
دادستان عمومی و انقالب مرکز استان کرمان از احضار تعدادی از مسووالن پیشین سازمان 
میراث فرهنگی کشور به دادسرای این استان به علت تضییع حقوق بیت المال خبر داد

مدیر امور زراعت سازمان جهاد کشاورزی جنوب:

کشاورزان جنوب کرمان محصول گندم 
را به مراکز خرید دولتی تحویل دهند

رییس دانشگاه علوم پزشکی جیرفت:

۱۴ هزار و ۲۵۵ موالید سال گذشته 
در جنوب کرمان رخ داده است

احضار برخی مسووالن سابق 
میراث فرهنگی به دادسرا

آغاز تحول اقتصادی در جازموریان با »جاز کاال«
فعال اجتماعی جنوب کرمان: جنس را با قیمت منطقه از تولید کننده می خریم 

و با قیمت تهران می فروشیم

رییس اداره نظارت بر راه های روستایی جنوب:

تکمیل راه روستایی دیمند گویگان
 کرمان نیازمند  بودجه
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عشق  به سبک»کراش«
فرمانده انتظامی شهرستان جیرفت: »کراش« یکی از پدیده های 

نوظهور در شبکه اجتماعی اینستاگرام جیرفت است
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ما را در تلگرام دنبال کنید

تومــان  500 قیمــت              1398 اردیبهشــت   16 دوشــنبه         481 پیاپــی  شــماره  ســوم           ســال 

3 و2

جنگ می شود یا نه؟
حسین عالیی

یادداشت مهمان

از زمـان روی کار آمـدن ترامـپ، هـر روز بـر میـزان 
تضادهـا و تنـش ها بیـن آمریکا و ایران افزوده شـده 

است.
خـروج از برجـام و بررسـی مجموعـه اقداماتـی کـه 
ترامـپ علیـه ایران انجـام داده و تالش بـرای به صفر 
رسـاندن صـادرات نفتـی ایـران، همه بیانگر آن اسـت 
کـه آمریـکا قصـد دارد تـا با فروپاشـی اقتصـاد ایران، 
فشـار عظیمـی را بر عمـوم مـردم وارد کند تـا آنها تنها 
راه چـاره را "تسـلیم" شـدن در برابـر خواسـته هـای 
آمریـکا بداننـد. امـا آیا آمریـکا فقط به تنـگ تر کردن 
"محاصـره اقتصـادی و سیاسـی" ایران اکتفـا خواهد 
کـرد یـا ایـن که ترامـپ قصـد دارد به تدریـج و با بهره 
گیـری از "راهبـرد نمـد مالـی" ، زمینه ها و بسـترهای 
الزم را بـرای جنـگ محـدود و ضربتی آمریـکا با ایران 
فراهـم آورد؟ تجربـه تاریخـی نشـان داده اسـت کـه 
آمریکا همیشـه از ظرفیت نیروهای مسـلح خود برای 
نیل به اهداف سیاسـت خارجی اسـتفاده کرده اسـت 
و در صورتـی کـه احسـاس کنـد بـا بکارگیـری قـوای 
نظامـی خود به مقصـود مطلوب می رسـد، در برپایی 

جنـگ و بکارگیـری ارتـش تردید نخواهـد کرد.
اما آیـا آرزوی آمریکا در "براندازی" جمهوری اسـالمی 
و روی کار آوردن حکومـت و دولتـی همسـو بـا منافع 
ایاالت متحده با کمک اسـرائیل، سـلطنت طلب ها و 

منافقیـن در ایران، تحقـق خواهد یافت؟
از دیـدگاه نظـری )تئوریـک( در چهـار حالـت امـکان 
وقـوع "جنـگ محـدود" آمریکا بـا ایران بسـیار جدی 

می شـود:
ظرفیـت  و کاهـش  دفاعـی"  "قـدرت  تضعیـف   -1
"پاسـخگویی موثر" جمهوری اسـالمی بـه گونه ای که 
امـکان "پیروزی سـریع" را برای ارتـش آمریکا فراهم 

سازد.
2- قـدرت یافتـن بیـش از حـد ایـران به گونـه ای که 
توانمنـدی هـای جمهـوری اسـالمی بـرای آمریـکا و 
اسـرائیل بـه صورت یـک "تهدید بالفعـل" جدی تلقی 
شـود و با جنگیدن با ایران، این نگرانی برای همیشـه 

برطرف شـود.
ابـراز  اراده جـدی ترامـپ بـرای نشـان دادن و   -3
قـدرت و بـه دسـت گیـری رهبـری و مدیریت منطقه 
خاورمیانـه و بهره گیری از جنگ برای پیـروزی در دور 

دوم انتخابـات ریاسـت جمهـوری
4- ترکیبی از عوامل فوق

اگـر بـه روحیـه ترامـپ نگاهـی بیفکنیـم او بسـیار 
عالقمنـد اسـت تا چند مسـئله مهـم جهانـی از جمله 
"مسـئله ایران" را در دوران ریاسـت جمهوری خود حل 
کنـد. او معتقـد اسـت که ایـران با افزایـش توانمندی 
هـای موشـکی بومـی خـود بـه "قـدرت بازدارندگـی" 

موثر رسـیده اسـت.
بـا همیـن نـگاه اسـت کـه سـپاه پاسـداران انقـالب 
اسـالمی را که سـتون فقرات قدرت فاعی ایران اسـت 
را در فهرسـت سـازمان های تروریسـتی قرار می دهد 

تا ایـران را تضعیـف کند.
آمریـکا بر این باور اسـت که سیاسـت هـای جمهوری 
اسـالمی امنیـت، بقـا و موجودیـت اسـرائیل را تهدید 
می کند و امکان اجرایی شـدن "معاملـه قرن" را برای 
مسـلط کـردن اسـرائیل بـر فلسـطینیان و کشـورهای 
منطقـه به محـاق فرو می ببرد. در حالی که سیاسـت 
ترامـپ، توسـعه سـرزمینی اسـرائیل بـا اعـالم الحاق 
جـوالن سـوریه بـه اسـرائیل و تضمیـن بقـای دولـت 
اسـرائیل بـا انتقال سـفارت آمریکا به بیـت المقدس 
اسـت.  از طرفـی ایـران بـا "نفـوذ منطقـه ای" خـود 
توانسـته اسـت نه تنها تهدیـدات نظامـی را از مرزهای 
خـود دور کنـد، بلکـه حاال نیروهـای وفـادار و عالقمند 
بـه انقـالب اسـالمی، آرام آرام بـه مرزهـای اسـرائیل 
نزدیـک می شـوند تـا مراقـب تهدیدات صهیونیسـت 
هـا باشـند .از دیـد همراهان ضـد ایرانـی ترامپ، علت 
اصلـی ظهـور چنیـن وضعیتـی، درآمدهـای نفتـی و 
توانمندی هـای مالی ایران اسـت که مـی تواند برنامه 
توسـعه "توان موشـکی" و "نفوذ منطقه ای" جمهوری 
ظرفیـت  بایسـتی  تغذیـه کند.بنابرایـن  را  اسـالمی 
و قـدرت اقتصـادی و نیـز مـراودات و تعامـالت بیـن 
المللـی ایـران بطـور مرتـب تضعیـف شـود تا نـه تنها 
ایـران رفتار و سیاسـت هـای خود را تغییـر دهد، بلکه 
ایـن "ضعف اقتصـادی" موجـب ناپایـداری جمهوری 
اسـالمی شـود. پـس مـی تـوان گفـت کـه تمامـی 
اقدامـات دولـت آمریـکا به منظور تضعیـف ظرفیت و 
تـوان اقتصـادی و نیـز بـر کاهـش روابط بیـن المللی 
ایـران تمرکـز یافتـه اسـت، تـا بـا سـر ریز شـدن صبر 
مـردم و افزایـش تنگناهـای معیشـتی، امـکان یـک 
حرکت سـریع اعتراضی از درون کشـور فراهم آید و...
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برگزاری طرح »ضیافت افق« در بقاع متبرکه استان کرمان

کرمــان نــو - معــاون فرهنگــی اداره کل اوقــاف و امــور 
ــت  ــرح »ضیاف ــرای ط ــان از اج ــتان کرم ــه اس خیری

الهــی افــق« در بقــاع متبرکــه اســتان کرمــان خبــر داد 
و گفــت: در مــاه رمضــان حــدود 350 میلیــون تومــان 

ــام  ــاری و اطع ــرف افط ــن ص ــات واقفی ــل نی از مح
می شــود.

 15 امــروز  صبــح  حــدادی  رضــا  حجت االســالم 
برنامه هــای  خبــری  نشســت  در  اردیبهشــت ماه 
طــرح ضیافــت الهــی در بقــاع متبرکــه و امامــزادگان 
ــی  ــت اله ــه ضیاف ــه اینک ــا اشــاره ب ــان ب اســتان کرم
از طرح هایــی اســت کــه حــدود 9 ســال در اداره 
ــن طــرح  ــرد: در ای ــار ک ــزار می شــود، اظه ــاف برگ اوق
و  جامعــه  معنویــت  ارتقــای  بــرای  برنامه هایــی 
افزایــش ســطح آگاهــی مــردم در معــارف اســالمی از 
جملــه دعاهــای کمیــل، ندبــه و کرســی های تــالوت و 
کرســی های آزاداندیشــی در نظــر گرفتــه شــده اســت.

وی بــا بیــان اینکــه 50 نفــر روحانــی از قــم  بــه کرمــان 
ــاه  ــای م ــژه برنامه ه ــای وی ــه دوره ه ــدند ک ــزام ش اع
رمضــان را گذرانده انــد، افــزود: تعــداد 45 نفــر روحانــی 
بومــی نیــز در اســتان کرمــان بــا ایــن تخصــص وجــود 
ــود  ــتفاده می ش ــا اس ــان از آنه ــاه رمض ــه در م دارد ک
ــاه  ــاف در م ــرف اداره اوق ــر از ط ــوع 95 نف و در مجم

ــزام  ــتان اع ــف اس ــاط مختل ــه نق ــان ب ــارک رمض مب
می شــوند.

معــاون فرهنگــی اداره کل اوقــاف و امــور خیریــه 
ــه اینکــه در مــاه رمضــان  ــا اشــاره ب اســتان کرمــان ب
محــل  از  محــل  از  تومــان  میلیــون   350 حــدود 
موقوفــات متصرفــی و غیرمتصرفــی صــرف افطــاری 
در  افــق«  »طــرح  افــزود:  می شــود،  اطعــام  و 
ــل  ــود و از مح ــزار می ش ــتان برگ ــاخص اس ــاع ش بق
ــردم  ــام م ــرف اطع ــه ص ــاع متبرک ــزادگان و بق امام

می شــود. روزه دار 
حجت االســالم حــدادی بــا بیــان اینکــه در شــهر 
کرمــان حــدود 100 میلیــون تومــان اطعــام و افطــاری 
ــرح  ــوان در ط ــوم بان ــرد: عم ــد ک ــود، تاکی داده می ش
ــاد  ــرار دارد و اعتق ــا ق ــدف م ــه ه ــت در جامع ضیاف
داریــم کــه بانــوان و مــادران در خانــواده نقــش مهمــی 
در ترویــج معــارف اســالمی بــر عهــده دارنــد و اجــرای 
ســبک زندگــی اســالمی برعهــده مــادر خانواده اســت.

وی بــا بیــان اینکــه در گذشــته این مرســوم بــوده و در 
حــال حاضــر نیــز مــا از بقــاع مــان درخصــوص اطعــام 
مجــاوران و زوار اســتفاده مــی کنیــم و بــا تاکیــد 
ــه صــورت پررنــگ  ریاســت ســازمان ایــن موضــوع ب
ــال خواهــد شــد، افــزود: ریاســت ســازمان نامــه  دنب
ــی  ــد مبن ــالغ کرده ان ــا اب ــتان ه ــی اس ــه تمام ای را ب

ــا  ــی از آنه ــه بعض ــژه ک ــاتید وی ــد از اس ــه بای ــر اینک ب
بین المللــی و بعضــی کشــوری هســتند جهــت تفســیر 

قــرآن کریــم در اســتان هــا اســتفاده شــوند.
وی افــزود: دو نفــر از اســاتید برجســته کشــوری از قــم 
ــد  ــه مــدت 30 روز حضــور خواهن در اســتان کرمــان ب
ــه  ــک منطق ــا 10 روز در ی ــدام را ۷ ت ــا هرک ــت و م یاف
و بقعــه شــاخص از جملــه امامــزاده علــی ســیرجان، 
امامــزاده محمدصالــح انــار، امامــزاده حســین جوپــار 
و امامــزاده محمــد کرمــان و اگــر امــکان داشــته باشــد 
در ماهــان مســتقر مــی کنیــم و قــرار بــر ایــن اســت 
طبــق برنامــه ریــزی تفســیر قــرآن را بــه بهتریــن نحــو 

ممکــن انجــام دهنــد.
معــاون فرهنگــی اداره کل اوقــاف و امــور خیریــه 
اســتان کرمــان در بخــش دیگــری از صحبت هایــش 
ــول  ــزادگان تح ــال در امام ــه امس ــه اینک ــاره ب ــا اش ب
عظیمــی ایجــاد می شــود کــه در جــذب مــردم بســیار 
ــد از  ــزادگان بای ــن امام ــزود: مجاوری ــت، اف ــر اس موث
همــه لحــاظ در نظــر گرفتــه بشــوند و وضعیــت زندگی 

ــوند. ــد می ش ــتی رص ــر معیش ــا از نظ آنه
ــر در  ــان ســیل اخی ــه در جری ــان اینک ــا بی حــدادی ب
ــتان  ــیلزدگان اس ــه س ــان ب ــون توم ــور 300 میلی کش
خوزســتان کمــک شــد، تصریــح کــرد: یــک تــن برنــج 

ــه ایــن منطقــه ارســال شــد. نیــز ب

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان کرمان:

معاون فرهنگی اداره کل اوقاف و امور خیریه استان کرمان خبر داد:

قیمت کاالهای اساسی در ماه رمضان افزایش نمی یابد

اسـتان کرمـان  حکومتـی  تعزیـرات  مدیـرکل  تسـنیم- 
از برخـورد قاطـع تعزیـرات حکومتـی بـا کم فروشـان یـا 
گرانفروشـان در مـاه رمضـان خبـر داد و گفـت: هیچ گونـه 
افزایـش قیمـت کاالهـای اساسـی در ایـن ایـام نداریـم.

ارسـالن بـا اشـاره بـه اینکـه در آسـتانه آغـاز مـاه مبـارک 
رمضـان قـرار داریـم اظهـار داشـت: طـرح ضیافـت ویـژه 
بازرسـی از بـازار مـاه رمضـان از چنـد روز گذشـته در کرمان 
همزمـان بـا سراسـر کشـور بـا هـدف تشـدید نظارت ها بر 

بـازار آغاز شـده اسـت.
وی بـا بیـان اینکـه در ایـن طـرح گشـت های مشـترکی از 
ایـن حـوزه چـون دامپزشـکی،  دسـتگاه های مربـوط در 
صنعـت، معدن و تجارت، دامپزشـکی، اتحادیه های صنفی 
و … حضـور دارند گفت: همـکاران ما در تعزیرات حکومتی 

بـه عنـوان مرجـع رسـیدگی بـه تخلفـات در این حـوزه هم 
ایـن گشـت های مشـترک نظارتـی را همراهـی می کننـد.

مدیـرکل تعزیـرات حکومتـی اسـتان کرمـان بـا اشـاره بـه 
اینکـه در ایـن طرح اقالم پـر مصرف در این ایـام به صورت 
ویـژه تحـت نظـارت قـرار می گیرنـد افـزود: بـا هـر گونـه 
تخلـف احتمالـی در ایـن ایام بـه طور قاطع برخورد شـده و 
بـا کم فروشـان یا گرانفروشـان در ایـن ایام بـدون اغماض 

برخـورد می شـود.
وی بـا بیـان اینکـه بـر اسـاس اعـالم سـازمان حمایـت از 
تولیدکننـدگان هیچ گونـه افزایش قیمت کاالهای اساسـی 
در ایـن ایـام نداریـم تصریح کـرد: با متخلفینی کـه در این 
ایـام در بـازار اخـالل ایجـاد کنند با شـدت و حـدت برخورد 

قاطـع می شـود.

۱- متقاضیـان بایسـتی پیشـنهادات خـود را در 
پاکـت الک و مهـر شـده  ۱۰ روز بعـد از تاریخ نشـر 
اخریـن آگهـی بـه دبیرخانـه شـهرداری تحویـل و 

رسـیددریافت نماینـد. 
کمیسـیون  اعضـای  حضـور  بـا  ۲-پیشـنهادات   
مشـخص  مناقصـه  برنـده  و  مفتـوح  معامـالت 

شـد.  خواهـد 
۳- در صورتـی کـه نفـر اول برنـده مناقصـه، ظـرف 
یـک هفتـه نسـبت بـه عقـد قـرارداد اقـدام ننماید 
بـا نفـر دوم و سـوم قـرارداد منعقـد مـی شـود و 
ضمانـت آنهـا بـه نفـع شـهرداری ضبـط مـی گـردد.  
۴- شـرکت های متقاضی می بایسـتی پیشنهادات 
خـود را واضـح که نشـان دهنـده جمـع اوری یک 

مربـع  متـر  یـک  روب  و  رفـت  و  زبالـه  کیلـو 
می باشـد. اعـالم نماینـد. 

یـا قبـول کلیـه پیشـنهادات  ۵- شـهرداری در رد 
مختـار اسـت. 

۶- مـوارد ذیـل جهـت شـرکت در مناقصـه الزامی 
باشـد.  می 

۷- مجوز اداره کار و طرح طبقه بندی مشاغل
۸- بـه ميـزان ۵% بـراورد بـه صـورت نقد يا اسـناد 

خزانـه یـا ضمانت نامـه بانکی شـرکت
۹-بـه پیشـنهادات مخـدوش وفاقـد مـدارک الزم 

ترتتیـب اثـرداده نخواهـد شـد.
۱۰-کلیـه هزینـه هـای درج آگهـی بـه عهـده برنده 

باشـد. مناقصـه می 

وحید روشناس - شهردار منوجان

نوبت اول

آگهی مناقصه شهرداری منوجان
شــهرداری منوجــان قصــد دارد، خدمــات شــهری خــود، اعــم از رفــت و روب خیابانهــا و جمــع اوری و حمــل و 

نگهــداری فضــای ســبز خــود را از طریــق مناقصــه عمومــی بــه پیمانــکار واجدالشــرایط واگــذار نماید. 

۲۳ تا ۲۳۳۹ تا ۳۸

ادامه در صفحه ۳
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ــاد  ــت ســازمان جه ــور زراع ــر ام ــا - مدی ــت - ایرن جیرف
کشــاورزی جنــوب کرمــان گفــت: کشــاورزان ایــن منطقــه 
بــا تحویــل محصــول گنــدم و کلــزا خــود بــه مراکــز خریــد 
دولتــی از فعالیــت شــبکه هــای داللــی جلوگیــری کننــد.

بــا  فرامــرز رســتگاری روز یکشــنبه در گفــت و گــو 
ــل  ــی کام ــه آمادگ ــه ب ــا توج ــزود: ب ــا اف ــگار ایرن خبرن
ــه و بازرگانــی  شــبانه  روزی واحدهــای فعــال شــرکت غل
محصــوالت  خریــد  و  تحویــل  در  کرمــان  اســتان 
ــی  ــار م ــی انتظ ــای روغن ــه ه ــدم و دان ــتراتژیک گن اس
ــا تحویــل  رود کشــاورزان دســترنج یــک ســاله خــود را ب
فعالیــت  از  و جلوگیــری  منطقــه  مراکــز خریــد  بــه 
ــق  ــتای تحق ــر در راس ــی موث ــی گام ــای دالل ــبکه  ه ش
ــد. ــه بردارن ــه منطق ــه جانب ــعه هم ــد و توس ــق تولی رون

ــه  ــم  هــای ظالمان ــه تحری ــا توجــه ب ــح کــرد: ب وی تصری
بســیاری  ارزی  مبــادالت  و  پولــی  ارزش  تغییــرات  و 
ــام  ــدار نظ ــدن اقت ــه چشــم دی ــد ک ــای معان از شــبکه  ه
جمهــوری اســالمی ایــران را ندارنــد بــا اجیــر کــردن 
شــبکه هــای داللــی در مناطــق مــرزی و نفــوذ بــر 
ــد  ــرای خری ــا ایجــاد تبلیغــات، ب ــازار ب ــی ب فعــاالن داخل
محصــوالت اســتراتژیک زمینــه ســازی مــی کننــد.

ــای  ــت  ه ــت قیم ــن اس ــد ممک ــر چن ــه داد: ه وی ادام
پیشــنهادی دالالن اغــوا کننــده باشــد اما در شــرایط موجود 
حفــظ منافــع ملــی اقتضــاء مــی  کنــد، زمینــه جــوالن این 
ــم. شــبکه هــای مخــل نظــام اقتصــادی را مســدود کنی

ــوب  ــاورزی جن ــاد کش ــازمان جه ــت س ــور زراع ــر ام مدی
ــد  ــه در فرآین ــه اینک ــه ب ــا توج ــت: ب ــار داش ــان اظه کرم
تولیــد و بهــره بــرداری ضــرورت ایجــاب مــی کنــد ارزش 
ــق سیاســت  ــز در راســتای تحق ــاد شــده نی ــزوده ایج اف
هــای اقتصــاد مقاومتــی و توســعه منطقــه هدایــت 
شــود لــذا خــروج محصــول موجــب زیــان اقتصــادی بــه 
گــردش مالــی بنــگاه هــای خدماتــی منطقــه مــی شــود.

وی تصریــح کــرد: جمــع آوری، خریــد و پرداخــت قیمــت 
محصــوالت گنــدم و دانــه هــای روغنــی توســط ســیلوی 
ــز  ــوج، مراک ــت، کهن ــای آرد جیرف ــه ه ــت، کارخان جیرف
خریــد چــاه دادخــدا قلعــه گنــج، تعاونــی رودبــار جنــوب و 
مرکــز خریــد فاریــاب در جنــوب کرمــان انجــام می شــود.

برابــر  زراعــی 98 - 9۷  در ســال  رســتگاری گفــت: 
برنامــه هــای ابالغــی وزارت جهــاد کشــاورزی و سیاســت  
ــای  ــری  ه ــا پیگی ــی ب ــاد مقاومت ــی اقتص ــای اجرای ه
ــا  ــاورزی ب ــش کش ــی بخ ــی متول ــای اجرای ــتگاه ه دس
مشــارکت موثــر کشــاورزان بیــش از 40 هــزار هکتــار 
ــه  ــار ب ــزار و 100 هکت ــش از یکه ــدم و بی ــت گن ــه کش ب
یافــت. اختصــاص  جنــوب کرمــان  در  کشــت کلــزا 

ــه در  ــاورزان منطق ــالش کش ــه ت ــه ب ــا توج ــزود: ب وی اف
ــش از  ــد بی ــی، تولی ــت اله ــزول رحم ــد و ن ــد تولی فرآین
180 هــزار تــن محصــول گنــدم و 2 هــزار و 500 تــن کلــزا 
ــت. ــار نیس ــتاندارد دور از انتظ ــوب و اس ــت مطل ــا کیفی ب

نیــم  و  چهــار  ســاالنه  تولیــد  بــا  کرمــان  جنــوب 
نقــش  کشــاورزی  محصــول  انــواع  تــن  میلیــون 
دارد. غذایــی کشــور  محصــوالت  تامیــن  در  مهمــی 

کرمــان  جنــوب  کشــاورزی  جهــاد  ســازمان 
هــای  شهرســتان  اســتان  مرکــز  از  مســتقل 
قلعــه گنــج،  عنبرآبــاد، کهنــوج، منوجــان،  جیرفــت، 
دارد. پوشــش  زیــر  را  جنــوب  رودبــار  و  فاریــاب 

سـال  طـی  موالیـد   255 و  هـزار   14 گفـت:  مـکارم،  اصغـر 
تعـداد  ایـن  از  اسـت کـه  داده  رخ  جنـوب کرمـان  در  گذشـته 
اسـت. بـوده  طبیعـی  زایمـان  مـورد   688 هـزارو   9 موالیـد، 

»اصغـر مکارم« رئیس دانشـگاه علوم پزشـکی جیرفـت، در گفت 
و گـو بـا خبرنـگار خبرگـزاری شبسـتان از کرمـان جنـوب، ضمـن 
تبریـک روز مامـا، بـا بیـان ایـن مطلـب کـه خدمـات خالصانـه و 
صادقانـه ماماهـای متعهـد و دلسـوز جنـوب کرمان جـای تجلیل 
دارد، گفـت: از مهمترين شـاخص های ارزيابی وضعيت بهداشـت 
و درمـان در هـر کشـور، میـزان مـرگ و ميـر مـادران و نـوزادان 
اسـت و مامـا یکـی از عوامـل مهـم در حفظ سـالمت مـادر و نوزاد 
اسـت کـه خدمـات او باید مـورد توجه قرار گیـرد. اصغر مـکارم، با 
اشـاره بـه ایـن کـه در راسـتای حفظ سـالمت مـادر و نـوزاد وزارت 
بهداشـت توجـه زیـادی به ترویـج زایمـان طبیعی و کاهـش آمار 
سـزارین داشـته اسـت و ایـن موضـوع در بیمارسـتان های جنوب 
کرمـان  نیـز مـورد توجـه قـرار دارد، افـزود: از 14 هـزارو 255 
موالیـد هفـت شهرسـتان حـوزه دانشـگاه علوم پزشـکی جیرفت 
در سـال گذشـته 9 هـزارو 688 مـورد زایمـان طبیعی بوده اسـت.

رئیـس دانشـگاه علـوم پزشـکی جیرفـت، بـا بیـان ایـن مطلـب 
کـه بیمارسـتان آیـت هللا کاشـانی جیرفـت بـا توجـه بـه اقدامات 
صـورت گرفتـه در زمینـه بهبـود شـاخص هـای سـالمت مـادر 
و نـوزاد جـزو 10 بیمارسـتان برتـر کشـور شـد، اظهـار کـرد: در 
حـال حاضـر 35۷ مامـا در جنـوب کرمـان در حـوزه بهداشـت و 
درمـان ارائـه خدمـت می کننـد کـه بـا توجـه بـه اقدامـات انجـام 
بیمارسـتانی  خـارج  طبیعـی  هـای  زایمـان  درصـد  گرفتـه 9۷ 
اسـت. شـده  داده  پوشـش  بهداشـتی  سیسـتم  توسـط 

وی،با اشـاره به اقدامات انجام شـده برای دسترسـی مادران باردار 
به مراقبت های دوران بارداری و افراد آموزش دیده در طی زایمان  و 
تسهیالت ارجاع برای حاملگی های پرخطر، ابراز داشت:  با اجرای 
طرح تحول سـالمت در راسـتای ارتقای خدمات سالمت فضاهای 
درمانـی دانشـگاه علـوم پزشـکی جیرفـت توسـعه چشـمگیری 
داشـته کـه در ایـن زمینـه اتـاق ال. دی. آر در بیمارسـتان های 
کاشـانی جیرفـت و 12 فروردیـن کهنـوج راه انـدازی شـده اسـت.

دومیـن فسـتیوال منطقه ای تیاتـر خیابانی "طلـوع "با موضوع 
آسـیب های اجتماعـی شـامل طالق ، اعتیاد،حاشـیه نشـینی 
، مفاسـد اجتماعـی واخالقـی ،آسـیب های نوپدیـد فضـای 
مجـازی خشـونت وافسـردگی، بـه مدت یـک هفتـه از تاریخ 
شـنبه هفتم اردیبشـهت با حضور هنرمندان استان های کرمان 
جنـوب ایـران در سیسـتان و بلوچسـتان برگزار شـد . در آیین 
اختتانیه این جشـنواره که در روز پنج شـنبه دوازده اردیبشـهت 
تنـدس  و  برتـر  رتبه هـای  تمامـی  شـد  برگـزار  زاهـدان  در 
هـای جشـنواره بـه جـز تندیـس بروشـور توسـط هنرمنـدان 
 جنـوب اسـتان کرمـان و بـا افتخـار و شـکوه تمـام درو شـد.

ایـن  تیاتـر خیابانی هـا کـه پیـش از ایـن در سـطح اسـتانی و 
ملـی بـه اجـرای عمـوم در آمـده بـود در موسسـه فرهنگـی و 
هنـری گدروزیـای بـدون مـرز و بـا همـت دفتر تیاتـر خیابانی 
اسـتان کرمـان دفتـر تئاتـر خیابانـی جنـوب کرمـان  بـا تهیـه 
 کنندگـی حمیدحمیـدزاده تولیـد و راهـی جشـنواره شـده بود.

در بیانیه جشنواره توسط نماینده هیأت داوران چنین اعالم شد 
که 14 اثر  از میان 21 اثر شـرکت کننده در جشـنواره به بخش 
رقابـت راه یافـت و بـا تکیه بر توانمندی هـای آن امتیاز بندی و 
مـورد تقدیـر قـرار گرفته اند . شایسـتگی های هنرمندان جنوب 
کرمـان در اختتامیـه اعـالم شـد : رتبـه اول کارگردانـی شـامل 
دیپلـم افتخـار و تندیـس جشـنواره  تقدیم شـد به آقـای رضا 
 سـلطانی برای تئاتـر خیابانی » بیف اسـتراگانوف « از جیرفت

تندیـس  افتخـار  دیپلـم  شـامل  مـرد  بازیگـری  اول  رتبـه   
بـرای  زاده  مانـی  میـالد  آقـای  بـه  شـد  تقدیـم  جشـنواره 
بـازی در نمایـش هـای  » بیـف اسـتراگانوف « و نمایـش » 
معرکـه ویـروس « از جیرفـت رتبـه اول بازیگـری زن شـامل 
دیپلـم افتخـار و تندیس جشـنواره  تقدیم شـد به خانـم آرزو 
جعفـری بـرای بـازی در نمایش هـای » بیـف اسـتراگانوف 
« و » معرکـه ویـروس « از جیرفـت  رتبـه اول نویسـندگی 
شـامل  دیپلـم افتخـار و  تندیـس جشـنواره  تقدیـم شـد 
بـه آقایـان مهـدی حبیبـی و دکتـر وحیـد جهانمیـری بـرای 
نمایـش » معرکـه ویـروس « از جیرفـت رتبـه اول طراحـی 
صحنـه و لبـاس شـامل دیپلـم افتخـار و تندیـس جشـنواره 
تقدیـم شـد بـه خانـم مریـم احمـدی بـرای نمایش هـای:» 
جیرفـت از  ویـروس«  »معرکـه  و  اسـتراگانوف«   بیـف 

همچنیـن نمایـش برگزیـده جشـنواره »بیـف اسـتراگانوف« 
بـه  کارگردانـی رضـا سـلطانی و تهیه کنندگی حمیدحمیـدزاده 
از جیرفـت تعلـق گرفـت .الزم بـه ذکـر اسـت نمایـش هـای 
راه یافتـه بـه جشـنواره بـه عنـوان نماینـده  جنـوب کرمـان در 
شهرسـتانهای چابهار و ایرانشـهر به مدت یک هفتـه به اجرای 
عمـوم در آمـدو مـورد اسـتقبال مردم این شـهرها واقع شـد .

کشاورزان جنوب کرمان 
محصول گندم را به مراکز 
خرید دولتی تحویل دهند

۱۴ هزار و ۲۵۵ موالید 
سال گذشته در جنوب 

کرمان رخ داده است

هنرمندان جنوب کرمان 
تندیس های جشنواره 

تیاتر را درو کردند

خبر

خبر

تکمیل راه روستایی دیمند گویگان 
کرمان نیازمند بودجه 

برگزاری جنگ شادی با محوریت 
مدیریت مصرف برق در جنوب کرمان

رفع تصرف عرصه های 
منابع طبیعی در جیرفت

راه هـای  بـر  نظـارت  اداره  رییـس 
روسـتایی جنوب کرمـان در بازدید 
نماینده مـردم جیرفـت و عنبرآباد 
بـرای  ریالـی  میلیـارد  نیـاز 15  از 
تکمیـل راه روسـتایی دیمند گویـگان خبر داد. به 
گـزارش اداره ارتباطـات و اطالع رسـانی اداره کل 
راه و شـهر سـازی جنـوب کرمان, یحیـی کمالی 
پـور نماینده مـردم جیرفت و عنبرآباد در مجلس 
شـورای اسـالمی به همراه محمد ساردویی مدیر 
کل راه و شهرسـازی، وحیـد افشـاری پور رئیس 
ادره نظـارت راه هـای روسـتایی ایـن اداره کل و 
تعـدادی از مدیـران شهرسـتان جیرفـت از پروژه 
راه سـازی روسـتاه های دیمند و گویگان و مسیر 
روسـتایهای همجـوار )لشـکور ، تیتـون و گرکاب 
( بازدیـد کردند.حاشـیه بازدیـد از راه روسـتایی 
دیمنـد- گویـگان  وحیـد افشـاری پـور رئیـس 

اداره نظـارت بـر راه هـای روسـتایی اداره کل راه 
و شهرسـازی جنـوب کرمـان اظهـار داشـت: این 
پـروژه بـه طـول 34 کیلومتـر که تا کنون هشـت 
کیلو متر آن بازگشـایی و در حال بهسـازی است 
و چهار کیلومتر دیگر آن زیرسـازی شـده و آماده 
آسـفالت اسـت.همچنین از انعقـاد قراردادجدید 
بـا پیمانـکار جهـت تکمیـل پـروژه خبـرداد کـه 
بـزودی عملیات راهسـازی توسـط مجری طرح 
آغـاز خواهـد شـد. وی یاد آور شـد در سـال های 
گذشـته  14 کیلومتر از مسـیر دیمند- گویگان از 
دوراهـی پـای تومـا به سـمت روسـتای گویگان 
باز گشـایی و بهسـازی شـده اسـت  که تا کنون 
اعتبـاری بـه مبلغ 25میلیارد ریال در این مسـیر 
هزینه شـده است.افشـاری پور تاکید کرد جهت 
تکمیـل ایـن پـروزه بـه مبلـغ 15میلیـارد ریـال 

اعتبـار نیاز اسـت .

بـه گزارش روابط عمومی شـرکت 
توزیـع نیروی برق جنوب اسـتان 
کرمـان، رضوی علـوی مدیر دفتر 
روابـط عمومـی ایـن شـرکت در 
خصـوص برگـزاری جنگ شـادي بـا محوريت 
مديريـت مصـرف برق بيـان نمود: بـا توجه به 
افزايـش دمـا در فصـل تابسـتان و بـه تبع آن 
افزايـش مصـرف برق، اين شـرکت بـه منظور 
جلـب همکاري مردم در زمـان اوج مصرف بار، 
اقـدام به برگزاري جنگ شـادي در شهرسـتان 
هـاي تحت حـوزه عملياتي خود نموده اسـت.

وی افـزود: ایـن جنـگ شـامل برنامـه هـای 
متنـوع و جذابـی از سـوی هنرمنـدان بومـی و 
بـا موضوعـات مرتبط بـا مصرف بهینـه برق در 
قالب نمایش، موسـیقی و مسـابقه بـه همراه 
اهـداء جوائـز برگـزار گرديـد.وی خاطرنشـان 

کـرد: در ایـن برنامـه هـا سـعی بـر ایـن بـود 
تـا بـا ایجـاد فضایـی بـا نشـاط و شـاد بـرای 
مـردم و برقـراری ارتباطـی صميمانـه بـا آنها و 
بـا بهره گيـري از فرهنـگ بومـي هـر منطقـه، 
پيـام هـاي مديريـت مصـرف برق بـه صورت 
غيـر مسـتقيم و در قالـب هنري بـا ارائه مثال 
هايـي ملمـوس  و کاربردي بـه مخاطبين ارائه 
اوج  سـاعات  شـناخت  علـوی  گردد.رضـوی 
مصـرف بـرق در دو فصل تابسـتان و زمسـتان 
را یکـی از مهـم تریـن مباحـث آموزشـی ایـن 
جنـگ بیـان نمـود و گفت: آشـنایی با وسـايل 
پـر مصـرف برقـي، برچسـب انـرژي وسـايل 
انـرژي الکتريکـي، آشـنايي با سـامانه فوريت 
هـاي بـرق و برخـي مسـائل مهـم ايمنـي نيز 
از جملـه مباحثـي بـود کـه در ايـن جشـن ها 

بيـان گرديد.

یـد  وخلـع  تصـرف  رفـع 
روسـتای  سـه  در  ملـی  اراضـی 
و  نوشـت  سـنگ  سـرگدار، 
سـاردوییه   بخـش  در  جـگا 
 شهرسـتان جیرفت بـه میـزان 15000 مترمربع 
مهنـدس رییسـی رییس پاسـگاه ویـژه منابع 
طبیعـی و آبخیـزداری شهرسـتان جیرفـت در 
گفتگـو بـا خبرنگار پیام طبیعـت جنوب کرمان 
گفـت: بیـش از 15000 متـر مربـع از اراضـی 
ملـی روسـتاهای سـرگدار، سـنگ نوشـت و 
جـگا واقـع در بخـش سـاردوییه شهرسـتان 
جیرفـت، از یـد متجاوزیـن بـه ایـن عرصه هـا 
خاطرنشـان  رییسـی  شـد.مهندس  خـارج 
در  می تواننـد  طبیعت دوسـت  مـردم  کـرد: 
تمـاس بـا "شـماره 1504 سـتاد خبـری اداره 
جنـوب  آبخیـزداری  و  طبیعـی  منابـع  کل 

کرمـان" گزارش هـا و اخبـار خـود را در زمینـه 
طبیعـی،  منابـع  عرصه هـای  آتش سـوزی 
تخریـب و تصـرف اراضی ملـی، قاچاق گیاهان 
دارویـی، حفـر چـاه غیر مجـاز در اراضی ملی و 
... اطالع رسـانی کننـد تـا از ورود خسـارت های 
جبران ناپذیـر بـه عرصه های مرتعـی و جنگلی 
طبیعت دوسـت  مـردم  شـود.  جلوگیـری 
می تواننـد در تمـاس بـا "شـماره 1504 سـتاد 
خبـری اداره کل منابـع طبیعـی و آبخیـزداری 
جنـوب کرمـان" گزارش هـا و اخبـار خـود را در 
زمینـه آتش سـوزی عرصه هـای منابع طبیعی، 
تخریـب و تصـرف اراضی ملـی، قاچاق گیاهان 
دارویـی، حفـر چـاه غیر مجـاز در اراضی ملی و 
... اطالع رسـانی کننـد تـا از ورود خسـارت های 
جبران ناپذیـر بـه عرصه های مرتعـی و جنگلی 

شـود.  جلوگیری 

 گفتـار نـو/ مرضیه قاضـی زاده-نماینده تعاونی روسـتایی در 
خصـوص سـهمیه شـکر مـاه مبـارک رمضـان اسـتان کرمان، 
تشـریح کـرد: 3 هـزار و 822 تـن شـکر طی سـه حواله صادر 
شـده کـه تنهـا 300 تـن ان بـه کرمـان امده کـه 220 تـن از ان 
در انبارهـای کرمـان و مابقی در انبارهای رفسـنجان و جیرفت 
اسـت.بحث شـکر کمـاکان بـه عنوان یـک  پـای اصلی بحث 
هـای جلسـات کارگروه تنظیم بـازار باقی  اسـت، بنابر مصوبه 
قبلـی کارگـروه تنظیـم بـازار بـود کـه شـرکت غله موظف شـد 
تـا ظرف مـدت 10 روز با همـکاری و ضمانـت اجرایی  تعاونی 
روسـتایی سـه هـزار و 800 تـن شـکر از کارخانـه میبـد یزد به 
اسـتان کرمـان بیاورد.ایـن سـهمیه کـه بنـا بـود تا قبـل از ماه 
مبـارک رمضـان به اسـتان بیایـد و مقدمات جـذب آن فراهم 
شـود بنـا بـر گـزارش نماینـده تعاونـی روسـتایی کمـاکان بر 
روی کاغـذ مانـده و تنهـا 300 تن از آن به اسـتان آمده اسـت. 
سـعید صالحـی در خصـوص سـهمیه مـاه مبـارک رمضـان 
اسـتان کرمـان،  تشـریح کـرد: 3 هـزار و 822 تـن شـکر طی 
سـه حوالـه صـادر شـده کـه تنهـا 300 تن ان بـه کرمـان امده 
کـه 220 تـن از ان در انبارهـای کرمـان و مابقـی در انبارهـای 
رفسـنجان و جیرفـت اسـت. صالحـی کـه میـزان تولیـد کـم 
کارخانـه میبـد یـزد را عامـل جـذب 300 تنـی خـود مـی داند 
در ادامـه خاطر نشـان کـرد: این کارخانـه روزانه تنهـا 350 تن 
شـکر تولیـد مـی کنـد و قبـل از مـا یک سـهمیه 3 هـزار تنی 
در نوبـت دارد و همیـن امـر منجـر مـی شـود تاتنهـا   100تـن 
شـکر بـه صـورت روزانه به مـا تحویل دهـد.در حالـی نماینده 
تعاونـی روسـتایی اسـتان از تولیـد 350 تنـی کارخانـه میبـد 
یـزد مـی گوید کـه  معاون جهـاد کشـاورزی جنـوب کرمان از 
صـدور حوالـه های ۷92تنی شـکر برای مصرف خانـوار و 9۷0 

تنـی بـرای مصـرف صنعـت  از ایـن کارخانـه خبـر مـی دهد.
توضیحـات نماینـده تعاونی روسـتایی با اعتراض سرپرسـت 
معاونـت اقتصـادی اسـتانداری کرمـان همـراه شـد. محمـد 
علـی دهقـان در خطـاب بـه تعاونی روسـتایی و شـرکت غله 
اسـتان گفـت: ایـن سـهمیه قـرار بـود تـا قبـل از مـاه مبـارک 
رمضـان بـه اسـتان اختصاص پیـدا کند حتـی اگـر روزانه 100 
تـن شـکر هـم از کارخانـه تحویـل گرفتـه بودیـد تا کنـون می 
بایسـت حداقـل یـک هـزار تـن شـکر بـه اسـتان بیاید.مدیر 
کل شـرکت غلـه نامـه نـگاری هـای اداری را علـت تإخیـر در 
رونـد اجرایـی تعاونـی روسـتایی دانسـت و اظهـار کـرد: طـی 
مکاتبـات و صحبـت هایـی کـه بـا یـزد صـورت گرفته اسـت،  
مقـرر شـده تـا میـزان تولیـد کارخانـه بـه 400 تـن افزایـش 
یابـد و اولویـت دریافـت سـهمیه شـکر نیـز بـا اسـتان کرمان 
باشـد .مجیـد نـژاد بیگلری در خصوص شـائبه تحویل شـکر 
بـا قیمـت 3400 تومـان درب کارخانه گفت: این دسـتورالعمل 
تاریـخ مشـخصی دارد و مربـوط بـه مـا نمی شـود.او در ادامه 
صحبـت هـای خـود به سـهمیه 5هـزار و 584 تنی بـرای ماه 
رمضـان در اسـتان کرمـان خبـر داد و گفـت: 3 هـزار و 822 
تـن شـکر از ایـن سـهمیه توسـط تعانـی روسـتایی در خـال 
جـذب اسـت و هـزار و ۷62 تـن نیـز طـی طـرح ضیافـت از 
طریـق جهـاد کشـاورزی در حـال پیگیـری اسـت.در طی این 
جلسـه  مقـرر شـد تـا سـهمیه هـزار و ۷62 تنـی شـکر طرح 
ضیافـت از طریـق اتـاق اصناف پیگیری شـود و اتاق مسـئول 
دریافت این سـهمیه باشـد.ادامه جلسـه به مناقشـات بر سر 
نحـوه جذب این سـهمیه دریافت نشـده اختصـاص پیدا کرد 
کـه بـا واکنـش مدیـر کل صنعـت ، معـدن و تجارت اسـتان 
کرمان همراه شـد. مهدی حسـینی نژاد خطاب به مسـئولین 

حاضـر در جلسـه گفـت: 3 هزار و 822 تن سـهمیه شـکر ماه 
رمضـان بـوده کـه هنـوز جذب نشـده اسـت،  وقتی شـکری 
در اسـتان نیسـت بحـث بـر سـر نحوه جـدب آن چـه فایده 
ای دارد.سرپرسـت معاونـت امـور بازرگانی و توسـعه تجارت 
اسـتان نیـز در پـی صحبـت هـای حسـینی نـژاد گفـت:  از 
سـمت شـرکت بازرگانـی دولتـی ایـران مقـرر شـده تـا هزار 
و 100 تـن شـکر ، 600 تـن روغـن و 555تـن آرد بـه اسـتان 
کرمـان اختصـاص یابـد ولـی تـا کنـون کاری در ایـن زمینـه 
صـورت نگرفته اسـت.محمدرضا خواجویی در ادامه با اشـاره 
بـه ایـن موضـوع کـه  دسـتورالعمل دریافـت این سـهمیه در 
روز چهارشـنبه بـه شـرکت غلـه اسـتان ابـالغ شـده اسـت ، 
مدیـر کل شـرکت غلـه اسـتان را خطـاب قـرار داد و گفـت: 
در مجمـوع از سـمت تنطیـم بـازار کشـوری 2 هـزار و 300 
تـن شـکر بـه اسـتان کرمـان اختصـاص داده شـده اسـت 
کـه سـازمان صنعـت ، معـدن و تجـارت بـه عنـوان دبیـر  
تنطیـم بـازار کشـوری از شـرکت غلـه اسـتان مـی خواهد تا 

پاسـخگوی علـت عـدم جـذب آن  باشـد؟

ایـــوب عبـــدی نســـب، گفـــت: علـــی رغـــم امکانـــات 
ـــه  ـــاه ب ـــج م ـــدت پن ـــن م ـــا در ای ـــی ام ـــدود آموزش مح
ـــش  ـــه بین ـــی دبیرخان ـــای کادر اجرای ـــت ه ـــبب فعالی س
ـــطح  ـــای س ـــی ه ـــت در ارزیاب ـــتان جیرف ـــر شهرس مطه
ــاب  ــور انتخـ ــر کشـ ــه برتـ ــزو 10 دبیرخانـ ــور، جـ کشـ
ــتان از  ــزاری شبسـ ــگار خبرگـ ــزارش خبرنـ ــد.به گـ شـ
ـــال  ـــن س ـــت چهلمی ـــم بزرگداش ـــوب، مراس ـــان جن کرم
روز شـــهادت شـــهید مطهـــری توســـط دبیرخانـــه 
بینـــش مطهـــر شهرســـتان جیرفـــت در دفتـــر امـــام 
جمعـــه برگـــزار شـــد.» حجـــت االســـالم کرامـــت 
دبیرخانـــه  بـــرادران  واحـــد  مســـوول  یاراللهـــی« 
ـــم،  ـــن مراس ـــت، در ای ـــتان جیرف ـــر شهرس ـــش مطه بین
ـــت:  ـــی)ره(، گف ـــام خمین ـــخنی از ام ـــه س ـــاره ب ـــا اش ب
شـــهید مطهـــری در اســـالم شناســـی، قـــدرت روح و 
بیـــان کـــم نظیـــر بـــود و آثـــار او  اســـتثنائی اســـت. 
ــرد:  ــه کـ ــی، اضافـ ــت یاراللهـ ــالم کرامـ ــت االسـ حجـ
ــد:  ــی فرماینـ ــری مـ ــهید مطهـ ــورد شـ ــری در مـ رهبـ

سهمیه شکر ماه رمضان کماکان 
بر روی کاغذ مانده است 
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جـاز کاال نـام یکـی از صفحـات اینسـتاگرامی اسـت کـه 
آن  در  را  خـود  محصـوالت  جازموریـان  حاشـیه  مـردم 
بـه فـروش مـی رسـانند، بانـی ایـن فروشـگاه اینترنتـی 
گذشـته  سـال  چنـد  در  کـه  بـوده  صلواتیـان  سـروش 
اسـت. انداختـه  راه  را  کمپیـن #جازموریان_تنها_نیسـت 

هـای  روزنامـه  در  نوشـتن  بـه  تصمیـم  کـه  زمانـی  از 
محلـی اسـتان کرمـان کـردم نـام کمپیـن #جازموریـان_ 
از  هـم   همیشـه  و  نشـده  خبرهـا گـم  در  تنها_نیسـت، 
سـروش صلواتیان بـه عنـوان فعـال اجتماعـی، یـک منبـع 
معتبـر و مسـلط بـه منطقـه کمـک گرفتـه ام. صلواتیـان 
یکـی از فعاالنـی اسـت که در چند سـال گذشـته به صورت 
مسـتمر، تمـام وقت و زندگی خود را بـرای کمک بچه های 
منطقـه جازموریـان گذاشـته و در حال حاضر بـا راه اندازی 
در  جازموریـان(  محصـوالت  انالیـن  کاال)فروشـگاه  جـاز 
اسـت. پولـی  بـی  و  فقـر  از  نجـات مـردم منطقـه  حـال 

ایـده جازکاال با یک چرخ قالب دوزی
در آغـاز صحبتمـان از صلواتیـان پرسـیدم جـاز کاال از کجا 
شـروع شـد که پاسـخ داد: جاز کاال از جایی شـروع شـد 
کـه دوسـت داشـتم محصـوالت مـردم منطقه را بفروشـم 
تـا یـک اشـتغال پایـدار و یـک منبـع درآمدی بـرای آن ها 
فراهـم شـود، چـون اگـر سـال هـا هـم مـردم جازموریان 
را از نظـر مالـی مالـی حمایـت کنیـم، آب از آب  تـکان 
نمی خـورد، بلکـه خـود مـردم بایـد شـروع بـه کار کننـد. 
دوزی  قـالب  چـرخ  یـک  بـود کـه  ایـن  هـم  اولیـن کار 
را  او  و  از دختـران )اهـل رمشـک( خریـدم  بـرای یکـی 

جهـت آمـوزش کار بـا چـرخ بـه  بندرعبـاس فرسـتادم ، 
در ایـن حیـن کـه بـا چـرخ کار مـی کـرد از او خواسـتم 
کـه دسـتبند بـدوزد و بـه مـن بفروشـد تـا هـم بـه صورت 
قسـط پـول چرخـش را بدهـد و هـم انگیـزه کار و درآمـد 
برایـش ایجـاد شـود. بعـد از آن هـم تصمیـم گرفتـم کـه 
بـرای  بهتـری  منطقـه شـکل  ایـن  هـای  بچـه  بـا کمـک 
نـام  بـه  ای  صفحـه  کـه  کنیـم،  ایجـاد  مـردم  فعالیـت 
جـازکاال در اینسـتاگرام بـه صورت بیزینسـی سـاختیم.در 
حـال حاضـر هـم مدیریـت ایـن صفحه بـا خـود بچه های 
منطقـه اسـت تـا فکرهایـی از قبیـل ایجـاد کاسـبی خـود 

از  و  نیایـد  پیـش  مـردم  بـرای   ، جازموریـان  در  مـن 
طرفـی، اگـر روزی مـن نبـودم کار قطـع و وصـل نشـود.

درآمد جاز برای جاز
صلواتیـان ادامـه مـی دهـد: برنامـه ای کـه برای جـاز کاال 

تعریـف کـردم ایـن اسـت: اجنـاس را بـا قیمـت داخلـی 
منطقـه از تولیـد کننـده مـی خریـم، یعنـی اگـر یک سـبد 
حصیری در جازموریان 10 هزارتومان اسـت آن را به همان 
مقـدار از تولیـد کننـده مـی خریـم و بعد  بـه قیمت واقعی 
جنـس در تهـران مـی فروشـیم. )نـه بـه قیمـت خیریـه 
ونـه بـه قیمـت کـم تـر(. قـرار نیسـت جـازکاال یـک مرکز 
خیریـه باشـد بلکـه یـک فروشـگاه آنالیـن از محصـوالت 
حاشـیه جازموریـان اسـت تـا همـه مـردم بتواننـد از آن 
خریـد کننـد. درآمـد به دسـت آمـده از فـروش اجناس با 
دو روش خـرج مـی شـود، یـک سـوم آن حقـوق افرادی 
اسـت کـه مدیریـت جـازکاال را برعهـده دارد )کسـی کـه 
از مـردم جنـس مـی خـرد، کسـی کـه اینسـتاگرام را مـی 
چرخانـد و یـا بـرای اجنـاس تبلیـغ مـی کنـد( گزینه دوم 
را جـاز  نامـش  بانکـی کـه  وارد کارت  آمـد  پـول در  هـم 
بانـک گذاشـته ام، مـی شـود تـا بـرای تولیـد کننده هـای 
مـا  نـزد  تولیـد کننده هـا  از  هزینـه شـود. هریـک  بومـی 
یـک فـرم دارنـد کـه در آن نیاز هـای خانـه و زندگیشـان 
مـا  خـود  اولویتـی کـه  طبـق  درآمـد  پـول  و  شـده  ذکـر 
شـود. مـی  خـرج  هـا  آن  بـرای  دهیـم  مـی  تشـخیص 

قیمـت کاال طبق قیمت منطقه
صلواتیـان معتقـد اسـت کـه نبایـد جنـس را بـا قیمـت 
بیشـتر از منطقـه خریـد و توضیـح مـی دهد: مـا از هیچ 
کسـی جنـس را گـران نمـی خریم. فـرض کنیـم جازکاال 
نباشـد، آن وقـت تولیـد کننـده مـی خواهـد جنسـش را 
بـه چـه کسـی بـا قیمـت گـران بفروشـد؟ پـس در غیـر 
ایـن صـورت  بدعـادت هـم شـده اسـت. دوم ایـن کـه 
قیمـت بـازار شکسـته مـی شـود،  سـوم ایـن کـه خیلـی 
و  داننـد  نمـی  را  خـرج کـردن  نحـوه  جنـوب  مـردم  از 
بیـن  در  شـده  ایجـاد  تنبلـی  دلیـل  )بـه  اسـت  ممکـن 
جـای  بـه  و  ندهنـد  تشـخیص  را  نیـاز  اولویـت  مـردم( 
هـدف  واقـع  کننـد.در  فکـر  طلبـی  راحـت  بـه  بهداشـت 
جـازکاال این اسـت کـه با یـک اولویـت منطقـی نیازهای 
بدانیـد کـه  اسـت  مهـم  برطـرف کنـد.  را  تولیـد کننـده 
صـورت  بـه  لحظـه  همـان  در  را  تولیـد کننـده  پـول  مـا 
نقـد مـی پردازیـم، زیـرا در جازموریـان رسـم اسـت کـه 
خوراکـی(  )فرضـا  فروشـی، کاال  و  هـر خریـد  ازای  بـه 
کارهیجـان  ایـن  بـا  پـس  شـود  مـی  داده  تحویـل 
کنیـم.  مـی  ایجـاد  افـراد  در  هـم  را  درآوردن  پـول 

جازکاال  نمایشگاه 
ایـن فعـال اجتماعـی در خصـوص فـروش کاال مـی گوید: 
قلعـه گنـج، رودبـار جنوب،دلـگان و فنـوج )در سیسـتان 
بلوچسـتان( شـهرهایی هسـتند کـه در حاشـیه جازموریان 

قـرار گرفته انـد و محصـوالت جـازکاال توسـط مـردم ایـن 
منطقـه فراهـم مـی شـود.فروش فعلـی جازکاال بـه صورت 
کـه  آنجایـی  از  امـا  اسـت،  پسـت(  و  آنالین)سـفارش 
گرداننـده اینسـتا در حـال حاضـر به سـربازی رفتـه، دنبال 

آغاز تحول اقتصادی در جازموریان با »جاز کاال« 
فعال اجتماعی جنوب کرمان:جنس را با قیمت منطقه از تولید کننده می خریم و با قیمت تهران می فروشیم

ایــن فعــال اجتماعــی در خصــوص تعــداد افــرادی کــه در جاز کاال مشــغول به کار هســتند مــی گوید: به صورت مســتقیم 
دو نفــر بــرای فضــای آنالیــن مشــغول بــه کار هســتند، بــه غیــراز آن هــم بیــن ۲۰ تــا ۳۰ نفــر تولید کننــده به صــورت غیر 
مســتقیم )یعنــی صرفــا برای مــا کار نمی کننــد( جنس خریداری می شــود. دوســت دارم بــرای آینده جاز کاال فــردی کار 
بلــد پیــدا شــود کــه ماننــد من تمــام وقــت و زندگــی اش را پــای ایــن کار بگذارد،زیرا کــه ۶ ماه هم نیســت که جــازکاال راه 
 افتــاده امــا در همیــن مــدت ۹هــزار نفر دنبــال کننــده را به خود جــذب کرده و همــه خواهــان خرید جنس از ما هســتند.
دلیلــش هــم ایــن اســت کــه مــا مســتوک را بــه در خانــه مــردم فرســتاده و ۵هــزار تومــان مــی فروشــیم، ولــی قیمــت 
آن در میــدان تجریــش ۲۵هــزار تومــان اســت. منظــور مــن ایــن اســت کــه یکــی بــرای ایــن صفحــه وقــت بگــذارد و 

بهانــه هــای مختلف نداشــته باشــد، 

از صلواتیـان در زمینـه خالقیـت بـه کار رفتـه در 
بسـته بنـدی محصـوالت پرسـیدم که پاسـخ داد: 
بسـته بندی جـاز کاال همان صنایع دسـتی منطقه 
اسـت، بـه طـور مثـال مسـتوک )خرمـای کوفتـه 
شـده با ادویه خـاص( در برگ درخت خرما بسـته 
بندی می شـود که در نمایشـگاه و سفارشات اخیر 

حـدود ۳هـزار نمونـه از آن فـروش رفت. 

راضیه زنگی آبادی
خبرنگار/کاغذ  وطن
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از 
 ج
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عک
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دوشنبه  16 اردیبهشت 1398 کاغذ جنوب

برگزاري جلسه هم اندیشي رابطان خبري 
اداره کل راه وشهرسازي استان کرمان

اندیشــی  هــم  جلســه 
ــری اداره كل  ــان خب رابط
اســتان  راه وشهرســازی 
كرمــان در محــل ایــن اداره كل برگــزار شــد. 
بــه گــزارش اداره ارتباطــات و اطــالع رســانی 
اســتان كرمــان،  وشهرســازی  راه  اداره كل 
در ایــن جلســه  دكتــر بلــوردی  مخاطــب 
ــط  ــروز رواب ــاز ام ــن نی ــم تری ــوری را مه مح
ــت پاســخگویی  ــر اهمی عمومــی دانســت و ب
بــه نیــاز مخاطبــان ومراجعــان در اســرع 
وشــهر  راه  كل  كرد.مدیــر  تاكیــد  وقــت 
ــه  ــا توجــه ب ســازی اســتان كرمــان گفــت: ب

توســعه همــه جانبــه ارتباطــات بــه وی ــژه 
ارتباطــات انســانی، روابــط عمومــی مخاطــب 
محــور، موفــق تریــن روابــط عمومــی در 
ــت  ــزوم رعای ــر ل ــت.وی ب ــروز اس ــای ام دنی
ــه ادارات راه و  ــهروندی در مجموع ــوق ش حق
ــد  شهرســازی و اطــالع رســانی شــفاف تاكی
كرد.درایــن جلســه همچنیــن رابطــان ادارات 
ــول  ــا اص ــان ب ــتان كرم ــازی اس راه و شهرس
خبــر نویســی آشــنا شــدند . اداره كل راه 
ــان  دارای 16 اداره  ــتان كرم ــازی اس وشهرس
تابعــه  ونمایندگــی  در شهرســتان هــای ایــن 

ــت . ــتان اس اس

جنگ می شود یا نه؟

ادامه یادداشت

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

هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیف وضعیت  ثبتـی اراضی و سـاختمانهای 
فاقد سـند رسـمی-آگهی موضـوع ماده 3 قانـون و ماده 13 آییـن نامه قانون 
تعییـن تکلیـف وضعیت ثبتی و اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی -برابر رای شـماره    
593139۷60319091000   -06 /9۷/11هیـات اول موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت  
ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتـی حـوزه ثبـت ملک 
شـهر عنبرآبـاد تصرفـات  مالکانـه بالمعـارض متقاضـی آقـای  خوبیـار نوزایی فرزنـد عباس  
بشـماره شناسـنامه  2 بـا کـد ملـی 606980980۷ صـادره ازعنبرابـاد   در ششـدانگ یک باب 
خانـه بـه مسـاحت 280/12  متـر مربع پالک  – فرعـی از 50-اصلی مفروز و مجزی شـده  از 
پـالک – فرعـی از 50  -  اصلـی قطعـه  یـک بخش 45 کرمـان  واقع  درعنبرآبـاد  خریداری 
از مالـک رسـمی آقـای علـی اخالقـی یزدی  محـرز گردیده اسـت. لذا به منظـور اطالع عموم 
مراتب در دو نوبت  به فاصله 15 روز آگهی می شـود در صورتی که اشـخاص نسـبت به صدور 
سـند مالکیـت متقاضـی اعتراضی داشـته باشـند می تواننـد از تاریخ انتشـار اولیـن آگهی به 
مـدت  دو مـاه اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پس از اخذ رسـید ، ظـرف مدت یک 
مـاه از تاریـخ تسـلیم اعتراض ،دادخواسـت خود را بـه مراجع قضایی تقدیم نماینـد و گواهی  
تقدیـم دادخواسـت را بـه ایـن اداره تحویـل نماینـد.  .بدیهی اسـت در صـورت انقضای مدت 
مذکـور و عـدم وصـول اعتـراض طبق مقررات سـند مالکیـت صادر خواهد شـد .م.الـف 2092   

تاریخ انتشار نوبت اول : 98/01/28  تاریخ انتشار نوبت دوم :  98/02/16 
مصیب حیدریان ، رئیس ثبت اسناد و امالک

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

هیـات موضـوع قانـون تعیین تکلیـف وضعیت ثبتـی اراضی و سـاختمانهای 
فاقـد سـند رسـمی- آگهـی موضـوع مـاده 3 قانـون و مـاده 13 آئیـن نامـه 
قانـون تعییـن تکلیـف وضعیت ثبتـی و اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی برابـر رای 
شـماره 139۷6031900500064۷  مـورخ 139۷/11/08 هیـات اول موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی مسـتقر در واحد ثبتی حـوزه ثبت 
ملک شـهداد تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضی آقای مسـعود علینقی زاده خبیصی فرزند 
محمد بشـماره شناسـنامه 0 صادره از شـهداد در ششدانگ یکبابخانه و دکان به مساحت 580 
مترمربـع پـالک 5 فرعـی از ۷25اصلـی واقع در بخش 23 کرمان به آدرس شـهداد - خیابان 
امـام زاده زیـد بلـوار شـورا خریداری از مالک رسـمی مهدی زجـاج پور فوالدی محـرز گردیده 
اسـت. لـذا بـه منظـور اطـالع عمـوم مراتـب در دو نوبت بـه فاصلـه 15 روز آگهی می شـود در 
صورتـی کـه اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیـت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند می 
تواننـد از تاریـخ انتشـار اولیـن آگهـی به مـدت دو ماه اعتـراض خـود را به این اداره تسـلیم و 
پـس از اخـذ رسـید، ظـرف مدت یـک مـاه از تاریخ تسـلیم اعتراض، دادخواسـت خـود را به 
مراجـع قضایـی تقدیـم نماینـد. بدیهی اسـت در صـورت انقضای مـدت مذکور و عـدم وصول 

اعتـراض طبـق مقـررات سـند مالکیت صـادر خواهد شـد. م الف 113
تاریخ انتشار نوبت اول : 98/2/2- تاریخ انتشار نوبت دوم: 98/2/16

ابراهیم سیدی – رئیس ثبت اسناد و امالک

حصر وراثت 
احتراما خواهشـمند اسـت ورثه حین الفوت مرحـوم خلیل بامری 

نـژاد را در یـک نوبـت آگهی چاپ نماییـد .ورثه :
1-زینب بامری زهکلوت به ش م 5369510490)همسر مرحوم (

2-زهرا بامری به ش م 5360188563)همسر مرحوم (
3-حمید بامری نژاد به ش م 5360456019)فرزند مرحوم (

4-سعید بامری نژاد به ش ملی 5360293519)فرزند مرحوم (
5-وحید بامری نژاد به ش ملی 536040۷001)فرزند مرحوم (

رئیس شورای حل اختالف زهکلوت – م الف ۵۵۸

حصر وراثت 
احترامـا خواهشـمند اسـت ورثه حیـن الفوت 
مرحـوم الـه مـراد رئیسـی نیـا به شـماره ملی 
5369804044 در یـک نوبـت روزنامـه چـاپ 
شـود کـه چنانچـه ورثـه ای دیگر یا وصیـت نامه ای در دسـت 
کسـی باشـد به ایـن شـورا مراجعه نمائیـد ودر غیـر اینصورت 

گواهـی حصـر وراثـت صـادر خواهـد شـد .ورثه :
ملـی  شـماره  بـه  میربیـگ  فرزنـد  فرامـرزی  1-زهـرا 

) مرحـوم  5369804011)مـادر 
ملـی  شـماره  بـه  سـهراب  فرزنـد  فـرد  امیـری  2-نصـرت 

) مرحـوم  5369409358)همسـر 
3-آیناز رئیسی نیا به ش م  5360582243
4-آرین رئیسی نیا به ش م  5360665580
5-ایمان رئیسی نیا به ش م  5360301988

6-محمد رئیسی نیا به ش م 5360420893 
۷-امین رئیسی نیا به ش م 5360202629 
8-یوسف رئیسی نیا به ش م 5360421010

9-فرشـید رئیسـی نیـا بـه ش م  5360524243)فرزنـدان 
مرحـوم (

شوراحل اختالف –بخش جازموریان –م الف :۵۵۷

آگهی مزایده مال غیر منقول نوبت اول 
شـعبه اجـرای احـکام کیفـری دادگاه عمومی شهرسـتان فاریـاب در نظر 
دارد در خصـوص پرونـده کالسـه 60132 شـعبه اجـرای احـکام انقـالب 
شـش دانـگ پـالک ثبتـی بـه شـماره ۷58فرعـی از 15۷ اصلـی بخـش 
46 کرمـان متعلـق بـه آقـای فـرزاد خـدادادی بـا مشـخصات زیـر را از طریـق مزایـده 

بفـروش برسـاند .
1- آدرس ملک استان کرمان شهرستان فاریاب شهرک فرهنگیان

2_ مشخصات ثبتی ملک :پالک ۷58فرعی از 15۷ اصلی بخش 46 كرمان
 3_ وضعیـت ملـک بدین شـرح اسـت : مسـاحت عرصـه 250 متـر مربع ملک مـورد نظر 

بـه صـورت یک
واحـد مسـکونی آجـری بـا شـناژكامل به مسـاحت حـدود 60 متر مربـع - سـایر متعلقات 
سـرویس بهداشـتی امتیـاز آب و بـرق و در حـال حاضـر مسـکونی مـی باشـد . بـا توجه به 
توضیحـات فـوق جمـع ارزش ریالـی شـش دانـگ ملک یـک میلیـارد و دو یسـت و پنجاه 
میلیـون ریـال کـه عبارتسـت از یکصـدو بیسـت و پنـج میلیون تومان که توسـط کارشـناس 

رسـمی دادگسـتری ارزیابی گردیده است جلسه مزایده در روز سه شـنبه مورخ1398/03/0۷ 
راس سـاعت 10صبـح در محـل اجرای احکام کیفـری با حضور نماینده محتـرم دادگاه برگزار 
مـی گـردد طالبيـن شـرکت در مزایـده مـی تواننـد تـا  5روز قبـل از مزایـده از ملـک مذكـور 
بازدیـد و در صـورت تمایـل بـه شـرکت در مزایـده بایسـتی ده درصـد قیمـت کارشناسـی به 
مبلـغ یکصـدو بیسـت و پنـج میلیـون ریـال )معـدل دوازده میلیـون و پانصـد هـزار تومـان 
)با شناسـه واریـز 9638۷630033328286 به حسـاب شـماره 21۷1223823005سـپرده 
دادگاه شهرسـتان فاریـاب نـزد بانـک ملـی واریز و به همراه درخواسـت کتبی خـود در پاکت 
در بسـته و تا قبل از سـاعت برگزاری مزایده تحویل نمایند بدیهی اسـت شـخصی به عنوان 
برنـده مزایـده شـناخته مـی شـود کـه قیمـت باالتـری داده باشـد . ضمنـا دايره اجـرا هیچ 
گونه مسـئولیتی در قبال معامالت معارض و با سـند رسـمی نخواهد داشـت .برنده مزایده 
بایسـتی بـه منظور جلوگیری از سـوء اسـتفاده و لو رفتن پیشـنهادات اعالمی بـه جهت ارائه 
شناسـه واریـز پائکی نسـبت به واريـز مابه التفاوت مبلغ كارشناسـی تا مبلغ پیشـنهادی در 

روز مزایـده اقـدام نمایند.
عليرضا ساالری رئیس شعبه دادگاه عمومی شهرستان فاریاب

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

هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیف وضعیت  ثبتـی اراضی و سـاختمانهای 
فاقـد سـند رسـمی-آگهی موضـوع مـاده 3 قانـون و مـاده 13 آییـن نامـه 
قانـون تعییـن تکلیـف وضعیت ثبتی و اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی - برابر رای 
شـماره139۷60319091000۷03 -9۷/11/10هیـات اول موضـوع قانـون تعیین تکلیف وضعیت  
ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتـی حـوزه ثبـت ملک 
شـهر عنبرآبـاد تصرفـات  مالکانـه بالمعارض متقاضی آقـای  نادر نخعی فرزند علی  بشـماره 
شناسـنامه 30 بـا کـد ملـی 606982۷031 صـا دره ازعنبرابـاد   در ششـدانگ یـک بـاب خانه 
بـه مسـاحت 2۷5 متـر مربـع پـالک  – فرعـی از 50-اصلـی مفـروز و مجزی شـده  از پالک 
50– اصلـی قطعـه  یـک واقـع  درعنبرآبـاد  بخـش 45 کرمـان  خریـداری از مالـک رسـمی 
آقـای مجیـد ابراهیمـی محـرز گردیـده اسـت. لذا به منظـور اطالع عمـوم مراتـب در دو نوبت  
بـه فاصلـه 15 روز آگهـی مـی شـود در صورتـی که اشـخاص نسـبت بـه صدور سـند مالکیت 
متقاضـی اعتراضـی داشـته باشـند می تواننـد از تاریخ انتشـار اولیـن آگهی به مـدت  دو ماه 
اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید ، ظـرف مـدت یک مـاه از تاریخ 
تسـلیم اعتـراض ،دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضایـی تقدیـم نماینـد و گواهـی  تقدیـم 
دادخواسـت را بـه ایـن اداره تحویـل نماینـد .بدیهی اسـت در صـورت انقضای مـدت مذکور و 

عـدم وصـول اعتـراض طبـق مقـررات سـند مالکیت صـادر خواهد شـد .م.الـف 2094  
تاریخ انتشار نوبت اول : 98/01/28  تاریخ انتشار نوبت دوم :  98/02/16 

مصیب حیدریان ، رئیس ثبت اسناد و امالک

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

هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتی ارانـی و سـاختمانهای 
فاقد سـند رسـمی-آگهی موضـوع ماده 3 قانـون و ماده 13 آئیـن نامه قانون 
تعییـن تکلیـف وضعیت ثبتی و اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی- برابر رای شـماره 
139۷60319062000814 هیـات اول موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضی و 
سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتی حـوزه ثبـت ملک گلبـاف تصرفات 
مالكانه بالمعارض متقاضی خانم حکیمه السـادات افتخاری گوکی فرزند سـیدجعفر بشماره 
شناسـنامه 3180015659 صـادره از گلبـاف در یـک بـاب خانـه بـه مسـاحت 141/10مترمربع 
پالک 4 فرعی از 2263-اصلی مفروز و مجزی شـده از پالک 2263 - اصلی واقع در گلباف 
خیابـان انقـالب کوچه شـماره 5بن بسـت اول سـمت چپ خریـداری از مالک رسـمی خانم 
سـکینه نـوروزی گوکـی محـرز گردیده اسـت. لـذا به منظـور اطالع عمـوم مراتـب در دو نوبت 
بـه فاصلـه 15 روز آگهـی مـی شـود در صورتـی که اشـخاص نسـبت بـه صدور سـند مالکیت 
متقاضـی اعتراضـی داشـته باشـند مـی تواننـد از تاریخ انتشـار اولیـن آگهی به مـدت دو ماه 
اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید، ظـرف مدت یـک مـاه از تاریخ 
تسـليم اعتراض، دادخواسـت خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی اسـت در صورت 
انقضـای مـدت مذکـور و عـدم وصول اعتـراض طبق مقررات سـند مالکیـت صادر خواهد شـد. 

تاریخ انتشار نوبت اول : 98/2/16-تاریخ انتشار نوبت دوم : 98/2/31
محمد مقصودی رئیس ثبت اسناد و امالک م.الف ۱۸۹

حصر وراثت 
اسـتبا  خواهشـمند  احترامـا 
توجه بـه درخواسـت بانـو عالمه 
بامـری زهکلوت بـه طرفیت ورثه 
مرحـوم امان بخش بامـری فرزند عبدل به ش 
م 53695094۷6 در یـک نوبـت روزنامـه چـاپ 
شـود کـه چنانچه ورثـه ای دیگر یـا وصیت نامه 
ای در دسـت کسـی باشـد به این شـورا مراجعه 
نمائیـد ودر غیـر اینصـورت گواهـی حصـر وراثت 

صـادر خواهـد شـد .ورثه :
1-جان بی بی بامری زهکلوت )مادر (

2-عالمه بامری زهکلوت )همسر (
م  ش  بـه  خـواه  بامـری  جـواد  3-محمـد 

536059۷60۷
4-رقیه بامری خواه به ش م 35814140۷4
5-زهرا بامری خواه به ش م 5360662026

شوراحل اختالف –بخش جازموریان 
م الف :۵۵۹

حصر وراثت 
احتراما خواهشـمند اسـت ورثه حین 
الفـوت مرحوم فاطمه مـرادی فر را در 
یـک نوبت آگهی چاپ نماییـد .ورثه :

1-محمـد مـرادی فـر بـه ش م 5360581581)پـدر 
مرحـوم (

م  ش  بـه  زهکلـوت  بامـری  خاتـون  2-پـری 
مرحـوم( 5360568۷12)مـادر 

رئیس شورای حل اختالف زهکلوت – م الف ۵۶۰

انخبر
ست

داد

ــی و توســعه تجــارت  تســنیم- معــاون امــور بازرگان
ســازمان صنعــت، معــدن و تجــارت اســتان کرمــان 
ــه مــدت 10  از برگــزاری نمایشــگاه طــرح ضیافــت ب
روز در کرمــان خبــر داد و گفــت: ایــن نمایشــگاه در 

ــزار می شــود. ــان برگ ــادر کرم ــارک م پ
محمدرضــا خواجویــی بــا اشــاره بــه اینکــه در آســتانه 
ــت:  ــار داش ــم اظه ــرار داری ــان ق ــارک رمض ــاه مب م
در تامیــن کاالهــای اساســی در اســتان کرمــان 
ــالم  ــدارد و اق ــود ن ــکلی وج ــچ مش ــور هی و در کش
اساســی بــه میــزان الزم و کافــی در انبارهــای اســتان 

ــت. ــده اس ــازی ش ذخیره س
ــه امســال نمایشــگاه طــرح  ــه اینک ــا اشــاره ب وی ب
ــتان ها  ــی شهرس ــتان و تمام ــز اس ــت در مرک ضیاف
ــل  ــگاه در مح ــن نمایش ــت: ای ــود گف ــزار می ش برگ
پــارک مــادر شــهر کرمــان و از تاریــخ هجدهــم 
ــزار  ــاه برگ ــت م ــتم اردیبهش ــت و هش ــت بیس لغای
می شــود.با عنــوان اینکــه نمایشــگاه طــرح ضیافــت 
ــدازی می شــود افــزود:  در کرمــان در 100 غرفــه راه ان
ــدی،  ــای تولی ــه واحده ــا ب ــن غرفه ه ــوم ای یک س
بقیــه  بــه  یک ســوم  و  اصنــاف  بــه  یک ســوم 

متقاضیــان ارائــه می شــود.
ــگاه  ــته نمایش ــال گذش ــد س ــه چن ــان اینک ــا بی ب
برگــزار نمی شــد گفــت: در  ضیافــت در کرمــان 
ایــن نمایشــگاه اقــالم خوراکــی و پــر مصــرف مــاه 
ــی،  ــی، پروتئین ــواد لبن ــه م ــان از جمل ــارک رمض مب
ــت  ــا قیم ــب و ب ــت مناس ــا کیفی ــی و … ب خوراک

می شــود. ارائــه  پایین تــر 

نمایشگاه طرح ضیافت 
به مدت ۱۰ روز در کرمان 

برگزار می شود

خبر

رفع تصرف عرصه های 
منابع طبیعی در جیرفت

پیش بینی کاهش خرید مردم 
در ماه رمضان

احضار برخی مسووالن سابق 
میراث فرهنگی به دادسرا

کرمـان" گزارش هـا و اخبـار خـود را در زمینـه 
طبیعـی،  منابـع  عرصه هـای  آتش سـوزی 
تخریـب و تصـرف اراضی ملـی، قاچاق گیاهان 
دارویـی، حفـر چـاه غیر مجـاز در اراضی ملی و 
... اطالع رسـانی کننـد تـا از ورود خسـارت های 
جبران ناپذیـر بـه عرصه های مرتعـی و جنگلی 
طبیعت دوسـت  مـردم  شـود.  جلوگیـری 
می تواننـد در تمـاس بـا "شـماره 1504 سـتاد 
خبـری اداره کل منابـع طبیعـی و آبخیـزداری 
جنـوب کرمـان" گزارش هـا و اخبـار خـود را در 
زمینـه آتش سـوزی عرصه هـای منابع طبیعی، 
تخریـب و تصـرف اراضی ملـی، قاچاق گیاهان 
دارویـی، حفـر چـاه غیر مجـاز در اراضی ملی و 
... اطالع رسـانی کننـد تـا از ورود خسـارت های 
جبران ناپذیـر بـه عرصه های مرتعـی و جنگلی 

شـود.  جلوگیری 

دارنـدگان  اتحادیـه  رییـس 
و  فروشـی  شـیرینی،  قنـادی، 
کافـه قنـادی کرمان بـه کاهش 
قـدرت خریـد مـردم سـال بـه 
سـال اشـاره کرد و افـزود: متاسـفانه میزان 
فـروش هـر سـال نسـبت بـه سـال قبل آن 
کمتـر می شـود و پیش بینـی می کنیـم کـه 
امسـال میـزان فـروش زلوبیـا و بامیـه بـا 
سـال های  از  کمتـر  آن  قیمـت  بـه  توجـه 
گذشـته باشد.حسـینی معیلـی در گفت و گو 
گفـت:  کویـر  منطقـه  ایسـنا  خبرنـگار  بـا 
قیمـت هـر کیلـو زلوبیـا در شـهر کرمان  15 
هـزار و 500 تومـان، بامیـه هر کیلـو 16 هزار 
و 500 تومـان و مخلـوط )زلوبیا و بامیه( 16 
هـزار تومان اسـت.معیلی بـه کاهش قدرت 
خریـد مـردم سـال بـه سـال اشـاره کـرد و 

افـزود: متاسـفانه میـزان فـروش هر سـال 
نسـبت بـه سـال قبـل آن کمتـر می شـود و 
میـزان  امسـال  کـه  می کنیـم  پیش بینـی 
فـروش زلوبیـا و بامیـه بـا توجـه بـه قیمت 
باشـد.وی  سـال های گذشـته  از  آن کمتـر 
خاطـر نشـان کـرد: بـا توجه بـه اینکه شـکر 
را بـه قیمـت تعاونی)هـر کیلو شـکر تعاونی 
قنـادی  اختیـار  در  تومـان(   190 و  هـزار   3
هـا قـرار داده ایم لـذا قیمـت زلوبیـا و بامیه 
کمتـر شـده اسـت امـا اگـر بـا قیمت شـکر 
آزاد بخواهیـم زلوبیـا و بامیـه تولیـد کنیـم 
افـرادی  بـود.  خواهـد  بیشـتر  آن  قیمـت 
از  خـارج  در  رمضـان  مبـارک  مـاه  در  کـه 
اتحادیـه، دسـت بـه عرضـه زلوبیـا و بامیـه 
بهداشـتی  و  نداشـته  مجـوز  می پردازنـد، 

بـودن آنهـا را تاییـد نمی کنیـم.

دادسـتان کرمان از احضـار تعدادی 
از مسـووالن سـابق سـازمان میراث 
فرهنگـی کشـور بـه دادسـرای ایـن 
بـه دلیـل تضییـع حقـوق  اسـتان 
بیت المـال خبـر داد. بـه گزارش ایسـنا بـه نقل از 
مرکـز رسـانه قوه قضائیـه، دادخدا سـاالری گفت: 
بـا توجه به وظیفـه مدعی العموم بـه عنوان حافظ 
حقـوق عامـه این دادسـتانی با وجـود آن که هیچ 
شـاکی خصوصی و گزارشـی از سـوی ضابطان در 
خصـوص مراکـز خدماتـی و رفاهی بیـن راهی که 
توسـط سـازمان میـراث فرهنگـی در سـال های 
گذشـته بـا پـول بیت المـال پـروژه سـاخت آن ها 
شـروع، امـا بـه لحـاظ عـدم جانمایـی مناسـب 
بـال اسـتفاده رهـا شـده اند، دادسـتانی بـه ایـن 
موضـوع ورود کـرده و پرونـده ای در ایـن رابطه در 
داسـرای کرمـان تشـکیل شـده اسـت.وی اعـالم 
کـرد: تعـدادی از مدیـران وقـت سـازمان میـراث 

فرهنگـی بـه دادسـرای عمومـی و انقـالب کرمان 
احضـار و از آنـان تحقیقـات اولیـه بـه عمـل آمده 
اسـت و پرونـده در حال رسـیدگی است.سـاالری 
عنـوان کـرد: متأسـفانه در اسـتان کرمـان ده هـا 
سـاختمان بـه این شـکل بال اسـتفاده سـاخته و 
رها شدند.دادسـتان کرمان افزود: متأسـفانه عماًل 
میلیاردهـا ریـال بـه بیت المـال ضـرر وارد شـده 
اسـت کـه در حـال حاضـر چندیـن نفر به دادسـرا 
احضـار و تحـت تعقیـب قضائـی قـرار گرفته انـد.

وی خاطرنشـان سـاخت:فرایند طراحـی و اجرای 
تمامـی ایـن پروژه هـا در تهران و بـدون هماهنگی 
بـا اداره کل میـراث فرهنگـی اسـتان ها صـورت 
پذیرفتـه اسـت . دادسـتان کرمـان افـزود: در این 
پرونـده اتهـام هایـی متوجـه آقـای )الـف. ر. م( 
رئیـس سـازمان میراث فرهنگی صنایع دسـتی و 
گردشـگری در دولـت نهـم اسـت و وی نیز تحت 

تعقیـب قضایـی قـرار گرفته اسـت.

ایـــوب عبـــدی نســـب، گفـــت: علـــی رغـــم امکانـــات 
ـــه  ـــاه ب ـــج م ـــدت پن ـــن م ـــا در ای ـــی ام ـــدود آموزش مح
ـــش  ـــه بین ـــی دبیرخان ـــای کادر اجرای ـــت ه ـــبب فعالی س
ـــطح  ـــای س ـــی ه ـــت در ارزیاب ـــتان جیرف ـــر شهرس مطه
ــاب  ــور انتخـ ــر کشـ ــه برتـ ــزو 10 دبیرخانـ ــور، جـ کشـ
ــتان از  ــزاری شبسـ ــگار خبرگـ ــزارش خبرنـ ــد.به گـ شـ
ـــال  ـــن س ـــت چهلمی ـــم بزرگداش ـــوب، مراس ـــان جن کرم
روز شـــهادت شـــهید مطهـــری توســـط دبیرخانـــه 
بینـــش مطهـــر شهرســـتان جیرفـــت در دفتـــر امـــام 
جمعـــه برگـــزار شـــد.» حجـــت االســـالم کرامـــت 
دبیرخانـــه  بـــرادران  واحـــد  مســـوول  یاراللهـــی« 
ـــم،  ـــن مراس ـــت، در ای ـــتان جیرف ـــر شهرس ـــش مطه بین
ـــت:  ـــی)ره(، گف ـــام خمین ـــخنی از ام ـــه س ـــاره ب ـــا اش ب
شـــهید مطهـــری در اســـالم شناســـی، قـــدرت روح و 
بیـــان کـــم نظیـــر بـــود و آثـــار او  اســـتثنائی اســـت. 
ــرد:  ــه کـ ــی، اضافـ ــت یاراللهـ ــالم کرامـ ــت االسـ حجـ
ــد:  ــی فرماینـ ــری مـ ــهید مطهـ ــورد شـ ــری در مـ رهبـ

ـــری  ـــام فک ـــاران نظ ـــن معم ـــری از بزرگتری ـــهید مطه ش
انقـــالب اســـالمی ایـــران اســـت.

ــر  ــش مطهـ ــه بینـ ــرادران دبیرخانـ ــد بـ ــوول واحـ مسـ
شـــهید  خاطرنشـــان کـــرد:  جیرفـــت،  شهرســـتان 
ـــردازان در دوران  ـــه پ ـــن نظری ـــی از بزرگتری ـــری یک مطه
غیبـــت امـــام عصر)عـــج(  اســـت و نظـــام ســـازی و 
کادرســـازی کـــه زمینـــه ســـاز تمـــدن اســـالمی اســـت 
در کالم ایـــن شـــهید بزرگـــوار مشـــهود اســـت.وی، بـــا 
بیـــان ایـــن مطلـــب کـــه انســـان بـــه دنبـــال دانـــش 
ــود،  ــور شـ ــاز ظهـ ــه سـ ــه زمینـ ــت کـ ــی اسـ و بینشـ
ـــور  ـــاز ظه ـــه س ـــش زمین ـــش و بین ـــرد:  دان ـــح ک تصری
در منظومـــه فکـــری شـــهید مطهـــری مشـــهود اســـت 
و ایـــن منظومـــه فکـــری بـــه رشـــد و کمـــال واقعـــی 
ــب«  ــدی نسـ ــوب عبـ ــی کند.»ایـ ــک مـ ــه کمـ جامعـ
عضـــو شـــورای سیاســـت گـــذاری  دبیرخانـــه بینـــش 
مطهـــر شهرســـتان جیرفـــت، در حاشـــیه برگـــزاری 
ـــزاری  ـــگار خبرگ ـــا خبرن ـــو ب ـــت و گ ـــم در گف ـــن مراس ای
شبســـتان، گفـــت: ایـــن دبیرخانـــه پنـــج مـــاه اســـت 
ـــار  ـــی آث ـــدازی شـــده و اجـــرای ســـیر مطالعات ـــه راه ان ک
ـــدت 45  ـــن م ـــده دارد و در ای ـــری را برعه ـــهید مطه ش
ـــتند. ـــار هس ـــن آث ـــری ای ـــال فراگی ـــو در ح ـــه ج اندیش

ایـــوب عبـــدی نســـب، بـــا بیـــان ایـــن مطلـــب کـــه 
ـــرای  ـــا اج ـــی ام ـــدود آموزش ـــات مح ـــم امکان ـــی رغ عل
ــوده  ــراه بـ ــی همـ ــرفت خوبـ ــا پیشـ ــرح بـ ــن طـ ایـ
اســـت، اظهـــار کـــرد: در ایـــن مـــدت پنـــج مـــاه بـــه 
دبیرخانـــه  اجرایـــی  هـــای کادر  فعالیـــت  ســـبب 
ارزیابـــی  در  بینـــش مطهـــر شهرســـتان جیرفـــت 

ـــور  ـــر کش ـــه برت ـــزو 10 دبیرخان ـــور ج ـــطح کش ـــای س ه
ــدیم. ــاب شـ انتخـ

عضـــو شـــورای سیاســـت گـــذاری دبیرخانـــه بینـــش 
ـــیر  ـــرای س ـــوه اج ـــه نح ـــت، ب ـــتان جیرف ـــر شهرس مطه
مطالعاتـــی آثـــار شـــهید مطهـــری، اشـــاره کـــرد و 
ــا 4  ــطحی 3 تـ ــر سـ ــطح و هـ ــار سـ ــزود: در چهـ افـ
ـــری  ـــهید مطه ـــاب ش ـــوع 40 کت ـــه در مجم دوره دارد ک
ـــود. ـــی ش ـــه، م ـــال مطالع ـــا 3 س ـــی 2 ت ـــازه زمان در ب

بـــا همـــکاری دفتـــر امـــام جمعـــه، کالس هـــای 
بینـــش مطهـــر صبـــح هـــای پنـــج شـــنبه در مدرســـه 
ــن  ــه داد: ایـ ــوند.وی، ادامـ ــی شـ ــزار مـ ــه برگـ آدینـ
ـــهید  ـــگاه ش ـــه و ن ـــترش اندیش ـــداف گس ـــا اه ـــرح ب ط
ـــجویان  ـــژه دانش ـــه وی ـــردم ب ـــوم م ـــرای عم ـــری ب مطه
و حوزویـــان راه انـــدازی شـــده اســـت.عبدی نســـب، 
ـــن  ـــه ای ـــر ب ـــت منج ـــرح در نهای ـــن ط ـــت: ای ـــان داش بی
ـــرم   ـــا 3 ت ـــد از 2 ت ـــان بع ـــه جوی ـــه اندیش ـــود ک ـــی ش م
ـــی و اســـتاد شـــوند.عضو شـــورای سیاســـت گـــذاری  مرب
دبیرخانـــه بینـــش مطهـــر شهرســـتان جیرفـــت، ابـــراز 
ـــی  ـــتاد هماهنگ ـــی س ـــت و هماهنگ ـــا موافق ـــت: ب داش
ـــه  ـــم نام ـــان، تفاه ـــوب کرم ـــاجد جن ـــای مس ـــون ه کان
ــت  ــری والیـ ــی هنـ ــون فرهنگـ ــن کانـ ــکاری مابیـ همـ
مسجدالرســـول بـــا دبیرخانـــه بینـــش مطهـــر انعقـــاد 
شـــد و در نهایـــت ایـــن دبیرخانـــه در شـــهر جیرفـــت 
ــام  ــر امـ ــت: دفتـ ــراز داشـ ــد.وی، ابـ ــدازی شـ راه انـ
ـــه  ـــت از دبیرخان ـــا حمای ـــت ب ـــتان جیرف ـــه شهرس جمع
بینـــش مطهـــر، مکانـــی را در اختیـــار مـــا قـــرار داد، 

کـــه جـــای تشـــکر دارد.

دبیرخانه بینش مطهر جیرفت
جزو ۱۰ دبیرخانه برتر کشور شد

ی
ساز

هر
ش

 و 
راه

س: 
عک

ــی در  ــم سیاس ــی، نظ ــار بیرون ــا فش ــگاه ب آن
ــال  ــه دنب ــکا ب ــه آمری ــم بریزد.البت ــران به ای
مــی  و  اســت  جنــگ"  بــدون  "پیــروزی 
ــه  ــران، ب ــا ای ــه شــروع هــر جنگــی ب ــد ک دان
ســادگی و براحتــی بــه پیــروزی یکطــرف 
وضعیــت  بلکــه  شــد،  نخواهــد  منجــر 
ــر و  ــن درگی ــرای طرفی ــده" را ب ــده- بازن "بازن
بــرای کشــورهای منطقــه بــه ارمغــان خواهــد 
ــران،  ــه ای ــت ک ــاس اس ــن اس ــر همی آورد. ب
اســتراتژی "اجتنــاب از جنــگ" را در برابــر 
اتخــاذ  آمریــکا  پــز"  "قورباغــه  اســتراتژی 

ــا  ــر شــدن ب ــه درگی ــی ب ــرده اســت و تمایل ک
ــوع  ــری از وق ــرای جلوگی ــدارد و ب ــکا ن آمری
منازعــه و جنــگ تــالش مــی کنــد. البتــه 
ــران  ــت ای ــاع مل ــه دف ــد ک ــی دان ــکا م آمری
ــود و  ــوش ب ــه ه ــد ب ــد بود.بای ــدی خواه ج
ــا اصــالح  ــی" ب ــاوم ســازی مل ــت "مق در جه
ــه منظــور افزایــش  ــی ب سیاســت هــای داخل
ضریــب "وحــدت ملــی" و نیــز ســعی در 
بیــن  از  بــا  کشــور  اقتصــادی"  "توســعه 
پیشــرفت  برابــر  در  مانــدگار  موانــع  بــردن 
ــب و  ــای کس ــاد "فض ــن ایج ــور و همچنی کش
ــه  ــکا ب ــا آمری ــت ت ــب، گام برداش کار" مناس

ــد. ــود نرس ــداف خ اه

قـرار گرفته انـد و محصـوالت جـازکاال توسـط مـردم ایـن 
منطقـه فراهـم مـی شـود.فروش فعلـی جازکاال بـه صورت 
کـه  آنجایـی  از  امـا  اسـت،  پسـت(  و  آنالین)سـفارش 
گرداننـده اینسـتا در حـال حاضـر به سـربازی رفتـه، دنبال 

نیـروی جدیـد مـی گـردم و چـون مـی خواهـم بچـه های 
ایـن منطقـه مشـغول بـه کار باشـند خـودم در آن دخالتـی 
نمی کنـم. قبـل از سـال، نمایشـگاه جازکاال در تهـران برگزار 
شـد و همه محصـوالت مردم قبل از موعد اتمام نمایشـگاه 

فروخته شـدند، قرار اسـت این نمایشـگاه ها در شـهرهای 
بـزرگ دیگـر ماننـد شـیراز و اصفهان و ... هم برگزار شـوند.

بسـته بندی خالقانه جنوبی
بسـته  در  رفتـه  بـه کار  خالقیـت  زمینـه  در  صلواتیـان  از 

بسـته بندی  داد:  پاسـخ  پرسـیدم کـه  محصـوالت  بنـدی 
جـاز کاال همـان صنایـع دسـتی منطقـه اسـت، بـه طـور 
مثـال مسـتوک )خرمـای کوفتـه شـده بـا ادویـه خـاص( 
در  مـی شـود کـه  بنـدی  بسـته  درخـت خرمـا  بـرگ  در 
نمایشـگاه و سفارشـات اخیـر حـدود 3هـزار نمونـه از آن 
فـروش رفـت. عالوه بر این از سـبدهای کوچـک حصیری 
و  تـرش  چـای  بسـته بندی  بـرای  مـردم(  سـاز  )دسـت 
محصوالتـی شـبیه آن اسـتفاده کردیـم تـا هـم سـبد قابل 
مصـرف باشـد و هم پالسـتیکی مصـرف نشـود. از آنجایی 
انبـار  کـه در گذشـته بـا کمـک هـای مردمـی ، کارگاه و 
جـازکاال را تجهیـز کـرده بودم، برای بسـته بنـدی خیلی از 
محصوالت از شیشـه های خریداری شـده اسـتفاده شـد.

زایی اشتغال 
ایـن فعـال اجتماعـی در خصـوص تعـداد افـرادی کـه 
بـه  مـی گویـد:  هسـتند  بـه کار  مشـغول  کاال  جـاز  در 
صـورت مسـتقیم دو نفـر بـرای فضـای آنالین مشـغول 
بـه کار هسـتند، بـه غیـراز آن هـم بیـن 20 تـا 30 نفـر 
تولیـد کننـده بـه صـورت غیـر مسـتقیم )یعنـی صرفـا 
بـرای مـا کار نمـی کننـد( جنـس خریـداری می شـود. 
بلـد  کار  فـردی  کاال  جـاز  آینـده  بـرای  دارم  دوسـت 
پیـدا شـود کـه ماننـد مـن تمـام وقـت و زندگـی اش را 
6 مـاه هـم نیسـت کـه  پـای ایـن کار بگذارد،زیـرا کـه 
نفـر  9هـزار  مـدت  همیـن  در  امـا  افتـاده  راه  جـازکاال 
دنبـال کننـده را بـه خـود جـذب کـرده و همـه خواهـان 
خریـد جنـس از مـا هسـتند. دلیلـش هـم ایـن اسـت 
و  فرسـتاده  مـردم  خانـه  در  بـه  را  مسـتوک  مـا  کـه 
در  آن  قیمـت  ولـی  فروشـیم،  مـی  تومـان  5هـزار 
مـن  منظـور  اسـت.  تومـان  25هـزار  تجریـش  میـدان 
ایـن اسـت کـه یکـی بـرای ایـن صفحـه وقـت بگـذارد 
و بهانـه هـای مختلـف نداشـته باشـد، خـود مـن دوماه 
اسـت کـه مـادرم را ندیـده ام ولـی کارم را رهـا نمـی 
کنـم، ویدیویـی کـه بایـد بسـازم را مـی سـازم، دنبـال 
 . روم  مـی  هـم  دیگـر  کار  هـزار  و  نمایشـگاه  خیـر، 
صلواتیـان ادامـه می دهد: در حال حاضر، مسـتوک،خرما، 
چـای تـرش، مربـای چای تـرش، پـودر سـدر، گل ختمی 
خشـک، سـوزن دوزی و حصیـردوزی بـا انـواع متنـوع در 
لبـاس  داریـم  قصـد  و  رسـند  مـی  فـروش  بـه  جـازکاال 
بلوچـی زنانـه و مردانـه هم به ایـن مجموعه اضافـه کنیم.

صلواتیان معتقد است که نباید جنس را با 
قیمت بیشتر از منطقه خرید و توضیح می 

دهد: ما از هیچ کس جنس را گران نمی خریم. 
فرض کنیم جازکاال نباشد، آن وقت تولید کننده 

می خواهد جنسش را به چه کسی با قیمت 
گران می بفروشد؟ پس در غیر این صورت  
بدعادت هم شده است. دوم این که قیمت 

بازار شکسته می شود،  سوم این که خیلی از 
مردم جنوب نحوه خرج کردن را نمی دانند و 

ممکن است) به دلیل تنبلی ایجاد شده در بین 
مردم( اولویت نیاز را تشخیص ندهند و به جای 
بهداشت به راحت طلبی فکر کنند.در واقع هدف 

جازکاال این است که با یک اولویت منطقی 
نیازهای تولید کننده را برطرف کند. مهم است 

بدانید که ما پول تولید کننده را در همان لحظه 
به صورت نقد می پردازیم، زیرا در جازموریان 
رسم است که به ازای هر خرید و فروشی، کاال 

)فرضا خوراکی( تحویل داده می شود پس 
با این کارهیجان پول درآوردن را هم در افراد 

ایجاد می کنیم. 

آغاز تحول اقتصادی در جازموریان با »جاز کاال« 
فعال اجتماعی جنوب کرمان:جنس را با قیمت منطقه از تولید کننده می خریم و با قیمت تهران می فروشیم

راه و 
شهرسازی مستوک قلعه گنج
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زیر نظر شورای نویسندگان

نشانی کرمان: خیابان شهید بهشتی، کوچه شماره 10، نبش شرقی 2
نشانی جیرفت: خیابان مسجد جامع کوچه بن بست نرسیده بیمه مرکزی ایران

اولین ساختمان، سمت چپ طبقه اول

جیرفت: 09131488684     43213684-85- 034
تلفنخانه کرمان: 034-3248۷4۷۷

ایمیل تحریریه: 
kaghazevatan@gmail.com

ایمیل سازمان آگهی ها: 
kaghazevatan.adv@gmail.com 

مدیر اجرایی: حمید باقری 
مدیر داخلی: سمیه خدیشی

تحریریه: الهام پی َپر
گرافیک: فاطمه خواجویی

صفحه آرایی: ندا صفاریان  

روابط عمومی: شیوا کرمی
عکس: یاسر خدیشی

جامعه:  راضیه زنگی آبادی
توزیع: اصغر صانعی

نظرات نویسندگان دیدگاه شخصی آنان بوده و لزوما دیدگاه روزنامه نیست . 
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پیش چاپ و چاپ: مهدوی)03432134838(

سامانه ی پیامکی: 10003432117834  نمابر: 021-89776547

آوای محلی           

ِگریکی تو َسُرم َهمگیر اپیچه 
به جوُنم  آِتِش َتکدیر  اگیِچه

َبسی چیروِگه چوری کورِ َبخُتم
َهنو ای سینه ِی َغم شیر امیچه 

شاعر :  مهدی جاللی

مُو َنمگُو ِچشموِن پاِکت بده ای مو
ُو مُودون َرنِگ  َتریاِکت بده ای  مو
ایامی    پا َپتی   رُو      َرندوِن  تو

تو الکَل کُوِش َتن تاِکت بده ای مو

شاعر :   مهدی جاللی

کََرهِکت َزه ُغروُرم بُو اسیرِت
ِدُلم ُرو تُو َنِخ ِشیَنک َحریرِت
توبودی ِمث خداِی ناُز َغمَزه

َسُرم َخم بُو ِجلو ِدل ُبهَنه گیرِت

شاعر :  مهدی جاللی

بخونی کوگوِن خوش َلحِن روبار
نومی تا دوردستون َپهِن روبار
َنوادا گُم بهی تو بغض و کینه

ببو خالی یه روزی صحِن روبار

شاعر :  فرخ فتحی رئیسی

َسر عیشون ِچش َهم ِچشمی ُوُرک بُو
َمراِم   ِضیَفه وون     َیک  َسر ُتُرک بُو

طال   ُو َمهرِ   باال.   کَنگ  َا کَنِگن
َمراَرت تُو. کُروِک ِدل  کُُرک بُو

شاعر :  مهدی جاللی

مدیـرکل کمیتـه امـداد امام خمینـی )ره( اسـتان کرمان 
گفـت: 520 نیـروگاه خورشـیدی کوچـک مددجویان این 
نهـاد در اسـتان تـا پایـان سـال 9۷ وارد مـدار شـد و در 
آینده نزدیـک احداث یک هزار نیروگاه خورشـیدی جدید 
را خواهیـم داشـت. بـه گـزارش خبرگـزاری فـارس از کرمـان، یحیـی صادقی در 
نشسـت خبـری به منظـور تشـریح برنامه های ویـژه ماه مبـارک رمضـان اظهار 
داشـت: سـال 9۷ با همه شـرایط در حوزه اقتصادی، اما در مجموع کمیته امداد 
پربارتریـن سـال را از حیـث خدمت رسـانی بـه محرومـان داشـت و در خیلی از 
سـرفصل های مسـکن و ... اولین بـار بود.مدیـرکل کمیتـه امـداد امـام خمینـی 
)ره( اسـتان کرمـان بیـان داشـت: 30 هـزار خانـواده در سـال گذشـته زیـر چتـر 
حمایتـی کمیتـه امـداد اسـتان تحـت عنوان تبصـره 14 قـرار گرفتنـد و خدمات 
گیـری از امـداد را دارند.وی خاطرنشـان کرد: در قانون بودجه سـال 9۷ مصوبه و 
ردیـف بودجه ای دیده شـده که به دسـتگاه های حمایتی از جملـه کمیته امداد و 
بهزسـتی اجازه می دهد تا جمعیتی از افراد که پشـت نوبت هسـتند و یا شـرایط 
اولیـه  بـرای حمایـت دائمـی را ندارنـد، زیـر پوشـش قـرار دهند.صادقـی اضافه 
کـرد: اعتبـار تبصـره 14 هـم توسـط وزارت نفـت و نیـرو تامین می شـود که فعال 
مسـتمری و بخشـی از خدمـات کمیته امـداد را به افـراد مشـمول ارائه می دهد 

کـه در راسـتای طـرح فقـر مطلق مطرح شـده توسـط دولـت اجرا می شـود.

 شـهردار کرمـان گفـت: پـارک گردشـگری بایـد بتوانـد جمعیت 
زیـادی از گردشـگران داخلـی و خارجـی را جـذب کـرده و باعث 

رونـق ایـن منطقه شـود.
به گزارش ایسـنا منطقه کویر، "سـیدمهران عالم زاده" در جلسـه  
بررسـی پـروژه  پارک گردشـگری شـهر کرمـان با تاکیـد بر اینکه 
ایـن پارک، پارک گردشـگری اسـت، گفـت: بنابراین بایـد دارای 
ویژگی هـای خـاص بـرای جـذب گردشـگر داخلـی و خارجـی 
باشـد.وی بـا اشـاره بـه در نظـر گرفتـن آمفی تائتر بـا ظرفیت 3 
هـزار نفـر در طراحـی اولیـه ایـن پـارک ادامـه داد: یکـی دیگر از 

دغدغه هـای مـن در اجرای این پـارک، فضای روبازی اسـت که 
بـرای اجـرای کنسـرت در نظـر گرفتـه شـده اسـت و از نظر من، 
ظرفیـت 3 هـزار نفر کم اسـت و ما به فضایی بـا حداقل 20 هزار 

نفـر ظرفیت نیـاز داریم .
عالـم زاده افـزود: مـا تجربـه اجـرای کنسـرت در فضای روبـاز را 
داشـته ایـم و می دانیـم که با اسـتقبال زیـاد شـهروندان مواجه 
مـی شـود. ضمـن اینکه معتقدیـم مـردم کرمان بایـد یک فضا 
و مـکان مناسـب بـرای اجـرای برنامه هـای مفـرح و مناسـبتی 
داشـته باشند.شـهردار کرمـان بـا اشـاره بـه ایـن کـه تمامـی 

طرح هایـی کـه در ایـن دوره از شـهرداری در حـال اجـرا هسـتند 
و یـا مطالعـات آنها انجام می شـود؛ پیوسـت فرهنگی اجتماعی 
دارند، تصریح کرد: پارک گردشـگری هم باید پیوسـت فرهنگی 

اجتماعی داشـته باشـد.
گذشـته  از  پـروژه،  ایـن  نزدیکـی  در  همچنیـن  گفـت:  وی 
مجموعه هایـی ماننـد تله کابین، هتـل و قلعه شیوشـگان وجود 
دارد. بنابرایـن بخشـی از توجـه پـروژه هـم بایـد به این مسـاله 
معطـوف شـود که بـا اجرای ایـن پروژه چـه تاثیـری از همدیگر 

می گیرنـد و چـه تاثیـری بـر هـم می گذارنـد.

جزییاتی از احداث پارک گردشگری کرمان

اداره ارتباطات و اطالع رسانی اداره کل راه و شهرسازی استان کرمان

نوبت اولفراخوان مزایده

ــه تضمیــن، ارســال پیشــنهاد قیمــت، بازگشــایی پــاکات و اعــالم  ــه اینکــه کلیــه مراحــل انجــام مزایــدات )اعــم از دریافــت اســناد، ارائ ــا عنایــت ب ب
برنــده( در اداره کل راه و شهرســازی اســتان کرمــان بــه صــورت الکترونیکــی در ســامانه تــدارکات الکترونیکــی دولــت )ســتاد( برگــزار مــی گــردد، متقاضیــان 
محتــرم بایســتی جهــت ثبــت نــام در ســامانه مذکــور و دریافــت نــام کاربــری و رمــز عبــور بــه ســایتwww.setadiran.ir    و جهــت اخــذ توکــن )امضــای 

الکترونیکــی( بــه دانشــگاه علمــی کاربــردی بازرگانــی بــه نشــانی کرمــان- خیابــان زریســف- کوچــه شــماره 6 مراجعــه فرماینــد.
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اسالمی کوچه 2

10205 فرعی مجزا 

شده از 388۷ 

فرعی از یک اصلی 

بخش 5 کرمان

تجاری 

خدماتی 

انتفاعی

نقدفروش5001,450,000,000۷2,500,000-
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احداث آموزشگاه آزاد 

هنری می باشد.
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آباد پادامنه

4210 فرعی مجزا 

شده از 1 فرعی 

از 18834 اصلی 

بخش 13 کرمان
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جهت احداث 

نیروگاه 

خورشیدی

40,00033,600,0001,680,000
اجاره موقت 

یک ساله
نقد

متقاضی مکلف به 

ارائه موافقت اصولی 

و احداث نیروگاه 
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کوچه روبروی 
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شمال اداره 

جهاد کشاورزی

۷12 فرعی از 

2121 اصلی 

بخش 4۷یزد

صنعتی

جهت احداث 

تولیدی البسه 

بیمارستانی

2,25055,000,0002,۷50,000
اجاره موقت 

یک ساله
نقد

متقاضی مکلف به 

ارائه موافقت اصولی 

و احداث تولیدی 

البسه بیمارستانی 

می باشد.

محل و مهلت دریافت اسناد ، تحویل پیشنهاد ها و گشایش پیشنهاد ها در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس www.setadiran.ir درج گردیده است.
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روابط عمومی اداره کل دامپزشکی استان کرمان اعالم کرد:

آغاز طرح تشدید کنترل و نظارت 
بهداشتی ویژه ماه مبارک رمضان 

مسـئول روابـط عمومـی اداره کل دامپزشـکی اسـتان کرمـان اظهـار کـرد: طرح تشـدید 
کنتـرل و نظـارت بهداشـتی بـر مراکـز تولیـد، توزیـع و عرضـه فـرآورده های خـام دامی 
ویـژه مـاه مبـارک رمضـان از 15اردیبهشـت ماه آغاز شـده و تا 1۷ خـرداد ماه ادامـه دارد.

به گزارش ایسـنا منطقه کویر، جواد نگارسـتانی بیان کرد: نیروهای اداره  کل دامپزشـکی 
اسـتان نهایـت سـعی خـود را در راسـتای تحقـق امنیـت و سـالمت غذایـی بـه کار 
می گیرنـد.وی تصریـح کـرد:  41 اکیـپ در قالـب 24 اکیـپ سـیار و 1۷ اکیـپ ثابـت 
در دو شـیفت کاری از سـاعت 8 صبـح الـی 20 بـر تولیـد و عرضـه مـواد خـام دامـی 
نظارت می کنند.مسـئول روابط عمومی اداره کل دامپزشـکی اسـتان کرمان گفت: اماکن 
تحـت پوشـش شـامل کلیه واحدهـای توزیع و عرضـه فرآورده هـای خام دامـی اعم از 
قصابـی و مـرغ و ماهی فروشـی و همچنین رسـتوران ها، هتل ها، چلوکبابی هـا و ... و 
همچنیـن خودروهـای ویـژه حمـل فراورده های خام دامی، کشـتارگاه هـای دام و طیور، 
سـردخانه های نگهـداری فـرآورده هـای خام دامـی و کارگاه های فرآوری و بسـته بندی 

فراورده هـای خـام دامی اسـت.
ایـن مقـام مسـئول از برقـراری کشـیک در شـبکه های دامپزشـکی کلیه شهرسـتان ها 
جهـت صـدور مجـوز بهداشـتی – قرنطینـه ای حمل فـراورده دامـی و انجام آزمایشـات 
الزم در مـورد فـراورده هـای دامـی در ایـن ایـام خبـر داد.وی افـزود: روسـا کلیـه شـبکه 
هـای دامپزشـکی بر حسـن اجـرای طرح که به منظور تشـدید نظـارت بر اماکـن تولید، 
فـراوری، توزیـع و عرضـه فـراورده خـام دامی بویـژه رعایت بهداشـت فراورده، بهداشـت 
فردی و بهداشـت ابزار کار و ...اعمال می شـود نظارت مسـتمر دارند و با اماکن متخلف 
قاطعانـه برخـورد می کنند.وی در پایان اظهارکرد: شـهروندان در صورت مشـاهده هرگونه 
تخلف )عرضه گوشـت قرمز بدون مهر دامپزشـکی، عرضه گوشـت از پیش چرخ شـده، 
عرضـه مـرغ قطعه بنـدی شـده فاقـد هویت، حمـل و نقل و عرضه انواع گوشـت سـفید 
و قرمـز بـا خودرو هـای فاقد سـردخانه و عرضه فرآورده های بسـته بندی شـده غیرمجاز 
بدون تاریخ تولید، انقضا و کد دامپزشـکی و...( مراتب را به شـماره تلفن 1512 و شـماره 

پیامـک 3000231512 گـزارش کنند.

خبر

احداث هزار نیروگاه 
خورشیدی در کرمان

عشق  به سبک»کراش«
فرمانده انتظامی شهرستان جیرفت: »کراش« یکی از پدیده های نوظهور در شبکه اجتماعی اینستاگرام جیرفت است 

»کـراش« واژه ای کـه ایـن روزها در فضـای مجازی مطرح 
می شـود و بـه تعلقـات خاطـر و عالقه هایـی یـک طرفـه 
گفتـه می شـود کـه در اکثر مواقع دسـت یافتنی نیسـت و 
موقتـی ذهـن فرد را به خود مشـغول می کند. با گسـترش 
فضای مجازی شـاهد فراگیر شـدن اصطالحـات مربوط به 
ایـن فضـا در فضـای واقعـی جامعـه بـه خصـوص در بین 
نوجوانـان و جوانـان هسـتیم، یکـی از ایـن عبارت هـا که به 
تازگـی در فضـای مجـازی بخصـوص در بیـن دانشـجویان 
دانشـگاه های مختلف مورد اسـتفاده قرار گرفته اسـت واژه 
»کـراش« اسـت.Crushدر زبان انگلیسـی بـه معنی خرد 
کـردن یـا شکسـتن اسـت، امـا معنـای اصطالحـی آن که 
امروزه در فضای مجازی مطرح شـده اسـت »به شـخص 
یـا شـی کـه فـرد بـه آن عالقـه پیـدا کـرده اسـت« گفتـه 
می شـود کـه امـکان دسترسـی بـه آن وجـود نـدارد و ایـن 
احسـاس به صـورت مخفـی و معموال بدون دسـت یافتن 
بـه آن نـاکام مـی مانـد. »کـراش داشـتن« یـا »کـراش 
یابـی« نیـز از اصطالحـات مربـوط بـه این اتفـاق در فضای 
مجازی اسـت. چنـد وقت پیش در فضای مجازی شـاهد 
صفحات»پیج هـای« کـراش در جیرفـت بودیم،طبـق گفته 
برخـی از فعـاالن رسـانه در کهنـوج انگار کهنوجی هـا هم از 
قافلـه عقـب نمانده انـد و پای  برخی جوانـان این منطقه به 

ایـن فضاهـا نیز باز شـده اسـت.
حجت االسـالم والمسـلمین سـید مجتبی حسـینی یمین 
کارشـناس مذهبـی و مـدرس حـوزه و دانشـگاه در ایـن 
رابطـه می گویـد: کـراش غالبـا در مـورد اکثـر افـراد صـدق 
می کنـد، اینکـه فـردی بـه چیـزی یـا کسـی عالقـه پیـدا 
کنـد طبیعـی اسـت.وی افـزود: آدم ها دو دسـته هسـتند 
برخـی در ابتـدا اقـدام کـرده و سـپس فکـر می کننـد کـه 
نتیجـه ای جـز توجیه انتخـاب خود ندارد، برخـی دیگر ابتدا 
فکـر می کننـد و سـپس اقـدام می کننـد همانطور کـه امام 
علـی)ع( در مـورد انتخـاب شایسـته می فرمایـد »معیارها 
را بسـنجید و سـپس انتخـاب کنیـد.« ایـن مـدرس حوزه 
و دانشـگاه تصریـح کـرد: بـا گذشـت زمـان و آمـدن تلفن 
همـراه آشـنایی های قبـل از ازدواج متفـاوت شـد، با ایجاد 
مسـائلی چـون کـراش یابی نـوع جدیـدی از ارتباطـات در 
انتخاب همسـر شـکل گرفت. وی بزرگترین اشـکال کراش 
را در »بـه ثمـر نرسـیدن« آن دانسـت و ادامـه داد: در ایـن 
کراش یابی هـا کـه اکثـرا در ازدواج بـه نتیجـه نمی رسـند 
موجـب می شـود تـا مشـکل دیگـری ایجـاد شـود؛ اینکـه 
افراد با مقایسـه  همسـر فعلی خود با معشـوقه قدیمی، از 

همسـر خـود دلزده  شـوند. 
یـک دانشـجوی جیرفتـی به»کاغذوطن«گفت:»چندوقت 
قبـل در حـال گشـت و گـذار در اینسـتاگرام بـودم کـه بـه 
خیلـی  جیرفتی«برخـوردم  باعنوان»کـراش  صفحـه ای 
افـراد  دیـدم  دنبـال کـردن صفحـه  بـا  و  تعجـب کـردم 
مشـخصات فـردی را کـه عالقـه بـه ایجـاد رابطـه بـا او 

داشـتند را بیـان می کردنـد ایـن خیلی حس بدی داشـت 
و دیـدم بـه راحتـی آبروی دختران بخطـر می افتد در حالی 
کـه ان دختـر اصـال از ماجرا خبر ندارد در شـهر انگشـت نما 
می شـود و ایـن بـرای مـا که در شـهر کوچکی بـا اعتقادات 
مذهبی و سـنتی زندگی می کنیم خوب نیست.«سـعیدی 
ادامـه داد:»البتـه مطمئـن هسـتم گرداننـدگان این صفحه 
سـن باالیـی نداشـتند زیـرا کسـی کـه بـه پختگی رسـیده 
باشـد بـه خوبـی می دانـد راه انـدازی این گونـه صفحـات 

دردسـر بـه دنبـال دارد.«

درمورد افرادی که»روی آنها کراش داریم« 
تحقیق کنیم

وی مهم تریـن مشـکل را همـان مشـکل اول عنـوان کـرد 
و گفـت: از آنجـا کـه کـراش معمـوال بـه ازدواج ختـم نمـی 
شـود، به چشـم چرانی کـردن دامن می زند. کـراش امنیت 
روانـی بانـوان  و آقایـان را از بیـن می برد و ذهن را مشـغول 
می کنـد، بـه ظاهرسـازی و جلوه گـری دامـن می زنـد و 
مجموعـا وقـت زیـادی از انسـان را تلـف می کند.ایـن تـب 
بـه زودی از بیـن مـی رود، در صورتی که پسـری به دختری 
عالقه منـد شـد راه غلـط برقـراری ارتباط و وی بـا بیان نظر 
شـخصی خـود در خصـوص کانـال تلگرامـی یـا صفحـات 
راه انـدازی  کراش یابـی  خصـوص  در  کـه  اینسـتاگرامی 
می شـوند گفـت: اگـر جلـوی سوءاسـتفاده ها گرفته شـود 
ایـن کانال هـا اشـکالی نـدارد، امـا بـه صورتـی کـه شـرایط 
جـدی و با اجـازه والدین باشـد، در مورد افـرادی که »روی 
آن هـا کـراش داریـم« تحقیـق کنیـم و در مـورد فـردی کـه 
به آن عالقه مند شـدیم راسـتی آزمایی کنیم.تصمیم نهایی 
اگـر مثبـت بـود، رفتن به سـوی سـفره عقد موقـت یا عقد 

دائـم راه صحیح اسـت البتـه ضرر عقد موقت کمتر اسـت، 
ایـن عقـد موقت بـرای چنـد هفتـه می تواند راهـکار خوبی 

بـرای شـناخت طرفین باشـد. 

برخوردهای نامناسب با جوانان اشکل دارد
 وی بـا اشـاره به بعضـی برخوردهای نامناسـب بیـان کرد: 
رفتارهایـی کـه در برخـی مواقع بـا دختران و پسـران انجام 
می شـود اشـکال دارد چـرا که ما زمانی حـق امر به معروف 
و نهـی از منکـر داریـم کـه مطمئـن شـویم گناهـی در حال 
انجـام اسـت. البتـه اگر مشـکالت اقتصـادی حل شـود و 
زمینـه ازدواج جوانان فراهم شـود چنین دوسـت یابی هایی 

کمرنگ می شـود.

رشد »کراش«در جیرفت
انتظامـی شهرسـتان جیرفـت به»کاغذوطـن«  فرمانـده 
گفـت: »یکـی از پدیده هـای نوظهـور در شـبکه اجتماعـی 

زمـان  در  کـه  اسـت  »کـراش«  جیرفـت،  اینسـتاگرام 
کوتاهـی بـه سـرعت رشـد کـرده و پیـج های بسـیاری با 
ایـن موضـوع فعال شـده اسـت و مـی توان گفـت پدیده 
نوظهـور کراش زمینه سـاز عفـت زدایی از جامعه شـهری 
پیج هـای  افـزود:»  مـی شود.«سـرهنگ محمدرضایـی 
»کراش یابـی« بـا هدف پیشـنهاد دوسـتی غیرمسـتقیم 
فعالیتهـای  و  ناسـالم  بـه جنـس مخالـف محتواهـای 
غیراخالقـی و هنجارشـکنانه بسـیاری از کاربـران را درگیر 
کار  دسـتور  در  موضـوع  بدلیـل حساسـیت  نمـوده کـه 
پلیـس قـرار گرفـت و نهایتـا گرداننـدگان ایـن صفحـات 
توسـط پلیـس فتـا جیرفـت شناسـایی، احضـار و پـس 
بـه مقـام قضایـی معرفـی شـدند.  پرونـده  از تشـکیل 
بعضـی از آنهـا به محـض شناسـایی هیچ گونـه فعالیتی 
درحـال حاضـر ندارنـد.«وی اضافـه کـرد:» قطعـا به همه 
شـهروندان عزیـز اطمینـان خاطـر می دهـم کـه پلیـس 
طبـق قانـون و بـا همـکاری مقامـات محتـرم قضایـی 
خواهـد  برخـورد  شـده  یـاد  صفحـات  گرداننـدگان  بـا 
کاربـران  تاکیـد کـرد:»از  محمدرضایـی  کرد.«سـرهنگ 
درخواسـت می شـود در صـورت مشـاهده هرگونـه عنوان 
مجرمانـه ای در فضای مجـازی از طریق ارتباطات مردمی 
سـایت پلیس فتـا بـه آدرس www.cyberpolice.ir یا  
بـه آدرس چهـارراه مهمان پذیـر خیابان بینش سـاختمان 

پلیـس فتـا گـزارش کنند.«

هر کس خودش عقل دارد 
من توصیه ای ندارم

به»کاغذوطن«گفت:»مـن  کهنـوج  انتظامـی  فرمانـده 
معذوریـت دارم و مصاحبـه نمی کنم.«بهرامـی افـزود:»در 
نظـری  مجـازی  درفضـای  کـراش  صفحـات  خصـوص 
نـدارم.«وی در جـواب خبرنگار»کاغذوطـن«در خصـوص 
و  مجـازی  دوسـت یابی  زمینـه  در  جوانـان  بـه  توصیـه 
»کراش«گفت:»هرکـس خودش عقـل دارد و می داند باید 
چـکار کنـد، من توصیـه ای برای کسـی نـدارم«او همچنین 
در خصـوص وجـود صفحـات »کـراش« یـا دسـتگیری 
گرداننـدگان ایـن صفحـات در کهنـوج ابـراز بی اطالعی کرد.

الهام پی پر
دبیر تحریریه/کاغذ  وطن

رام
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فرمانـده انتظامی کهنـوج به»کاغذوطـن« گفت: 
»مـن معذوریـت دارم و مصاحبـه نمی کنـم.« 
بهرامـی افـزود:»در خصـوص صفحـات کـراش 
درفضـای مجـازی نظـری نـدارم.«وی در جواب 
توصیـه  خصـوص  در  »کاغذوطـن«  خبرنـگار 
و  مجـازی  دوسـت یابی  زمینـه  در  جوانـان  بـه 
»کـراش« گفـت: »هرکـس خـودش عقـل دارد 
توصیـه ای  مـن  کنـد،  چـکار  بایـد  می دانـد  و 
در خصـوص  همچنیـن  نـدارم«او  بـرای کسـی 
دسـتگیری گرداننـدگان صفحـات »کـراش«در 

بی اطالعـی کـرد. ابـراز  کهنـوج 


