تأکید بر 
ارتقای درآمد و نقش طبقات کم درآمد و متوسط« 
بود را در این منطقه به مرحله اجرا گذاشت.  اجرای 
طرح های مختلف اقتصادی تا جایی پیش رفت که 
امروز قلعه گنج به عنوان مقصدی مهم برای افراد و 
گروه های زیادی تبدیل شده است، از گردشگران 
تا مدیران استان های دیگر به این شهرستان سفر 
می کنند تا ببینند اقتصاد مقاومتی با یک منطقه 
محروم چه کرده است. قلعه گنج این بار میزبان 

مدیران استان گلستان است و ما هم بنا داریم تور 
یک روزه  روستای »َجتو« را برایشان اجرا کنیم. 
یکی از روستاهایی که در دولت یازدهم برای انجام 
فعالیت های عمران و آبادانی انتخاب شد، این 
روستای کوچک در فاصله 45 کیلومتری از مرکز 
شهرستان قلعه گنج و در منطقه ای کوهستانی 
و سخت گذر واقع شده است.قبل از حرکت، به 
میهمانان گفتم: می خواهیم به دیدار مردمی برویم 
که سرزمین اجدادی خود را از نابودی حتمی نجات 
دادند. مردمی که به ندای ُعمران و آبادانی نظام، 
آری گفته و به میدان سازندگی آمدند. کسانی که 
سال ها پیش به علت خشکسالی، از روستای خود 
مهاجرت کرده بودند و شهرنشین ها، حاشیه نشین 
خطابشان می کردند و لفظ حاشیه نشینی با آن 
منظره ای که ما در ذهنمان داریم، زیبنده شان نبود. 
راهی روستای جتو شدیم. پس از قرار گرفتن در 
مسیر قلعه گنج به چاه دادخدا در سه راهی روستای 
چاه لک به سمت دهستان مارز و »جتو« رفتیم. 
پس از عبور از 2 روستای »گزهک و نیزن « وارد 
سراشیبی جاده فرعی و سنگالخی شدیم. جاده ای 
خاکی با عرض کم، معموال با دیدن راه های خاکی و 
رد الستیک خودروها مشخص می شد اخیرا خودرو 
یا موتورسیکلتی عبور کرده یا نه، خاک های کِف این 
جاده حاکی از رفت و آمدهای کم به این روستا بود.
روستایی در وسط کوهستان، باید از رودخانه عبور 
می کردیم، آب گرمی داشت وشن های کناره آن 
حسابی داغ شده بود، البته نباید فرآموش کرد که 
وارد فصل گرما شده ایم و حس خنکای آب، کمی 

پُرتوقعی است.
از اسپانیا تا جتو

نخستین طرح، مجتمع محلی پرورش بز مورسیای 
اسپانیایی متعلق به شکوفه امیری بانوی سختکوش 
قلعه گنجی است که با دریافت تسهیالت 130 
میلیون تومانی از بانک سینا و بنیاد مستضعفان 
و حمایت جهاد کشاورزی در دل کوه های جتو 
راه اندازی شده است. او بدون موتورپمپ کشاورزی 
و تنها با استفاده از آب جاری رودخانه و چشمه های 
روستا این مجتمع را راه اندازی کرده است. امیری 
ازجمله شیرزنان این مرز و بوم است که برای به 
دست آوردن یک زندگی بهتر حاضر نشد قید 
زادگاهش را بزند و از روستای اجدادی خود مهاجرت 
کند، او در مقابل تمامی محرومیت ها و سختی ها 

ایستادگی کرد، مقاومت کرد و خون دل خورد 
تا بتواند با سعی و تالش، آبادانی زادگاهش را به 
رخ بکشد، انگار بنا دارد این روستای دورافتاده و 
صعب العبور را به گونه ای رونق بدهد که ساخت 
جاده آسفالت و تامین زیرساخت های عمرانی آن 
برای دولت، یک سرمایه گذاری محسوب شود.مزیت 
بزهای مورسیا نسبت به سایر بزها در تولید 2 و نیم 
لیتر شیر با چربی پنج درصد، چندقلوزایی، اقتصادی 
بودن و سازگار بودن با اقلیم منطقه قلعه گنج است. 
بنیاد مستضعفان در قالب طرح توسعه و آبادانی، 
سه هزار راس بز شیری از اسپانیا به قلعه گنج آورد.

پرورش بوقلمون توسط بانوان جتو
طرح بعدی، پرورش بوقلمون خانگی است که توسط 
یکی دیگر از بانوان روستای جتو راه اندازی شده است. 
همانطور که می دانید، نیاز پروتئینی کشور و خواص 
بی نظیر گوشت بوقلمون، باعث شده این گوشت لذیذ 
مورد توجه عموم مردم قرار گیرد و از آنجا که ساالنه 
به قیمت گوشت بوقلمون افزوده می شود باید گفت، 
کسب و کار پرورش بوقلمون در کشور ما آینده ای 
درخشان دارد. اهالی جتو بنا دارند زنجیره تولید را 
در منطقه خود تکمیل کنند. برخی از آن ها علوفه و 
یونجه تولید می کنند و برخی به پرورش بوقلمون و 
دام های دیگر روی آورده اند و شاید بتوان گفت، آن ها 
نخستین کسانی هستند که جهش تولید را در عمل، 

پیاده کرده اند.گفتیم علت اصلی مهاجرت روستاییان 
چه بوده و او پاسخ داد: روستای جتو، دکل مخابرات 
و اینترنت، خانه بهداشت، مدرسه و حتی مسکن 
روستایی و طرح هادی بی بهره است و هیچ یک از 
این طرح ها در اینجا اجرا نشده است و امیدواریم با 
کمک خیران و مسووالن بتوانیم کاری کنیم همه 
خانوارهایی که مهاجرت کرده اند با آستین های باال به 
روستای خود برگردند.شهسواری فرماندار قلعه گنج 
هم از تماشای این همه شور و شوق به وجد آمد و 
خطاب به اهالی جتو، اظهار داشت: برای ما بسیار 
خوشحال کننده است که می بینیم روستاییان برای 
ماندگاری خود در روستا و آباد کردن زادگاهشان 
از هیچ تالشی دریغ نمی کنند. راه اندازی و اجرای 
طرح های زود بازده را برای تامین نیازها و تقویت 
معیشت خود دنبال کرده اند. او با تاکید بر اینکه دولت، 
همچنان در کنار اهالی روستا خواهد ماند تصریح 
کرد: تالش می کنیم اجرای طرح های خوداشتغالی 
و توان افزایی در روستاها تداوم پیدا کند.فرماندار 
جوان به مشکل پوشش اینترنت و ضعف آنتن دهی 
تلفن همراه در روستای جتو اشاره کرد و گفت: با 
برنامه ریزی های انجام شده درصدد هستیم دکل 
مخابراتی و گیرنده های تلویزیونی برای این روستا 
احداث کنیم. جاده روستا تیغ زنی خواهد شد و سایر 

مشکالت اهالی هم پیگیری می شود.

زندگی در»َجتو« جریان دارد

*با زمین پیشنهادی برای طرح مسکن فرهنگیان در شهر کرمان به دلیل مشکالت زیر ساختی، مخالفت شده است 
*موسوی آیت اللهی معاون استاندار: فراهم سازی زیرساخت ها  برای زمین های اطراف کرمان مقرون به صرفه نیست

گزارش
ایرنا

  نجمه سعیدی/ سال گذشته 
بود که طرح ملی مسکن در گزارش

کشور مطرح شد، طرحی که 
با توجه به ساز و کار جذابی که داشت، امید 
خانه دار شدن را در دل بسیاری از اعضا 
جامعه که فاقد مسکن بودند، زنده کرد، 
پیرو این طرح  مقرر شد طرح ساخت 
مسکن برای فرهنگیان هم در قالب این 
طرح اجرا شود، در استان کرمان نیز قرار بر 
این شد که در راستای این طرح برای 
فرهنگیان استان  کرمان نیز خانه ساخته 
شود. شهر کرمان و جیرفت در این اقدام 
ملی  و ساخت مسکن برای فرهنگیان  
پیشگام شدند ، در ابتدای خرداد ماه بود که  
مدیر کل آموزش و پرورش استان کرمان در 
دیدار با مدیرکل مسکن و شهرسازی استان 
از آغاز عملیات ساخت   این خانه ها در 
شهرستان ها و مناطق استان خبر داد، اما 
چالش زمین مانعی شد که جلوی اجرا 
شدن این طرح را در شهر کرمان گرفت. 
ظاهرا زمین پیشنهادی آموزش و پرورش 
بررسی شده و مورد موافقت قرار نگرفته 
است. در آخرین اظهار نظر مطرح شده، 
للهی در  معاون استاندار موسوی آیت ا
شورای آموزش و پرورش استان کرمان 
درباره مشکل زمین پیشنهادی آموزش و 
پرورش گفته است: ۶0 هکتاری که از 
مسکن  طرح  برای  رضوان  هنرستان 
فرهنگیان مشخص شده بود،  مشکالت زیر 
ساختی دارد و اگر قرار باشد با تغییر 

کاربری این زمین ها را برای مسکن 
فرهنگیان استفاده کنیم با مشکل آب رو به 
خواهیم شد.  به گفته معاون استاندار در 
این جلسه مشکل تامین آب در اطراف شهر 
کرمان وجود دارد. در نتیجه ساخت مسکن 
در اطراف شهر مقرون به صرفه نیست و 

فراهم سازی زیرساخت ها هزینه بر است.
ثبت نام ۷300 فرهنگی فاقد مسکن 

در طرح مسکن
در تماسی که با آموزش و پرورش استان 
گرفته شد، متوجه شدیم که همچنان 
مشکل زمین برای طرح ساخت مسکن 
فرهنگیان حل نشده است اما این موضوع 
از سوی آموزش و پرورش در حال پیگیری 
است. به گزارش آموزش و پرورش 7۶00  
فرهنگی فاقد مسکن در این طرح ثبت نام و 

پایش شده اند  که در سراسر استان حضور 
دارند. آموزش و پرورش کرمان نیز شروع 
عملیات اجرایی این طرح را در جیرفت 
تایید کرد و دلیل توقف این طرح در کرمان 
را عدم تایید زمین از سوی استانداری و 
اداره آب و فاضالب عنوان کرد.     طرح 
پیشنهادی ، بسیار اثربخش خواهد بود 
اگر به درستی اجرا شده و بدون بررسی 
خانه هایی ساخته نشود که بعد از ساخت، 
مالکان  دغدغه تامین  زیر ساخت هایی 
مانند آب و برق را داشته باشند، مشکلی 
که در شهر کرمان بسیار دیده می شود، 
خانه هایی ساخت می شود، بدون توجه 
به زیر ساخت ها و بعد از تکمیل و مستقر 
شدن انسان ها تازه به فکر حل مسئله 

می افتیم .

رییــس اداره میــراث فرهنگی، صنایع دســتی و 
گردشگری جیرفت از ساخت هتل کپری در حاشیه 
تپه باستانی ُکنارصندل خبر داد و گفت: ساخت این 
مجموعه گردشگری در روستای کنارصندل هیچ 

منافاتی با ثبت جهانی تپه باستانی ندارد.
محمد ساالری روز دوشنبه در گفت و گو با خبرنگار 
ایرنا یکــی از مطالبات مهم گردشــگران محوطه 
باستانی کنارصندل را ایجاد یک مرکز ارائه خدمات 
گردشــگری عنوان کرد و افزود: با توجه به گرمای 
هوا در این منطقه و در راســتای خدمات رسانی به 
گردشگران از یک شــرکت خصوصی برای ساخت 

سازه ای موقت دعوت کردیم.
وی ادامه داد: این هتل کپــری، قابلیت جابه جایی 
دارد و هر زمان که بخواهیم می توانیم آن را به مکان 

دیگری منتقل کنیم.
رییــس اداره میــراث فرهنگی، صنایع دســتی و 
گردشگری جیرفت با بیان اینکه ساالنه هزاران نفر از 
محوطه باستان شناسی ُکنارصندل بازدید می کنند، 
اظهار داشــت: طی توافقی با بخــش خصوصی، 
مجموعه گردشــگری کپری به ســبک بومی در 

روستای ُکنارصندل ساخته می شود.
وی با تاکید بر لزوم ساماندهی جاذبه های گردشگری 
جیرفت ادامه داد: در این مجموعه امکانات رفاهی 
متعددی در نظر گرفته می شود که عالوه بر محوطه 
کنارصندل، جاذبه دیگری برای گردشگران باشد. 
رییس پایگاه باستانشناسی جیرفت نیز حریم تپه 
کنارصندل را از روستای چمن تا روستایی در پایین 
دست کنارصندل عنوان کرد و گفت: ایجاد مجموعه 

گردشــگری کپری هیچ منافاتی بــا ثبت جهانی 
کنارصندل ندارد چون این مجموعه کامال با سبک 

بومی و در بافت روستایی ساخته شده است.
 نصیر اسکندری به عنوان کسی که پیگیر امورات 
مربوط به ثبت جهانی کنارصندل است، افزود:ساخت 
این سازه با مصالح ناپایدار عمدتا کپری بوده و بدون 
کندن زمین و بر روی ســطح ایجاد می شود لذا به 
شیوه ای بنا شده که قابل حمل بوده و اگر روزی هم 
بنا به شرایطی نیاز به جابه جایی این سازه شود در 

کمترین زمان ممکن قابلیت انتقال دارد.
این دکترای باستان شناسی با بیان اینکه کنارصندل 
برای همه ما ارزشمند است، اظهار داشت: ساخت 
این مجموعه گردشگری هیچ خسارتی به محوطه 
وارد نکرده و نمی کند بلکه موجب اشتغالزایی برای 
اهالی روستای کنارصندل و رونق اقتصادی منطقه 

می شود.
محوطه  باستان شناسی روستای کنارصندل که با نام 
محوطه باستانی کنارصندل نیز شناخته می شود، 

در فاصله 30 کیلومتری جنوب شهر جیرفت واقع 
شده است.

طبق پژوهش های انجام شــده، تپه کنارصندل را 
می توان یک یــادگارِی ارزشــمند از دوران هزاره 
سوم قبل از میالد برشــمرد که آثار به دست آمده 
از آن، همان گونه که کاوشــگران و باستان شناسان 
دنیا را در بُهت و حیرت فرو برده، قطعاً هر بیننده ای 
را شــگفت زده خواهد کرد. بنا به گفته »یوســف 
مجیدزاده«، کاوشگر و باستان شناس معروف ایران، 
اگر در خصوص وجود خط پیداشــده در جیرفت 
اتفاق نظر داشته باشیم، باید بپذیریم امروز در حوزه 
هلیل رود با نســخه کهن تری از خط ایالمی روبه رو 
شده ایم که 300 تا 400 سال قدیمی تر از کتیبه های 
به دست آمده در ایالم اســت.  خط ایالمی خطی 
تصویری است که در آن هر تصویر معادل یک کلمه 
است و بر روی الواح به دست آمده ایالمی می توان 
جانــوران، کوزه ها، گلدان ها و اشــیای دیگر را هم 

مشاهده کرد.

روستای ُکنارصندل عنبرآباد صاحب 
هتل کپری می شود

زمین مسکن فرهنگیان روی هوا

رییس سازمان جهاد کشـاورزی اسـتان کرمان از خرید تضمینی 19۸ 
هزار تن گنـدم در سـطح اسـتان خبـر داد. خریـد تضمینی گنـدم به 
گزارش خبرنگار گروه اسـتان های باشـگاه خبرنگاران جوان از کرمان، 
عباس سـعیدی رییس سازمان جهاد کشـاورزی اسـتان کرمان دیروز 
در جلسه کمیسـیون مبارزه با قاچاق کاال و ارز استانداری کرمان گفت: 
سطح زیرکشت گندم اسـتان 70 هزار هکتار اسـت که 3۶ هزار هکتار 
در جنـوب و 34 هـزار هکتـار مربوط به شـمال اسـتان اسـت.او افزود: 
پیـش بینی تولیـد 307 هـزار تـن گنـدم را در سـال زراعی جـاری در 
اسـتان داشـته ایم که بیشـترین تولید مربوط به شـمال بـا 1۶2 هزار 
تـن و 145 هزار تـن مربوط به جنـوب بوده است.سـعیدی با اشـاره به 
اینکـه تاکنون در شـمال اسـتان 70 درصد محصول برداشـت شـده و 
30 درصـد مربـوط به مناطق سردسـیر و هنوز برداشـت نشـده اسـت 
بیان داشـت: برنامـه ابالغی بـرای خرید گنـدم داریم که بایـد 7۶ هزار 
تـن در شـمال اسـتان خرید تضمینـی انجـام بدهیـم و مابقـی، گندم 
خودمصرفی و گندم مناطق سردسـیر اسـت که برای نان خوب اسـت 
و شهرسـتان ها خرید می کنند.رییس سازمان جهاد کشـاورزی استان 
کرمـان گفـت: در جنوب اسـتان بایـد 122 هـزار تن خریـد تضمینی 
انجـام و گنـدم تحویـل سـیلو ها بشـود و در مجمـوع اسـتان کرمـان 
19۸ هـزار تـن گنـدم بایـد تحویـل سـیلو ها بشـود.او تصریـح کـرد: 
امسـال حدود 43 هزار تـن گندم ُدُرم اسـتان با کارخانجـات ماکارونی 
کشـور قرارداد بسـته، گندم خریـداری و پـول آن نقدا پرداخت شـده 
و 10 درصـد مـازاد بر خریـد تضمینی گنـدم پرداخـت داشـته اند که 
در اسـتان های کرمان و خوزسـتان ایـن اتفاق افتـاد، کار خوبـی بود و 
زحمت دولت کم شد.سـعیدی با اشاره به اینکه در سـال جاری 3000 
تن بذر تولید کـرده ایم، افـزود: در خریـد تضمینی گنـدم 9۶ هزار تن 
در جنـوب اسـتان تحویـل سـیلو شـده و 2۶ هـزار تـن عقب هسـتند 
که در زمینـه علـت آن بایـد گفت مقـداری گنـدم تحویل سـیلو های 
بندرعباس شـده است.رییس سـازمان جهاد کشاورزی اسـتان کرمان 
با اشـاره به اینکه بخشـی از محصول در دسـت کشـاورزان مانده و نگه 
داشـته انـد به ایـن امیـد که بـا قیمـت بیشـتری بفروشـند گفـت: در 
شـمال اسـتان پیش بینی این اسـت 5000 تن عقب ماندگی از برنامه 

خریـد را از محصول شهرسـتان های سردسـیر تامیـن کنیم.

گزارش
ایرنا

خرید تضمینی ۱۹۸ هزار تن گندم 
در استان کرمان

تاالرهای عروسی عنبرآباد 
همچنان تعطیل می مانند

طرح ساخت مسکن در شهر کرمان در انتظار زمین

معاون میراث فرهنگی استان در پاسخ به پرسش دیگر فردای کرمان که همواره از ثبت جهانی بازار گفته می شود، 
ثبت کاروانسرای گنجعلیخان آیا به معنی بسته شدن پرونده ی بازار است؟ توضیح می دهد که اصال این طور 
نیست، بلکه ثبت این کاروانسرا به ثبت جهانی شدن بازار هم کمک می کند. شفیعی در عین حال یادآور می شود 
که برای تهیه ی پرونده ی بازار، نیاز به حذف و اصالح یک سری مداخالت است و فرایند ثبت آن، سخت گیری های 
خاص خود را دارد. ضمن اینکه در حال حاضر، وزارت خانه، بیش تر قصد دارد تا آثار را به صورت زنجیره ای به 
یونسکو ارسال کند که در این پرونده ها، آثار بیش تری شانس جهانی شدن پیدا می کنند. او اضافه می کند که 

بین ثبت زنجیره ای آثار، از لحاظ اهمیت و ارزشی که دارد، با ثبت انفرادی تفاوتی نیست.
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اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان
اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک زرند

هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیف وضعیـت ثبتی 
اراضـی و سـاختمان هـای فاقد سـند رسـمی

اگهـی موضـوع مـاده 3 و مـاده 13 آئین نامه قانـون تعیین تکلیف 
وضعیـت ثبتـی و اراضـی و سـاختمان هـای فاقـد سـند رسـمی 
موضـوع  دوم  هیـات   1399۶031900۸000۲74 شـماره  رای  برابـر 
قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمان هـای 
فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتـی حـوزه ثبت ملـک زرند 
تصرفـات مالکانـه بالمعـارض متقاضی آقای حسـین رحمانی نعیم 
آبـادی فرزنـد محمـد بـه شـماره شناسـنامه 593۸ در یـک بـاب 
خانـه بـه مسـاحت ۲۶5/5مترمربع از پـالک 7۶7۲ اصلـی واقع در 
زرنـد خیابـان صیـاد شـیرازی کوچـه 7 خریـداری از مالک رسـمی 
آقـای احمدامیـر ناصـر امینیان محـرز گردیده اسـت. لـذا به منظور 
اطـالع عمـوم مراتـب در دو نوبـت بـه فاصلـه 15روز آگهی می شـود 
در صورتـی کـه اشـخاص نسـبت بـه صدور سـند مالکیـت متقاضی 
اعتراضی داشـته باشـند مـی توانند از تاریخ انتشـار اولیـن اگهی به 
مـدت دو مـاه اعتـراض خـود را بـه این اداره تسـلیم و پـس از اخذ 
رسـید ظـرف مدت یک مـاه از تاریخ تسـلیم اعتراض، دادخواسـت 
خـود را بـه مراجـع قضایـی تقدیـم نماینـد. بدیهی اسـت در صورت 
انقضـای مـدت مذکـور و عـدم وصـول اعتـراض طبق مقررات سـند 

مالکیـت صـادر خواهـد شـد. م/الف 51
تاریخ انتشار نوبت اول: 1399/4/3

 تاریخ انتشار نوبت دوم:  1399/4/17
حسین توحیدی نیا_ رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان زرند

اگهی ابالغ اجرائیه کالسه: 
139804019067000727/1

بدینوسـیله به متعهد: حسـین حسـین زاده 
بچاقچی و محمد علی حسین زاده بچاقچی 
و عصمـت حسـین زاده بچاقچـی و فاطمه حسـین زاده 
بچاقچـی و زهـرا حسـین زاده بچاقچي و مريم حسـین 
زاده بچاقچـی و محمدرضا حسـین زاده بچاقچی و عزت 
زاده بچاقچـی - متعهدلـه: خجسـته دسـت  حسـین 
پرونـده کالسـه 139۸040190۶70007۲7/1کـه  نشـان در 
برابـر گـزارش 1399/3/۲۶ شـناخته نگردیـده ایـد ابـالغ 
مـی گـردد کـه برابـر کالسـه 9۸007۸۶بیـن شـما و خانم 

خجسـته دسـته نشـان ملغ1/045/۸00/000
بدهـکار مـی باشـید کـه بـر اثـر عـدم پرداخـت وجـه 
از  پـس  نمـوده  اجرائیـه  صـدور  درخواسـت  بسـتانکار 
تشـريفات قانونـی اجرائیـه صادر و بکالسـه فـوق در این 
اجـراء مطرح می باشـد لذا طبـق مـاده 1۸/19 آئین نامه 
اجرائی مفاد اسـناد رسـمی بشـما ابالغ می گردد از تاریخ 
انتشـار این آگهی که تاریخ ابالغ اجرائیه محسـوب اسـت 
فقـط یـک نوبـت در روزنامـه رسـمی چـاپ . و .درج و 
منتشـر مـی گردد ظرف مـدت ده روز نسـبت به پرداخت 
بدهـی خـود اقـدام و در غیـر ایـن صـورت بـدون انتشـار 
آگهـی دیگـری عملیـات اجرائی طبق مقررات علیه شـما 

تعقيـب خواهد شـد.
مسئول واحد اجرای اسناد رسمی سیرجان
صالح آزادی- م الف 596

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

هیـات موضـوع قانـون تعیین تکلیـف وضعیت ثبتی 
اراضـی و سـاختمان های فاقد سـند رسـمی

اگهـی موضـوع مـاده 3 و ماده 13 آئیـن نامه قانون تعیین تکلیف 
وضعیـت ثبتـی و اراضـی و سـاختمان هـای فاقـد سـند رسـمی 
موضـوع  دوم  هیـات   1399۶031900۸00041۶ شـماره  رای  برابـر 
قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمان های 
فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتی حـوزه ثبت ملـک زرند 
تصرفـات مالکانـه بالمعـارض متقاضـی آقای محمد ایـزدی جالل 
آبـادی فرزنـد علـی بـه شـماره شناسـنامه ۲3 در یـک بـاب خانه 
بـه مسـاحت ۲97 مترمربـع از پـالک ۲3۸۲ اصلـی واقـع در زرند 
خیابـان پوریای ولی خریداری از مالک رسـمی نجمه آقا موسـوی 
اسـترآبادی محـرز گردیـده اسـت. لـذا بـه منظـور اطـالع عمـوم 
مراتـب در دو نوبـت بـه فاصله 15روز آگهی می شـود در صورتی که 
اشـخاص نسـبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته 
باشـند مـی تواننـد از تاریـخ انتشـار اولین اگهـی به مـدت دو ماه 
اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخذ رسـید ظرف 
مـدت یـک مـاه از تاریخ تسـلیم اعتراض، دادخواسـت خـود را به 
مراجـع قضایـی تقدیـم نماینـد. بدیهـی اسـت در صـورت انقضای 
مـدت مذکـور و عـدم وصول اعتـراض طبق مقررات سـند مالکیت 

صـادر خواهـد شـد. م/الف 59
تاریخ انتشار نوبت اول: 1399/4/17

 تاریخ انتشار نوبت دوم:  1399/4/31
حسین توحیدی نیا_ رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان زرند

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

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

اگهـی موضـوع مـاده 3 و مـاده 13 آئیـن نامه قانـون تعیین تکلیف 
وضعیـت ثبتـی و اراضـی و سـاختمان های فاقد سـند رسـمی برابر 
رای شـماره 1399۶031900۸00050۸ هیات دوم موضوع قانون تعیین 
تکلیـف وضعیـت ثبتی اراضی و سـاختمان های فاقد سـند رسـمی 
مسـتقر در واحـد ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک زرنـد تصرفـات مالکانـه 
بالمعـارض متقاضـی آقای علی کریمـی رهنما فرزنـد عبدالوهاب به 
شـماره شناسـنامه 194 در ششـدانگ قسـمتی از خانه به مسـاحت 
9۶/۶5مترمربـع از پـالک ۲390 اصلـی )جهـت الحـاق بـه پـالک 7 
فرعـی از ۲390 اصلـی( واقـع در زرنـد خیابـان قـره نـی نبش کوچه 
17 خریداری از مالک رسـمی آقای اکبر رهنما محرز گردیده اسـت. 
لـذا بـه منظور اطـالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصلـه 15روز آگهی 
مـی شـود در صورتـی که اشـخاص نسـبت به صـدور سـند مالکیت 
متقاضـی اعتراضی داشـته باشـند می تواننـد از تاریخ انتشـار اولین 
اگهـی بـه مـدت دو مـاه اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و 
پـس از اخـذ رسـید ظـرف مدت یک مـاه از تاریخ تسـلیم اعتراض، 
دادخواسـت خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی اسـت در 
صـورت انقضـای مـدت مذکور و عـدم وصول اعتراض طبـق مقررات 

سـند مالکیـت صـادر خواهد شـد. م/الف 73
تاریخ انتشار نوبت اول: 1399/4/17

 تاریخ انتشار نوبت دوم:  1399/4/31
حسین توحیدی نیا_ رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان زرند

اگهی حصر وراثت 
احترامـا در خصـوص دادخواسـت تقدیمی خواهان 
خواسـته  بـه  چـراغ  فرزنـد  نـژاد  مـرادی  احمـد 
حصروراثـت توضیـح داده شـادروان چـراغ مـرادی 
نـژاد فرزنـد مـراد  بـه شـماره  ملـی 303097۶0۲5در تاریـخ 

139/11/10  فـوت نمـوده ووارث حیـن فـوق عبارتنـد از :
1-محمـد مرادی نژاد  فرزند چراغ به ش م  ۶0۶00۲07۲0)پسـر 

متوفی (
۲-علی  مرادی نژاد  فرزند چراغ به ش م  ۲0۲00۸۸909)پسـر 

متوفی (
م   ش  بـه  چـراغ  فرزنـد  نـژاد   مـرادی  3-احمـد 

) متوفـی  53۶997۲0۶0)پسـر 
م   ش  بـه  چـراغ  فرزنـد  نـژاد   مـرادی  4-حمیـده 

) متوفـی  ۶0۶0139541)دختـر 
م   ش  بـه  چـراغ  فرزنـد  نـژاد   مـرادی  5-سـهیال 

) متوفـی  ۶0۶9917499)دختـر 
م   ش  بـه  چـراغ  فرزنـد  نـژاد   مـرادی  ۶-بلقیـس 

) متوفـی  ۶0۶9۸3۸319)دختـر 
م   ش  بـه  چـراغ  فرزنـد  سـهرابی  بشـجیر  7-نبـات 
در  نوبـت  یـک  مراتـب  (لـذا  53۶94۸5۶07)همسـرمتوفی 
روزنامـه کثیـر االنتشـار محلـی آگهـی میشـود چنانچـه کسـی 
اعتـراض دارد یـا وصیـت نامـه ازمتوفـی نـزد اشـخاص باشـد 
یـک مـاه از نشـر آگهـی بـه دادگاه تقدیـم دارد واال گواهی صادر 

خواهـد شـد .
 رئیس شوراحل اختالف –حسین کوهستانی –م الف :911

اگهی حصر وراثت 
احتراما در خصوص دادخواسـت تقدیمی خواهان بسـی شـمبوئی سـگین  فرزند حسـین 
بـه خواسـته حصروراثـت توضیـح داده شـادروان محمد رضا ئیسـی نیا  فرزند شـریف  به 
شـماره  ملـی 53۶0113۲۲7در تاریـخ 1395/1/۲4  فـوت نمـوده ووارث حیـن فوق عبارتند 
از :1- بسـی شـمبوئی سـگین فرزند حسـین بـه ش ملـی 53۶975۲4۲7)مـادر متوفی (لـذا مراتب 
یـک نوبـت در روزنامـه کثیر االنتشـار محلی آگهی میشـود چنانچه کسـی اعتراض دارد یـا وصیت نامه 
ازمتوفـی نـزد اشـخاص باشـد یک ماه از نشـر آگهـی بـه دادگاه تقدیـم دارد واال گواهی صادر خواهد شـد .
 رئیس شوراحل اختالف –حسین کوهستانی –م الف :912

آگهی حصر وراثت- منوجان  
خواهـان رونوشـت حصـر وراثت مریم نوشـاد الله زار 
فرزنـد محمـد بـه شـرح دادخواسـت تقدیمـی ثبـت 
شـده بـه کالسـه 99099۸3۸91100171از ایـن دادگاه 
درخواسـت گواهـی حصـر وراثـت نمـوده وچنیـن توضیـح داده 
کـه شـادروان محمـود نوشـاد پـور فرزنـد محمـد در اقامتـگاه 
دائمـی خـود بدرود حیـات گفته وورثـه حین الفـوت ان منحصر 

اسـت ه بـه :
م  ش  بـه  محمـود  فرزنـد  پـور  نوشـاد  حسـین  1-محمـد 

139۲/0۸/۲0 ت  ۶0۸03۲4547ت 
۲-امیر حسـین نوشـاد پـور فرزند محمود بـه ش م ۶0۸03505۸0ت 

ت 1394/4/1۲)فرزنـدان متوفی(
3-مریـم نوشـاد اللـه زار فرزنـد مجیـد بـه ش م 3150107751ت ت 

13۶۸/7/1۸)همسـر متوفی (
4-محمـد نوشـاد پورفرزنـد اکبـر بـه ش م ۶0۸9۶۲7۸14 ت ت 

متوفـی( 1349/5/7)پـدر 
5-سـتاره لطفـی پـور فرزنـد عزیـز بـه ش م ۶0۸9۸55154ت ت 
1353/۶/7)مـادر متوفـی( اینـک بـا انجـام تشـریفات مقدماتـی 
درخواسـت مزبـور یـک نوبـت اگهـی میگرددتـا چنانچـه شـخصی 
اعتراضـی دارد ویـا وصیـت نامه ای از متوفی نزداو می باشـد از تاریخ 
نشـر اگهـی ظـرف مدت یکماه بـه ایـن دادگاه تقدیـم دارد واال گواهی 

صـادر خواهد شـد .
دبیر خانه شورا حل اختالف مرکزی شعبه اول منوجان -مسئول دفتر 
شعبه  شورا حل اختالف شعبه 1شورای حل اختالف شهرستان منوجان 
–عاطفه ساالری.

ایسنا/بعداز یک دوره خشکسالی ، هلیل رود جیرفت جانی 
تازه دارد و همچنان جاری است. هلیل رود رودخانه ای 
دائمی در جنوب شرقی ایران است که با طول 390 
کیلومتر و به عنوان بزرگترین رود جنوب شرق ایران، از بلندی های 
شهرستان بافت، رابر و ساردوئیه سرچشمه گرفته و به تاالب جازموریان 
می ریزد. هلیل رود دارای چندین سرشاخه اصلی است. مرتفع ترین 
سرشاخه آن از کوه شاه در ارتفاع 4400 متر سرچشمه می گیرد؛ 
طوالنی ترین این سرشاخه ها رودخانه زردشت یا خراو است که از 

بلندی های منطقه ی گوغر در شهرستان بافت جریان می یابد.

هلیل رود همچنان جاری است

خبر

نظــر بــه ایــن کــه پروانــه هــای بهــره بــرداری؛ معــدن گرانیــت 
ــام  ــورخ 84/02/25 بن ــماره 10/90286 م ــه ش ــم 1 ب ــارق ب اب
شــرکت ارگ گرانیــت کویــر کرمــان و معــدن گرانیــت ابــارق 
بــم 2 بــه شــماره 10/169284 مــورخ 85/12/17 بنــام آقــای 
عبدالرضــا تحســینی مفقــود گردیده،لــذا بدینوســیله باطــالع 
مــی رســاند کلیــه مفــاد مــدارک مذبــور از درجــه اعتبار ســاقط 
و پروانــه هــای بهــره بــرداری مزبــور هیچگونــه ارزش و اعتبــار 

قانونــی نــدارد. 
مجید پویان -معاونت امور معادن و صنایع معدنی

آگهی مفقودی پروانه بهره برداری

وم
ت د

نوب
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سنا
 ای

س:
عک

شازده کوچولو
در 1943 شاهکار سنت اگزوپری به نام شازده کوچولو 
انتشار یافت که حوادث شگفت آنگیز آن با نکته های دقیق 
و عمیق روانی همراه است. شازده کوچولو یکی از مهم ترین 
آثار اگزوپری به شمار می رود که در قرن اخیر سّومین کتاب 
پرخواننده جهان است. این اثر از حادثه ای واقعی مایه گرفته 
که در دل شن های صحرای موریتانی برای سنت اگزوپری 

روی داده است.
خرابی دستگاه هواپیما خلبان را به فرود اجباری در دل آفریقا 
وامی دارد و از میان هزاران ساکن منطقه؛ پسربچه ای با رفتار 
عجیب و غیرعادی خود جلب توجه می کند. پسربچه ای که 
اصاًل به مردم اطراف خود شباهت ندارد و پرسش هایی را 

مطرح می کند که خود موضوع داستان قرار می گیرد.
شازده کوچولو از کتاب های کم نظیر برای کودکان و 
شاهکاری جاویدان است که در آن تصویرهای ذهنی با عمق 
فلسفی آمیخته است. این کتاب محبوب ترین کتاب مردم در 
قرن بیستم بوده و به بیش از 130 زبان ترجمه شده است. این 
داستان تخیلی در بسیاری از مواقع رنگ و بوی فلسفی به خود 
می گیرد و آنچه باعث می شود مباحث فلسفی بسیار جذاب 
مطرح شود، بیان بسیار روان و ساده ای است که نویسنده از 

آن استفاده کرده است.
پسرک به خلبان می  گوید که از اخترکی دوردست می  آید و 
روزی تصمیم می  گیرد برای اکتشاف اخترک  های دیگر خانه 
را ترک کند. او همچنین برای خلبان از گل سرخ محبوبش 
می  گوید که دل در گرو عشق او دارد، از دیگر اخترک  ها 
تعریف می  کند و از روباهی که او را اینجا، روی زمین، مالقات 

کرده است.

طعم گیالس
شما می تونی با من هم دردی کنی، می تونی زبونی هم دردی کنی اما نمی 

تونی حسش کنی.

دیالوگ
هزارتو/ فیلمی به کارگردانی امیرحســین ترابی، نویســندگی طال معتضدی و 
تهیه کنندگی سپهر سیفی محصول سال 1397 است. نام قبلی این فیلم البیرنت 

بوده است.این فیلم در تاریخ 1 آبان 139۸ در سینماهای ایران اکران شده است.

فیلم
جز عشق

آلبوم علیرضا عصار به نام جز عشق نمیخواهم

موسیقی

می دانم !
آخر یک روز...

خسته می شود از نیامدنش
شوخی که نیست!

مگر آدم...
چقدر می تواند نیاید

عکس:  یاسر خدیشي
شهردار کرمان خبر داد

اتمام عملیات پروژه بزرگراه شهید حاج قاسم 
سلیمانی شهر کرمان تا پایان سال جاری

ایسنا- شهردار کرمان با اشاره به اجرا و افتتاح پروژه های کوچک در شهر کرمان در سال 
جاری عنوان کرد: طبق برنامه ریزی های صورت گرفته در شهرداری کرمان، 15 تا 20 
بوستان محله ای و منطقه ای امسال در شهر کرمان اجرا و به بهره برداری خواهند رسید.

ســید مهران عالم زاده صبح 1۶ تیرماه در جمع خبرنگاران درباره اقدامات شــهرداری 
کرمان از اجرای پروژه بزرگراه شهید حاج قاسم سلیمانی در سال جاری خبر داد و بیان 
کرد: این پروژه امسال از بعد پل کوثر تا تقاطع شهدای خلبان اجرایی خواهد شد که تالش 
است تا پایان سال جاری بازگشایی شود و در این راستا به زودی کار تملک این پروژه آغاز 
خواهد شد.وی ادامه داد: پروژه احداث این بزرگراه یکی از پروژه های بسیار بزرگی بوده 
که در دوره های قبل شهرداری بخش های از این پروژه اجرا یا تملک شده بود که در این 
دوره بنا داریم ظرف مدت یک سال اجرایی کرده و سعی می کنیم تا پایان سال جاری 
این بخش پروژه را اتمام و به بهره برداری برسانیم.شهردار کرمان از تکمیل تقاطع حلقه 
شهر کرمان خبر داد و اظهار کرد: مطالعات این پروژه توسط مشاور هم اکنون در حال 
انجام است و احتماال دو تقاطع در رینگ شهر پیشنهاد داده شود که اگر شورای شهر آن 
را تصویب کند، بحث عملیات اجرای آن در ســال جاری رقم خواهد خورد.وی با اشاره 
به مشکالت شهر کرمان پس از هر بارش عنوان کرد: متاسفانه نقاطی از شهر کرمان در 
زمان بارندگی، دچار آبگرفتگی شده و به نقاط بحرانی تبدیل می شوند که برای رفع این 
مشکل، مشاور مطالعاتی انجام داده که ظرف 15 روز آینده چند نقطه بحرانی شهر برای 

رفع و اصالح این آبگرفتگی ها به پیمانکار واگذار خواهیم کرد.
عالم زاده به موضوع ایجاد پیاده راه در بافت تاریخی شهر کرمان اشاره و بیان کرد: مطالعه 
پیاده راه کردن میدان توحید و خیایان گلبازخان به سمت خیابان تجلی تقریبا به اتمام 
رسیده و به زودی مناقصه اجرای این طرح گذاشته خواهد شد تا این قسمت از شهر به 
پیاده راه تبدیل شود ضمن آنکه موضوع پیاده راه شدن میدان شورا نیز در حال اجراست.

شهردار کرمان در پاسخ به این سوال که تبدیل شــدن مسیر میدان بسیج تا میدان 
شورا به پیاده راه آیا بار ترافیکی در بر نخواهد داشــت، تصریح کرد: قطعا با اجرای 
این پروژه، مقداری از بار ترافیک بروی ســایر محورهای منتهی این محل ها افزوده 
خواهد شد اما اگر معتقدیم که شــهر برای مردم است نه برای ماشین، بنابراین باید 
بحث ترافیک را نیز حل کرد.عالم زاده افزود: عموما فضاهای شهری برای تعلق خاطر 
مردم می باشند و باتوجه به اینکه زندگی شهری بیشــتر آپارتمان نشینی شده لذا 
فضای مناسبی که مردم تعامل اجتماعی داشته باشــند، در شهرها وجود ندارد که 
باید فضای شهری این خالء را جبران کند بنابراین فضای میدان شورا قابلیت خوبی 
در این زمینه دارد.وی اضافه کرد: یکی دیگر از برنامه های شهرداری کرمان اتصال 
پارک مشاهیر به پارک شورا و موزه دفاع مقدس با استفاده از پل هوایی است ضمن 
آنکه مسیری برای دوچرخه ســواری نیز در این راســتا ایجاد خواهد شد.شهردار 
کرمان با اشــاره به اجرا و افتتاح پروژه های کوچک در شــهر کرمان در سال جاری 
عنوان کرد: طبق برنامه ریزی های صورت گرفته در شــهرداری کرمان، 15 تا 20 
بوستان محله ای و منطقه ای امسال در شــهر کرمان اجرا و به بهره برداری خواهند 
رسید.این مقام مســئول با تاکید برآنکه مجموعه پارک گردشگری یک پروژه بسیار 
بزرگی اســت و اجرای کامل آن در توان این دوره شــهرداری نیست، تصریح کرد: 
پارک گردشگری دو سایت داشته اســت که یکی از آن میدان شورا بوده که حدود 
90 درصد آن به اتمام رســیده است و ســایت دیگر طراحی آن تمام شده و پس از 
شهادت حاج قاســم تغییراتی در این سایت ایجاد شــد به  طوری که از گنبد جبلیه 
به سمت مزار حاج قاســم به عنوان پیاده راه حاج قاسم ســلیمانی تعیین کرده ایم.  
هردار کرمان در بخش دیگری از صحبت های خود از نــاوگان حمل و نقل عمومی 
شهر کرمان ســخن به میان آورد و اظهار کرد: نوسازی 20 دســتگاه اتوبوس و در 
صورت همکاری خودروسازان، خرید 10 تا 20 دستگاه اتوبوس جدید در دستور کار 
شهرداری کرمان است که در صورت نوسازی و خرید این تعداد اتوبوس، تا حدودی 
ناوگان حمل و نقل عمومی شهر کرمان به روز خواهد شد.عالم زاده در بخش دیگری 
از صحبت های خود با اشــاره به تعدد زمین های خالی در شــهر کرمان اظهار کرد: 
تنها کاری که شهرداری ها برای زمین های خالی می تواند انجام دهند، این است که 
دیواری دور این زمین ها بکشد و هزینه آن را به حســاب مالک زمین بگذارند اما با 
این اقدام ممکن است زمین خوارانی روی این زمین ها سند بگیرند ضمن آنکه تعداد 
این زمین در شهر کرمان زیاد است و اعتبارات شهرداری جوابگوی دیوار کشی دور 
این زمین ها نیست اما اگر مالیات برای زمین ها وضع می شد قطعا صاحبان آنها این 
زمین ها را تعیین تکلیف می کردند.وی ادامه داد: در خصوص بناهای فرســوده که 
صاحبانشــان آنها را رها کرده  و احتمال تخریب و ریزش آنها در معابر وجود دارد، با 
حکم دادستانی این ساختمان ها تخریب و جمع آوری خواهند شد.عالم زاده با اشاره 
به اینکه امسال حدود 2 میلیون مترمربع آسفالت در خیابان ها و معابر شهر کرمان 
انجام خواهد شــد، اظهار کرد: آسفالت ها دارای یک ســن و عمری می باشند و اگر 
زیرسازی ها مناسب نباشد به مرور زمان، آسفالت ها نشست و ترک دار می شوند که 

اگر زود آنها را ترمیم کنیم تخریب آسفالت کمتر اتفاق می افتد.

عکس نوشت کافه کتاب

اتفاق

حمام وکیل
 زیبایی و شکوه این حمام آنقدر زیاد می 

باشد که در کالم نگنجد.معماری حمام همان 
معماری خاص دوره زندیه است که دارای بخش های متعددی می باشد 

و با ستون های بسیار شکیل و سقف های هاللی شکل خود مشغول جلوه 
گری است.

ُسفالگری
 ساختن ظروف با گل است و به ظرف 

ساخته شده از این طریق سفال می گویند. از 
مشهورترین سفالینه ها می توان به کوزه و پیاله سفالین اشاره کرد. پیش از 

رواج شیشه سفالینه ها رایج ترین مظروفات بشر بودند.

در سال گذشته در چنین روزی کاغذ وطن از 
خطر عقرب گزیدگی در جنوب نوشت.

جاذبه

صنایع

سال گشت

آوای محلی           

شریِک شادی و َغم بوِده حاال

َو چاِی َمجِلسی َدم بوِده حاال

َکسی که ای مونی نادی داَلله

به پیِش پاِی مو َخم بوِده حاال

شاعر : اسماعیل جالئی

آخر ای دست تو ُو ُغت پُُتِنت َسر اَِگُرم

مث گنوگی ابَهم ور همه جا نَر اَِگُرم

تو َسرت کرده به دل مو سِگده بُهنه نَگه

آخر ای دست تو، رو َرْو بخدا پَر اگُرم

َخی ُخوُدم هی مو اَُگم یاره ِولی َکن که بُرو

ناُدنُم بیچه  ُسراِغ تویه کافر اگُرم

باشه کاری اَکُنم تا ُکِت ناِکت بُُسزه

مو اََرم ور لِِج تو دختِر هاجر اگُرم

شاعر : منصور رئیسی

         در توییتر چه می گویند؟

کودک آزاری در خیابان را به 123 اطالع دهید.فعالیت 1۸ هزار و 247 امدادگر زن در کشورصادرات ماسک ممنوع شد.

جذب بیش از 6400 مشترک در سه ماهه اول  سال 99
 توسط شرکت گاز استان کرمان

بتدایــی ســال  در ســه ماهــه ا
ــترک و  ــش از ۶400 مش ــاری بی ج
مصــرف کننــده جدیــد گاز طبیعــی 
در بخــش هــای مختلــف اعــم از 
ــی اســتان  خانگــی، تجــاری و صنعت
ــترکین گاز  ــع مش ــه جم ــان ب کرم
ــتا  ــن راس ــه در همی ــته اند ک پیوس
تعــداد مشــترکین گاز طبیعــی 
ــرز ۶۶5000  ــه م ــتان ب ــن اس در ای
مشــترک رســیده اســت.به گــزارش 
روابــط عمومــی شــرکت گاز اســتان 
کرمــان ، مهنــدس فــالح ضمــن 
اعــالم خبــر فــوق ادامــه داد: از 
ابتــدای ســالجاری تاکنــون بــه 
میــزان 340 کیلومتــر شــبکه گاز 
ــه شــبکه هــای گازرســانی اســتان  ب
ــش از  ــن بی ــده و همچنی ــه ش اضاف

3000علمــک بــه متقاضیــان گاز 
ــده  ــذار گردی ــتان واگ ــطح اس در س

اســت .
مهنــدس فــالح، بــه گازرســانی 
شهرســتان هــای جنوبــی نیز اشــاره 

کــرد و افــزود: از 14شــهر جنوبــی تا 
پایــان ســال گذشــته تعــداد 3 شــهر 
گازرســانی شــده اســت  و پیش بینی 
مــی کنیم کــه در ســال 99 تعــداد 5 
شــهر جنوبــی دیگــر بــه ایــن تعــداد 

ــد  ــه دادن ــان ادام ــزوده گردد.ایش اف
ــان قطــب  ــوب کرم ــه جن ــا ک از آنج
کشــاورزی ایــن اســتان پهنــاور مــی 
ــه  ــطح گلخان ــن س ــد وبزرگتری باش
هــای کشــور را در خــود جــای 
داده اســت ، گازرســانی بــه ایــن 
ــتاوردهای  ــد دس ــی توان ــه م منطق
ــه  ــتان ب ــرای اس ــی را ب ــیار خوب بس
ــه  ــه از جمل ــد ک ــته باش ــراه داش هم
ــزان  ــش می ــه افزای ــوان ب ــا میت آن ه
اشــتغالزایی و محرومیــت زدایــی 
ــش  ــل افزای ــه دلی ــن مناطــق ب در ای
ــه ای و  راه  ــد محصــوالت گلخان تولی
ــع تولیــدی و صنعتــی  ــدازی صنای ان

ــود.  ــاره نم ــف اش مختل
روابط عمومی شرکت گاز استان 
کرمان 


