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مناقشه بر سر مالکیت جاز کاال
سروش صلواتیان: جازکاال را برای مردم حاشیه تاالب راه انداخته ام

ایمان کهوری: از ابتدا من و دوستانم جازکاال را راه انداختیم

مدیر امور طیور سازمان جهاد کشاورزی جنوب:

 افزون بر 2000 تن تخم مرغ
در جنوب کرمان تولید شد

غیرشفاف مثل 
شهردار جیرفت

بازار افسارگسیخته قلعه گنج
بازار قلعه گنج حدود یک سال است اتاق و اتحادیه اصناف ندارد

معاون مهندسی و ساخت اداره کل راه و شهرسازی جنوب:

ساخت استخر کهنوج 
یک هفته کار دارد
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رکود بازار مسکن در کرمان
رییس اتحادیه مسکن:قیمت مسکن در کرمان روند افزایشی خود 
را طی می کند و در سال جاری شاهد این افزایش هر چند با شیب 

کمتر نسبت به سال قبل هستیم
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ما را در تلگرام دنبال کنید

تومــان  500 قیمــت              1398 اردیبهشــت   18 چهارشــنبه         483 پیاپــی  شــماره  ســوم           ســال 
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زمستان بورس 

در راه است؟

میثم بهرامی
یادداشت مهمان

اصطالحـی در بـورس هسـت کـه مـی گوینـد 
خـود  سـود  شـمردن  حـال  »در  سـهامداران 
هسـتند«؛ بـه ایـن معنـی کـه سـهمی را مـی 
خرنـد و برایـش یک هدف قیمتـی در نظر می 
گیرنـد، امـا پیـش از آنکه سـهم بـه آن قیمت 
برسـد، حسـاب مـی کنند کـه قرار اسـت چقدر 

سـود کنند.
زمسـتان سـال 92، سـرمایه گذاران بازار بورس 
تهـران سـرخوش از مثبـت هـای پـی در پـی 
سـهم های مختلـف، در حـال شـمردن سـود 
خـود بودند که ناگهان شـاخص حـدود دو هزار 
واحـد افـت کـرد. آن روزها بـازار آن قـدر مثبت 
بـود کـه کمتـر کسـی فکـر می کـرد قرار اسـت 
ایـن اتفـاق، سـرآغاز دوره رکـود و افـت بـورس 

تهران باشـد.
خـوش بیـن هـا، آن روز مـی گفتنـد قیمـت 
هـای منفی سـهم هـا، فرصـت خرید اسـت و 
خیلـی از مـردم عـادی و سـهامداران تـازه وارد، 
همـان جـا سـهم خریدنـد. معـروف اسـت که 
مـی گوینـد هـر وقت دیـدی مردم عـادی برای 
خریـد سـهام به بازار سـرمایه هجـوم آورده اند، 

یعنـی بازار به سـقف رسـیده اسـت.
شـاخص بورس تهران امـروز 8236 واحد افت 
کـرد و تاریخـی تریـن سـقوط بـورس بـه ثبت 
رسـید. از شـواهد مشـخص اسـت که خیلی از 
مـردم برای در امان نگه داشـتن نقدینگی خود 
از تـورم، بـه بـورس رو آورده اند و سـهم خریده 
انـد. شـرایط ایـن روزها شـاید از جهاتی شـبیه 
بـه شـرایط دی مـاه 92 باشـد، اما بـه این معنا 
نیسـت که حتما بورس تهـران وارد دوره اصالح 

خواهد شـد.
کسـی نمـی گویـد بـورس از همیـن فـردا قرار 
اسـت وارد فـاز اصالحـی شـود اما سـهامداران 
و افـرادی کـه تـازه وارد ایـن بـازار شـده اند باید 
ایـن موضـوع را در نظـر بگیرنـد کـه روزهـای 
مثبـت بـازار سـرمایه، همیشـگی نیسـت. قرار 
نیسـت بـورس تـا ابـد مثبـت باشـد. باالخـره 
یـک روز جهـت حرکتش عوض می شـود. اگر 
تازه وارد هسـتید، سـهمی خریده اید و سـودی 
بـه جیـب زده ایـد، فکـر نکنید که یـک معامله 
گـر حرفـه ای شـده ایـد. حـرف با تجربـه ها را 
گـوش کنیـد و بـه اصول معاملـه گـری در بازار 

سـهام پایبند باشـید.
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جیران رشیدی، تنیسور کرمانی در رقابت های تنیس نوجوانان کشور بر سکوی دوم مسابقات ایستاد

مناقشه بر سر مالکیت جاز کاال

تنیسور کرمانی نایب قهرمان رقابت های تنیس نوجوانان کشور

سـروش صلواتیـان فعـال اجتماعی و موسـس پویش 
جازموریـان تنهـا نیسـت بـه »کاغذوطـن« در خصوص 
در  حدیث هـا  و  حـرف  برخـی  و  جـازکاال  راه انـدازی 
خصـوص ایـن مسـاله گفت:»مـن از طریـق یکـی از 
شـاگردان بـرادرم کـه اهـل جنـوب بـود بـه  اسـم ایمان 
کهـوری به جازموریـان آمدم ومن در تمامی اسـتوری ها 
و هایالیت هـای صفحـه اینسـتاگرامی ام اعـالم کردم که 
جازکاال توسـط ایمان کهـوری اداره می شـود.« صلواتیان 
ادامـه داد: »جـازکاال را از ابتـدا من بـرای بهبود وضعیت 
تـاالب جازموریـان  مـردم جنـوب حاشـیه  اقتصـادی 
درسـت کـرده ام و مـال مـردم منطقـه اسـت . ایمـان و 
دوسـتانش کارگاهی داشـتند که پول بنایـی و تجهیزات 
آن را پرداختـم یـک خانـه اجـاره کـردم و یـک دسـتگاه 
خشـک کن هم خریدم و کارگاه را تکمیل کردیم و اسـم 
آن را جازکاال گذاشـتم سـپس وسـایل بسـته بندی را از 
تهـران خریـداری کـردم و ایمـان و دوسـتانش کـه آنجا 
کار می کردنـد محصـوالت را بسـته بندی کردنـد حتی به 
ایمان پیشـنهاد دادم پول فروش محصوالت به حسـاب 
او واریـز شـود تا بعـد برای افـرادی که محصوالتشـان را 

بـه مـا داده اند خدمـات ارائه کنیم. تا چنـدروز قبل ایمان 
گفـت تهدیـد شـده ام و بـه مـن گفته اند بـا تـو کار نکنم 
اگـر ادامـه دهـم بـرای مـن بد می شـود کـه بـه او گفتم 
پـس کار نکـن از ابتـدا مـن و ایمـان در جازکاالادمیـن 
بودیـم و پـس از ایـن مسـاله مـن ایمـان را از ادمینـی 
صفحـه جازکاال حـذف کردم و پسـتی را در اینسـتاگرام 
منتشـر کـردم که به دلیـل برخی تغییرات فعـال جازکاال 
فعالیـت نمی کند.بـه دوسـتانم در روبـار سـپرده ام تـا 
فـردی مـورد اعتمـاد مانند ایمـان را به مـن معرفی کنند 

کـه جـازکاال را اداره کند.« 
چیـزی  از  به»کاغذطن«گفت:»مـن  کهـوری  ایمـان 
نترسـیدم و از روز اول با دوسـتانم کارگاهی را داشـتیم 
کـه کار مـی کردیـم وسـروش از کارمـان خوشـش آمد 
و پیشـنهاد کـرد آن را توسـعه دهیـم.«وی افزود:»ایـن 
کـه مـن و سـروش بـا یکدیگـر از هـم جـدا شـدیم به 
اختـالف نظرهای خودمـان ربط دارد که مسـائل دخلی 
هسـتند و ترجیـح مـی دهم صحبتـی در این خصوص 
نکنم.بحـث ترس و چیزهای دیگر هم نیسـت من اگر 

مـی ترسـیدم از روز اول بـا او همـکاری نمـی کردم.«

ـــس  ـــب ریی ـــژاد نای ـــی ن ـــه کیان وجیه
ــان در  ــتان کرمـ ــت تنیـــس اسـ هیئـ
ــروه  ــگار گـ ــا خبرنـ ــو بـ ــت و گـ گفـ
اســـتان هـــای باشـــگاه خبرنـــگاران 
ـــابقات  ـــت: مس ـــان، گف ـــوان از کرم ج
تنیـــس رده هـــای ســـنی نوجوانـــان 
بخـــش  دو  در  نونهـــاالن کشـــور  و 
بـــا حضـــور  پســـران  و  دختـــران 
تنیســـورهایی از سراســـر کشـــور از 
۷ اردیبهشـــت جـــاری بـــه مـــدت 
8 روز بـــه میزبانـــی اســـتان تهـــران 
مجموعـــه  تنیـــس  زمین هـــای  در 

ــد. ــزار شـ ــی آزادی برگـ ورزشـ
وی افـــزود: یـــزدان بیرجنـــدی در 
ـــاد  ـــال، فرش ـــنی 14 و 16 س رده ی س
ــنی 12 و 14  ــش در رده ی سـ ایرانمنـ
ــیدفرخی در  ــر رشـ ــی نظیـ ــال، بـ سـ

ـــران  رده ی ســـنی 14 و 16 ســـال و جی
ـــه  ـــال ب ـــیدی در رده ی 16 و 18 س رش
ــتان کرمـــان  ــوان نماینـــدگان اسـ عنـ
ــد. ــور یافتنـ ــا حضـ ــن رقابت هـ در ایـ

در  تصریـــح کـــرد:  نـــژاد  کیانـــی 
ــران  ــا، جیـ ــت هـ ــن رقابـ ــان ایـ پایـ
رشـــیدی توانســـت بـــر ســـکوی دوم 
ــوان نایـــب  ــتد و عنـ ــا بایسـ رقابت هـ

ــد. ــود کنـ ــی را از آن خـ قهرمانـ
وی یـــادآور شـــد: ارشـــیا دیلمـــی 
دیگـــر نماینـــده ی کرمانـــی نیـــز 
ــم،  ــه دهـ ــی رتبـ ــدول 64 تایـ در جـ
جـــدول  در  رشـــیدفرخی  بینظیـــر 
32 تایـــی رتبـــه پنجـــم و فریمـــا 
ـــال  ـــر 10 س ـــم در زی ـــدم ه ـــی مق فره
ــود  ــه خـ ــوری را بـ ــوم کشـ ــه سـ رتبـ

اختصـــاص دادنـــد.

23 تا 2339 تا 38

آگهی مزایده شهرداری کهنوج
شـهرداری کهنـوج قصـد دارد بـه اسـتناد بنـد 1 صورتجلسـه شـماره 101/8 مـورخ 

98/2/11 شـورای اسـامی شـهر کهنـوج اجـاره سـاختمان هـای جنـب آتـش نشـانی، 
سـاختمان غسـالخانه بهشـت زهـرا، سـاختمان قدیم شـهرداری، سـوله جاده قلعـه گنج، 
زمیـن کشـاورزی موتورپمـپ حسـین ابـاد، گلخانه شـهرداری جنـب کارخانه اسـفالت و 
سـنگ شـکن ، محوطـه جنب پـارک بانوان جهت نمایشـگاه فصلـی و بازارچه میـوه و تره 
بـار و تعـداد 4 بـاب مغـازه در پاسـاژ قائـم ، 2 بـاب مغـازه جنـب بازارچه پوشـاک، مکان 
هـا و سـاختمان هـای موجود در شـهربازی جهت اسـتفاده بخـش خصوصـی را از طریق 
مزایـده کتبـی به مـدت یک سـال به بخش خصوصـی )اشـخاص حقیقی یـا حقوقی( به 
صـورت اجـاره ماهیانـه واگذار نمایـد، لذا از کسـانیکه در ایـن زمینه فعالیـت دارند دعوت 
می شـود  نسـبت به واریز 5% قیمت پیشـنهادی خود بابت سـپرده شـرکت در مزایده به 
حسـاب شـماره 0105885642003 نـزد بانک ملی کهنوج  بنام شـهرداری اقـدام نموده و 
بـه همـراه برگ پیشـنهاد قیمـت در پاکت الک و مهر شـده حداکثر تا روز پنج شـنبه مورخ 

98/3/2  بـه حراسـت شـهرداری تحویل و رسـید دریافـت نمایند،

1- متقاضیـان جهـت دریافـت قیمـت پایـه اماک فـوق الذکر بـه واحـد امـور قراردادهای 
شـهرداری مراجعـه نمایند.

پـاکات  تحویـل  جهـت  لغایـت98/3/2   98/2/25 ازتاریـخ  تواننـد  مـی  متقاضیـان   -2
نماینـد. بـه حراسـت شـهرداری کهنـوج مراجعـه  پیشـنهادی خـود 

3-پیشـنهادات بـه همـراه بـرگ پیشـنهاد قیمـت بایسـتی تـا سـاعت13 روز پنـج شـنبه 
مـورخ98/3/2 درلفافـه یـک پاکـت الک و مهـر شـده در قبـال اخـذ رسـید بـه حراسـت 

شـهرداری کهنـوج  تحویـل گـردد.
عالـی  کمیسـیون  در  مـورخ 98/3/4  شـنبه  روز   15 سـاعت  در  رسـیده  4-پیشـنهادات 
معامـات شـهرداری کهنـوج بـاز و قرائـت خواهـد شـد و کمیسـیون در رد یـا قبـول یک یا 
کلیه پیشـنهادات دارای اختیار کامل اسـت و به پیشـنهادات مبهم – مشـروط- مخدوش و 
فاقـد سـپرده و مـدارک مـورد نیـاز و یـا آنهائیکه بعـد از وقت مقرر برسـد ترتیب اثـر نخواهد 

داد.
5- در صورت انصراف نفرات اول تا سوم سپرده آنان به نفع شهرداری ضبط خواهد شد.

شرایط شرکت در مزایده:

نوبت اول

مجید محمودی- شهردار کهنوج
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قرمـز  تـن گوشـت  نیـم  و  یـک  از  بیـش  درپـی کشـف 
؛  اسـت  گذشـته  آنهـا  مصـرف  تاریـخ  کـه  وارداتـی 
بـه دادسـرای جیرفـت احضـار شـدند. مدیـران متخلـف 

بـه گـزارش خبرگزاری صـدا و سـیما درپی بازدید دادسـتان 
، رییـس دامپزشـکی و کارشناسـان دسـتگاههای مسـئول 
سـردخانه  از  جیرفـت  شهرسـتان  در  بـازار  بـر  نظـارت 
عرضـه  فروشـگاه های  و  موادغذایـی  نگهـداری  هـای 
سـردخانه  از  یکـی  در   ، شهرسـتان  درایـن  دامـی  مـواد 
وارداتـی  منجمـد  قرمـز  گوشـت  نگهـداری  ویـژه  هـای 
۷33 کیلوگـرم گوشـت  و  هـزار  یـک   ) و گوسـاله  )گاو 
 . شـد  ضبـط  و  کشـف  گذشـته  مصـرف  تاریـخ  قرمـز 
آقـای سـالمی دادسـتان جیرفـت ضمن اشـاره بـه اهمیت 
سـالمت سـبد غذایـی مـردم و نیـز کمبـود گوشـت قرمـز 
در بـازار طـی ماههـای گذشـته ، گفـت : مدیـران متخلفـی 
کـه در ازبیـن رفتـن ایـن مـواد گوشـتی مقصـر هسـتند 
بـه دادسـرای عمومـی و انقـالب جیرفـت احضـار شـدند.

جشــنواره قرآنــی کــودک و نوجــوان شهرســتان 
جیرفــت در آســتانه مــاه مبــارک رمضــان بــا حضــور 
ــی  ــال قرآن ــر فع ــوزان دخت ــش آم ــر از دان 1300 نف
ــد.  ــزار ش ــت برگ ــهدای جیرف ــینیه ش ــل حس در مح
ــگاه  ــتان های باش ــروه اس ــگار گ ــزارش خبرن ــه گ ب
خبرنــگاران جــوان از کرمــان ، امیــری دبیــر برگــزاری 
جشــنواره قرآنــی کــودک و نوجــوان  گفت:ایــن 
ــتن  ــش گذاش ــه نمای ــدف ب ــا ه ــی ب ــنواره قرآن جش
قرآنــی،  خانه هــای  قرآنــی  فعالیت هــای  بهتــر 
شــد.وی  برگــزار  قرآنــی  مــدارس  و  موسســات 
ــه  ــک هفت ــدت ی ــه م ــنواره ب ــه جش ــان اینک ــا بی ب
و در دو رده دختــران و پســران برگــزار می شــود 
نمایشــگاهی  جشــنواره  ایــن  حاشــیه  افــزود:در 
خانه هــای  موسســات،  قرآنــی  دســتاورد های  از 
قرآنــی و مــدارس قرآنــی دایــر اســت کــه در 20 
ــی در  ــم قرآن ــای مه ــا و فعالیت ه ــه ظرفیت ه غرف

معــرض دیــد عالقه منــدان قــرار گرفتــه اســت.
ــه در  ــک هفت ــه مــدت ی ــروز ب ــن نمایشــگاه از ام ای
ــر  ــح و عص ــت صب ــهدای جیرف ــینیه ش ــل حس مح
بــرای بازدیــد دایــر اســت.مجید امیــر تیمــوری مدیــر 
آمــوزش و پــرورش شهرســتان جیرفــت گفت:توجــه 
ــای  ــن برنامه ه ــی از مهمتری ــای قرآن ــه فعالیت ه ب
آمــوزش و پــرورش جیرفــت اســت کــه بــا راه 
انــدازی و فعــال کــردن 21 مدرســه قرآنــی گام هــای 
ــوزش و  ــی ، آم ــگ قرآن ــج فرهن ــرای تروی ــی ب خوب
برداشــته  قرآنــی  آمــوزان  دانــش  اســتعداد های 

شــده اســت.

گفـت:  کرمـان  اسـتان  حکومتـی  تعزیـرات  مدیـرکل 
تعزیـرات  شـعب  توسـط  کـه  محکومیت هـای  میـزان 
 21 حـدود  شـده  صـادر  امسـال  فروردیـن  در  اسـتان 
اسـت.  ریـال  هـزار   223 و  میلیـون   ۷61 و  میلیـارد 
بـه گـزارش خبرنـگار گروه اسـتان هـای باشـگاه خبرنگاران 
تعزیـرات  مدیـرکل  میـری،  ارسـالن   ، کرمـان  از  جـوان 
حکومتـی اسـتان کرمان به تبیین اقدامات صـورت گرفته در 
فروردیـن امسـال پرداخـت و گفت: میـزان محکومیت های 
کـه توسـط شـعب تعزیـرات اسـتان در فروردیـن امسـال 
صـادر شـده حـدود 21 میلیـارد و ۷61 میلیـون و 223 هـزار 
ریـال اسـت کـه 6 میلیـارد و 5۷5 میلیـون 1۷9 هـزار ریـال 
میـزان وصولـی اجـرای احـکام در فروردین امسـال اسـت.

بـازار  بـر  رمضـان  مـاه  نظارت هـای  خصـوص  در  وی 
افـزود: از چنـد روز گذشـته گشـت های مشـترک ویـژه ای 
بـازار  بـر  بازرسـی  و  نظـارت  متولـی  دسـتگاه های  بـا 
شـبکه  تجـارت،  و  معـدن  صنعـت،  سـازمان  همچـون 
بهداشـت، دامپزشـکی وغیـره را آغـاز کـرده و ایـن مهـم 
داد. خواهیـم  انجـام  رمضـان  مبـارک  مـاه  پایـان  تـا  را 

میـری به انـواع تخلفاتی که در سـال جاری در بازار مشـاهده 
شـده، اشـاره کـرد و افـزود: گران فروشـی، تقلـب، امتنـاع از 
عرضـه کاال،  درج نکـردن قیمـت و ارایه نکـردن فاکتور خرید 
و فاکتـور فروش، رعایت نشـدن موازین و ضوابط بهداشـتی 
و ... بیشـترین تخلفات صورت گرفته از سـوی برخی اصناف 
در سـال جـاری بـوده اسـت.مدیرکل تعزیـرات حکومتـی 
مشـترک  بـودن گشـت های  دار  ادامـه  از  اسـتان کرمـان 
بازرسـی بـر بـازار تـا پایـان مـاه مبـارک رمضـان خبـر داد و 
بیـان کـرد: تعزیـرات حکومتـی مرجع صـدور رای اسـت که 
بایسـتی دسـتگاه های متولی گزارشـات تخلف دستگاه های 
اقتصـادی و صنفـی را جهـت رسـیدگی بـه ما ارسـال کنند و 
تعزیـرات حکومتی نیز برای حمایت از این دسـتگاه ها زمان 
بازرسـی آن هـا را همراهی می کنیـم تا اگر نیاز به صـدور رای 
در مکان وقوع تخلف بود، رای مقتضی را در آنجا صادر و اجرا 
می شـود.وی بر لزوم بازنگری در بسـیاری از قوانین تاکید و 
افـزود: تعزیـرات حکومتی مجری قانون اسـت و براسـاس 
قوانیـن و مقـرارت کشـور اقـدام بـه صـدور رای می کنـد لـذا 
نمی توانیـم فراتـر از قوانیـن رای صـادر کنیـم. امـا برخـی از 
جریمه هـا و مجـازات بـرای متخلفیـن در نظـر گرفته شـده، 
تناسـبی با شـرایط اقتصادی فعلی ندارد و بازدارنده نیستند.

در طــول قــرن بيســتم روابــط عمومــی بــه طــور مــدام بــه 
يــك شــغل ســازمان يافتــه مبتنــی بــر توســعه تخصص ها 
بــدل شــد. امــروزه مــا بــه ايــن تخصــص هــا بــه چشــم 
وظايــف مــی نگريــم، امــا روابــط عمومــی قــرن بيســت و 
يــك بســيار پيچيــده تــر از روابــط عمومی هــای قبــل از آن 
اســت و تحــوالت فراگيــر دنيــای معاصــر مســووليت های 
می کنــد.  ســازمان ها  متوجــه كارگــزاران  را  بيشــتری 
ــه رســانه هــا و  ــا مــردم ، پاســخگویی ب ارتبــاط نزدیــک ب
ــه  هــای صــدا و ســیما و نشســت هــای  حضــور در برنام
مطبوعاتــی بــرای ارائــه گــزارش از مهم تریــن وظایــف 
ــا  ــد شــهرداری کــه ب ــادی مانن ــژه نه ــران اســت.به وی مدی
پــول مــردم چرخانــده مــی شــود و شــهردار طبیعــی اســت 
ــوده  ــه راحتــی پاســخگوی ســواالت مــردم و رســانه ها ب ب
ــرد  ــازی عملک ــفاف س ــه ش ــار ب ــک ب ــت ی ــر چندوق و ه
خــود بپــردازد. جیرفــت شــهری اســت کــه پیشــانی 
ــوردار  ــی برخ ــی خاص ــوده و از جایگاه ــتان ب ــوب اس جن
ــط عمومــی شــهرداری  اســت امامتاســفانه شــهردار ورواب
ــه راحتــی در دســترس رســانه هــا نبــوده و در بســیاری  ب
ــا منتظــر گذاشــته  ــگاران پشــت خــط آنه ــع خبرن از مواق
ــد،  ــت نمــی کنن می شــوند و در آخــر هــم پاســخی دریاف
ــاه هاســت  ــال اســت و م ــم غیرفع ســایت شــهرداری ه
ــری  ــت.محمود معناص ــده اس ــر نش ــری در آن منتش خب
عضــور شــورای شــهر جیرفــت گفــت: خودمــان این مســاله 
را قبــول داریــم و بارهــا در ایــن خصــوص تذکــر هــم 
دادیــم امــا هنــوز اتفاقــی نیفتاده است.حســین مشــایخی 
ســخنگوی شــورای شــهر هــم بــه ایــن موضــوع را تاییــد 
کــرده و مــی گویــد: موافــق ایــن هســتم کــه اطالع رســانی 
درســت انجــام نشــده و ســایت هــم فعــال نیســت بارهــا 
ــدان  ــدروزی دن ــم، چن ــتان گفت ــه دوس ــوارد را ب ــن م ای
ــام  ــم انج ــا داری ــری کاره ــک س ــد ی ــر بگذاری روی جگ
ــد  ــه جدی ــأت رییس ــات هی ــس از انتخاب ــم و پ می دهی
ــم کــرد. ــران خواهی ــن نواقــص و کمبودهــا را جب همــه ای
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در جنوب کرمان تولید شد 

کمیته بحران هیأت اتومبیل رانی 
استان در مناطق محروم جنوب

فتـا  پلیـس  هوشـیاری  بـا 
شهرسـتان کهنـوج ، گردانندگان 
فضـای  متخلـف  کانالهـای 
مجـازی تحـت عنـوان "کـراش 
یـاب" در جنـوب اسـتان کرمان شناسـایی و 

شـدند.  دسـتگیر 
فرمانـده انتظامـی شهرسـتان کهنـوج گفـت 
: یکـی از پدیده هـای نوظهـور و مخـرب در 
شـبکه های اجتماعـی اینسـتاگرام و تلگرام 
، »کـراش« اسـت کـه در زمـان کوتاهـی بـه 
سـرعت رشـد کرده و صفحـات و کانال های 
بسـیاری بـا ایـن موضـوع فعال شـده اسـت.

بـه  اشـاره  بـا  بهرامـی  شـاهپور  سـرهنگ 
اینکـه هـدف فعالیـت این صفحـات ، ایجاد 
زمینـه عفـت زدایـی از جامعـه اسـت گفـت: 
صفحـات »کراش یابـی« بـا هدف پیشـنهاد 

مخالـف  جنـس  بـه  غیرمسـتقیم  دوسـتی 
محتواهـای  انتشـار  بـا  و  میکننـد  فعالیـت 
و  غیراخالقـی  فعالیت هـای  و  ناسـالم 
درگیـر  را  کاربـران  برخـی  هنجارشـکنانه 
کرده انـد.وی افـزود بـا توجـه به حساسـیت 
و  شـد  عمـل  وارد  فتـا  پلیـس   ، موضـوع 
گردانننـدگان ایـن صفحات و کانـال ها را که 
دامنـه فعالیـت خـود را بـه پنـج شهرسـتان 
جنوبـی اسـتان کرمـان گسـترش داده بودند 
شناسـایی و دسـتگیر کـرد و تحویـل مراجع 
از  بهرامـی  داد. سـرهنگ شـاهپور  قضایـی 
هـر  درصـورت مشـاهده  کاربـران خواسـت 
گونـه فعالیـت مجرمانـه در فضـای مجـازی 
از طریـق ارتباطـات مردمـی سـایت پلیـس 
 www.cyberpolice.ir آدرس  بـه  فتـا 

گـزارش دهنـد .

و  گفـت  در  پوالدخـای  محمـد 
گـو با خبرنـگار ایرنـا افـزود: این 
واحدهـای  از  تخم مـرغ  میـزان 
مرغ هـای  پـرورش  صنعتـی 
تخم گـذار منطقـه جنـوب کرمـان بـه ظرفیـت 
فعـال یکصـد هـزار قطعـه در دوره و همچنین 
از واحدهـای پـرورش مـرغ خانگـی به دسـت 
آمـده اسـت.وی ادامـه داد: ۷2 درصـد ایـن 
تولیـد، از واحد صنعتـی منطقه جنوب کرمان و 
28 درصـد دیگـر از مـرغ های خانگـی و بومی 
به دسـت آمده اسـت.مدیر امور طیور سـازمان 
جهـاد کشـاورزی جنـوب کرمان اظهار داشـت: 
میـزان تولیـدی تخم مـرغ طـی سـال گذشـته 
بیـش از 30 درصـد نیـاز منطقه جنـوب کرمان 
را تامیـن کـرده اسـت.وی با بیـان اینکه صدور 
تخمگـذار مطابـق دسـتورالعمل  مـرغ  مجـوز 

ابالغی وزارت جهادکشـاورزی، در سـطح کشور 
ممنـوع اسـت، گفـت: بـا رایزنی هـای انجـام 
گرفتـه و بـا توجـه بـه ظرفیت های موجـود در 
ایـن زمینـه، امیدواریـم شـرایط صـدور مجـوز 
تـا  شـود  فراهـم  تخم گـذار  مـرغ  پـرورش 
شـاهد تولیـد بیشـتری باشـیم.پوالدخای بـه 
برنامه هـای پیـش روی ایـن بخـش در سـال 
جاری اشـاره و تصریح کرد: توسـعه واحدهای 
مـرغ تخم گـذار از یکصـد هـزار قطعـه بـه 300 
هـزار قطعـه در دوره و صـدور مجـوز پـرورش 
اقـدام  از برنامه هـای در دسـت  مـرغ بومـی 
اسـت کـه در صـورت تحقـق ایـن برنامه هـا، 
تمـام تخم مـرغ مـورد نیـاز جنـوب اسـتان در 
خود منطقه تولید می شـود.مقدار فـراوان مواد 
مغـذی در تخـم مـرغ، آن را جزو مـواد غذایی 

پـر مصـرف قـرار داده اسـت.

هیـأت  بحـران  کمیتـه 
اتومبیلرانـی  و  موتورسـواری 
انجـام  منظـور  بـه  اسـتان 
کارهـای خیرخواهانـه و توزیـع 
محـروم  مناطـق  در  مردمـی  هـای  کمـک 

شـد.  جیرفـت  وارد  کرمـان،  جنـوب 
اسـتان های  گـروه  خبرنـگار  گـزارش  بـه 
باشـگاه خبرنـگاران جـوان از کرمـان، کمیته 
بحـران هیئـت موتورسـواری و اتومبیلرانـی 
اسـتان کرمـان، یکـی از کمیتـه هـای فعـال 
ورزشـی اسـت که همـواره در زمینه ی انجام 
کارهـای خیرخواهانـه ای چـون توزیع کمک 
هـای نقـدی و غیرنقـدی، اعـزام خـودرو و 
حضـور در مناطـق محـروم و بحرانـی موفق 
عمـل کـرده اسـت.این کمیته چنـدی پیش 
بـا حضـور در مناطـق سـیل زده ی شـمال 

توزیـع  و  خـودرو  اعـزام  جنـوب کشـور،  و 
سـخن  نقـدی،  غیـر  و  نقـدی  کمک هـای 
دگـر  روزگار،  آورد  درد  بـه  عضـوی  "چـو 
عضوهـا را نمانـد قـرار" را معنـا بخشـید.هم 
اکنـون اعضـای این کمیته  سـفر بـه جنوب 
اسـتان کرمان بـه ویژه منطقـه جازموریان را 
بـه عنـوان مقصـد بعـدی خـود برگزیده انـد.

در  امـروز  اتومبیلرانـان  و  ورزشـکاران  ایـن 
گام نخسـت در شهرسـتان جیرفـت حضـور 
یافتنـد، قـرار اسـت در گام بعـدی نیـز بـا 
هیئـت  جوانـان،  و  ورزش  اداره  همـکاری 
ورزش هـای همگانـی، هیئـت موتورسـواری 
و اتومبیلرانـی و نیـروی انتظامی شهرسـتان 
دلفـاردی  اصغـر  همراهـی  و  جیرفـت 
راهـی  منطقـه  بلـد  راه  و  مسـیریاب 

زهکلـوت شـوند. و  جازموریـان 

تفاهم نامـه  »طـی  می گویـد:  مسـتضعفان  بنیـاد  رییـس 
منعقـد شـده ایـن پـروژه از سـال 94 آغـاز بـه کار کـرده و 
تاکنـون حـدود ۷6 درصـد در کل کشـور پیشـرفت فیزیکـی 
داشـته اسـت. وی افـزود: پـس از تکمیـل 3 هـزار واحـد 
بافـت  در  مسـکونی  واحـد  هـزار   3 و  شـهری  مسـکونی 
انقـالب  مسـکن  بنیـاد  مسـئوالن  حضـور  بـا  روسـتایی 
اسـالمی، سـازمان بهزیسـتی کشـور، سـازمان ملـی زمیـن 
مسـکن و انجمـن خیـران مسکن سـاز کشـور، 6 هزارمیـن 
واحـد مسـکونی خانواده هـای دارای دو فرزنـد معلـول در 
شـهر جدیـد گلبهـار واقـع در مشـهد مقـدس تقدیـم ایـن 
عزیـزان شـد.«مهندس محمـد سـعیدی کیا ادامـه می دهد: 
جانبـه  پنـج  پـروژه  ایـن  در  سـرمایه گذاری  حجـم  »کل 
مبلغـی بالـغ بـر 320 میلیـارد تومـان و به صـورت بالعوض 
خواهـد بـود کـه سـهم بنیـاد مسـتضعفان از ایـن رقـم تـا 
پایـان پـروژه حـدود 185 میلیـارد تومـان بـرآورد شـده کـه 
تاکنـون 106 میلیـارد آن تأمیـن و پرداخـت شـده اسـت.« 
»بنیـاد مسـتضعفان بـه جـای فعالیـت پـروژه محـوری کار 
خـود را در چارچـوب مـردم محـور پیگیـری می کنـد، یعنـی 
در انجـام هـر کاری توسـط ایـن نهـاد رابطـه مـردم بـا آن 
کار تعریـف می شـود.«این ها بخشـی از حرف هـای رئیـس 
واحـد   ۷6 از  بهره بـرداری  مراسـم  در  مسـتضعفان  بنیـاد 
معلـول  دو  از  بیـش  دارای  خانواده هـای  بـرای  مسـکونی 
در شـهرجدید گلبهـار خراسـان رضوی اسـت کـه بـا تأکیـد 
بـر اینکـه ایـن بنیـاد بـه جـای فعالیت پـروژه محـوری کار 
خـود را در چارچـوب مـردم محـور پیگیـری می کنـد، گفت: 
»مفهـوم توسـعه بـه معنـای صرف اجـرای پروژه در کشـور 
روسـتا ها  توسـعه  بـرای  فراوانـی  پول هـای  مثـاًل  نیسـت. 

بـه  امـا  آبادانـی می باشـد،  البتـه الزمـه  هزینـه شـده کـه 
نمی کنـد.« تنهایـی کفایـت 

همچـون  طرح هایـی  »انجـام  داد:  ادامـه  سـعیدی کیا 
سـاخت واحد های مسـکونی بـرای خانواده هـای دارای دو 
عضـو معلـول از ایـن جهـت کـه خدمـت بـه قشـر محـروم 
دسـتگاه های  میـان  هماهنگـی  بخاطـر  هـم  و  اسـت 
بـه  نیـز  علـوی  بنیـاد  دارد.  ارزش  و  اهمیـت  مختلـف، 
خانواده هـای دارای فرزنـدان سـه قلـو و بیشـتر در تأمیـن 
هزینه هـا و مسـکن کمـک می کنـد. همچنیـن ایـن بنیـاد 
حمایـت تغذیـه ای از زنـان بـاردار روسـتایی را در دسـتور 
کار خـود قـرار داده اسـت.«البته چنـد روز پیـش وقتـی 
رئیـس بنیـاد مسـتضعفان انقـالب اسـالمی بـه خراسـان 
شـمالی سـفر کـرده بـود نیز از ایجـاد واحد هـای اقتصادی 
جدیـد در مناطـق مختلـف کشـور خبـر داده و گفتـه بـود: 
»اراضـی کـه قبـاًل قابلیت کشـاورزی نداشـته را شناسـایی 
و تـالش خواهیـم کـرد کـه آن را آبـاد کنیم.«بـه گـزارش 
روابـط عمومـی و مرکـز اطـالع رسـانی بنیـاد مسـتضعفان 
پرداخـت  بـا  بنیـاد  ایـن  اینکـه  بیـان  بـا  سـعیدی کیا 
پس انداز هـای  طریـق  از  نیـز  و  روسـتا ها  بـه  تسـهیالت 
در  شـغل  هـزار   13 علـوی،  بنیـاد  و کمـک  مـردم  خـود 
مناطـق قلعـه گنـج، لنـده و چالـدران ایجـاد کـرده اسـت، 
تأکیـد کـرد: »ایـن مشـاغل بـا اعطـای وام هـای یارانه دار 
بـه روسـتاییان در زمینه هـای مختلف باغـداری، دامداری، 
کشـاورزی، صنعتـی و خدماتـی ایجاد شـده اسـت و طرح 
توان افزایـی در هفـت منطقـه دیگـر کشـور نیـز از چنـد ماه 
پیـش آغـاز شـده کـه بـه تدریـج تسـهیالت در گروه هـای 
توسـعه روسـتایی بـرای راه انـدازی اشـتغال های کوچـک 

شـعار  بـه  اشـاره  بـا  می شـود.«وی  پرداخـت  خانگـی  و 
افزایـش  بـرای  بنیـاد  ایـن  تـالش  و  تولیـد  رونـق  سـال 
زیـادی  »امکانـات  فعـال، گفـت:  واحد هـای  از  بهـره وری 
در کشـور وجـود دارد کـه بهـره وری مناسـبی ندارنـد و این 
بنیـاد بـرای بهـره وری در زمینـه انسـانی و امکانـات تالش 
می کنـد.« سـعیدی کیا بـا تأکیـد بـر اینکـه در روسـتا های 
اسـتعداد های بسـیار خوبـی  شهرسـتان مانـه و سـملقان 
وجـود دارد، افـزود: »بـرای هـر اسـتان 250 میلیـارد ریال 
و  آبادانـی  طـرح  کـه  مناطقـی  بـرای  و  پیش بینی شـده 
ایـن رقـم  بـه  100 میلیـارد ریـال  را اجـرا کننـد  پیشـرفت 
اضافـه خواهـد شـد.«این مسـوول بـا بیـان اینکه تـا تولید 
بـه صـورت خرد شـکل نگیرد کشـور بـه معنـای واقعی آباد 
نمی شـود، اظهـار داشـت: »بعـد از سـخنان مقـام معظـم 
رهبـری، بعـد از قلعـه گنـج، لنـده، چالـدران و نیـز مانـه و 
سـملقان در خراسـان شـمالی و شـش نقطـه دیگر کشـور 
و  شکوفاسـازی  بـرای  مختلـف  اسـتعداد های  دنبـال  بـه 

آبادانـی هسـتیم.«

رییـس کل دادگسـتری اسـتان کرمـان گفت:طـی چنـد ماه 
گذشـته 1۷ پرونـده ویـژه بـا موضـوع جرائـم سـایبری در 
کارگـروه رصـد فضـای مجـازی دادسـرای عمومـی وانقـالب 
مرکز اسـتان کرمان تشـکیل شده اسـت. به گزارش خبرنگار 
گـروه اسـتان هـای باشـگاه خبرنـگاران جـوان از کرمـان ، 
یـدهللا موحد رییس کل دادگسـتری اسـتان کرمـان در جمع 
روسـاء ودادسـتان های سراسـر اسـتان کرمـان گفـت: هیـچ 
کارگاه و کارخانـه ای در کشـور نبایـد تعطیـل شـود و تـالش 
همـه ی مدیـران ایـن باشـد کـه بـه کارآفرینـان و سـرمایه 
گـذاران کمـک کنند.رییس شـورای قضائی اسـتان کرمان به 
شـرایط خاص کشـور اشـاره کـرد و یادآور شـد: مسـئوالن به 
لحـاظ مسـائل اقتصـادی و هم بـه لحاظ مباحـث انتخاباتی 
کـه در پیـش رو داریـم بایسـتی هوشـیارانه عمـل کننـد و 
پیـش بینـی، پیشـگیری و کنتـرل مسـائل مختلـف را در 

دسـتور کار خـود قـرار دهند.
وی بـه حادثـه تلـخ قتل طلبـه همدانی اشـاره کـرد و افزود: 
نبایـد منتظـر بمانیـم تا اتفاقی رخ دهد و سـپس به مسـئله 

ایجاد ۱۳ هزار شغل در مناطق 
قلعه گنج،لنده و چالدران
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ایــن روزهــا بازاراصنــاف مختلــف در کشــور حــال و روز خوبی 
نــدارد اتــاق اصنــاف و اتحادیه هــا در شهرســتان ها و مراکــز 
ــروز  ــد از ب ــا و...می توانن ــر قیمت ه ــارت ب ــا نظ ــتان ها ب اس
ــک  ــش زاز ی ــفانه بی ــا متاس ــد ام ــری کنن ــات جلوگی التهاب
ســال اســت کــه مــردم قلعه گنــج از نبــود اتحادیه هــا 
و اتــاق اصنــاف در شهرســتان می نالنــد. کشــمکش بــر 
ســر عضویــت در اتــاق اصنــاف و دعــوا در انتخابــات آنقــدر 
در ایــن شــهر بــاال گرفــت کــه ســازمان صمــت بــرای 
جلوگیــری از بــروز هرگونــه مشــکل جدیــدی کــه وضعیــت 
را بحرانــی کنــد اقــدام بــه ســفارش دســتگاهی بــرای 
ــن  ــات الکترونیکــی کــرد امــا متاســفانه ای برگــزاری انتخاب
انتخابــات هــم بــه پایــان نرســید و اکنــون ماه هاســت کــه 
ــاف  ــه اصن ــاق و اتحادی ــتن ات ــدون داش ــج ب ــازار قلعه گن ب
ــای  ــازار و قیمت ه ــم ب ــالل در نظ ــد. اخت ــی می کن روزمرگ
متغیــر، تخلفــات گوناگــون چیــزی اســت کــه مــردم را کالفه 
ــه  ــدور پروان ــت ص ــه درخواس ــانی ک ــویی کس ــرده، از س ک
ــی  ــه کنند.برخ ــه چ ــد ک ــرگردان مانده ان ــد س ــب دارن کس
می گوینــد اختالفــات طایفــه ای از دالیــل ایــن مســائل 
اســت کــه متاســفانه دودش بــه چشــم مــردم رفتــه اســت.

قلعه گنج شهری گران تر از کهنوج و...
یکــی از شــهروندان قلعه گنجــی می گویــد: مــن شــغل 
ــهرهای  ــاس در ش ــه اجن ــم ک ــدارم و می دان ــدی ن پردرآم
هم جــوار ارزان تــر از شــهر قلعه گنــج عرضــه می شــوند 
ولــی بــه دلیــل بــاال بــودن هزینــه رفــت و آمــد قــادر نیســتم 
بــه ســایر شهرســتان ها مراجعــه کنــم و مجبــور هســتم بــا 

ــزود:  ــی اف ــار بیایم.مالک ــازه دارن کن ــای مغ زیاده خواهی ه
قیمــت بعضــی از اقــالم  ضــرورری در قلعه گنــج نســبت بــه 
شــهرهای نزدیــک نظیــر کهنــوج ، منوجان و …گران تر اســت 
وقتــی کــه بــه شــهرهای هم جــوار مراجعــه می کنیــم متوجــه 
ــویم. ــتان می ش ــن شهرس ــی در ای ــت و گران ــالف قیم اخت

عدم نظارت بر بازار
یکــی دیگــر از شــهروندان هــم می گویــد: متاســفانه در ایــن 
شــهر اصــال  نظــارت بــر بــازار وجــود نــدارد  ومــردم چــاره ای 
جــز امیــد بــه رحــم تعــداد اندکــی از مغــازه داران بــرای خرید 
ــد. ــتند ندارن ــران هس ــت و گ ــب بی کیفی ــه اغل ــی ک اجناس

بازار را سیاسی نکنیم
و  اصنــاف  از  جمعــی  ســال گذشــته  آذرمــاه  هشــتم 
شــدند  آن  خواســتار  بیانیــه ای  در  قلعه گنــج  بازاریــان 
ــن  ــی از ای ــود.در بخش ــی نش ــهر سیاس ــن ش ــازار ای ــا ب ت

ایــران، بــه عنــوان  اتــاق اصنــاف  بــود:  بیانیــه آمــده 
نقــش  انقــالب  مســیر  پیشــرفت  در  مردمــی  نهــادی 
بســزایی ایفــا کردنــد کــه بــر کســی پوشــیده نیســت.

اتــاق اصنــاف بــرای حمایــت از جامعــه بــازاری، ایــن 
چــرخ  گرداننــدگان  عنــوان  بــه  کــه  انقالبــی  قشــر 
ــی   ــف سیاس ــای مختل ــه دور از گروه ه ــادی، همیش اقتص
می تــوان  را  ایــن  اســت؛  مختلــف  جناح بندی هــای  و 
ــاق  ــال 1393، ات ــرد.در س ــاد ک ــت ی ــک مّزی ــوان ی ــه عن ب
ــه  ــرد ک ــه کار ک ــاز ب ــج آغ ــه گن ــتان قلع ــاف در شهرس اصن
ــود.در  ــی ب ــبه قلعه گنج ــرای کس ــی ب ــیار مبارک ــی بس اتفاق
بیســتم آبان مــاه 139۷ پــس از چنــد مــاه تالش هــای 
انتخابــات،  رونــد  انجام گیــری  جهــت  در  مختلــف 
ســرانجام بــه ایــن مهــم جامــه عمــل پوشــانده شــد؛

ــی   ــنج سیاس ــه تش ــدون هر گون ــال آزاد و ب ــی کام انتخابات
کــه منجــر بــه انجــام انتخابــات بــرای چهــار اتحادیــه 
ــات رســید.رضایت  ــآت رییســه انتخاب ــد هی ــه تایی شــد و ب
انتخابــات،  انجام گیــری  رونــد  از  بازاری هــا  اکثریــت 
ــود؛ ــج اســت و خواهــد ب ــه گن ــخ قلع ــی در تاری ــرگ زرین ب

امــا در بیســت و دوم آبان مــاه 139۷ بــا تالش هــای فــراوان 
ــعی در  ــخص س ــی مش ــت سیاس ــا جه ــاص ب ــی خ گروه
ــد و  ــازار کردن ــد و سیاســت را وارد ب ــات کردن اخــالل انتخاب
باعــث تشــویش اذهــان عمومــی شهرســتان و کســبه شــدند 
ــوار و  ــی ناگ ــه مســووالن شهرســتان، در اتفاق ــا فشــار ب و ب
غیرقابــل بــاور، تصمیــم بــه توقــف انتخابــات گرفتنــد.

دلیــل ایــن گونــه تالش هــا تامیــن نشــدن منافــع اشــخاصی 
ــردن در  ــه ک ــا رخن ــد ب ــه ســعی می کنن مشــخص اســت ک
ــاق را  ــی(، ات ــی و تخصص ــاد مردم ــن نه ــاف )ای ــاق اصن ات
ــد. ــل کنن ــع خــود تبدی ــل مناف ــل در مقاب ــادی منفع ــه نه ب

جنــوب  فهیــم  مــردم  شــما  نقــش  حاضــر  حــال  در 
کرمــان و بخصــوص قلعه گنــج می توانــد مســیر آینــده 
بــازار و بحــث اشــتغاِل جوانــان و …. مشــخص کنــد.

دلیــل  کــه  باشــید  داشــته  توجــه  عزیــز  مــردم 
از  نهــاد  ایــن  بــودن  خــارج  اصنــاف،  اداره  موفقیــت 
خواهــد  سیاســی  زدوبنــد  و  جهت بنــدی  هرگونــه 
نکنیــم« سیاســی  را  پایان:»بــازار  در  و  بــود. 

البی گری در برگزاری نمایشگاه های 
اصناف قلعه  گنج

قلعه گنــج  اصنــاف  اتــاق  ســابق  عضــو  طاهــری 

انتخابــات  گذشــته  »ســال  گفــت:  به»کاغذوطــن« 
ــزار  ــب برگ ــات و تقل ــری از تخلف ــرای جلوگی الکترونیکــی ب
شــد امــا برخــی از افــرادی کــه رأی نیــاورده بودنــد انتخابــات 
ــار  ــد و چه ــول ندارن ــد نتیجــه را قب را متوقــف کــرده و گفتن

انتخاباتــی را هــم کــه برگــزار شــده بــود باطــل کردنــد.«وی 
ــه  ــت پروان ــه دریاف ــادر ب ــردم ق ــزود:»در حــال حاضــر م اف
ــه  ــدام ب ــهر اق ــد در ش ــس برس ــر ک ــتند و ه ــب نیس کس
برگــزاری نمایشــگاه اصنــاف می کنــد،  بــازار بــه حــال 

بازار قلعه گنج حدود یک سال است اتاق و اتحادیه اصناف ندارد

بازار افسارگسیخته قلعه گنج

بـازار اصنـاف در کشـور روزهـای خوبـی را سـپری نمی کنـد و بـه نوعـی می توان گفـت حال 
بـازار بد اسـت. امـا مردم قلعه گنج حدود یک سـال اسـت از نبـود اتاق اصنـاف و اتحادیه ها 
رنـج می برنـد، قیمت هـا در ایـن شهرسـتان افسارگسـیخته بـاال رفتـه و پروانه کسـبی صادر 
نمی شـود. سـال گذشـته اختافاتـی در انتخابـات ایـن اتـاق در قلعه گنـج رخ داد و اکنـون 
بازاریـان و مـردم مدتهاسـت منتظر هسـتند  مشـکل حل شـود مدیرکل صمـت جنوب هم 
می گویـد پیگیر هسـتیم کمیسـیون نظارت اسـتان وارد گود شـود زیرا مسـاله حسـاس اسـت.

ـــارت  ـــدن و تج ـــت، مع ـــازمان صنع ـــرکل س مدی
جنـــوب کرمـــان به»کاغذوطن«گفت:»متاســـفانه 
هنـــوز بازرس هـــای نظـــارت بـــر انتخابـــات بـــرای 
حـــل مســـاله قلعه گنـــج از تهـــران نیامده انـــد 
و امیدواریـــم تـــا پایـــان همیـــن هفتـــه 
ــود.« ــع شـ ــج رفـ ــاف قلعه گنـ ــکل اصنـ مشـ
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چهارشنبه  18 اردیبهشت 1398 کاغذ جنوب

روزنامه های دیروز

حصر وراثت –رودبار جنوب 
احترامـا در خصـوص دادخواسـت تقدیمـی خواهـان زینـب کمـال خـواه 
فرزندعلـی بـه خواسـته حصروراثت توضیح داده شـادروان فاطمه حسـن 
ریسـی کـوه شـاه فرزندمهـدی بـه شـماره  ملـی 6059941494در تاریـخ 
139۷/10/2۷دراثـر برخورد اجسـام سـخت یـا تیز در اصفهان فـوت نموده 

ووارث حیـن فـوق عبارتنـد از :
1-ساسان ریسی کوه شاه  فرزند حسن به ش م 53605۷8025   

2-النازریسی کوه شاه  فرزند حسن به ش م 536050۷314)فرزندان متوفی (
3- زینب کمال خواه فرزند علی به ش م6050002649)همسر متوفی (

4-فاطمه جهش فرزند محمد به ش م 6069۷52333
5-مهدی ریسی کوه شاه  فرزند حسین به ش م 6069۷9۷485

لـذا مراتـب یـک نوبـت در روزنامـه کثیـر االنتشـار محلـی آگهـی میشـود چنانچـه کسـی 
اعتـراض دارد یـا وصیت نامه ازمتوفی نزد اشـخاص باشـد یک ماه از نشـر آگهـی به دادگاه 

تقدیـم دارد واال گواهـی صـادر خواهد شـد .
 رئیس شوراحل اختاف –حسین کوهستانی –م الف :562

دادخواست 
بدینوسـیله اعـالم مـی نماید به موجب درخواسـت خواهان هـا 1- خانم 
زهـرا احمـدی کهنعلـی 2-خانـم عـذری احمـدی کهنعلـی 3- خانـم 
معصومـه احمـدی کهنعلـی 4-آقای مهـران احمدی کهنعلـی به طرفیت 
احمـدی کهنعلـی  اردشـیر  احمـدی 2-  قاسـم  آقایـان 1-  خوانـدگان 
3-احمـد احمـدی کهنعلـی 4-اکبـر احمـدی 5- اصغـر احمـدی کهنعلـی 6- فاطمـه 
دادخدائـی ۷-ماهـی دادخدائـی قـرار تحریـر ترکـه مرحوم نـورک احمـدی کهنعلی طی 
شـماره 9809983888100051در شـورای حـل اختـالف شـعبه یک شهرسـتان قلعه گنج 
صـادر ووقـت اجرای قرار سـاعت 9الـی 09:30مورخـه 1398/04/09تعیین گردیده اسـت 
لـذا از ورثـه یـا نماینـده قانونـی آنهـا بسـتانکاران ومدیونیـن بـه متوفی وکسـان دیگری 
کـه حقـی برترکـه متوفـی دارنـد دعـوت مـی شـود در موعـد مذکـور در محل این شـورا 
واقـع در شهرسـتان قلعـه گنـج بـا ادرس خیابان شـهید انیس داداگسـتری شهرسـتان 
قلعـه گنـج طبقـه فوقانـی دادگسـتری حاضر شـوند .عـدم حضـور مدیوین مانـع اجرای 

قـرار نخواهـد بود .
 مهر وامضاءمسئول دفتر شواری حل اختاف مرکزی شهرستان قلعه گنج –خدیجه پیروزی

اگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئين نامه قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 

در اجـرای مـواد مذكـور بدينوسـيله امالکـی کـه برابـر اراء هیاتهـای حـل 
و  اراضـی  ثبتـی  وضعیـت  تکلیـف  تعییـن  قانـون  موضـوع  اختـالف 
سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی مسـتقردرواحد ثبتی گلبـاف که ادامه عملیـات ثبتی آنها 
مطابـق قانـون مذکور تجويز گردیده اسـت با شـماره پالک فرعی از اصلـی وبخش و محل 

وقـوع ملـک و مشـخصات مالـک واقـع در بخـش 2۷ کرمـان بشـرح ذیـل:
1-پـالك يكفرعـی از 59 - اصلـی بخـش 2۷ کرمـان مالكيـت خانم نوشـين صالـح زاده 
گوکـی فرزنـد غالمرضـا بـه شـماره شناسـنامه 5۷36 صـادره از گلباف در ششـدانگ یک 
بـاب خانـه به مسـاحت 142/۷2  متـر مربع واقع در گلبـاف خيابان شـهید رجائی ابتدای 
خیابان شـهید باهنر کوچه اسـفندیاری خریداری از مالک رسـمی نوشين صالح زاده نوکی 

و نمکعلی صالـح زاده گوگی 
2-پـالک 9 فرعـی از 1085 - اصلـی بخـش 2۷ کرمـان مالکیـت آقـای محمدحسـین 
محمـدی فرزنـد عباس به شـماره شناسـنامه 604 صادره از گلباف در ششـدانگ یک باب 
مغـازه به مسـاحت 32 متـر مربع واقع در گلبـاف خیابان ولیعصر روبـروی صندوق قرض 

الحسـنه خریـداری از مالک رسـمی عباس محمـدی تهرودی
3-پـالک 2 فرعـی از 1211- اصلـی بخـش 2۷ کرمـان مالکیـت خانم بهنـاز غالمی فرزند 
محمـود بـه شـماره شناسـنامه ۷۷45 صـادره از کرمـان درششـدانگ یـک بـاب خانـه به 

مسـاحت 591/80 مترمربـع واقـع در گلبـاف محلـه دریا جنب مسـجد خریـداری از علی 
اکبـر روحـی گوکی

4-پـالک 4 فرعـی از 1389 - اصلـی بخـش 2۷ کرمـان مالکیـت آقـای ابراهیـم دریایی 
گوکـی فرزنـد رضـا بـه شـماره شناسـنامه 5186 صـادره از گلبـاف درششـدانگ یـک باب 
خانـه بـه مسـاحت 1198/50  مترمربـع واقـع در گلبـاف خیابـان امـام خمینـی کوچـه 

شـهیدامیرمجاهدي خریـداری از مالـک رسـمی رضـا دریایـی کوکـی
5-پـالک 4 فرعـی از 2210- اصلی بخـش 2۷ کرمان مالكيت آقای غالمرضا وفائي فرزند 
احمد به شـماره شناسـنامه 200 صادره از گلباف در ششـدانگ یک باب خانه به مسـاحت 
406/20  مترمربـع واقـع در گلبـاف خیابـان انقالب کوچه شـماره 5 بن بسـت دوم سـمت 

راسـت منزل آخر خریداری از مالک رسـمی قاسـم صادقی
لـذا بـه منظـور اطـالع عموم مراتب در دو نوبت بـه فاصله 15 روز آگهي مي شـود در صورتي 
که اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالكيت متقاضي اعتراضي داشـته باشـند مي توانند 
از تاریـخ انتشـار اولیـن اگهـی به مـدت دو ماه اعتراض خـود را به این اداره تسـلیم و پس 
از اخـذ رسـيد، ظـرف مـدت یـک مـاه از تاريـخ تسـليم اعتـراض، دادخواسـت خـود را به 
مراجـع قضايـي تقديم نمایند. بدیهی اسـت در صورت انقضای مدت مذكـور و عدم وصول 

اعتـراض طبـق مقررات سـند مالكيت صـادر خواهد شـد. م الف 105
تاريخ انتشار نوبت اول: 98/02/03 تاريخ انتشار نوبت دوم : 98/02/18

محمد مقصودی- رییس اداره اسناد و اماک گلباف

آگهی تحدید حدود اختصاصی 
چـون اگهـی نوبتـی مـاده 11 ثبـت هـر یـک از پالکهـای ذیـل واقـع در شهرسـتان منوجان 
قطعـه پنـج بخش 46کرمان همگـی مفروز ومجزی شـده از پالک 15۷1 -اصلی منتشـر 
ودر موعـد مقـرر مـورد واخواهـی قـرار نگرفتـه ونیـاز بـه تحدیدی حـدود دارند.لذا حسـب 
درخواسـت کتبـی مالـکان مـورخ 1398/02/16آگهـی تحدید حـدود آن باسـتناد تبصره ما 
ده 13قانـون مزبـور منتشـر وعملیـات تحدیـد آن از سـاعت 8صبـح روز چهارشـنبه مـورخ 1398/03/22در 
محـل شـروع وبعمـل خواهـد آمد لذا بـه مالکین و مجاوریـن رقبه مزبور اخطـار میگردد کـه در موعد مقرر 
در محـل وقـوع ملـک حاضـر و در صـورت عـدم مراجعـه مجاوریـن عملیـات تحدیـد ی با معرفـی مالک 
انجـام و چنانچـه کسـی از مجاوریـن بـر حـدود وحقـوق ارتفاقـی آن اعتـراض داشـته باشـد بر طبـق ماده 
20قانـون ثبـت و مـاده 86 اصالحی پـس از تنظیم صورتمجلس تحدیدی اعتراض خـود را کتبا ظرف مدت 
30روزدادخواسـت به مراجع ذیصالح قضائی تقدیم و گواهی دادخواسـت مربوطه را به این اداره ارائه نماید 

وپـس از گذشـت مهلـت یـاد شـده هیچگونه ادعایی مسـموع نخواهـد بود .
بـه  مزروعـی  زمیـن  قطعـه  یـک  ششـدانگ  یعقـوب  فرزنـد  خـو  ذکـر  ایـوب  آقـای  ۷فرعـی 
عبـاس  کهوررئیـس  بـه  هنیرمعـروف  گل  درمنوجـان  واقـع  مسـاحت88435/5مترمربع 

8فرعـی خانـم مریـم اخگریـان فرزنـد محمـد ششـدانگ یـک قطعـه زمیـن مزروعـی بـه مسـاحت 
92846مترمربـع واقـع در منوجـان گل هنیرمعـروف بـه کهـور رئیـس عبـاس – م الـف :1936

اصغر نارویی-رئیس اداره ثبت اسناد واماک شهرستان کهنوج 

حصر وراثت  
احترامـا در خصـوص دادخواسـت تقدیمـی خواهان کرم 
بامـری فرزنـد چـراغ بـه خواسـته حصـر وراثـت توضیح 
داده شـادروان گنجـی سـیامكی فرزنـد علیمـراد بـه ش 
ملـی 536053۷345در تاریـخ24 / 12 / 139۷ در اثـر 
حـوادث ترافیکـی فـوت نمـوده و وراث حیـن فـوت وی عبارتنـد از 1- 
علـی جاللـی اصل فرزنـد مراد بـه ش ملـی 53605396۷4پـدر متوفی 
2- فـرزاد بامـری فررنـد کـرم به ش ملـي 536054445۷پسـر متوفی 
3-موسـی بامـری فرزنـد کرم به ش ملـی 5360544449پسـر متوفی 
بـه ش ملـی 536059998۷دختـر  بامـری فرزنـد کـرم  4-معصومـه 
متوفـی6- کـرم بامـری فرزند چراغ بـه ش ملی 35918224۷۷همسـر 
متوفـی ۷-هاتـک نصیـری فـرد فرزنـد 3591132055مـادر متوفـی لذا 
مراتـب یـک نوبـت در روزنامه هـای کثیر اال انتشـار محلی اگهی میشـود 
چنانچـه کسـی اعتراضـی دارد یـا وصیـت نامـه ار متوفـی نـزد اشـخاص 
باشـد یـک مـاه از نشـر آگهـی بـه دادگاه تقدیـم دارد واال گواهـی صـادر 

خواهـد شـد.م الف 536
رئیس شورای حل اختاف شماره یک حسین کوهستان

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

هیـات موضـوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و سـاختمانهای 
فاقـد سـند رسـمی- آگهـی موضـوع مـاده3 قانـون و مـاده 13آئیـن نامه 
قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی واراضی و سـاختمانهای فاقدسـند 
رسـمی برابـررای شـماره139۷60319091000666-9۷/11/08هیات اول موضوع قانون تعیین 
تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی مسـتقردرواحد ثبتـی 
حـوزه ثبـت ملـک شـهرعنبرآباد تصرفات مالکانـه بالمعـارض متقاضی آقـای  مظفر آتش 
سـخن فرزنـد ظهرعلی بشـماره شناسـنامه 4بـا کـد ملـی 30315۷6292صـادره ازجیرفت 
درششـدانگ یـک بـاب خانه به مسـاحت 269/81متر مربع پـالک - فرعـی از45- اصلی 
مفـروز و مجـزی شـده از پـالک – فرعـی از 45- اصلی قطعـه یک بخش45کرمـان واقع 
درعنبرآبـاد اراضـی خـدا افریـن خریداری از مالک رسـمی خانم پروین السـادات موسـوی 
محرزگردیـده اسـت.لذا بـه منظور اطالع عمـوم مراتب دردو نوبت به فاصلـه 15روزآگهی می 
شـود در صورتـی که اشـخاص نسـبت بـه صدور سـند مالکیت متقاضـی اعتراضی داشـته 
باشـند مـی تواننـد از تاریخ انتشـاراولین آگهـی به مدت دوماه اعتـراض خود را بـه این اداره 
تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید، ظرف مـدت یک مـاه از تاریخ تسـلیم اعتراض،دادخواسـت 
خـود را بـه مراجـع قضایـی تقدیـم نماینـد . بدیهـی اسـت در صـورت انقضـای مـدت 
مذکوروعـدم وصـول اعتـراض طبـق مقررا ت سـند مالکیـت صادر خواهدشـد ./م الـف:2096

تاریخ انتشار نوبت اول:98/01/31 – تاریخ انتشارنوبت دوم :98/02/18
مصیب حیدریان - رئیس ثبت اسناد اماک

اداره کل ثبت اسناد واماک استان کرمان
اداره ثبت اسناد واماک حوزه ثبت ملک جیرفت 

هیـات موضـوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و سـاختمانهای 
فاقد سـند رسـمی-آگهی موضوع ماده3 قانون و مـاده 13آئین نامه قانون 
تعییـن  تکلیـف وضعیـت ثبتـی واراضـی و سـاختمان فاقد سـند رسـمی 
برابـر رای شـماره139۷6031901400۷068 -9۷/12/13 هیـات دوم موضـوع قانـون تعییـن 
تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد  ثبتی 
حـوزه ثبـت ملـک جیرفـت تصرفـات مالکانـه بالمعـارض متقاضی آقـای  هادی سـاالری 
طوحـان  فرزندایاز بشـماره شناسـنامه ۷4صادره از جیرفت درششـدانگ یـک باب خانه به 
مسـاحت490متر مربع پالک - فرعی از 8- اصلی مفروز و مجزی شـده از پالک - فرعی 
از8- اصلـی قطعـه یک واقـع دراراضی گز آباد  جیرفت بخش45کرمـان خریداری از مالک 
رسـمی  آقـای مونـس سـنجری جبالبارز محـرز گردیده اسـت.لذا بـه منظور اطـالع عموم 
مراتـب دردو نوبـت بـه فاصلـه 15 روزآگهـی مـی شـود در صورتـی که اشـخاص نسـبت به 
صـدور سـند مالکیـت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند مـی تواننـد از تاریخ انتشـار اولین 
آگهـی بـه مـدت دو مـاه اعتـراض خـود را به ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخذ رسـید، ظرف 
مـدت یـک مـاه از تاریـخ تسـلیم اعتـراض ،دادخواسـت خـود را بـه مراجع قضایـی تقدیم 
نماینـد . بدیهـی اسـت در صـورت انقضای مـدت مذکور و عـدم وصول اعتـراض طبق مقررا 

ت  سـند مالکیـت صادر خواهدشـد .
 تاریخ انتشار نوبت اول:98/02/04- تاریخ انتشار نوبت دوم: 98/02/18

جواد فاریابی- رئیس ثبت اسناد اماک – م الف :33

بحران کم آبی را جدی بگیریم

ثمــره معــاون مهندســی و ســاخت اداره کل راه 
ــن«  ــان به»کاغذوط ــوب کرم ــازی جن و شهرس
ــل در  ــورت کام ــه ص ــوج ب ــتخر کهن ــت: اس گف
گذشــته ســاخته و تحویــل گرفتــه و مــورد 
ــفانه  ــد متاس ــه ش ــرار گرفت ــم ق ــتفاده ه اس
تهویــه  اســتفاده  زمــان  در  امــر  متولیــان 
ــده  ــد و بعــد پیچی ــه را روشــن نکردن موتورخان
ــگ  ــقف و... زن ــطح فلزی س ــار س ــدن بخ ش
ــت. ــده اس ــراب ش ــل خ ــور کام ــه ط زده و ب

بــا وجــود اینکــه دیگــر بــه مــا ربطــی نداشــت 
گفتیــم بایــد بــرای رفــاه جوانــان شــهر کهنــوج 
کمــک کنیــم و بــا دریافــت اعتبــارات مشــکل 
ــاص  ــار اختص ــزود: اعتب ــود.وی اف ــرف ش برط
ــار  ــا اعتب ــد ام ــن ش ــکار تعیی ــت و پیمان یاف
تخصیــص یافتــه کافــی نبــود و پیمانــکار نیــز از 
داربســت محلــی گالیــه داشــت. اســتخر کهنوج 

ــده و  ــوهان روح ش ــه س ــل ب ــن تبدی ــرای م ب
هــر هفتــه مــن پیگیــر ایــن موضــوع هســتم و 
امیــدوارم پیمانــکار کار را زودتــر تمــام کنــد.وی 
تصریــح کــرد: نــود درصــد کار انجــام شــده و بــا 
ــده کار را  ــکار صحبــت کردیــم کــه باقیمان پیمان
نیــز بــه پایــان برســاند. در همــه شهرســتان ها 
ــتخر  ــاخت اس ــال س ــج در ح ــز قلعه گن ــه ج ب
ــی  ــال مال ــان س ــا پای ــم ت ــتیم امیدواری هس
بتوانیــم ایــن پروژه هــا را تمــام کنیــم و کار بــه 
ــد در  ــول نق ــا پ ــد حتم ــه بای ــی اســت ک صورت
دســت باشــد، امیدواریــم اســتخرهای جنــوب 
ــوج فقــط یــک  ــد، اســتخر کهن ــر راه بیفت زودت
هفتــه کار دارد.اســتخر قلعه گنــج بــا نقشــه 
جامع تــر و بهتــری در حــال ســاخت اســت کــه 
ــوی انجــام می دهــد و مشــکل  ــاد عل کار را بنی

ــد. ــی ندارن مال

ش
ورز

ات
لیغ

تب

 عضـــو شـــورای سیاســـت گذاری دبیرخانـــه 
ـــاز  ـــت' از آغ ـــتان جیرف ـــر شهرس ـــش مطه 'بین
ـــت:  ـــر داد و گف ـــه خب ـــن دبیرخان ـــت ای فعالی
45 اندیشـــه جـــو در حـــال فراگیـــری آثـــار 

ـــتند. ـــوزه هس ـــن ح ـــری در ای ـــهید مطه ش
 ایـــوب عبـــدی نســـب در گفـــت و گـــو بـــا 
خبرنـــگار ایرنـــا افـــزود: دبیرخانـــه بینـــش 
ــاه پیـــش در جیرفـــت راه  ــر، پنـــج مـ مطهـ
انـــدازی شـــده و اجـــرای ســـیر مطالعاتـــی 

آثـــار شـــهید مطهـــری را برعهـــده دارد.
وی ادامـــه داد: فعالیت هـــای کادر اجرایـــی 
در  جیرفـــت  مطهـــر  بینـــش  دبیرخانـــه 
 10 جـــزو  کشـــور  ســـطح  ارزیابی هـــای 

دبیرخانـــه برتـــر کشـــور انتخـــاب شـــد.
ســـیر  کـــرد:  تصریـــح  نســـب  عبـــدی 
مطالعاتـــی آثـــار شـــهید مطهـــری در چهـــار 
ســـطح و هـــر ســـطح ســـه تـــا چهـــار دوره 
40 کتـــاب شـــهید  دارد کـــه در مجمـــوع 
مطهـــری در بـــازه زمانـــی 2 تـــا ســـه ســـال 

ــود. ــی شـ ــه مـ مطالعـ
وی ادامـــه داد: ایـــن طـــرح بـــا هـــدف 
ـــری  ـــهید مطه ـــگاه ش ـــه و ن ـــترش اندیش گس
ـــجویان  ـــژه دانش ـــه وی ـــردم ب ـــوم م ـــرای عم ب

و حوزویـــان راه انـــدازی شـــده اســـت.
پیگیـــری طرح هـــا و موضوعـــات پژوهشـــی 
ـــری  ـــهید مطه ـــار ش ـــا آث ـــط ب ـــی مرتب و تحقیق
از جملـــه اهـــداف راه انـــدازی دبیرخانـــه 

بینـــش مطهـــر در ســـطح کشـــور اســـت.

آغاز فعالیت دبیرخانه 
بینش مطهر در جیرفت

ساخت استخر کهنوج یک هفته کار دارد

خبر

کمیته بحران هیأت اتومبیل رانی 
استان در مناطق محروم جنوب

جیرفت فاتح رقابت های چهارجانبه 
بسکتبال استان کرمان 

240 مبلغ و مبلغه به نقاط مختلف 
جیرفت اعزام شد

توزیـع  و  خـودرو  اعـزام  جنـوب کشـور،  و 
سـخن  نقـدی،  غیـر  و  نقـدی  کمک هـای 
دگـر  روزگار،  آورد  درد  بـه  عضـوی  "چـو 
عضوهـا را نمانـد قـرار" را معنـا بخشـید.هم 
اکنـون اعضـای این کمیته  سـفر بـه جنوب 
اسـتان کرمان بـه ویژه منطقـه جازموریان را 
بـه عنـوان مقصـد بعـدی خـود برگزیده انـد.

در  امـروز  اتومبیلرانـان  و  ورزشـکاران  ایـن 
گام نخسـت در شهرسـتان جیرفـت حضـور 
یافتنـد، قـرار اسـت در گام بعـدی نیـز بـا 
هیئـت  جوانـان،  و  ورزش  اداره  همـکاری 
ورزش هـای همگانـی، هیئـت موتورسـواری 
و اتومبیلرانـی و نیـروی انتظامی شهرسـتان 
دلفـاردی  اصغـر  همراهـی  و  جیرفـت 
راهـی  منطقـه  بلـد  راه  و  مسـیریاب 

زهکلـوت شـوند. و  جازموریـان 

دختـران  چهارجانبـه  مسـابقات 
سـال   18 زیـر  بسکتبالیسـت 
کرمـان  اسـتان  بزرگسـاالن  و 
برتـری میزبـان  بـا  در جیرفـت 
رییـس  معاضـدی،  علیرضـا  یافـت.  پایـان 
اداره ورزش و جوانـان شهرسـتان جیرفت در 
گفـت و گـو بـا خبرنـگار گـروه اسـتان هـای 
بـه  کرمـان،  از  جـوان  خبرنـگاران  باشـگاه 
برگـزاری مسـابقات بسـکتبال جـام رمضـان 
ایـن شهرسـتان اشـاره کـرد و  بـه میزبانـی 
بسـکتبال  چهارجانبـه  مسـابقات  گفـت: 
بانـوان اسـتان کرمـان، جـام تکریـم رمضـان 
بـا ورزش، یادمـان بنیانگـذار انقالب اسـالمی 
شـهید   6500 کنگـره  گرامیداشـت  و  ایـران 
اسـتان کرمـان، در دو گـروه سـنی زیـر 18 
سـال و بزرگسـاالن بـا حضور ۷ تیـم به مدت 

علـوم  دانشـگاه  ورزشـی  سـالن  در  روز  دو 
پزشـکی جیرفـت برگـزار شـد.وی افـزود: در 
پایـان ایـن رقابت هـا تیم شهرسـتان جیرفت 
بـا ترکیـب رضـوان عباسـپور، امینـه حیدری، 
حمیـده  زابلـی،  پرینـاز  پالشـی،  معصومـه 
حیـدری، پروانـه اعتمـادی، محبوبه حسـین 
خانی، نسـیم امیرافضلی، زهراموسـوی، الناز 
ریسـی، زهـرا ترکی، فاطیما سـلطانی، عسـل 
امیـری، مبینـا اخگـر، فاطمه افشـاری، هدیه 
ترکـی و فاطیمـا ذوالفقـاری در هـر دو گـروه 
سـنی زیـر 18 سـال و بزرگسـاالن بر سـکوی 
نخسـت ایسـتاد و عنـوان قهرمانـی را از آن 
خـود کرد.در گروه سـنی بزرگسـاالن تیم های 
بـم و بافـت و در گـروه سـنی زیـر 18 سـال 
نیـز تیم هـای بـم و زرنـد به مقام هـای دوم و 

سـوم دسـت یافتنـد.

 سرپرسـت اداره تبلیغات اسالمی 
و  مبلـغ   240 اعـزام  از  جیرفـت 
مبلغـه در مـاه مبـارک رمضـان به 
نقـاط مختلـف جیرفت خبـر داد 
و گفـت: 200 مبلـغ مـرد و 40 مبلغـه خانـم در 
مسـاجد و تکیه هـای ایـن شهرسـتان فعالیت 
هـای مذهبـی انجـام می دهند.حجت االسـالم 
حسـین محمـدی  در گفـت و گـو بـا خبرنـگار 
ایرنـا افـزود: بیـش از 340 مسـجد در جیرفت 
وجـود دارد و پیش بینی می شـود حداقل 300 
مسـجد ایـن شهرسـتان در ماه مبـارک رمضان 
بـه ویـژه شـب های قـدر، برنامه هـای مذهبـی 
ایـام و  داشـته باشـند.وی مهمتریـن کمبـود 
مناسـبت های تبلیغـی شهرسـتان جیرفـت را 
نبـود خانـه عالـم بـه حـد کافـی و تجهیـزات 
مـورد نیـاز اعالم کـرد و افـزود: با اعـزام مبلغان 

بـه مسـاجد، ادارات، مراکـز آموزشـی و سـایر 
اماکـن در جیرفـت، تمهیـدات الزم در راسـتای 
ایجـاد فضـای معنـوی در مـاه مبـارک رمضان 
اندیشـیده شده است.سرپرسـت اداره تبلیغات 
را  مـاه رمضـان  اسـالمی جیرفـت همچنیـن 
بهتریـن فرصـت بـرای اسـتغفار بنـدگان خـدا 
دانسـت و گفـت: امیـدوارم فضای معنـوی ماه 
مبـارک رمضـان توسـط روحانیـون، مسـووالن 
هیـات امنـای مسـاجد، هیات هـای مذهبی و 
مداحـان بـه ویژه در ایام شـب های قدر، پربارتر 
شـود و از ایـن ظرفیـت در بخش های مختلف 
فرهنگـی، دینی، مذهبی اسـتفاده شـود.وی به 
نقـل از رسـول گرامـی اسـالم حضـرت محمـد 
)ص( اظهـار داشـت: رمضـان ماهـی اسـت که 
ابتدایـش رحمت، میانه اش مغفرت و پایانش 

آزادی از آتـش جهنـم اسـت.

روزنامه پیام آوران
بررسی کرد: قوه قضاییه به دنبال آن است تا با اجرای طرحی قانون رسیدگی 

به دارایی مسووالن را احیا کند.  

رییـس کل دادگسـتری اسـتان کرمـان گفت:طـی چنـد ماه 
گذشـته 1۷ پرونـده ویـژه بـا موضـوع جرائـم سـایبری در 
کارگـروه رصـد فضـای مجـازی دادسـرای عمومـی وانقـالب 
مرکز اسـتان کرمان تشـکیل شده اسـت. به گزارش خبرنگار 
گـروه اسـتان هـای باشـگاه خبرنـگاران جـوان از کرمـان ، 
یـدهللا موحد رییس کل دادگسـتری اسـتان کرمـان در جمع 
روسـاء ودادسـتان های سراسـر اسـتان کرمـان گفـت: هیـچ 
کارگاه و کارخانـه ای در کشـور نبایـد تعطیـل شـود و تـالش 
همـه ی مدیـران ایـن باشـد کـه بـه کارآفرینـان و سـرمایه 
گـذاران کمـک کنند.رییس شـورای قضائی اسـتان کرمان به 
شـرایط خاص کشـور اشـاره کـرد و یادآور شـد: مسـئوالن به 
لحـاظ مسـائل اقتصـادی و هم بـه لحاظ مباحـث انتخاباتی 
کـه در پیـش رو داریـم بایسـتی هوشـیارانه عمـل کننـد و 
پیـش بینـی، پیشـگیری و کنتـرل مسـائل مختلـف را در 

دسـتور کار خـود قـرار دهند.
وی بـه حادثـه تلـخ قتل طلبـه همدانی اشـاره کـرد و افزود: 
نبایـد منتظـر بمانیـم تا اتفاقی رخ دهد و سـپس به مسـئله 

ورودکنیـم، بلکـه اقدام بهنگام و به موقع از سـوی مسـووالن 
ارزشـمند اسـت.وی بـا اشـاره بـه اینکـه امـروز رصـد فضای 
مجـازی یـک ضـرورت جـدی اسـت، گفـت: کارگروه هـای 
رصـد و پایـش فضای سـایبری باید به موقع و مسـلط ورود 
کننـد وضمن کنتـرل و مهـار مجرمین به رفتار هـای مجرمانه 
آن هـا واکنـش نشـان دهنـد تـا دیگر شـاهد چنیـن حوادث 
تلخـی نباشـیم.موحد بیـان کـرد:در شـرایط کنونی بسـیاری 
از امـور و بـه تبـع آن بسـیاری از جرائـم از فضـای فیزیکـی 
بـه فضـای مجازی در حـال انتقال اسـت و هرچـه ارتباطات 
در محیـط فیزیکـی کـم شـود وبـه فضـای سـایبری منتقـل 
شـود قطعـا جرائـم و آسـیب های اجتماعی وفرهنگـی نیز به 
ایـن فضـا کـوچ خواهنـد کرد.نماینـده عالی دسـتگاه قضائی 
در اسـتان کرمـان عنـوان کرد:مسـووالن باید بپذیرنـد که هم 
فضـای فیزیکـی و هـم مجـازی جـزء واقعیت هـای زندگـی 
بشـر اسـت و هـر دو آن بایـد مدیریـت شـود و همانگونـه 
کـه مواظـب هسـتیم در خیابـان نظـم وامنیـت برقـرار شـود 
بایسـتی ایـن حساسـیت را در بسـتر فضـای اینترنـت هـم 
داشـته باشـیم.رئیس کل دادگسـتری اسـتان کرمان هشدار 
داد:مسـووالن بخش هـای مختلـف از جملـه اداره اطالعـات، 
پلیس فتا، سـپاه پاسـداران انقالب اسـالمی، اداره کل ارشاد 
اسـالمی و سـایر مجموعه هـای مرتبـط بـا فضـای مجـازی 
بایـد رصـد فضـای مجـازی را جـدی بگیرند و نسـبت به آن 
حسـاس و هوشـیار باشند.این مقام ارشـد قضائی در استان 
کرمـان گفت: مسـووالن باید رصد فضـای انتخاباتی را جدی 
بگیرنـد و مراقبـت داشـته باشـند.موحد با بیـان اینکه تاکید 
کرد:ضـرورت دارد دادسـتان های سراسـر اسـتان نسـبت بـه 
اقـدام  تشـکیل کارگـروه تخصصـی رصـد فضـای مجـازی 

کننـد و جرائـم را در فضـای مجـازی تعقیـب کنند.موحـد 
ضمـن تقدیـر از عملکـرد مسـئوالن قضائـی اسـتان کرمـان، 
گفـت: بسـیاری از روسـاء و دادسـتان های اسـتان کرمـان 
بـه صـورت جهادی و شـبانه روزی در حال فعالیت اسـت و 
بـه طـور مثال دادسـتان صبـح در محل کارش حاضر اسـت 
و بعـد از وقـت اداری در محیـط اجتماعـی و جامعـه حضور 
فعـال دارد و بـا بخش هـای مختلـف از جملـه فرهنگیـان، 
اسـاتید، نخبـگان و اصحـاب رسـانه، کانون هـای مختلـف 
فرهنگـی واجتماعـی و مسـووالن جلسـه تعاملـی در جهـت 
پیشـبرد برنامه هـاو سیاسـت های کالن قـوه قضائیـه دارند.

وی افزود:رونـق تولیـد نیـاز ضروری کشـور اسـت و نباید از 
آن غافـل شـد و طبـق فرمایشـات آیت هللا رئیسـی، رئیس 
قـوه قضاییـه هیـچ کارگاه و کارخانـه ای در کشـور نبایـد بـا 
اینکـه  بـه  اشـاره  بـا  دسـتور قضایـی تعطیـل شـود.موحد 
همـگان بایـد دغدغـه تولیـد داشـته باشـند، گفـت: قضـات 
نبایـد بـا اتخـاذ تصمیماتـی چـرخ تولیـد را متوقـف کننـد 
بلکـه بهتـر اسـت مالحضـات اجتماعـی و اقتصـادی را در 
صـدور آراء خـود مـورد توجه قـرار دهند.وی بیـان کرد:هفته 
قـوه قضائیـه فرصـت مناسـبی اسـت بـرای ارتبـاط گیـری 
سیسـتم قضایـی بـا بخش هـای مختلـف جامعـه وحضـور 
و  مشـکالت  تبییـن  جهـت  در  نخبـگان  مـردم،  بیـن  در 
برنامه هـای دسـتگاه قضائـی اسـت.موحد بـر سـه موضوع 
بـه سیسـتم قضائـی، کاهـش  پرونده هـا  کاهـش ورودی 
موجودی هـا و اتقـان آراء و تصمیمـات قضائـی تاکیـد کـرد 
و گفـت: یکـی از اقدامـات مهمـی کـه دسـتگاه قضائـی در 
دسـتور کار قـرار داده اسـت بحـث تکریـم اربـاب رجـوع و 

مراجعـان بـه سیسـتم قضایی اسـت.

مسووالن نسبت به فضای مجازی 
حساس و هوشیار باشند 

سراسری

انتخاباتــی را هــم کــه برگــزار شــده بــود باطــل کردنــد.«وی 
ــه  ــت پروان ــه دریاف ــادر ب ــردم ق ــزود:»در حــال حاضــر م اف
ــه  ــدام ب ــهر اق ــد در ش ــس برس ــر ک ــتند و ه ــب نیس کس
برگــزاری نمایشــگاه اصنــاف می کنــد،  بــازار بــه حــال 

خــود رهــا شــده و نزدیــک یــک ســال اســت ســایت 
ــر  ــی ب ــچ نظارت ــت، هی ــده اس ــته ش ــز بس ــا نی اتحادیه ه
قلعه گنــج  در  قیمت هــا  و  نیســت  مســایل  ایــن  روی 
افســار گســیخته هســتند زیــرا اتحادیــه ای وجــود نــدارد کــه 

ــم  ــگاه ها ه ــارت کند.نمایش ــذاری و نظ ــه قیمت گ ــدام ب اق
ــی  ــان دل خواه ــدت زم ــی رود و م ــش م ــری پی ــا البی گ ب
ــردم  ــکالت م ــه مش ــم ب ــریات ه ــد، نش ــال می کنن را دنب
توجهــی ندارنــد و کســی پیگیــر ایــن مســائل نیســت فقــط 

بــه دنبــال ایــن هســتند کــه بیــل شــهرداری کجــا کــج شــد، 
فرمانــدار کجــا قیچــی بــه دســت گرفــت تــا روبانــی را بچیند 
ــل  ــم مح ــریات ه ــت و...نش ــه گرف ــا جلس ــده کج و نماین
ــان  ــاه رمض ــا را در م ــن حرف ه ــن ای ــده اند م ــبی ش کاس
بیــان می کنــم تــا ببینــم چیــزی از اخالقیــات امام علــی )ع( 
ــود.« ــع ش ــکل رف ــن مش ــا ای ــه ت ــا ن ــده ی ــادگار مان ــه ی ب

صدور جوازهای بدون اصالت از علت های 
دعوا در اتاق اصناف

و  معــدن  صنعــت،  اداره  ســابق   رییــس 
« گفــت:  »کاغذوطــن«  بــه  قلعه گنــج  تجــارت 

ــتم  و  ــور داش ــج حض ــال 9۷ در قلعه گن ــاه س ــا آذرم ــن ت م
ــل  ــه دلی ــاف ب ــاق اصن ــات ات ــودم انتخاب ــا ب ــه آنج ــی ک زمان
فضاســازی کــه شــده بــود دچار مشــکل شــد.« بامــری افزود: 
»چنــد دلیــل در ایــن مســاله دخیــل بــود کــه یکــی از آنهــا این 
ــت  ــدون اصال ــاف چندجــواز ب ــاق اصن ــی ات ــس قبل ــود ریی ب
بــرای خودش،دختــرش و.. صــادر کــرده بــود کــه در سیســتم 
مشــاهده شــدند در حالــی کــه پاســخ اســتعالم ها نیامــده بود  
اعــالم  باطــل  را  انتخابــات  دلیــل  همیــن  بــه  و 
کردنــد و مجــدد برگــزار شــد کــه آنجــا هــم دوبــاره 
نرســید.« پایــان  بــه  و  آمــد  پیــش  مشــکالتی 

قلعه گنج شرایط خاصی دارد
مدیــرکل ســازمان صنعــت، معــدن و تجــارت جنــوب کرمــان 
بــه      »کاغذوطــن« گفــت: »متاســفانه هنــوز بازرس هــای 
نظــارت بــر انتخابــات بــرای حــل مســاله قلعه گنــج از 
ــه  ــن هفت ــان همی ــا پای ــم ت ــد و امیدواری ــران نیامده ان ته
مشــکل اصنــاف قلعه گنــج رفــع شــود.«مروجی افــزود:»روز 
ــتان  ــارت اس ــیون نظ ــل کمیس ــود در مح ــرار ب ــنبه ق یکش
ــد و در منطقــه  ــج برون ــه قلعه گن حاضــر شــوند و ســپس ب
موضــوع را بررســی میدانــی کــرده و موضــوع را تمــام کننــد 
ــن  ــه کرد:»ای ــاده اســت.«مروجی اضاف ــق افت ــه تعوی ــا ب ام
ــای  ــج بحث ه ــا در قلعه گن ــده ام ــل ش ــا ح ــاله تقریب مس
طایفــه ای پررنــگ اســت و شــرایط خاصــی دارد. هــر 
حرفــی هــم حتــی اگــر طبــق قانــون بزنیــم بــاز هــم ممکــن 
اســت بعضــی از گروه هــا از مســاله برداشــت شــخصی 
کــرده و مشــکل پیــش بیایــد امــا اگــر در کمیســیون 
ــا اســتان ودر  ــم ت ــر دیدی ــن بهت ــرای همی بررســی شــود، ب
ــود و  ــل ش ــکل ح ــا مش ــد ت ــری کن ــه تصمیم گی ــن رابط ای
ــود.«  ــام ش ــر تم ــا زودت ــتم ت ــری هس ــال پیگی ــن در ح م

رییس سـابق  اداره صنعت، 
معـدن و تجارت قلعه گنج 

به»کاغذوطن«گفت:»
من تا آذرماه سال 97 در 
قلعه گنج حضور داشـتم  و 

زمانـی که آنجا بودم انتخابات 
اتاق اصناف به دلیل فضاسـازی 

که شـده بود دچار مشکل 
دلیل  افزود:»چند  شد.«بامری 

در این مسـاله دخیل بود که 
یکـی از آنها این بود رییس قبلی 

اتاق اصناف چندجواز بدون 
برای خودش،دخترش  اصالت 

و.. صادر کرده بود که در سیسـتم 
مشـاهده شدند در حالی که پاسخ 

بود   نیامده  استعام ها 
و بـه همین دلیل انتخابات را 

باطـل اعام کردند و مجدد برگزار 
شـد که آنجا هم دوباره مشکاتی 

پیش آمد و به پایان نرسـید.«

بازار قلعه گنج حدود یک سال است اتاق و اتحادیه اصناف ندارد

بازار افسارگسیخته قلعه گنج
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آوای محلی           

مث گنوگی توی رویا َبْی خودی
هی َابافه شال لیا َبْی خودی
تا همی دوشی گَُوشَتْک راه َاَرْو
کی بنوگی بوده حاال بی خودی

شاعر :  منصور رئیسی

ُسُرِن ریَشه ُخشک و تاَله خالی
ُجواُلن ِمث گَِپ َهر ساله خالی 

خدا  ُهوری ِبَده  بی  َتم ببارِه
ِدلون ُپر واَین ُو   کاچاَله خالی

شاعر :  مهدی جالی

َعَسل ُجم دارِه ِشیَنک تورِی تو
َشِرن ِچشموِن   بابا  غورِی تو

بسی داُغم ِکه ُپش َدسُتم ِچ فایَده
دلوم  طاکَت َنداره   دورِی تو

شاعر :  مهدی جالی

دِل  خوش ای دیوار و َدر ندارن 
و ِامرو چاشِت گَرمی َبر ندارن
 همَه َاهِل َمـَحل باید بـدوِنن

که طفلون علی مادر ندارن

شاعر :  محمدرضاساالری

ِدال  تو َتنِگ  تهنایی   رُِمنتی 
به دار ُغرِب دلتنگی   ِکُشنتی 
از و َهنگُم  کُتوکُم  سوت کوره 
که پای کوُدِمت کُردی ِنُخنتی

شاعر :  رضامیرشکاری 

رکود بازار مسکن در کرمان
رئیس اتحادیه مسکن:قیمت مسکن در کرمان روند افزایشی خود را طی می کند و در سال جاری 

شاهد این افزایش هر چند با شیب کمتر نسبت به سال قبل هستیم

افزایـش بـی رویـه قیمـت مسـکن در بخـش خریـد و 
فـروش و اجـاره ایـن روزهـا بـه یکـی از مشـکالت مردم 
شـهر کرمـان تبدیل شـده و این رویه همچنـان ادامه دارد. 
ایـن روزهـا بـازار مسـکن در اسـتان کرمان دسـت خوش 
نوسـانات عجیبی شـده اسـت و افزایش بـی رویه قیمت 

مسـکن مـردم را سـردرگم کرده اسـت.
اتحادیـه مشـاوران امـالک اسـتان کرمـان  اعـالم  طبـق 
تنهـا در سـال جـاری شـاهد افزایـش 30 درصـدی قیمت 
مسـکن در مقایسـه بـا سـال گذشـته هسـتیم و ایـن در 
حالـی اسـت کـه بررسـی های میدانی خبرنگار مهر نشـان 
می دهـد کـه قیمـت مسـکن در سـال 9۷ در مقایسـه بـا 

سـال قبـل 100 درصـد افزایـش یافتـه اسـت.
ایـن رویـه در حالـی روی داده کـه بـه دلیـل افزایش نرخ 
مصالـح سـاختمانی روند سـاخت و سـاز در کرمـان کمی 
نسـبت بـه سـال های قبـل کنـد تر شـده امـا انبوه سـازان 
می کننـد  طلـب  خانه هـا  بـرای  را  نجومـی  قیمت هـای 
و عرضـه خانـه در بـازار را بـه شـدت کاهـش داده انـد و 
نشسـته اند. رو  پیـش  روزهـای  قیمت هـای  انتظـار   در 

مشـاوران  صنـف  اتحادیـه  رئیـس  شـهریاری،  محمـد 
امـالک کرمـان در خصـوص آخرین تحوالت بازار مسـکن 
می گویـد: قیمـت مسـکن در کرمـان روند افزایشـی خود 
را طـی می کنـد و در سـال جاری شـاهد ایـن افزایش هر 

چنـد بـا شـیب کمتـر نسـبت به سـال قبل هسـتیم.
وی گفـت: ایـن افزایش قیمت ناشـی از انتظـارات تورمی 
در بخش مسـکن و افزایش قیمت مصالح سـاختمانی و 

نهاده هـای تولید اسـت.

بازار مجددًا وارد رکود شده است
وی بـه رکـود در بـازار اشـاره کـرد و گفـت: در سـال جاری 
میـزان معامـالت در بخـش خریـد و فـروش کمتر شـده 

است.
نیـز  مسـکن  اجـاره  بخـش  خصـوص  در  شـهریاری 
می گویـد: در ایـن بخـش مسـتأجران با مشـکالت زیادی 
مواجه هسـتند و تنها در سـال گذشـته ما در شـهر کرمان 
افزایـش حداقـل 20 درصدی را شـاهد بودیـم که در برخی 

از مناطـق شـهر ایـن رقـم بیشـتر بوده اسـت.
سـید علـی گلسـرخی، فعـال حـوزه مسـکن در اسـتان 
کرمـان در گفتگـو بـا مهر گفـت: آنچه که در کرمان شـاهد 
هسـتیم افزایـش چشـمگیر نرخ هـا در دو بخـش خریـد 
فـروش مسـکن و زمیـن و همچنیـن در بخـش اجـاره و 

اسـت. رهن 
اکثـر  در حـال حاضـر شـاهد هسـتیم کـه  افـزود:  وی 
عرضـه کننـدگان مسـکن هیـچ رغبتی بـه عرضـه ندارند و 
بـه همیـن دلیـل تقاضـا افزایـش یافته اسـت و بـه دلیل 
کمبـود مسـکن در کرمان شـاهد افزایش قیمت در سـال 

هسـتیم. جاری 

وی ادامـه داد: از آغـاز دولـت یازدهـم تـا ابتـدای سـال 
گذشـته بـازار در رکود نسـبی داشـت اما پـس از التهابات 
بـازار ارز و طـال بـازار مسـکن تحـت میـزان قـرار گرفـت و 
معامـالت مسـکن افزایش یافت و حداقـل در بازار کرمان 
قیمـت مسـکن 100 درصـد نسـبت بـه سـال 96 در کرمان 
افزایـش یافتـه اسـت و در ابتـدای سـال جـاری نیـز این 

رویـه تحـت تأثیـر کمبود عرضـه ادامـه دارد.
واحـد  اگـر یـک  بـه طـور مثـال  بیـان کـرد:  گلسـرخی 
آپارتمانـی در کرمـان بـا زیـر بنـای 90 متـر 100 میلیـون 
تومـان بـود همیـن واحـد تحـت تأثیر تورم سـال گذشـته 

قیمـت گـذاری می شـود. تومـان  میلیـون   200
ایـن فعال حوزه مسـکن افـزود: قیمت گـذاری زمین هم 

همیـن روند را طی کرده اسـت.

قیمت گذاری مسکن در کرمان انحصاری 
شده است

وی عرضه مسـکن در اسـتان کرمان را در حیطه یک قشـر 
خـاص دانسـت و گفت: ایـن افراد هر گونـه بخواهند روی 
مسـکن قیمـت گـذاری می کننـد و نظارتـی هـم در ایـن 
زمینـه وجـود نـدارد، وجـود اپلیکیشـن هایی مانند بـازار و 
شـیپور هـم بـر آشـفتگی اوضـاع قیمـت گـذاری افـزوده 
اسـت.وی بیـان کـرد: تـورم و تحـوالت در نـرخ ارز و طـال، 
افزایـش قیمت مصالح سـاختمانی، افزایش دسـت مزد، 
عـدم وجـود نظارت جـدی و دقیق و کمبـود عرضه موجب 

افزایـش قیمت ها شـده اسـت
وی بـا اشـاره بـه شـعارهای بخـش دولـت در خصـوص 
کاهـش قیمت مسـکن گفـت: برخـی از متقاضیان تحت 
تأثیـر همیـن شـعارها از خرید در سـال گذشـته خودداری 

کرده انـد و در سـال جـاری بـه دلیـل عـدم تحقـق ایـن 
شـعارها بی خانـه مانده انـد.

وی بـا اشـاره بـه وجود تقاضـای انباشـته در بازار مسـکن 
گفـت: در سـال جـاری همیـن عامـل بـر قیمـت مسـکن 
تأثیـر خواهـد گذاشـت و رونـد افزایـش قیمـت را ادامـه 

خواهـد داد. 

در بخش مسکن استیجاری اوضاع 
نابسامان است

محمـد اقبالـی یکـی از بنـگاه داران کرمانـی اسـت کـه به 
خبرنـگار مهـر می گویـد: در بخـش مسـکن اسـتیجاری 
وضعیت بسـیار اسـفبار اسـت و قیمت ها آنچنان افزایش 
یافتـه اسـت کـه مسـتأجران تـوان پرداخـت ایـن رقم هـا 

ندارد. را 
وی افـزود: بسـیاری از مسـتأجران مجبـور بـه انتخـاب 
واحدهایـی بـا فضـای کمتـر و یـا محله هـا کـم برخـوردار 

شـهر شـده اند کـه بتواننـد هزینه هـا را تأمیـن کننـد.

مستأجران حاشیه نشین شده اند
اقبالـی بیان کرد: بسـیاری از مسـتأجران حاشـیه نشـین 
شـده اند امـا تعـدادی که تـوان مالـی خوبـی ندارند حتی 
در مناطـق حاشـیه ای شـهر هـم نمی تواننـد خانـه اجـاره 
کننـد و بـه طـور مثـال یـک خانـه 60 متـری که قبـاًل 200 
تومـان اجاره می شـده اسـت در حال حاضر اجـاره ای 400 
تومانـی دارد کـه بـرای مـردم محرومی که در ایـن مناطق 
قیمـت  در خصـوص  اسـت. وی  زیـاد  مبلغـی  هسـتند 
گـذاری واحدهـای اسـتیجاری گفت: ایـن واحدها همگی 
بنـا به تمایـل مالک قیمت گـذاری می شـوند و هیچ روند 

قانونـی در ایـن زمینـه وجـود ندارد.
احمـد صدیقـی یکی از بنـگاه داران کرمان نیـز به خبرنگار 
اجـاره  بـرای  تمایلـی  مهـر می گویـد: در گذشـته مـردم 
واحدهای مسـکن مهر نداشـتند اما هم اکنون بیشـترین 
تقاضـا بـرای اجـاره و یـا خریـد بـه سـمت ایـن واحدهـا 
سـوق داده شـده اسـت چـون قیمـت کمتـری نسـبت به 
سـایر خانه هـا دارنـد.وی افـزود: همچنین اسـتقبال برای 
اجـاره واحدهـای قدیمـی مثـل 500 دسـتگاه کرمـان کـه 
بـرای مهاجـران جنـگ زده سـاخته شـده اند و هـم اکنون 
مسـتهلک شـده اند افزایـش یافتـه اسـت. وی بیـان کرد: 
همچنیـن اجـاره نشـینی و خریـد خانـه در شـهرک ها و 
روسـتاهای اطـراف شـهر کرمـان نیـز افزایش قابـل توجه 
دارد.وی در خصـوص افزایـش قیمت هـای مسـکن گفت: 
در برخی از مناطق شـهر کرمان قیمت ها بسـیار بیشـتر از 
دو برابـر اسـت کـه این افزایـش قیمـت در مناطق لوکس 
نشـین شـهر دیده می شـود.وی در خصوص رکود ساخت 
و سـاز گفت: بسـاز و بفـروش ها روند سـاخت را هر چند 
محـدود امـا متوقـف نکرده انـد چون همیـن خانه هـا را با 
قیمت هـای باالتـر می فروشـند و بـه خانه هـا بـه عنـوان 
سـرمایه نـگاه می کننـد کـه می تواننـد در بـازار ماه هـای 

پیـش رو گران تـر بفروشـند.
افزایـش و هـرج و مـرج در قیمـت گـذاری مسـکن در 
کرمـان در حالـی ادامـه دارد که در این میان مسـتأجران و 
متقاضیـان خریـد خانـه نظاره گـر قیمت هایی هسـتند که 

هـر روز بیشـتر از دسترسشـان خـارج می شـود.

گزارش
مهر

سنا
 ای

س:
عک

مدیرعامل جمعیت هال احمر استان کرمان اعام کرد:

طلب ۱6.5 میلیاردی داروخانه هالل احمر 

کرمان از بیمه ها و دانشگاه علوم پزشکی

مدیرعامـل جمعیـت هالل احمر اسـتان کرمـان گفت: داروخانـه هالل 16 میلیـارد و 500 
میلیـون تومـان مطالبات از دانشـگاه علوم پزشـکی و بیمه هـای اسـتان دارد. رضا فالح 
در بازدیـد اسـتاندار از داروخانـه هالل احمر کرمان اظهار کرد: جمعیت هالل احمر سـعی 

کـرده عـالوه بـر امـداد و نجـات، در درمان و توانبخشـی آنچه می توانـد انجام دهد.
وی بـا اشـاره بـه اینکـه اسـتان کرمـان رتبـه سـوم را در درمـان و فعالیـت داروخانه های 
هـالل احمـر کشـور دارد، افـزود: 36 داروخانـه هـالل در کشـور وجـود دارد که سـه مورد 
در اسـتان کرمـان اسـت.فالح با اشـاره با فعالیـت داروخانه هـای هالل احمـر در کرمان، 
سـیرجان و رفسـنجان بیـان کـرد: روزانـه 45۷ نفـر بـه داروخانـه هـای هالل در اسـتان 
مراجعـه مـی کنند.مدیرعامل جمعیت هالل احمر اسـتان کرمان با بیان اینکـه داروخانه 
هـالل 16 میلیـارد و 500 میلیـون تومان مطالبات از دانشـگاه علوم پزشـکی و بیمه های 
اسـتان دارد افـزود: عملیـات اجرایی احـداث داروخانه هالل احمر کرمان در سـال جاری 

آغـاز مـی شـود زیرا مکان کنونی اسـتیجاری اسـت.
 فـالح بـا اشـاره به خدمـات مراکز واکسیناسـیون و درمانگاه های هالل احمر در اسـتان 

گفـت: در حـال حاضر کار واکسیناسـیون حجـاج را انجام می دهیم.
وی در بخـش دیگـری از سـخنانش اظهـار کـرد: در بحـث آمـوزش در سـال گذشـته در 
اسـتان کار ویـژه ای انجـام شـد و 61 هـزار خانـوار را بـه صـورت چهـره به چهـره آموزش 
دادیم.فـالح تصریـح کـرد: 460 نفـر دانشـجوی تخصصـی در دانشـگاه علمـی کاربردی 

جمعیـت هـالل احمـر مشـغول به تحصیل هسـتند.
مدیرعامل جمعیت هالل احمر اسـتان کرمان در ادامه با بیان اینکه در دو سـال گذشـته 
نزدیـک بـه 1۷00 حادثه در اسـتان رخ داده کـه 60 مورد زلزله بوده امـا ۷۷ درصد، حوادث 
جاده ای بوده اسـت افزود: در حوادث دو سـال گذشـته 28 هزار نفر اسـکان داده شـده 
و 3 هـزار و 300 تیـم در ایـن حـوادث حضـور داشـته و 11 هـزار نیـروی عملیاتـی، کار را 
پوشـش داده اند.فـالح بـا اشـاره به اینکـه در روسـتاهای پرجمعیت اسـتان خانه هالل 
ایجـاد کـرده ایـم کـه اکنـون 202 خانه فعال اسـت بیـان کـرد: ۷0 کاروان سـالمت هالل 
احمر در سـطح اسـتان به 96 هزار نفر با حضور 322 پزشـک داوطلب خدمات داده اند.

مدیرعامـل جمعیـت هـالل احمر اسـتان کرمان با اشـاره به کمک هـای این جمعیت به 
سـیل زدگان خوزسـتان گفـت: تـا روز گذشـته 530 تـن کاال ارسـال شـده و مجموعا 13 

میلیـارد تومـان کمک نقـدی و غیرنقدی صورت گرفته اسـت.

بازدید نماینده پنج گنج از پروژه اجرای 
خط انتقال آب شهرستان کهنوج

رونمایی از قرآن سوزن دوزی شده 
دو هنرمند رفسنجانی

آبفا هنرمند
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 ای

س:
عک

در بـازار عرضـه و تقاضـای مسـکن در شـهر کرمان 
هـم اکنـون عرضـه بسـیار انـدک شـده و تقاضـا 
رشـد قابـل توجهی یافته اسـت، متقاضیـان نگران 
گرانی هـای پیش رو هسـتند و عرضـه کنندگان در 
انتظـار داغ تـر شـدن قیمت هـا از فـروش خانه هـا 
خـودداری می کنند.وجود اپلیکیشـن های فروش 
مسـکن و زمیـن و قیمت هـای غیـر کارشناسـی و 
عجیبـی کـه بـر روی خانه ها گذاشـته می شـود نیز 

ایـن رونـد را تشـدید کرده اسـت.

مدیـر کل تعزیـرات حکومتـی اسـتان کرمـان بـه تبیین 
امسـال  فروردین مـاه  در  گرفتـه  صـورت  اقدامـات 
پرداخـت و گفـت: میـزان محکومیت هـای کـه توسـط 
شـعب تعزیـرات اسـتان در فروردیـن مـاه سـال جاری 
صـادر شـده حـدود 21 میلیـارد و ۷61 میلیـون و 223 
هـزار ریال اسـت که 6 میلیـارد و 5۷5 میلیون 1۷9 هزار 
ریـال میـزان وصولـی اجـرای احـکام در فروردین مـاه 
خصـوص  در  میـری   است.ارسـالن  سـال جاری 
نظارت هـای مـاه رمضـان بـر بـازار بـه ایسـنا گفـت: از 
بـا  ویـژه ای  مشـترک  گذشـته گشـت های  روز  چنـد 
دسـتگاه های متولـی نظارت و بازرسـی بر بـازار همچون 
سـازمان صنعـت، معـدن و تجـارت، شـبکه بهداشـت، 
دامپزشـکی و ... را آغـاز کـرده و ایـن مهـم را تـا پایـان 
مـاه مبـارک رمضـان انجـام خواهیـم داد. وی بـه انواع 

تخلفاتـی کـه در سـال جاری در بـازار مشـاهده شـده، 
اشـاره کـرد و افـزود: گران فروشـی، تقلـب، امتنـاع از 
عرضـه کاال، عـدم درج قیمت، عدم ارایـه فاکتور خرید و 
فاکتـور فروش، عدم رعایت موازین و ضوابط بهداشـتی 
و ... بیشـترین تخلفـات صـورت گرفتـه از سـوی برخی 
اصنـاف در سـال جـاری بـوده  اسـت.مدیرکل تعزیـرات 
حکومتـی اسـتان کرمـان از ادامـه دار بودن گشـت های 
مشـترک بازرسـی بـر بـازار تا پایـان ماه مبـارک رمضان 
خبـر داد و بیـان کـرد: تعزیـرات حکومتـی مرجع صدور 
رای اسـت کـه بایسـتی دسـتگاه های متولی گزارشـات 
جهـت  را  صنفـی  و  اقتصـادی  دسـتگاه های  تخلـف 
رسـیدگی بـه مـا ارسـال کننـد و تعزیـرات حکومتی نیز 
بـرای حمایـت از ایـن دسـتگاه ها زمـان بازرسـی آنها را 
همراهـی می کنیـم تـا اگـر نیـاز بـه صـدور رای در مکان 

وقـوع تخلـف بـود، رای مقتضـی را در آنجا صـادر و اجرا 
می شـود.

بازارهـای  در  مـرغ  گوشـت  قیمـت  کاهـش  از  وی 
کرمـان خبـر داد و عنـوان کـرد: قیمت گوشـت مـرغ به 
صـورت رسـمی 11 هـزار و 500 تومان اسـت کـه بعضا در 
برخـی نقـاط کمتـر از ایـن قیمـت نیـز عرضه می شـود؛ 
اسـتفاده  یارنـه ای  دامـی  نهادهـای  از  مرغدارانـی کـه 
نکرده انـد، گوشـت مـرغ بـرای آنهـا قیمتـش بیشـتر 
بـوده امـا بـه دلیـل وفـور گوشـت مـرغ در بـازار قیمـت 
کاهـش یافته اسـت.میری خبـر داد: نمایشـگاه عرضه 
مسـتقیم کاال نیـز در پـارک مـادر شـهر کرمـان از 18 
اردیبهشـت ماه لغایـت 28 اردیبهشـت  ماه دایـر اسـت و 
در ایـن نمایشـگاه قیمـت گوشـت مـرغ حـدود 11 هزار 

تومـان خواهـد بـود. 

ــی  ــا بهرام ــد رض ــن بازدی در ای
مدیــر امــور آب و فاضــالب 
اجــرای  از  هــدف  کهنــوج، 
ــوج،  ــهر کهن ــت آب ش ــش ظرفی ــروژه را افزای ــن پ ای
جلوگیــری از قطعــی آب و بهبــود کیفیــت عنــوان کــرد.

ــی  ــج جنوب ــج گن ــردم  پن ــده م ــزه نماین ــر حم دکت
ــه اتفــاق مهنــدس  در مجلــس شــورای اســالمی ب
ســلطانی معاونــت فنــی شــرکت مهندســی آب 
و  آب  امــور  مدیــر  بهرامــی  فاضــالب کرمــان، 
از کارشناســان  تنــی چنــد  فاضــالب کهنــوج و 
ــد از  ــن بازدی ــتان ضم ــالب اس ــرکت آب و فاض ش
پــروژه اجــرای خــط انتقــال آب شهرســتان کهنــوج، 
ــی  ــت آب شــرب مصرف ــن وضعی ــان آخری در جری

ــت. ــرار گرف ــتان ق ــن شهرس ای
ــور آب و  ــر ام ــی مدی ــا بهرام ــد رض ــن بازدی  در ای
فاضــالب شهرســتان کهنــوج، هــدف از اجــرای 

ایــن پــروژه را افزایــش ظرفیــت آب شــهر کهنــوج، 
ــوان  ــت عن ــود کیفی ــی آب و بهب ــری از قطع جلوگی

کــرد.
وی محــل لولــه گــذاری را دشــت رضاآبــاد تــا 
مخــزن آزادگان عنــوان نمــود و افــزود: بــرای 
ــر   ــتی 12000 مت ــال بایس ــط انتق ــن خ ــرای ای اج
 400 ســایز  بــه  داکتیــل  چــدن  لولــه گــذاری 

میلیمتــر انجــام شــود.
ــرآورد هزینــه  مدیــر امــور آب و فاضــالب کهنــوج ب
ــالم  ــال اع ــارد ری ــروژه را 200 میلی ــن پ ــرای ای اج
ــر  ــامل 12 کیلومت ــروژه ش ــن پ ــزود: ای ــود و اف نم
خــط انتقــال، چهــار کیلومتــر خطــوط جمــع آوری 
آب، حفــر و تجهیــز ســه حلقــه چــاه، احــداث 
مخــزن 1000 مترمکعبــی جمــع آوری و احــداث 
جــاده دسترســی بــه تاسیســات و اجــرای خطــوط 

ــرق اســت. ب

همزمــان بــا حلــول 
مــاه پربرکــت رمضــان 
ــوزن دوزی  از قرآن س
شــده دو هنرمنــد رفســنجانی رونمایــی شــد.

بــه گــزارش خبرنــگار مهــر، در مراســمی 
ــه و  ــام جمع ــور ام ــا حض ــب ب ــنبه ش دوش
ــرآن، از  ــدار و جمعــی از دوســتداران ق فرمان
قــرآن ســوزن دوزی شــده توســط هنرمنــدان 
رفســنجانی در مســجد الزهــرا )س( رونمایی 

شــد.
ــن کار در  ــد ای ــری هنرمن ــتاد اکب ــول اس بت
ــگاران  ــع خبرن ــن مراســم در جم حاشــیه ای
ــار ســال پیــش  ــن کار چه ــار داشــت: ای اظه
توســط خــودم ابــداع شــد کار ســوزن دوزی 
ــوده و از روی قــرآن »عثمــان  روش نویــن ب
طــه« روی برگــه و ســپس روی پارچــه 

ــا  ــار ت ــدود چه ــر صفحــه ح ــده ه ــاپ ش چ
پنــج روز طــول می کشــد کــه دوختــه شــود.

ــه  ــیدن ب ــال و رس ــد از دو س ــزود: بع وی اف
جــز پنجــم از خانــم کرمــی زارع دعــوت 

ــد. ــن بیای ــک م ــه کم ــردم ب ک
ایــن هنرمنــد انگیــزه انجــام ایــن کار را ادای 
ــت: دوســت داشــتم  ــرد و گف ــوان ک ــذر عن ن
روی پتــه کــه نفیس تــر بــود کار انجــام شــود 
ــور  ــه مجب ــه پت ــه دلیــل حساســیت ب ــا ب ام

شــدم روی ایــن پارچــه کار را اجــرا کنیــم.
اســتاداکبری تصریــح کــرد: قــرار اســت 
قــرآن در نــذورات امــام رضــا )ع( نگهــداری 
ــری در  ــن کار هن شــود امــا مشــتاقم کــه ای

ــود. ــداری ش ــوزه نگه م
هنرمنــد  دیگــر  زارع  کرمــی  فاطمــه 
ــل  ــت کام ــد از دوخ ــت: بع ــنجانی گف رفس

ــد و  ــام ش ــوار دوزی انج ــو و ن ــت و ش شس
آیه هــا را بــه هــم دوختیــم و هــر صفحــه ده 

مرحلــه کار داشــت.
وی افــزود: شــبیه کار مــا در جهــان تــا جایــی 
کــه اطــالع داریــم نیســت، یــک خانــم 
ترکمنســتانی قــرآن را زنجیــردوزی کــرده 
ــخص  ــت مش ــی کار از پش ــش فرع ــه بخ ک
ــج  ــه پن ــر صفح ــا ه ــا در کار م ــود ام می ش
الیــه خــورده و کار بــه شــکل کتــاب اســت و 

ــدند. ــات کار ش ــه آی ــرف صفح دوط
کرمــی گفــت: کارهــای هنــری را خیلــی 
دوســت داشــتم و بــرای مــن جالــب بــود و 
ــن  ــم اســتاداکبری وارد ای ــه پیشــنهاد خان ب

ــدم. کار ش
وی در پایــان اظهــار کــرد: بــرکات زیــادی در 
زندگــی کســب کــردم هــر چــه می خواســتم 
ــم  ــه می دوختی ــی ک ــا زمان ــم ت از خــدا گرفت
ــت و  ــود داش ــه وج ــادی در خان ــش زی آرام
ــود و  ــان ب ــم ای کاش همچن ــوز می گویی هن

دلتنــگ هســتیم.
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