
 هنرمندان جیرفتی: مسوول دفتر فرماندار گفت جلسه کنسل شده و با بداخالقی خواست بیرون برویم
فرماندار: از رفتار همکارانم بی خبر هستم پیگیری می کنم

شهردار اعالم کرد:

 تقاطع غیرهم سطح ابوذر
آخر هفته آینده افتتاح می شود
صیانت ازحقوق شهروندان 

در راه و شهرسازی جنوب

کام تلخ هنرمندان جیرفتی 
در روز صنایع دستی

گرمسیری ها کمتر ام اس می گیرند
مدیرگروه بخش مغز و اعصاب: کرمان به دلیل گرمسیری بودنش، نسبت به شهرهای 

مرکزی بیماران کمتری دارد

رییس سازمان جهاد کشاورزی جنوب:

افزایش تولید محصوالت کشاورزی 
صادرات محور در جنوب
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مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان:

افتتاح بازارچه صنایع دستی 
در شهر جهانی گلیم
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ما را در تلگرام دنبال کنید
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اینان سربازان واقعی 

وطن هستند

رضا پورعالی
یادداشت مهمان

لغــت نامــه را بــاز کــردم تــا معنــای »خلــط 
ــر  ــی اکب ــه عل ــور ک ــردن« را آنط ــث ک مبح
ــار دیگــر مــرور  دهخــدا در کتابــش آورده ب
کنم:»خلــط مبحــث کــردن یعنــی کالمــی را 
بقصــد مشــاغبه یــا سفســطه بــا کالم دیگر 
همــراه کــردن و یکــی را جــای دیگــری 

نشــاندن.«
ــه  ــی را ک ــه های ــردم هجم ــرور ک ــد م و بع
ــه  ــا ب ــی ه ــر، برخ ــی دو روز اخی ــی یک ط
ــوم  ــرز و ب ــن م ــان ای ــه قهرمان ــق، علی ناح
ــن  ــه بهتری ــا ک ــان ه ــد؛ هم ــه راه انداختن ب
ــه  ــف ورزش حرف ــان را وق ــالهای عمرش س
ای کردنــد تــا در میادیــن بیــن المللــی 
ــن باشــند و  ــز افتخارآفری ــران عزی ــرای ای ب
دل میلیــون هــا ایرانــی را بــا مدال هایشــان 

ــد. شــاد کنن
ــد،  ــم ش ــت از تحری ــر، صحب ــد اخی در نق
صحبــت از ســربازان گمنامــی کــه حتــی در 
محلــه خودشــان هــم ناشناســند، صحبــت 
از ســربازان پاســگاه مرزبانــی میرجــاوه 
ــش  ــه توســط گروهــک تروریســتی جی ک
ــان  ــدند و آن 2۷ مرزبان ــوده ش ــدل رب الع
ــاده  ــتی ج ــت تروریس ــه در جنای ــپاه ک س
خاش-زاهــدان بــه شــهادت رســیدند. درود 
بــه شــرافت ایــن مردمــان بــا غیــرت. امــا 
چــرا بایــد یکــی را جــای دیگــری بنشــانیم 
و دنبــال سفســطه باشــیم. هــر کــس 
ــی  ــتن قدم ــا برداش ــودش، ب ــای خ در ج
کوچــک در مســیر عــزت ایــن ملــت، مــی 
شــود ســرباز واقعــی وطــن. خــواه او پیرزن 
یــا پیرمــردی باشــد در راهپیمایــی 22 بهمن 
یــا روز قــدس، یــا ورزشــکاری کــه با کســب 
ــم  ــی، پرچ ــن الملل ــن بی ــار در میادی افتخ
ســه رنــگ ایــران را بــه اهتــزار در مــی آورد 
و ســرود غــرور انگیزمــان را در جــای جــای 
ایــن عالــم بــه گــوش جهانیــان می رســاند.

نــه! ایــن قهرمانــان اســتخوان در گلــو 
نیســتند. اینــان همــان هایــی هســتند کــه 
بــا مجاهــدت هایشــان در عرصــه تاثیرگــذار 
ورزش، بــا صالبــت روی ســکوی قهرمانــی 
ــه  ــم، ک ــا در روزهــای تحری مــی ایســتند ت
تحریم هــای  ظالمانه تریــن  را  آن  جهــان 
تاریــخ مــی دانــد، صورتمــان را ســرخ نگــه 
ــا اقتــدار  ــا ســینه ســپر کنیــم و ب ــد. ت دارن
بگوییــم، تحریــم هــا در مــا اثــر نــدارد. آنهــا 
ــاال  ــه ح ــد ک ــدال نگرفتن ــاداش، م ــرای پ ب
ــی انصافــی تمــام »ســربازان ســکه«  ــا ب ب
لقــب بگیرنــد. آنهــا افتخارآفرینــی کردنــد تا 
بگوینــد قــدردان خــون شــهدا هســتند. تــا 
بگوینــد سپاســگزار رشــادت همــه مرزبانــان 
و ســربازان ایــن مــرز پــر گهــر هســتند. تــا 
بگوینــد خــادم ایــن مــردم هســتند. شــاید 
ــان،  ــاره ایــن قهرمان بهتریــن تعابیــر را درب
رهبــر معظــم انقــالب در دیــدار مــدال 
آوران بازیهــای آســیایی جاکارتــا فرمودنــد: 
بّچه هــای  اســالم،  بّچه هــای  شــماها 
عاشــورا، بّچه هــای ارزشــهای اســالمی 
ــر  ــی، از ه ــه  اســتکبار جهان هســتید. جبه
ــم،  ــه دســت بیاوری ــا ب ــه م ــروزی ای ک پی
ــه  ــود، چ ــی ش ــمگین م ــی و خش عصبان
در میــدان ورزش، چــه در میــدان جنــگ، 
چــه در میــدان علــم؛ پــس پیــروزی 
شــما، در واقــع پیــروزی بــر جبهــه ی 
ــه  ــم ب ــن ه ــرای همی اســتکبار اســت و ب

ــم. ــی کنی ــار م ــماها افتخ ش
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شـهردار از افتتـاح پـروژه تقاطع غیرهم سـطح ابوذر با 
احتمـال حضـور مقامـات کشـوری در این مراسـم در 

آخـر هفته آینـده خبر داد.
مهـران عالـم زاده در رابطـه بـا جزئیـات ایـن پـروژه 
اظهـار کـرد: برای این پروژه  8۴ شـمع، 1۴ سـتون و 

220 سـگمنت بـه کار رفتـه اسـت.
وی تصریـح کـرد: میـزان آسـفالت ریزی ایـن پروژه 
حـدود ۷ هـزار و 5۶0 متـر بـوده و قرارداد ایـن پروژه 
خاتـم  سـازندگی  قـرارگاه  بـا   95 سـال  تیرمـاه  در 
االنبیـاء منعقـد و مقرر بـود که ظرف 2۴ مـاه به اتمام 
رسـد امـا بـه دالیـل متعـددی ایـن پـروژه بـا تعویق 

مـورد بهـره بـرداری قـرار گرفت.
شـهردار افـزود: حـدود 30 میلیارد تومان بـرای اجرای 
ایـن پروژه هزینه شـده اسـت و طول کلـی این تقاطع 

بـه انضمام عرشـه حدود 1٫5 کیلومتر اسـت.
غیرهمسـطح  تقاطـع  پـروژه  افتتـاح  گفـت:  وی 
ابـوذر آخـر هفتـه آینـده اسـت و احتمـال دارد در 
آئیـن افتتـاح ایـن پـروژه وزیـر کشـور یـا معـاون 
ایشـان حضـور داشـته باشـند لـذا روز دقیـق افتتاح 

نیسـت. مشـخص 
عالـم زاده بـه میزان بدهی های شـهرداری اشـاره کرد 
و بیـان کـرد: مطالبـات ثبت شـده قرارگاه سـازندگی 
خاتم االنبیـاء از شـهرداری کـه بایـد پرداخـت شـود، 

حـدود ۷0 میلیـارد تومان اسـت.
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شهرداری جوپار 

نوبت دوم

تجدید آگهی مناقصه
شـهرداری جوپـار در نظـر دارد با توجـه به مجوز شـماره 96/163 مورخ 96/8/15 شـورای 

اسـالمی شهرنسـبت به سـاماندهی و محوطه سـازی اطراف قنـات گوهرریز با توجـه به ثبت جهانی 
قنـات مذکـور ، از طریـق مناقصـه عمومـی اقـدام نماید لـذا پیمانـکاران مجاز مـی تواننـد از تاریخ 
98/3/22 جهـت دریافـت CD محتـوی اسـناد مناقصه بـه امور مالی شـهرداری مراجعـه نمایند و 
پیشـنهادات خـود را با احتسـاب کسـورات قانونی و همـراه با ضمانتنامـه بانکی بمبلـغ117/000/000 

ریال تـا تاریـخ 98/4/1به شـهرداری جوپار تحویـل نمایند.

شــهرداری جوپــار در رد یــا قبــول هــر یــک از پیشــنهادات مختــار مــی باشــد و ضمانتنامــه هــای اول تــا 
ســوم در صــورت انصــراف بــه نفــع شــهرداری ضبــط مــی گــردد. 

هزینــه چــاپ آگهــی بــر عهده برنــده مناقصه مــی باشــد بازگشــایی پیشــنهادات در تاریخ 98/4/2ســاعت 
10 صبــح در محــل شــهرداری صــورت خواهد

شناسه اگهی ۴8888۷

آگهی واگذاری عمومی
بوفه بیمارستان پیامبر اعظم )ص( کرمان

بیمارســتان پیامبــر اعظــم )ص( کرمــان در نظــر دارد محــل بوفــه 
واقــع در البــی بیمارســتان را بــه اشــخاص حقیقــی یــا حقوقــی حائــز 
شــرایط از طریــق ســامانه تــدارکات الکترونیــک ایــران ) ســتاد ایــران( 
ــن  ــرکت در ای ــه ش ــل ب ــه مای ــی ک ــذا از متقاضیان ــد. ل ــذار نمای واگ
ــد کــه جهــت دریافــت  واگــذاری مــی باشــند دعــوت بعمــل مــی آی
ســایر شــرایط واخــذ مــدارک از تاریــخ 98/3/22  لغایــت 98/3/24 بــه 

ــد . ــه نماین آدرس WWW.SETADIRAN.IR  مراجع

شناسه آگهی ۴9۶229بیمارستان پیامبر اعظم )ص( کرمان

به چند نیرو ساده ونیمه ماهرو نصاب حرفه ای 
باابزار جهت کاردر کارگاه ام دی اف نیازمندیم.

آگهی استخدام

09133952075

اصالحیه آگهی مزایده 
فروش اموال و امالک تملیکی و مازاد بر نیاز

 بانک سپه شماره 98-3
ــاری  ــد تج ــه واح ــوط ب ــف 9 مرب ــه ردی ــله عرص بدینویس

واقــع در کرمــان – بلــوار جمهــوری اســالمی چهــارراه فرهنگیــان 
ــردد. ــالح میگ ــع اص ــر مرب ــه 1299/8 مت ــارس ب ــل پ ــروی هت روب

بانک سپه-مدیریت شعب منطقه کرمان

شهردار اعالم کرد:
تقاطع غیرهم سطح ابوذر 

آخر هفته آینده افتتاح می شود
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کرمـان  جمعـه  وامـام  فقیـه  ولـی  نماینـده، 
و  کـرد  اشـاره  دشـمن  تبلیغاتـی  هجمـه  بـه 
اسـالمی  فرهنـگ  داشـتن  نگـه  و  ترویـج  گفـت: 
وایـن  کنـد  مـی  خنثـی  را  دشـمنان  توطئه هـای 
مـی آورد.  ارمغـان  بـه  را  جامعـه  سـعادت  امـر 
بـه گـزارش خبرنـگار گـروه اسـتان هـای باشـگاه 
شـورای  جلسـه    ، کرمـان  از  جـوان  خبرنـگاران 
حجـت  حضـور  بـا  رودبارجنـوب  شهرسـتان  اداری 
االسـالم والمسـلمین علیـدادی سـلیمانی نماینـده، 
شـد. برگـزار  کرمـان  جمعـه  امـام  و  فقیـه  ولـی 

فرمانـداری  سرپرسـت  گیـر  خانـه  منصـور 
معرفـی  بـه  جلسـه  ایـن  در  جنـوب  رودبـار 
پرداخـت  جنـوب  رودبـار  شهرسـتان  ظرفیت هـای 
رودبارجنـوب  توسـعه  مولفـه  مهمتریـن  گفـت:  و 
مسـئولین  و  مـردم  بیـن  همراهـی  و  همدلـی 
اسـت. شهرسـتان  جمعـه  امـام  محوریـت  بـا 

شهرسـتان  سـاخت های  زیـر  توسـعه  بـه  وی 
محصـول  جنـوب  داشـت:رودبار  بیـان  و  پرداخـت 
بـه  شهرسـتان  ایـن  امـروز  کـه  اسـت  انقـالب 
اسـت. رسـیده  حوزه هـا  تمـام  در  خـود  بالندگـی 

پیشـانی  عنـوان  بـه  جنـوب  رودبـار  از  وی 
داشـت:ترویج  بیـان  و  بـرد  نـام  کرمـان  اسـتان 
دارد. بیشـتری  تـالش  بـه  نیـاز  فرهنگـی  مسـائل 

خانـه گیـر بیـان کـرد: جـذب مشـارکت های خیرین 
مهمتریـن اقـدام در ایـن شهرسـتان اسـت کـه در 
فضا هـای  دیگـر  و  ومسـاجد  مـدارس  سـاخت 
یابیـم. بالندگـی دسـت  بـه رشـد  توانسـتیم  ملـی 

سرپرسـت فرمانـداری روددبـار جنـوب با اشـاره به 
شـعار سال رونق تولید به محقق شدن آن در رودبار 
جنـوب تاکیـد کـرد و تولید داخل در این شهرسـتان 
را مهم ترین رکن محقق شـده شـعار سـال دانسـت.

نیـز  جنـوب  رودبـار  جمعـه  امـام  گروهـی 
صـدور  تسـهیل  خواسـتار  جلسـه  درایـن 
شـد. شـهری  زمین هـای  و  مسـکن  اسـناد 

رودبـار  شهرسـتان  از  نیـز  کرمـان  جمعـه  امـام 
و  بـرد  نـام  نهفتـه  گنـج  سـه  عنـوان  بـه  جنـوب 
هویـت  در  می توانـد  سـه گنـج  داشـت:این  بیـان 
بخشـی شهرسـتان نقـش بی بدیلی داشـته باشـد.

وی شهرستان رودبار جنوب را مهد استعداد دانست 
و خواسـتار شـکوفایی این اسـتعداد ها شـد که این 
امـر را مبتنـی بـر یـک مدیریـت جهـادی دانسـت.

قدمـت  را  شهرسـتان  ایـن  گنـج  اولیـن  وی 
تمـدن  یـک  بخـش  هویـت  کـه  دانسـت  آن 
معرفـی  شهرسـتان  ایـن  گفت:قدمـت  و  اسـت 
اسـت. جامعـه  در  شـجاع  انسـان های  کننـده 

سـلیمانی  علیـدادی  والمسـلمین  االسـالم  حجـت 
شهرسـتان  ایـن  نهفتـه  گنج هـای  بـه  همچنیـن 
اشـاره کـرد و بیـان داشـت:رودبارجنوب بـا توجه به 
ظرفیـت مهـم کشـاورزی نشـان دهنـده یـک شـهر 
پویاسـت کـه نیازمنـد مهندسـی اختصاصـی اسـت.

کشـاورزی  کـردن  روز  بـه  کرمـان  جمعـه  امـام 
را  ودامـداری  دانسـت  مهـم  را  منطقـه  درایـن 
مهم تریـن و ظرفیـت ایـن شهرسـتان معرفـی کـرد.

ازحقــوق  صیانــت  ســتاد  جلســه  باتشــکیل 
شهرســازی  و  راه  کل  اداره  در  شــهروندان 
20 شــاخص مــورد  ایــن حــوزه در  عملکــرد 
پایــگاه  گــزارش  بــه  قرارگرفــت.  ارزیابــی 
خبــری وزارت راه و شهرســازی بــه نقــل از اداره 
ارتباطــات و اطــالع رســانی اداره کل راه و شــهر 
ســازی جنــوب کرمــان,  ارســالن شــهدادی 
ــات  ــه خدم ــریع در ارائ ــرای تس ــرد: ب ــالم ک اع
بــه شــهروندان جنــوب کرمــان و همچنیــن 
ــر عملکــرد زیــر مجموعه هــای  نظــارت بیشــتر ب
جنــوب کرمــان  ســازی  وشــهر  راه  اداره کل 
ــکیل  ــهروندی تش ــوق ش ــت از حق ــتاد صیان ،س
و عملکردســال 139۷ در 20شــاخص ازجملــه 
حجــاب و عفاف،حقــوق شــهروندی موردارزیابی 
یابــی  ارز  واحــد  سرپرســت  قرارگرفــت. 
ــوب  ــازی جن ــهر س ــرد اداره کل راه و ش وعملک
ــای  ــت: کمیته ه ــان داش ــن بی ــان همچنی کرم
ــه  ــه فرهنگــی، کمیت آمــوزش و پژوهــش، کمیت
و کارگــروه  ازمنکــر  نهــی  و  معــروف  امربــه 
ــتاد  ــن س ــای ای ــر مجموعه ه ــت از زی میزخدم
ــه هــای مختلــف  هســتند کــه هرکــدام در زمین
ــورد  ــاب رجــوع م ــت ارب ــن رضای ــا درنظرگرفت ب
ــن  ــان ای ــا بی ــت.وی ب ــه اس ــی قرارگرفت ارزیاب
ــن اداره  ــالهای95و 9۶ای ــزود:  در س ــب اف مطل
کل درجشــنواره شــهیدرجایی اســتان کرمــان 
ــتگاه های  ــوع دس ــن در مجم ــرار گرفت ــن ق ضم
برتــر اســتان ،موفــق بــه دریافــت لــوح ســپاس 
ــوع  ــن موض ــه ای ــد، ک ــنواره ش ــس جش و تندی
ــن اداره کل  ــت ای ــرد مثب ــده عملک ــان دهن نش
بــوده  عمومــی  و  تخصصــی  درشــاخص های 

ــت. اس

سعادت جامعه در گرو 
ترویج فرهنگ اسالمی 

صیانت ازحقوق شهروندان 
در راه و شهرسازی جنوب 

خبر

برپایی 35 پایگاه 
جذب حامی در کرمان

برگزاری دوره آموزش کارشناسان 
توسعه ورزش مناطق روستایی

مسن ترین مددجوی زن زندان 
مرکزی کرمان آزاد شد

و  حسـینی«  »احسـان  طـرح 
برپایـی 35 پایـگاه جـذب حامـی 
در همایش شـیرخوارگان حسـینی 
ویـژه مـاه محـرم و صفـر توسـط 
کمیتـه امـداد امـام خمینـی )ره( اسـتان کرمان 
اجـرا می شـود. بـه گـزارش خبرگـزاری فـارس 
از کرمـان، حمیـد کریمیـان زاده معـاون توسـعه 
اسـتان  امـداد  کمیتـه  مردمـی  مشـارکت های 
کرمـان اظهـار داشـت: طرح احسـان حسـینی را 
به منظـور جمع آوری نـذورات مردمـی برای کمک 
بـه مددجویـان و نیازمنـدان اسـتان کرمـان اجـرا 
می  کند.وی بیان داشـت: خیـران نیکوکار کرمانی 
می تواننـد با شـماره گیری کـد 03۴#*88۷۷*، 
تمـاس بـا تلفن گویـای 09۶88۷۷ و یـا از طریق 
شماره حسـاب 220313۶105 بانـک تجـارت بـه 
نـام کمیتـه امـداد در ایـن طـرح مشـارکت کنند.

کریمیـان زاده ادامـه داد: در قالـب این طرح تمام 

دفاتـر کمیتـه امـداد در سراسـر اسـتان آمـاده 
دریافـت کمک هـا و نـذورات مردمی بـرای کمک 
بـه مددجویـان تحـت حمایـت و نیازمنـدان این 
قائم مقـام  روسـتایی  هستند.سـهراب  اسـتان 
کمیتـه امـداد امـام خمینـی )ره( اسـتان کرمان 
نیـز از برپایـی 35 پایـگاه ثابت جـذب حامی در 
همایش شـیرخوارگان حسـینی در استان کرمان 
خبـر داد و گفـت: 11 هـزار و ۷92 فرزنـد یتیـم و 
11 هـزار و 902 فرزنـد محسـنین تحـت حمایـت 
کمیته امداد اسـتان کرمان هسـتند.وی با اشـاره 
بـه اینکـه از ایـن تعـداد 2 هـزار و ۴80 نفـر فاقـد 
در  امیدواریـم  داشـت:  بیـان  هسـتند،  حامـی 
همایـش شـیرخوارگاه حسـینی امسـال کـه روز 
جمعـه هفتـه جـاری مصـادف بـا چهارمیـن روز 
از مـاه محـرم برگـزار می شـود بتوانیـم حامیـان 
بیشـتری برای ایتـام و فرزندان محسـنین فاقد 

حامـی جـذب کنیم.

بازآمـوزی  و  آمـوزش  دوره 
ورزش  توسـعه  کارشناسـان 
عشـایری  و  روسـتایی  مناطـق 
جوانـان  و  ورزش  کل  ادارات 
سراسـر کشـور، به میزبانـی کرمان برگـزار می 
شـود.دوره آمـوزش و بازآمـوزی کارشناسـان 
توسـعه ورزش مناطـق روسـتایی و عشـایری 
ادارات کل ورزش و جوانـان سراسـر کشـور، به 
میزبانـی کرمـان برگـزار مـی شـود.به گـزارش 
پایـگاه خبـری وزارت ورزش و جوانـان، ایـن 
دوره آموزشـی بـا هـدف ارتقـای کیفـی و کمی 
عشـایری،  و  روسـتایی  مناطـق  در  ورزش 
بررسـی راهکارهـا و شـرایط توسـعه فعالیـت 
بدنـی در بیـن جامعـه روسـتایی و عشـایری 
و  یکپارچـه  برنامه هـای هماهنـگ،  انجـام  و 
مسـتمر در راسـتای ارتقای سـطح سـالمتی و 

تندرسـتی روسـتائیان و عشـایر کشـور 21 تـا 
2۴ خردادماه برگزار می شـود.دکتر عبدالحمید 
توسـعه ورزش  و  احمـدی معـاون فرهنگـی 
همگانـی، نـوری تمیـز نماینده سـازمان برنامه 
و بودجـه، جعفـری رئیـس فدراسـیون ورزش 
هـای روسـتایی و بـازی هـای بومـی محلـی، 
حـوزه  در  کشـور  وزارت  نماینـده  کوچکیـان 
آسـیب های اجتماعـی و پالـوچ نائـب رییـس 
انجمـن علمی روسـتایی ایران از سـخنرانان و 
مهمانـان ویـژه ایـن دوره هستند.شـایان ذکـر 
اسـت در دوره آموزش و بازآموزی کارشناسـان 
توسـعه ورزش مناطـق روسـتایی و عشـایری 
ادارات کل ورزش و جوانـان سراسـر کشـور، 
برگـزاری مسـابقات و جشـنواره هـا و پایش و 
تجهیـز فضاهـای ورزشـی مورد بحـث و تبادل 

نظـر قـرار مـی گیرد.

مسـن ترین  آزادی  مراسـم 
مرکـزی  زنـدان  زن  مددجـوی 
کرمـان بـا حضـور حجت االسـالم 
فرهنگـی  اداره  رئیـس  نیک نـام 
و تربیتـی اداره کل زندان هـای اسـتان کرمـان، 
روشـان مدیـر زنـدان مرکـزی، افضلـی رئیس 
خّیریـن  از  جمعـی  و  زنـدان  فرهنگـی  اداره 
برگـزار شـد.به گـزارش روابـط عمومـی زنـدان 
مرکـزی کرمان:رئیـس اداره فرهنگـی اداره کل 
زندان هـای اسـتان کرمـان در ایـن مراسـم بـا 
اشـاره بـه جایـگاه زن در خانـواده گفـت: زندان 
محـل مناسـبی بـرای مـادران و زنـان نیسـت؛ 
آن هـا بایـد در کنـار اعضـای خانـواده باشـند و 
کسـی نمی توانـد جـای خالـی مـادر را در خانه 
داد:  ادامـه  نیک نـام  کند.حجت االسـالم   پـر 
هرچنـد زندانبانـی در کشـور ما اسـالمی اسـت 

و این جـا همـه ی امکانـات بـرای مددجویـان 
فراهم شـده اما زندان جای خوبی نیسـت.وی 
تصریـح کرد: انسـان بایـد در زنـدان و ندامتگاه 
از کـرده خـود پشـیمان شـود و بـه  گونـه ای 
رفتـار کنـد کـه پـس از آزادی دیگـر هیچ وقـت 
بـه زنـدان بازنگردد.نیک نـام بـا بیـان این کـه 
داشـتن ارتبـاط معنوی قـوی با خـدا و توکل به 
او سـبب می شود بسـیاری از مشکالت برطرف 
شـود، گفت: زنـدان می تواند یـک فرصت برای 
برقـراری ارتبـاط بهتـر بـا خداونـد و اهل بیـت 
علیهم السـالم باشـد.وی بـا بیان ایـن که زمینه 
برگـزاری برنامه های معنـوی و دعا و نیایش در 
مجموعـه زنـدان فراهـم اسـت، افزود: بـه خدا 
تـوکل کنید و سـعی کنیـد ارتباط خـود را با خدا 
بیشـتر کنیـد زیرا این مسـاله سـبب می شـود 

گشایشـی در زندگـی ایجـاد شـود.

سرپرسـت هیات باستان شناسـان آلمانی که در منطقه کرمان 
مشـغول کاوش اسـت، می گویـد: بـه وسـیله بررسـی اشـیاء 
می توانیـم بگوییـم کـه چـه ارتبـاط فرهنگـی و بین المللی بین 
مناطـق مختلـف باسـتانی در هزاره سـوم تا 2500 سـال پیش 
از میـالد مسـیح بیـن فرهنگ هـای مختلـف وجـود داشـت. 
می تـوان گفـت، این اشـیاء باسـتانی از جیرفت بـه دیگر نقاط 
بین النهریـن حتا سـوریه هم رفته اسـت . به گـزارش خبرنگار 
ایلنـا، پیتـر فالزنر اسـتاد باستان شناسـی از دانشـگاه توبینگن 
آلمـان و مرکز مطالعات خاورمیانه باسـتان اسـت. تخصص او 
در حـوزه مطالعات باستان شناسـی به خصوص در کشـورهای 
خـاور نزدیـک اسـت بنابرایـن او پروژه هایی  در عراق، سـوریه و 
ایـران داشـته اسـت. یکـی از پروژه هایی که فالزنـر با همکاری 
هیـات باستان شناسـان ایرانـی در دسـت دارد، مطالعه خطوط 
بازرگانـی و سـکونتگاه های فـالت مرکـزی و جنـوب ایـران در 
اوایل دوران برنز اسـت که طی آن به شـواهدی از وجود ارتباط 
مسـتقیم تجـاری بـا بیـن النهرین دسـت یافته انـد. از آنجا که 
نتایج این پروژه در ایران بسـیار مهم اسـت از این رو همکاری 
با مرکز تحقیقات باستان شناسـی ایران را در دسـت دارد.کاری 
کـه درحـال حاضـر او در ایـران انجـام می دهـد، همـکاری بـا 
هیات باستان شناسـی ایرانی اسـت که در کرمان فعالیت دارد. 
ایـن کار تحقیقاتـی در بخـش جنوبـی منطقـه جیرفـت انجام 
می شـود. هـدف از ایـن تحقیقـات نیـز بررسـی تاریـخ تمـدن 
جیرفـت اسـت و رابطـه بیـن تمـدن جیرفـت با منطقـه خلیج 
فـارس و همینطور منطقـه بین النهرین و بـرای اینکه بدانند که 
تمـدن جیرفـت چطـور ارتباطـی بـا سـایر فرهنگ ها داشـت و 
چگونه توسـعه یافت، این منطقه را مورد بررسـی قـرار داده اند. 
تاکنـون 5 فصـل کاوش در ایـن منطقـه انجـام شـده اسـت.

فالزنـر در این باره گفت: پنجمین فصل بررسـی های مشـترک 
باستان شناسـی حـوزه جیرفـت از هفتـه آخـر بهمن ماه سـال 
9۷ آغـاز شـد و تـا فروردیـن 98 ادامـه یافـت. این بررسـی ها 
کـه بـه مدت 2 ماه به طول انجامید، به بررسـی و شناسـایی و 
مستندسـازی تپه هـا، محوطه هـا و گورسـتان های تاریخی این 
حـوزه پرداخت.تیم پژوهشـگران آلمانی و ایرانـی در مطالعات 
اخیـر خـود در فـالت مرکـزی ایـران، موفـق بـه کشـف منابـع 
سـنگ دیوریـت diorite و گابـرو gabbro شـده اند کـه نمونه 
مشـابه آن در بسـیاری از تندیس هـا و مجسـمه های مـورد 
اسـتفاده در منطقـه تاریخـی بیـن النهریـن در حـدود ۴ هـزار 
سـال پیـش مشـاهده شـده بـود. ایـن سـنگ ها در منطقـه 
تاکنونـو تحقیقاتـی در مناطـق  کرمـان کشـف شـدند.فالزنر 
مختلـف ایـران از جملـه دشـت لـوت، دشـت رودبـار، دشـت 
کهنوج، دشـت ناریا انجام داده اسـت تا متوجه شـود اسـتقرار 
مردمـان باسـتان در این مناطـق چگونه بود. البتـه او به همراه 
هیـات باستان شناسـی آلمانی به مطالعات خود در پنج سـال 
آینـده تا گسـتره اسـتان کرمـان و سـواحل دریا ادامـه خواهند 
داد. در ادامـه گفتگـوی ایلنـا را بـا پیتـر فالزنـر  )سرپرسـت 
می خوانیـد. کرمـان(  در  کاوش  آلمانـی  باستان شناسـان 

سال هاسـت در حوزه هـای مختلـف خاورمیانـه بـه بررسـی و 
کاوش مشـغول هسـتید. بارهـا از جیرفـت بـه عنـوان یکی از 
مهم تریـن محوطه هـای باسـتانی یـاد کرده ایـد کـه در آن بـه 
بررسـی پرداخته ایـد. بـه نظر شـما جیرفت مهم تریـن محوطه 
باسـتانی ایـران بـه حسـاب می آید؟می کنـم، هرچنـد مناطـق 
مهـم زیـادی در ایـران وجـود دارنـد امـا بـه نظر مـن، جیرفت 
یکـی از مهم تریـن مناطقـی اسـت کـه بـرای باستان شناسـان 
اهمیـت دارد. ایـران کشـور بزرگـی اسـت و بـه لحـاظ مناطـق 

باسـتانی بسـیار غنـی اسـت. امـا مطمئنـا جیرفـت یکـی از 
مهم تریـن مناطـق اسـت چراکه می توانیم توسـعه تمـدن را در 
ایـن منطقه مشـاهده کنیم کـه آن را تمدن جیرفـت می نامیم. 
حـاال بر اسـاس تحقیقـات ما و نتایـج بررسـی هایمان متوجه 
شـدیم کـه این تمـدن در کـدام دوره توسـعه پیدا کرده اسـت. 
یعنـی ایـن تمـدن در هـزاره چهـارم پیـش از از میـالد و هـزاره 
سـوم و مناطق زیادی را پوشـش می داد.بر اسـاس یافته های 
پنجمین فصل بررسـی های باستان شناسـی جنـوب کرمان که 
بـا هـدف شناسـایی و بـا تکیـه بـر مطالعات اثـر مفـرغ حوزه 
جنـوب و چگونگی ارتباط آن با سـواحل خلیـج فارس و دریای 
عمـان و ارتباطـات فرا منطقـه ای در بین النهریـن )جنوب عراق 
امـروزی( انجـام پذیرفـت، بـه اهمیـت ایـن منطقـه بیـش از 
گذشـته پی بردیم.اسـتقرار جمعیتـی زیادی وجـود دارد که به 
یکدیگـر مرتبـط بودنـد و بـا خـارج از تمـدن خودشـان ارتبـاط 
داشـتند و همیـن دلیل اسـت که تمـدن جیرفت تا ایـن اندازه 
مهـم اسـت چراکـه بـا مناطق بیرونـی ارتبـاط داشـت و از این 

لحاظ تمـدن متفاوتی اسـت.

مهـر- رییـس کمیسـیون اقتصـادی مجلـس هـم در گفتگـو با 
مهـر اظهـار داشـت: یکـی از مشـکالت عمـده ای کـه در اسـتان 
کرمـان در مبحـث اقتصـادی روی مـی داد افـت شـدید قیمـت 
محصـوالت کشـاورزی و عـدم رعایـت الگـوی کشـت بـود کـه 
موجـب افزایش عرضه نسـبت بـه تقاضا، دالل بـازی و در نهایت 
مشـکالت متعدد در کشـاورزی جنوب کرمان می شد.محمدرضا 
پـور ابراهیمـی افـزود: یکـی از اقدامـات مناسـبی که در اسـتان 
کرمان انجام شـده اسـت تعییـن معین اقتصادی بـرای مناطق 
محـروم اسـت که در نهایت بـه ایجاد اتاق های فکـر و رفع موانع 
تولیـد در ایـن مناطـق بـر پایـه توانمندی های بومـی و منطقه ای 
منجـر شـد.وی تصریح کـرد: ایجـاد پنجره های جدیـد بازارهای 
مصـرف به خصـوص در کشـورهای همسـایه منجـر بـه بهبـود 
وضعیـت خریدوفـروش محصـوالت کشـاورزی شـده به همین 
دلیـل شـاهد افزایـش نـرخ برخـی از محصـوالت و در نهایـت 
افزایـش عرضه شـده اسـت و تعـادل بین عرضـه و تقاضا بهبود 
یافتـه اسـت.وی گفـت: در کنـار آزاد شـدن صـادرات محصوالت 
کشـاورزی به خصـوص مایحتاجـی کـه جـزو کاالهای اساسـی 

مـردم اسـت دولـت بایـد صـادرات را مدیریـت کنـد تـا در کنـار 
رونـق تولیـد، مصرف کننـدگان داخلـی نیـز با مشـکالت کمتری 

مواجه شـوند.
پـور ابراهیمـی گفـت: بایـد مراقبـت کـرد کـه گرانـی منجـر بـه 
کوچـک شـدن سـفره مـردم نشـود امـا از سـوی دیگـر بایـد از 

فرصـت صـادرات کاالهـای غیرنفتـی نیـز اسـتفاده کنیـم.
وی بـا اشـاره بـه مشـکالتی کـه تحریم هـا ایجـاد کـرده اسـت، 
گفـت: بایـد از قابلیت هـای اقتصـادی هـر منطقـه در راسـتای 
خلـق ثـروت و ایجـاد ارجحیت هـای اقتصـادی اسـتفاده کنیـم 
برداریم.پورابراهیمـی  گام  بـرای کشـور  ارزآوری  راسـتای  در  و 
بـا اشـاره بـه اینکـه بسـیاری از محصـوالت داخلـی هم اکنـون 
زمینـه صادراتـی پیداکرده انـد، گفـت: افزایـش نـرخ ارز در کنـار 
مشـکالتی کـه دارد موجـب شـده اسـت زمینـه بـرای صـادرات 
محصـوالت داخلـی افزایـش یابـد و از این فرصت بـرای کاهش 
صدمات نوسـانات ارز باید اسـتفاده شـود.رییس سـازمان جهاد 
کشـاورزی جنـوب کرمـان نیـز در گفتگـو بـا مهـر اظهار داشـت: 
امسـال شـاهد گـردش مالـی مطلـوب در بخـش کشـاورزی 
جنـوب کرمـان هسـتیم و تولید اکثـر محصـوالت افزایش یافته 
است.سـعید برخـوری با اشـاره به اقلیم مناسـب جنـوب کرمان 
افـزود: هم اکنـون هـزاران نفـر در شهرسـتان های جنـوب کرمان 
هم زمـان در حـال کاشـت، داشـت و برداشـت انـواع محصوالت 
هسـتند به طوری کـه در زمـان برداشـت یـک محصـول در مزارع 
مجـاور کار کاشـت محصـول دیگـر در حال انجام اسـت.به دلیل 
صـادرات در سـال جـاری شـاهد مـازاد محصـول و افـت قیمت 
نیسـتیموی بـا اشـاره بـه هماهنگی هـای صـورت گرفتـه گفـت: 
هیـچ مشـکلی در زمینـه حمل ونقل محصـوالت نیز وجـود ندارد 
و تقاضـای بازارهـای خارجی برای محصوالت ایرانی باالسـت به 

روابط تجاری ایران با بین النهرین 

در پنج هزار سال قبل 

افزایش تولید محصوالت کشاورزی 

صادرات محور در جنوب
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یکـی از قدیمـی تریـن و پرپیشـینه تریـن فعالیت های بشـری 
صنایـع دسـتی اسـت کـه بـه  موجـب برخـی از اسـناد و مـدارک 
تاریخـی، سـابقه پیدایـش آن بـه عصـر حجرمـی رسـد. حاصـل 
 کاوش هـای باسـتان شناسـان حکایت گـر آن اسـت کـه از آغـاز 
زندگـی بشـر بر روی زمین سـاخت ظـروف  وپاره ای ابـزار مصرفی 
دیگـر نظیـر نیـزه و خنجـر بـه عنـوان وسـیله شـکار یـا اسـباب 
دفـاع، از جنـس  سـنگ، آهـن، مـس و باالخـره پوسـت و پشـم 
و کـرک حیوانـات و همچنیـن الیـاف گیاهـی رواج یافتـه  اسـت. 
نخسـتین اجتماعات انسـانی با توجه به شـیوه معیشـت جوامع 
مبتنـی بـر شـکار و گـردآوری  خـوراک ذکـر کـرده  نـد. شـواهدی 
در دسـت اسـت کـه نشـان می دهـد صنایـع دسـتی از قدمتـی 
دوره  نخسـتین  اواخـر  در  برخوردارنـد.  سـال   12000 در  حـدود 
زندگـی اقتصـادی- اجتماعـی بشـر،  تغییراتـی در صنایع دسـت 
سـاز رخ داد. تحـول اجتماعـات بشـری و تغیـر شـیوه معیشـت 
انسـان ها به  کشـاورزی در مقایسـه با گذشـته پیشـرفت بسـیار 
قابـل مالحظـه ای در زدگـی انسـان بـه شـمار مـی  آیـد و رشـد 
چشـمگیر آن در ابزارهـای مربـوط بـه کشـاورزی مشـهود اسـت. 

در سـیر تحـول تاریخـی و تحـوالت فنـی و تغییـر و روش تولیـد، 
ظهـور انقـالب صنعتـی اروپا  بزرگتریـن رویداد تاریخی محسـوب 
مـی شـود زیـرا صنایـع و حرفـه هـای دسـتی بـه یکبـاره دچـار 
 چنـان تحـول و دگرگونـی عظیمی شـدکه بسـیاری از این صنایع 
نابـودی گذاشـت. بـه  صنعتـی  رو  انقـالب  درممالـک کانـون 

البتـه شـدت و ضعـف سیاسـت حمایتـی دولـت نسـبت بـه 
صنایـع دسـتی بسـتگی زیـادی بـه  درجـه توسـعه یافتگـی ، 
جمعیـت  افزایـش  مسـاله  موجـود،  دسـتی  صنایـع  اهمیـت 
بـه  دارد.  آن  نظائـر  و  درآمـد  منابـع  بیـکاری،  محدودیـت  و 

عنـوان مثـال در هندوسـتان کـه زندگـی بیـش از ده  میلیـون 
نفـر بسـته بـه صنایـع دسـتی و روسـتایی بـوده و ایـن رشـته 
فعالیـت بیـش از 1۴ درصـد درآمـد  ملـی را تامیـن مـی کنـد. 

حجـم تجـارت جهانی صنایع دسـتی 1۴ تـا1۴/5 میلیـارد دالر به 
سـال اسـت کـه از رقـم  مذکـور ۴ تـا ۴/5 میلیـارد دالر مربـوز بـه 
فـرش و بقیـه بـه دیگـر اقـالم صنایـع دسـتی اختصـاص دارد . 
 کشـور چین با 5 میلیارد دالر صادرات سـاالنه در راس کشـورهای 
صـادر کننـده صنایـع دسـتی قـرار  دارد. صـادرات صنایـع دسـتی 
صـادرات  سـهم  می دهـد  نشـان   13۷8 تـا  دوره 13۷3  طـی 
صنایـع  دسـتی از کل ایـن گروه در سـال 13۷3 حدود 3% اسـت. 

  )World  دسـتی صنایـع  جهانـی  شـورای  نیـز  سـال 19۶۴  از 
 ))craftscouncil)w.c.c   وابسـته بـه سـازمان تربیتـی، علمـی 
شـد.   تاسـیس  ژنـو  در  یونسـکو(  متحـد)  ملـل  فرهنگـی  و 

یـک کارشـناس صنایـع دسـتی به»کاغذوطن«گفـت:» صنایـع 
دسـتی نقـش مهمـی بـرای نیـروی انسـانی در امر تولیـددر نظر 

می گیـرد، چـرا کـه در  فراینـد تولید این مصنوعات دسـت انسـان 
دارای نقـش اساسـی اسـت.  از آن جـا کـه در فعالیت های مربوط 
بـه صنایع دسـتی نیـازی بـه کارشـناس خارجـی نیسـت  ومـواد 
اولیه مورد اسـتفاده معموال از مواد سـاده و در دسـترس تشـکیل 
می شـود کـه بـه  آسـانی و بـا بهـای نسـبتا ارزان قابـل تامیـن 
اسـت. «مهتاب سـپاهی افزود:»فعالیت هـای صنایـع دسـتی به 
دلیـل برخـورداری از ویژگی هـای تکنیکـی سـاده و بهره گیـری  از 
ابزارهـا و وسـایل تکنولوژیکی آسـان، بـه گونه ای اسـت که امکان 
پرداختـن بـه آن هـا در  جوامع شـهری و روسـتایی و عشـایری و 
بـه صـورت کارگاهـی ،خانگی و یا حتـی دوره گردی  و سـیار وجود 
دارد. صنایـع دسـتی بـه دلیـل برخـورداری از بـار فرهنگـی و دارا 
بـودن جنبه هـای هنری مـی  تواند عامـل ترویج عناصـر فرهنگی 
در نقـاط مختلـف کشـور و حتـی فراسـوی مرزها باشـد.«با همه 
ایـن تفاسـیر روز گذشـته هنرمنـدان صنایع دسـتی کار جیرفتـی 
کـه از سـوی فرمانـداری بـرای یـک نشسـت بـه مناسـبت روز 
صنایـع دسـتی دعوت شـده بودند پشـت درب بسـته فرمانداری 
اسـت. شـده  آنهـا  دلخـوری  باعـث  مسـاله  ایـن  ماندنـد کـه 

منشی فرماندار با لحن بدی ما را از البی فرمانداری 
بیرون کرد

الهـام عبدالهـی از هنرمنـدان جیرفتـی به»کاغذوطـن«در ایـن 
رابطـه گفت:»پریـروز یـک خانـم تمـاس گرفـت و گفـت فـردا 
سـاعت هشـت صبـح بـه فرمانـداری بیاییـد.«وی افـزود:» کار 
مهمـی در کرمـان داشـتم ولـی رفتنم را بـه تعویق انداختـم تا در 
ایـن نشسـت شـرکت کنـم. روز بعد طبـق دعوتی که کـرده بودند 
رأس سـاعت 8صبـح بـه فرمانـداری جیرفـت رفتـم و دقایقـی 
از ایـن سـاعت کـه گذشـت بـا دیگـر دوسـتان هنرمند بـه محل 
سـالن اجتماعـات کـه قـرار بـود جلسـه برگـزار شـود رفتیـم اما 
هیـچ خبـری نبود و با درب بسـته روبرو شـدیم ، بـا همان خانم 
کـه دعـوت کرده بـود تماس گرفتـم و گفتم ما همـه  فرمانداری 
هسـتیم چـرا کسـی نیسـت ایشـان هـم عذرخواهـی کردنـد و 
گفتند ببخشـید جلسـه کنسـل شـده ،گفتم االن سـاعت 8و ده 
دقیقـه اسـت و مـا آمدیم چرا به مـا خبر ندادید؟ گفتنـد ما االن 
در میـراث فرهنگـی نشسـته ایم و بـه هنرمنـدان بـا تلفـن اعالم 
می کنیـم کـه بـه فرمانـداری نرونـد  برخـی از هنرمنـدان هـم از 
نقاط دوری مثل سـاردو در مسـیر بودند که برگشتند.«وی اضافه 
کرد:»بـه سـمت اتـاق فرمانـدار رفتیـم و از آقای انصـاری رییس 
دفتر ایشـان پرسـیدم آقای فرماندار نیسـتند؟گفت رفتند کرمان 
جلسـه داشـتند وقتـی گفتیـم جـرا بـه مـا خبـر ندادنـد جلسـه 

تشـکیل نمی شـود بـا لحـن تند و بـدی به ما گفت خانم جلسـه 
شـما لغو شـده بفرمایید بیرون واینجا نایسـتید و از آن قسـمت 
البـی فرمانـداری می شـود گفت ما را بیـرون رانـد.« این هنرمند 
ادامـه داد:» نمی شـد طـوری برنامه ریـزی می کردنـد کـه ما هم 

وقتمـان هـدر نـرود و در ایـن هوای گرم بـه فرمانـداری نیاییم و 
یـا ایـن رفتـار بـد را انجـام نمی دادند؟حداقل کسـی را بـه نیابت 
از خودشـان می فرسـتادند حتی یک کارمند سـاده هم جلسـه را 
تشـکیل می داد یـا عذرخواهی می کـرد اینقدر به مـا برنمی خورد 

هنرمندان جیرفتی: مسوول دفتر فرماندار گفت جلسه کنسل شده و با بداخالقی خواست بیرون برویم
فرماندار: از رفتار همکارانم بی خبر هستم پیگیری می کنم

کام تلخ هنرمندان جیرفتی در روز صنایع دستی

هنرمنـدان در هـر کشـوری جزو سـرمایه های بی بدیـل آن منطقه به حسـاب می آیند. صنایع دسـتی هنری 
اسـت کـه از همـان عصر حجر رواج داشـته و می توان در بخش فرهنـگ و اقتصادو ...بـه آن تکیه کرد و فخر 
فروخت.دیروز  از هنرمندان این رشـته در جیرفت توسـط فرمانداری و میراث فرهنگی دعوت شـده بود تا در 
جلسـه  بزرگداشـت روز صنایع دسـتی شـرکت کنند اما هنرمندان این شـهر پشت درب بسـته ماندند و گویا 
مسـوول دفتـر فرمانـدار هم بـا بداخالقی آنهـارا از سـالن انتظار و یـا همان البی فرمانـداری بیـرون کرده که 

باعث دلخوری این قشـر از فرهیختگان شـهر جیرفت شـده اسـت. 

فرماندارجیرفـت می گوید:»شـب قبـل از برگزاری 
جلسـه حـدود سـاعت یـازده  از اسـتانداری بامن 
تمـاس گرفتنـد و گفتنـد فـردا بایـد بـرای یـک 
نشسـت بـه کرمـان بـروم چـون دیروقت بـود به 
کسـی خبر نـدادم ولی روز بعـد اول صبح موضوع 
را بـه دفتـرم اعـالم کـردم حتمـا در اعـالم کـردن 
موضـوع بـه هنرمنـدان سـهل انگاری کرده انـد.«

الهام پی پر
دبیر تحریریه/کاغذ  وطن
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روزنامه های دیروز

روزنامه پیام ما
بررسی کرد: با خوش خیالی ناشی از ترسالی مواجهیم.

سراسری

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

هیـات موضـوع قانـون تعیین تکلیـف وضعیت ثبتـی اراضی و سـاختمانهای 
فاقـد سـند رسـمی- آگهـی موضـوع مـاده3 قانـون و مـاده 13آئیـن نامـه 
قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی واراضـی و سـاختمانهای فاقدسـند رسـمی برابـررای 
شـماره139۷۶0319091000۶۴۶-9۷/11/۷هیات اول موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت 
ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی مسـتقردرواحد ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک 
شـهر عنبـر آبـاد تصرفـات مالکانـه بالمعـارض متقاضـی آقـای محمد قاعـدی فرزنـد رمضان  
بشـماره شناسـنامه 2صـادره ازمردهـک درششـدانگ یـک بـاب خانـه و باغچـه بـه مسـاحت 
1229/50متـر مربـع پـالک - فرعـی از۴12-اصلی مفروز و مجزی شـده از پـالک 5۴فرعی از 
۴12- اصلـی واقـع در مردهـک اراضـی پشـت تل خریـداری از مالک رسـمی دادشـاه قاعدی 
محرزگردیـده اسـت.لذا بـه منظـور اطالع عموم مراتـب دردو نوبت بـه فاصلـه 15روزآگهی می 
شـود در صورتـی کـه اشـخاص نسـبت بـه صـدور سـند مالکیـت متقاضـی اعتراضـی داشـته 
باشـند مـی تواننـد از تاریـخ انتشـاراولین آگهـی به مـدت دوماه اعتـراض خود را به ایـن اداره 
تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید، ظـرف مـدت یـک مـاه از تاریـخ تسـلیم اعتراض،دادخواسـت 
خـود را بـه مراجـع قضایی تقدیـم نمایند . بدیهی اسـت در صورت انقضای مـدت مذکوروعدم 
وصـول اعتـراض طبـق مقـررا ت سـند مالکیـت صـادر خواهدشـد ./م الـف:213۴-  تاریـخ 

انتشـار نوبـت اول:98/3/21– تاریـخ انتشـارنوبت دوم :98/0۴/10
مصیب حیدریان - رئیس ثبت اسناد امالک 

حصر وراثت 
احترامـا در خصـوص دادخواسـت تقدیمـی خواهـان محمـد ناروئـی بـه 
خواسـته حصروراثـت توضیـح داده شـادروان جنگـی جنگی نهـاد فرزند 
علـی بـه شـماره  ملـی 30300۷۴0۴8 در تاریـخ9۷/9/1 دراثـر سـرطان  

فـوت نمـوده ووارث حیـن فـوق عبارتنـد از :
1-منوچهر جنگی نهاد فرزند جنگی به ش م 53۶98322۷۷                   
2-حمید جنگی نهاد فرزند جنگی به ش م 53۶9832935                   
3-حسین جنگی نهاد فرزند جنگی به ش م 53۶0139۷5۷                   

۴-حسن جنگی نهاد فرزند جنگی به ش م 31۶1008۶93  
5-علیرضا جنگی نهاد فرزند جنگی به ش م 53۶0158581
۶- محمدجنگی نهاد فرزند جنگی به ش م 53۶02۴3910

۷-امیدرضا جنگی نهاد فرزند جنگی به ش م 53۶0310251

8-سمیرا جنگی نهاد فرزند جنگی به ش م 31۶099200۴
بـه ش م 31۶11۴1۷09- 10-عالیـه  جنگـی  نهـاد فرزنـد جنگـی  9-مرضیـه جنگـی 
فرزنـد  نهـاد  جنگـی  -11-هانیـه   53۶00۶2398 م  ش  بـه  جنگـی  فرزنـد  نهـاد 
جنگـی بـه ش م 53۶02055۶3-12-افسـانه جنگـی نهـاد فرزنـد جنگـی بـه ش م 
53۶0۴0098۶-13-ریحانـه جنگـی نهـاد فرزنـد جنگی بـه ش م 53۶050۷13)فرزندان 
متوفـی (1۴-فاطمـه خـرم نیـا فرزند درگـوش بـه ش م 53۶9832110)همسـر متوفی 
(15- مهدیـه رئیسـی کوهشـاهی فرزنـد محمـد بـه ش م 53۶983139۴ )همسـر 

متوفـی (
لـذا مراتـب یـک نوبـت در روزنامـه کثیـر االنتشـار محلـی آگهـی میشـود چنانچه کسـی 
اعتـراض دارد یـا وصیـت نامـه ازمتوفـی نـزد اشـخاص باشـد یـک مـاه از نشـر آگهی به 

دادگاه تقدیـم دارد واال گواهـی صـادر خواهـد شـد – 
رئیس شوراحل اختالف –م الف :605 

آگهی حصر وراثت
آقای درویش طاهری کندر  فرزند سـیاه دارای شناسـنامه ۶089۷۷238۷بشـرح دادخواسـت 
شـماره ------ مورخ 98/3/19 توضیح داده شـادروان حسـن طاهری کندر فرزند درویش 
بشناسـنامه۶089935۷۶1در تاریـخ1398/02/01در شـهرمنوجان فـوت شـده و وراثـت منحصر 

حیـن الفوت وی عبارتند/ عبارتسـت از: 
1-درویش طاهری کندر فرزند سیاه ت ت :1331/1/1ش م:۶089۷۷338۷)پدر متوفی (

2-خدیجه طاهری کندر فرزند ابراهیم  ت ت :1335/11/20ش م :181930۷۷2۷)مادر متوفی (
لـذا مراتـب یـک نوبـت در روزنامـه هـای کثیـر االنتشـار محلی آگهـی می شـود چنانچه کسـی اعتـراض دارد یا 
وصیـت نامـه ای از متوفـی نـزد اشـخاصی باشـد ظـرف مـدت یـک مـاه از نشـر آگهی به شـورای حـل اختالف 
تقدیـم دارد و اال گواهـی صـادر خواهـد شـد و وصیت نامه ای جز رسـمی و سـری کـه بعد از این موعد ابراز شـود 

از درجـه اعتبـار سـاقط اسـت. م الف :10
دفتر شورای حل اختالف شماره اول  شهرستان منوجان  

حصر وراثت –رودبار جنوب 
بـا تـو هادی سـابقی نژاد بـه ش م 53۶0۴۷0۶10جه به دادخواسـت روزی حقیقی نژاد 
بـه شـماره ملـی 31۶0۶۴۴5۶1بـه طرفیـت ورثه مرحوم عباس سـابقی به شـماره ملی 
53۶9۴9۴۴3۶ به خواسـته حصر وراثت خواهشـمند اسـت ورثه مرحوم در یک نوبت 
روزنامـه چـاپ شـود کـه چنانچـه ورثـه ای دیگر یا وصیت نامه ای در دسـت کسـی باشـد به این شـورا 

مراجعـه نمائیـد ودر غیر اینصـورت گواهی حصـر وراثت صادر خواهد شـد .ورثه :
1-روزی حقیقی نژاد به ش م 31۶0۶۴۴5۶1)همسر متوفی (

2-هادی سابقی نژاد به ش م 53۶0۴۷0۶10
3-مهدی سابقی نژاد به ش م 53۶03۷0۶02
۴-سانازسابقی نژاد به ش م 53۶050۴۷22

5-میالد سابقی نژاد به ش م 53۶0۴38۷۶2
۶-الناز سابقی نژاد به ش م 53۶050۴۷1۴

۷-زینب سابقی نژاد به ش م 53۶03۷0599
8-امین سابقی نژاد به ش م 53۶03۷0۶29)فرزندان متوفی (

شورای حل اختالف جازموریان –م الف :608

اگهی مزایده مال غیر منقول )نوبت اول(
دایـره مزایـده اجـرای احـکام حقوقـی دادگسـتری کرمـان در نظـر دارد 
درخصـوص پرونـده کالسـه 9۷0۴۶۷ دایـره تقسـیط نیابـت  شـش دانـگ 
پـالک ثبتـی بـه شـماره ۴ فرعـی از 3891 اصلـی بخـش 2 کرمـان متعلـق 
بـه آقـای علیرضـا هامونـی بـا مشـخصات زیـر را از طریـق مزایـده بفـروش برسـاند: آدرس 
ملـک:1- کرمان-ضلـع جنوبـی خیابـان شـریعتی-مجاور بانک ملت - فروشـگاه فـرش دانیال

2- مشخصات ثبتی ملک: پالک ثبتی به شماره ۴ فرعی از 3891 اصلی بخش 2 کرمان
3- وضعیـت ملـک بدیـن شـرح اسـت:ملک مـورد نظر بصـورت عرصـه تجاری بمسـاحت 
3۷2مترمربـع، کل عرصـه دارای اعیانـی بـا سـتونهای فلزی، سـقف تیر آهن وسـقف کاذب، 

کـف هـا سـرامیک، دارای اشـتراک آب وبرق
بـا توجـه بـه توضیحات فوق جمع ارزش ریالی شـش دانگ ملـک 5۶/358/000/000 
ریـال )پنجـاه و شـش میلیاردوسـیصد و پنجـاه و هشـت میلیـون ریـال( کـه توسـط 
روز  در  مزایـده  جلسـه  اسـت.  گردیـده  ارزیابـی  دادگسـتری  رسـمی  کارشـناس 
اتـاق مزایـده هـای  چهارشـنبه مورخـه1398/0۴/1۶راس سـاعت 9صبـح در محـل 
دادگسـتری کرمـان و بـا حضـور نماینـده محتـرم دادسـرابرگزار مـی گردد.طالبیـن 
شـرکت در مزایـده مـی تواننـد تـا 5 روز قبـل از مزایـده از ملـک مذکـور بازدیـد و در 
صـورت تمایـل بـه شـرکت در مزایـده بایسـتی ده درصـد قیمـت کارشناسـی بمبلـغ 
5/۶35/800/000  ریـال بـا شناسـه واریز 9535۴8100۷59012۴1 به حسـاب شـماره 
21۷1293951000سـپرده دادگسـتری نـزد بانـک ملـی واریـز و بـه همـراه درخواسـت 
کتبـی خـود در پاکـت در بسـته و تـا قبـل از سـاعت برگـزاری مزایـده تحویـل نمایند. 
بـه عنـوان برنـده مزایـده شـناخته مـی شـود کـه قیمـت  بدیهـی اسـت شـخصی 
باالتـری داده باشـد. در صـورت انصـراف برنـده مزایـده 10% مبلـغ پیشـنهادی بـه نفع 
دولـت ضبـط خواهـد شـد. در ضمـن دایـره اجـرا هیـچ گونـه مسـئولیتی در قبـال 
معامـالت معـارض و یـا سـند رسـمی نخواهـد داشـت .برنـده مزایـده بایسـتی بـه 
منظـور جلوگیـری از سوءاسـتفاده و لـو رفتـن پیشـنهادات اعالمـی بـه جهـت لـزوم 
ارائـه شناسـه واریـز بانکـی نسـبت بـه واریز مابـه التفـاوت مبلغ کارشناسـی تـا مبلغ 

پیشـنهادی در روز مزایـده اقـدام نماینـد.م الـف 1۶2
دادورز مزایدهای اجرای احکام حقوقی دادگستری کرمان-شیروانی

آگهی مزایده اموال غیر منقول )اسناد رهنی( 
پـالک  ششـدانگ  فـوق  کالسـه  اجرایـی   پرونـده  موجـب   بـه 
3۴59فرعـی از 2 اصلـی بخـش ۴۶ کرمـان بنـام آقـای هوشـنگ 
شـماره  رهنـی  سـند  طبـق  اسـت،  شـده  صـادر  و  ثبـت  حیـدری 
10۶8۶۶  دفتـر خانـه ۶ بندرعبـاس در قبـال مبلـغ ۴۴۶۴000000 چهـار میلیـارد و 
چهـار صـد و شـصت و چهـار میلیون ریـال در رهن بانـک اقتصاد نویـن بندرعباس 
قـرار گرفتـه و طبـق نظـر هیئت کارشـناس رسـمی بـه مبلـغ 28920800000بیسـت 
و هشـت میلیـارد و نهصـد و بیسـت میلیـون و هشـتصد هـزار ریـال ارزیابی شـده 
و پـالک فـوق داراي :عرصـه 33۶ متـر کاربـری تجـاری ،زیـر زمیـن 33۶متـر دو 
واحـد مسـکونی وانبـا رهمکـف 33۶متـر ۴بـاب مغـازه نیـم طبقـه 1۶3/35 متـر 
مربـع دو واحـد مسـکونی ، طبقـه اول ۴15 متـر مربـع  امتیـازات پروانه ۴سـتون  
انشـعابات آب و بـرق و فاضـالب ۷انشـعاب بـرق مسـکونی ویـک انشـعاب بـرق 
تجـاری و اب وفاضـالب کـه برابر گـزارش مامور اجـرا در تصرف بدهکار می باشـد، 
پـالک فـوق از سـاعت  9 الـی 12 روز سـه شـنبه مـورخ98/0۴/18 در اداره ثبـت 
اسـناد و امـالک کهنـوج  واقـع در بلـوار شـاهد )قلعـه گنـج ( از طریـق مزایـده بـه 
فـروش می رسـد مزایـده  از مبلغ 28920800000بیسـت و هشـت میلیـارد و نهصد 
و بیسـت میلیـون و هشـتصد هـزار ریـال شـروع و بـه باالتریـن قیمت پیشـنهادی 
نقـدا فروختـه مـی شـود. الزم به ذکـر اسـت پرداخت بدهـی های مربـوط به آب، 
بـرق، گاز اعـم از حـق انشـعاب و یـا حـق اشـتراک  و مصـرف در صورتـی کـه مورد 
مزایـده و دارای آنهـا باشـد و نیـز بدهی هـای مالیاتی و عوارض شـهرداری و غیره 
تـا تاریـخ مزایـده اعـم از اینکـه رقـم قطعـی  آن معلـوم شـده یا نشـده باشـد  به 
عهـده برنـده مزایـده اسـت و نیـز در صـورت وجـود مـازاد، وجـوه پرداختـی بابـت 
هزینـه هـای  فـوق از محـل مـازاد بـه برنـده مزایـده مسـترد خواهـد شـد و نیـم 
عشـر وحـق مزایـده نقـدا وصـول مـی گـردد ضمنـا  چنانچـه روز مزایـده تعطیـل 
رسـمی گـردد مزایـده روز اداری بعـد از تعطیلـی در همـان سـاعت و مـكان مقـرر 

برگـزار خواهد شـد م.الـف :19۷9
مسئول واحد اجرای اسناد رسمی کهنوج  - اصغر نارویی

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

هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیف وضعیـت ثبتـی اراضی و سـاختمانهای 
نامـه  مـاده 13آئیـن  و  قانـون  مـاده3  فاقـد سـند رسـمی-آگهی موضـوع 
قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی واراضـی و سـاختمانهای فاقدسـند رسـمی برابـررای 
شـماره139۷۶0319091000۶3۴-9۷/11/۷هیات اول موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت 
ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی مسـتقردرواحد ثبتـی حـوزه ثبت ملک شـهر 
عنبـر آبـاد تصرفـات مالکانـه بالمعـارض متقاضی آقای مهـدی علی توکلـی فرزند رضا بشـماره 
شناسـنامه 3۶3صـادره ازعنبـر ابـاد درششـدانگ یـک بـاب خانـه مشـتمل برطبقـه فوقانی  به 
مسـاحت 188/25متـر مربـع پـالک - فرعـی از۴۶-اصلـی مفـروز و مجـزی شـده از پـالک 
۴۶ - اصلـی قطعـه یـک بخـش ۴5کرمـان واقـع دراراضـی عنبرابـاد شـهرک نارنـج  خریداری 
از مالـک رسـمی کشـت وصنعـت  محرزگردیـده اسـت.لذا بـه منظور اطـالع عموم مراتـب دردو 
نوبـت بـه فاصلـه 15روزآگهـی می شـود در صورتی که اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیت 
متقاضـی اعتراضـی داشـته باشـند مـی تواننـد از تاریـخ انتشـاراولین آگهـی بـه مـدت دومـاه 
اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید، ظـرف مـدت یـک مـاه از تاریـخ 
تسـلیم اعتراض،دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضایی تقدیـم نمایند . بدیهی اسـت در صورت 
انقضـای مـدت مذکوروعـدم وصول اعتـراض طبق مقررا ت سـند مالکیت صادر خواهدشـد ./م 

الـف:2132- تاریـخ انتشـار نوبـت اول:98/3/21– تاریـخ انتشـارنوبت دوم :98/0۴/10
 مصیب حیدریان - رئیس ثبت اسناد امالک 

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

هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای 
نامـه  13آئیـن  مـاده  و  قانـون  مـاده3  موضـوع  آگهـی  رسـمی-  سـند  فاقـد 
برابـررای  ثبتـی واراضـی و سـاختمانهای فاقدسـند رسـمی  قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت 
شـماره139۷۶0319091000۶3۷-9۷/11/۷هیات اول موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت 
ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی مسـتقردرواحد ثبتـی حـوزه ثبـت ملک شـهر 
عنبـر آبـاد تصرفـات مالکانـه بالمعـارض متقاضـی آقـای علـی علـی توکلـی فرزند رضا بشـماره 
شناسـنامه ۶0۶01008۷2صـادره ازعنبـر ابـاد درششـدانگ یـک بـاب خانـه مشـتمل بـر طبقـه 
فوقانـی  بـه مسـاحت 193متـر مربع پالک - فرعـی از۴۶-اصلی مفروز و مجزی شـده از پالک 
۴۶- اصلـی قطعـه یـک بخـش ۴5کرمـان واقـع دراراضـی عنبر ابـاد شـهرک نارنـج  خریداری 
از مالـک رسـمی شـرکت کشـت وصنعـت محرزگردیده اسـت.لذا به منظـور اطالع عمـوم مراتب 
دردو نوبـت بـه فاصلـه 15روزآگهـی مـی شـود در صورتـی کـه اشـخاص نسـبت بـه صدور سـند 
مالکیـت متقاضـی اعتراضـی داشـته باشـند مـی تواننـد از تاریـخ انتشـاراولین آگهـی بـه مدت 
دومـاه اعتـراض خـود را بـه این اداره تسـلیم و پس از اخذ رسـید، ظرف مدت یک مـاه از تاریخ 
تسـلیم اعتراض،دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضایی تقدیـم نمایند . بدیهی اسـت در صورت 
انقضـای مـدت مذکوروعـدم وصـول اعتـراض طبـق مقـررا ت سـند مالکیـت صـادر خواهدشـد 

./م الـف:2130-   تاریـخ انتشـار نوبـت اول:98/3/21– تاریـخ انتشـارنوبت دوم :98/0۴/10
مصیب حیدریان - رئیس ثبت اسناد امالک

آگهی ابالغ وقت رسیدگی 
ملـی  بـه شـماره  فرزنـد محمـد  متهـم حسـن صالحـی  بـه  وقـت رسـیدگی  ابـالغ  آگهـی 
5۷595۷۴930ومتولـد 13۴8/0۶/05دایـر بـر تـرک نفقه وعدم ثبـت واقعه ازدواج کـه در پرونده 
بـه کالسـه 9۷09983891300291شـعبه دوم دادیـاری منوجـان ثبـت کـه مهلت حضـور متهم در 
شـعبه دوم دادیـاری منوجـان ظـرف یـک مـاه از تاریـخ نشـر اگهی تعییـن گردیده اسـت لـذا مراتـب در یکی از 
روزنامـه ی کثیـر االنتشـار سراسـری درج تا قانون آئین دادسـی کیفری اتخـاذ 1۷۴نامبـرده در موعد مقرر جهت 

رسـیدگی حاضـر ودر غیـر اینصـورت وفـق مـاده تصمیـم اتخاذ مـی گردد.

هادی لطفی مهروئیه –دادیار شعبه دوم دادسرای منوجان

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

هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای 
نامـه  13آئیـن  مـاده  و  قانـون  مـاده3  موضـوع  رسـمی-آگهی  سـند  فاقـد 
قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی واراضـی و سـاختمانهای فاقدسـند رسـمی برابـررای 
شـماره139۷۶03190910009۴2-9۷/12/20هیات اول موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت 
ثبتی اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی مسـتقردرواحد ثبتی حوزه ثبت ملک شـهر عنبر 
آبـاد تصرفـات مالکانـه بالمعـارض متقاضی آقـای خانم مژده جهـان بینی فرزند محمدبشـماره 
شناسـنامه ۶202صـادره ازجیرفـت بـا کـد ملـی 3031۷9۴338 درششـدانگ یک بـاب خانه به 
مسـاحت ۴05/30متـر مربـع پـالک - فرعـی از۴9-اصلی مفـروز و مجزی شـده از پالک ۴9- 
اصلـی قطعـه یـک بخـش ۴5کرمـان واقـع در عنبـر ابـاد اراضـی محمـد ابـاد بـی بـی شـهری 
خریـداری از مالـک رسـمی محمود کنـت  محرزگردیده اسـت.لذا به منظور اطـالع عموم مراتب 
دردو نوبـت بـه فاصلـه 15روزآگهـی مـی شـود در صورتـی کـه اشـخاص نسـبت بـه صدور سـند 
مالکیـت متقاضـی اعتراضـی داشـته باشـند مـی تواننـد از تاریـخ انتشـاراولین آگهـی بـه مدت 
دومـاه اعتـراض خـود را بـه این اداره تسـلیم و پس از اخذ رسـید، ظرف مدت یک مـاه از تاریخ 
تسـلیم اعتراض،دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضایی تقدیـم نمایند . بدیهی اسـت در صورت 
انقضـای مـدت مذکوروعـدم وصول اعتـراض طبق مقررا ت سـند مالکیت صادر خواهدشـد ./م 

الـف:21۴0-  تاریـخ انتشـار نوبـت اول:98/3/21– تاریـخ انتشـارنوبت دوم :98/0۴/10
مصیب حیدریان - رئیس ثبت اسناد امالک

بی برقی یک ماهه در روستای گلوییه جیرفت
مـردم روسـتای گلوییه جیرفـت یکماه اسـت در تاریکی 
زندگـی مـی کننـد. سـید محمـد رضـوی ،مدیـر روابـط 
پیگیـری  در  جنـوب کرمـان  منطقـه ای  بـرق  عمومـی 
خبرنـگار گـروه اسـتان هـای باشـگاه خبرنـگاران جوان 
از کرمـان ،  گفـت، روسـتای گلوییه جیرفـت درمحدوده 
اسـفندقه قـرار دارد و دارای 9 خانـوار است.سـید محمد 
رضـوی افـزود: ازایـن تعـداد 5 خانـوار آن فاقـد مجوز و 
کنتـور بـرق و ۴ خانـوار دارای کنتـور هسـتند.وی بیـان 
داشـت: خانوار هـای فاقـد کنتـور از منـازل دارای مجـوز 
بـرق کشـی کـرده بودنـد و به صـورت غیـر مجـاز از برق 
اسـتفاده مـی کردنـد کـه به دلیـل افزایش مصـرف برق 
و نپرداختـن هزینـه مصرفی از سـوی خانوار هـا ناچار به 
قطـع برق شـده ایم.مدیـر روابط عمومی بـرق منطقه ای 

جنـوب کرمـان گفـت:از طریق بخشـداری منطقـه نیز به 
مـردم روسـتا اطـالع رسـانی شـده و مهلت سـه روزه ای 
هـم بـرای ایـن سـاکنین در نظـر گرفتـه و تعیین شـده 
اسـت، امـا متاسـفانه تا کنـون هیـچ گونه مراجعـه ای از 
سـوی مـردم بـرای ایـن موضـوع و پرداخـت بدهـی و 
وصـل بـرق نداشـته ایـم.وی بیـان داشـت:اکنون هیـچ 
روسـتای زیـر ده خانـوار در اسـتان و در محـدوده بـرق 
منطقـه ای جنـوب نداریـم که برق رسـانی نشـده باشـد.

رضـوی بیـان داشـت:این روسـتا نیـز جزء روسـتا هایی 
اسـت کـه از قدیـم بـرق رسـانی شـده بود.

روسـتای گلوییه جیرفت دربخش اسـفندقه واقع شـده 
اسـت و اکنـون مدت یکماه اسـت که برق نـدارد و مردم 

این روسـتا در خاموشـی مطلق به سـر می برند. 

آگهی تغییرات آگهی تغییرات

 آگهی تغییرات

ــه  ــاری ب ــر تج ــه غی ــا موسس ــان بوتی ــد کیه ــری نوی ــی هن ــه فرهنگ ــرات موسس ــی تغیی آگه
ــه اســتناد صورتجلســه هیئــت موســس مــورخ  شــماره ثبــت 999 و شناســه ملــی 10۶301۶۷92۷ ب
0۷/02/1398 منضــم بــه نامــه شــماره 3809/98/11 مــورخ98/2/30 اداره کل فرهنــگ وارشــاد 
ــا پرداخــت 5000000  اســالمی کرمــان الف-آقــای مهــدی خداپرســت بشــماره ملــی 2992580503 ب
ریــال بــه عضویــت موسســه پذیرفتــه شــد. ب-ســرمایه موسســه از مبلــغ 10000000 ریــال بــه مبلــغ 
15000000ریــال افزایــش یافــت . اســامی شــرکاء پــس از افزایــش ســرمایه بشــرح ذیــل مــی باشــد : 
آقــای ســیاوش خواجــه یــی دارای مبلــغ ۴500000 ریــال ســهم الشــرکه خانــم افســانه توحیــدی دارای 
مبلــغ 1000000 ریــال ســهم الشــرکه آقــای محســن راد دارای مبلــغ ۴500000 ریــال ســهم الشــرکه آقــای 
مهــدی خداپرســت دارای مبلــغ 5000000 ریــال ســهم الشــرکه اداره کل ثبــت اســناد و امــالک اســتان 

کرمــان اداره ثبــت شــرکت هــا و موسســات غیرتجــاری کرمــان

آگهی تغییرات شـرکت راه دان بتن کرمان شرکت 
سـهامی خـاص بـه شـماره ثبـت ۷99۷ و شناسـه 

ملـی 10۶30139۴00 به اسـتناد صورتجلسـه مجمع عمومی 
فـوق العـاده مورخ 05/11/139۷ : - محل شـرکت به آدرس 
اسـتان کرمـان ، شهرسـتان کرمـان ، بخش مرکزی ، شـهر 
کرمـان، بلـوار جهـاد ، کوچه جهاد ۶2 ، بلوار جهـاد ، پالک 0 ، 
طبقـه همکف کدپسـتی ۷۶19۷5۷153 تغییر یافت و ماده 
مربوطه اساسـنامه به شـرح فوق اصالح می گردد. اداره کل 
ثبت اسـناد و امالک اسـتان کرمان اداره ثبت شـرکت ها و 

موسسـات غیرتجاری کرمان 

آگهــی تغییــرات موسســه فرهنگــی هنــری نویــد کیهــان بوتیــا موسســه غیــر تجــاری بــه شــماره 
ثبــت 999 و شناســه ملــی 10۶301۶۷92۷ بــه اســتناد صورتجلســه هیئــت موســس مــورخ1398/02/09 

منضــم بــه نامــه شــماره 3809/98/11 مــورخ 30/2/98 اداره کل فرهنــگ و ارشــاد اســالمی کرمــان الــف- 
خانــم ویــدا نارویــی بشــماره ملــی 299229۴30۶ بــا پرداخــت مبلــغ 5000000 ریــال بــه عضویــت موسســه 
پذیرفتــه شــده ب-ســرمایه موسســه از مبلــغ 15000000 ریــال بــه 20000000ریــال افزایــش یافــت اســامی 
شــرکاء پــس از افزایــش ســرمایه بشــرح ذیــل مــی باشــد : آقــای ســیاوش خواجــه یــی دارای مبلــغ 
۴500000 ریــال ســهم الشــرکه خانــم افســانه توحیــدی دارای مبلــغ 1000000 ریــال ســهم الشــرکه آقــای 
محســن راد دارای مبلــغ ۴500000 ریــال ســهم الشــرکه آقــای مهــدی خداپرســت دارای مبلــغ 5000000 ریال 
ســهم الشــرکه خانــم ویــدا نارویــی دارای مبلــغ 5000000 ریــال ســهم الشــرکه اداره کل ثبت اســناد و امالک 

اســتان کرمــان اداره ثبــت شــرکت هــا و موسســات غیرتجــاری کرمــان
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مسن ترین مددجوی زن زندان 
مرکزی کرمان آزاد شد

انعقاد تفاهم نامه با بسيج ادارات 
توسط شركت توزيع نيروی برق

اختصاص سهمیه فوق العاده کاغذ 
به مطبوعات کرمان

و این جـا همـه ی امکانـات بـرای مددجویـان 
فراهم شـده اما زندان جای خوبی نیسـت.وی 
تصریـح کرد: انسـان بایـد در زنـدان و ندامتگاه 
از کـرده خـود پشـیمان شـود و بـه  گونـه ای 
رفتـار کنـد کـه پـس از آزادی دیگـر هیچ وقـت 
بـه زنـدان بازنگردد.نیک نـام بـا بیـان این کـه 
داشـتن ارتبـاط معنوی قـوی با خـدا و توکل به 
او سـبب می شود بسـیاری از مشکالت برطرف 
شـود، گفت: زنـدان می تواند یـک فرصت برای 
برقـراری ارتبـاط بهتـر بـا خداونـد و اهل بیـت 
علیهم السـالم باشـد.وی بـا بیان ایـن که زمینه 
برگـزاری برنامه های معنـوی و دعا و نیایش در 
مجموعـه زنـدان فراهـم اسـت، افزود: بـه خدا 
تـوکل کنید و سـعی کنیـد ارتباط خـود را با خدا 
بیشـتر کنیـد زیرا این مسـاله سـبب می شـود 

گشایشـی در زندگـی ایجـاد شـود.

بـه گـزارش پايـگاه خبـري توانير 
بـه نقـل از روابط عمومي شـركت 
توزيـع نيروی برق جنوب اسـتان 
كرمـان، ايـن مراسـم خـرداد ماه 
سـال جـاری بـا حضور فرمانـده بسـيج ادارات، 
مديـر عامـل شـركت توزيع نيروي بـرق جنوب 
خدمـات  و  فـروش  معـاون  اسـتان كرمـان، 
مشـتركان برگزار شد.مديرعامل شـركت توزيع 
نيـروي بـرق جنـوب اسـتان كرمـان در ابتداي 
سـخنان خـود بـا اشـاره به اينكـه انتظـار داريم 
مـردم بـه ارزش واقعـي بـرق پـي ببرنـد، بيان 
كـرد: هـدف مـا از صرفـه جويي به معنـاي كم 
مصـرف كردن نيسـت بلكـه به معناي درسـت 
مصـرف كردن مي باشـد كه متاسـفانه مـا وارد 
مقولـه بدمصرفـی شـده ايـم و بايسـتي مردم 
بداننـد  ببرنـد و  بـرق پـی  ارزش واقعـي  بـه 

هرمشـترك بـا مصـرف بـرق تـا چـه ميـزان 
آلودگـی هـوا و تخريـب محيـط زيسـت  بـر 
تاثيـر گـذار اسـت.مهدوی نيا ضمـن تشـكر از 
سـرهنگ جاللـي بـرای همكاری خوب بسـيج 
ادارات بـا ايـن شـركت، اظهار كرد: تاثير بسـيج 
در فرهنگ سـازی مصـرف بهينـه بـرق كامـال 
مشـهود اسـت.وی با تاكيـد بر لـزوم همكاري 
و تعامـل شـركت بـا مجموعـه بسـيج ادارات و 
محـالت و مسـاجد بيان كـرد: بسـيج می تواند 
از طريـق مسـاجد و محـالت فرهنگ سـازی 

مصـرف  بهينـه بـرق را انجـام دهـد.
وی بـا اشـاره به اهميـت خاص رعايـت الگوي 
مصـرف در بخش ادارات تصريح كرد: دسـتگاه 
هاي اجرايي بايسـتي الگوي خوبي براي سـاير 
مشـتركان باشـند و در فرهنگ سـازی مصرف 

بهينه بـرق پيش قدم شـوند.

نشسـت مشـترک نماینده مردم 
کرمـان و راور در مجلـس با وزیر 
فرهنـگ و ارشـاد اسـالمی و بـا 
هنرمنـدان  خانـه  مدیـر  حضـور 
اسـتان کرمـان، مدیر خانـه مطبوعـات کرمان 
و  چاپخانـه داران کرمـان  اتحادیـه  رییـس  و 
معاونـان وزیر فرهنـگ برگزار شـد. به گزارش 
روابـط عمومی دفتـر ارتباطات مردمی نماینده 
شـورای  مجلـس  در  راور  و  کرمـان  مـردم 
اسـالمی، نشسـت مشـترک دکتـر محمدرضا 
ارشـاد  و  فرهنـگ  وزیـر  بـا  پورابراهیمـی 
هنرمنـدان  خانـه  مدیـر  بـا حضـور  اسـالمی 
اسـتان کرمـان، مدیر خانـه مطبوعـات کرمان 
و رییـس اتحادیـه چاپخانـه داران کرمـان و 
دکتـر  شـد.  برگـزار  فرهنـگ  وزیـر  معاونـان 
پورابراهیمـی در ایـن جلسـه بـه لـزوم توجـه 

خانـه  تشـکیالت جدیـد  بـه  و جـدی  ویـژه 
هنرمنـدان کـه در کرمـان بـه صـورت پایلـوت 
ایجاد شـده اشـاره کـرد و گفت: الزم اسـت تا 
ایـن خانه مـورد توجه قرار گیرنـد و در صورتی 
کـه کارکردهـای مثبتی بـرای آن فراهم شـود 
مـی توانـد در کشـور هـم توسـعه پیـدا کنـد. 
در  مجلـس  اقتصـادی  کمیسـیون  رییـس 
ارتبـاط بـا خانـه هنرمنـدان کرمـان، تشـکیل 
شـهرکی فرهنگـی هنـری ویـژه هنرمنـدان با 
سـرمایه گـذاری بخـش خصوصـی در بحـث 
ایجـاد  جملـه  از  هنـری  زیرسـاخت های 
پیشـنهاد  را  موسـیقی  و  تیاتـر  سـالن های 
و  فرهنگـی  هنـری  شـهرک  افـزود:  داد.وی 
ورزشـی کـه بتوانـد با سـرمایه گـذاری بخش 
خصوصـی، درآمـد و اشـتغال ایجـاد کـرده و 

هنرمنـدان هـم در آن سـهامدار باشـند.

مـردم اسـت دولـت بایـد صـادرات را مدیریـت کنـد تـا در کنـار 
رونـق تولیـد، مصرف کننـدگان داخلـی نیـز با مشـکالت کمتری 

مواجه شـوند.
پـور ابراهیمـی گفـت: بایـد مراقبـت کـرد کـه گرانـی منجـر بـه 
کوچـک شـدن سـفره مـردم نشـود امـا از سـوی دیگـر بایـد از 

فرصـت صـادرات کاالهـای غیرنفتـی نیـز اسـتفاده کنیـم.
وی بـا اشـاره بـه مشـکالتی کـه تحریم هـا ایجـاد کـرده اسـت، 
گفـت: بایـد از قابلیت هـای اقتصـادی هـر منطقـه در راسـتای 
خلـق ثـروت و ایجـاد ارجحیت هـای اقتصـادی اسـتفاده کنیـم 
برداریم.پورابراهیمـی  گام  بـرای کشـور  ارزآوری  راسـتای  در  و 
بـا اشـاره بـه اینکـه بسـیاری از محصـوالت داخلـی هم اکنـون 
زمینـه صادراتـی پیداکرده انـد، گفـت: افزایـش نـرخ ارز در کنـار 
مشـکالتی کـه دارد موجـب شـده اسـت زمینـه بـرای صـادرات 
محصـوالت داخلـی افزایـش یابـد و از این فرصت بـرای کاهش 
صدمات نوسـانات ارز باید اسـتفاده شـود.رییس سـازمان جهاد 
کشـاورزی جنـوب کرمـان نیـز در گفتگـو بـا مهـر اظهار داشـت: 
امسـال شـاهد گـردش مالـی مطلـوب در بخـش کشـاورزی 
جنـوب کرمـان هسـتیم و تولید اکثـر محصـوالت افزایش یافته 
است.سـعید برخـوری با اشـاره به اقلیم مناسـب جنـوب کرمان 
افـزود: هم اکنـون هـزاران نفـر در شهرسـتان های جنـوب کرمان 
هم زمـان در حـال کاشـت، داشـت و برداشـت انـواع محصوالت 
هسـتند به طوری کـه در زمـان برداشـت یـک محصـول در مزارع 
مجـاور کار کاشـت محصـول دیگـر در حال انجام اسـت.به دلیل 
صـادرات در سـال جـاری شـاهد مـازاد محصـول و افـت قیمت 
نیسـتیموی بـا اشـاره بـه هماهنگی هـای صـورت گرفتـه گفـت: 
هیـچ مشـکلی در زمینـه حمل ونقل محصـوالت نیز وجـود ندارد 
و تقاضـای بازارهـای خارجی برای محصوالت ایرانی باالسـت به 

همیـن دلیل مازاد تولیـد در جنوب کرمان وجـود ندارد.برخوردی 
بیـان کـرد: باوجـود گرمـای شـدید در جنوب کرمـان اما هـزاران 
نفـر در مـزارع و باغ هـا در حال کار و تالش شـبانه روزی هسـتند 
و مشـکالت کمبـود آب در حـوزه کشـاورزی نیـز کاهـش یافتـه 
اسـت. وی ادامـه داد: پیش بینـی مـا برداشـت بیـش از ۴.5 
میلیـون تن انـواع محصوالت کشـاورزی در جنوب کرمان اسـت 
و در صـورت هماهنگـی دسـتگاه های مختلـف به خصـوص در 
زمینـه صـادرات شـاهد ارزآوری بسـیار مطلـوب در سـال جاری 
خواهیـم بود.برخوردی بیان کرد: در حال حاضر شـاهد برداشـت 
انـواع محصـوالت جالیـزی و گلخانـه ای در جنـوب کرمـان و در 
شهرسـتان های جیرفـت، عنبرآبـاد، قلعـه گنج، فاریـاب، کهنوج، 
حملـه  خصـوص  در  هسـتیم.وی  جنـوب  رودبـار  و  منوجـان 
ملخ هـای صحرایـی بـه جنـوب کرمـان نیـز گفـت: ملخ هـا یک 
تهدیـد کشـاورزی در تمام کشـورها هسـتند اما در جنـوب کرمان 
جازموریـان مهم تریـن کانـون حضور ملخ ها محسـوب می شـود 
کـه در همـان روزهـای اول مشـاهده ملخ هـا یـک فـرودگاه در 
جازموریـان احـداث و کار سم پاشـی هوایـی و زمینـی به صـورت 
هم زمـان و گسـترده آغازشـده و صدهـا گلـه ملـخ از بیـن رفتـه 
راه  باغ هـا  و  مـزارع  بـه  هنـوز  ملخ هـا  افـزود:  اسـت.برخوری 
نیافته انـد و خسـارتی در ایـن زمینـه گـزارش نشـده اسـت و 
ایـن حشـرات فقـط در مراتـع و دشـت ها دیده شـده اند کـه کار 
نابـودی آن هـا به صـورت شـبانه روزی در حال انجام اسـت.رونق 
کشـاورزی در کرمـان موجـب شـده اسـت سـود ناشـی از ایـن 
کسـب وکار موجـب بهبـود زندگی و معیشـت کشـاورزان شـود و 
بخـش قابل توجهـی از این محصوالت راهی بازارهای کشـورهای 
عربـی می شـود و گـردش مالـی قابل توجهـی در منطقـه ایجـاد 

است. شـده 

افزایش تولید محصوالت کشاورزی 

صادرات محور در جنوب

وقتمـان هـدر نـرود و در ایـن هوای گرم بـه فرمانـداری نیاییم و 
یـا ایـن رفتـار بـد را انجـام نمی دادند؟حداقل کسـی را بـه نیابت 
از خودشـان می فرسـتادند حتی یک کارمند سـاده هم جلسـه را 
تشـکیل می داد یـا عذرخواهی می کـرد اینقدر به مـا برنمی خورد 

افزود:»اصـال  بمانیم.«عبدلهـی  جلسـه  بسـته  در  پشـت  کـه 
خـود میـراث فرهنگـی و کسـی کـه بـه مـا تلفـن زد چـرا حضور 
نداشـتند؟هنرمندان از نقـاط مختلـف یکـی یکـی می آمدنـد و 
معطـل بودند چه کنند.حتی با آقـای ضیاکمالی میراث فرهنگی 

هـم تمـاس گرفتیـم کـه جـواب نـداد.از درب بسـته هـم عکس 
گرفتـم اسـتوری اینسـتاگرامم بگذارم بعد دیـدم خودم خجالت 
می کشـم کـه بگویـم در شـهر مـا هنرمنـدان را دعـوت می کننـد 
و بـا نیامـدن بـه جلسـه عزت شـان را زیـر سـوال می برنـد.«

فرماندار نبود مسووالن میراث فرهنگی چرا نیامدند؟
فاطمه افضلـی هنرمندجیرفتـی به»کاغذوطن«گفت:»بی توجهی 
بـه هنرمنـدان در ایـن شـهر دیگربرایمـان دارد عـادی می شـود. 
روز قبـل بـه مـا تلفـن شـد کـه بـه مناسـبت روز صنایـع دسـتی 
بـه فرمانـداری برویـم، رفتیـم و گفتنـد جلسـه کنسـل اسـت 
گفتیـم چـرا زودتـر نگفتیـد گفتنـد فرمانـدار برایـش کار پیـش 
آمـد و رفتـه کرمـان امـا منشـی فرمانـدار با مـا برخورد بـدی کرد 
و وسـط حـرف زدنمان گفـت بفرماییـد بیـرون و...کاش فرماندار 
خـودش کـه نبـود بـه یکـی از معاونانـش می سـپرد در جلسـه 
حضـور داشـته باشـد یـا همـان میـراث فرهنگـی کاش یکـی از 
کارکنانـش را می فرسـتاد بـه مـا حضـوری می گفـت ببخشـید 
مشـکلی پیـش آمـده و امـروز نشسـت برگـزار نمی شـود اصـال 
چـرا آنهـا نیامده بودند؟فرماندار جلسـه داشـت آنها کجـا بودند؟«

بی خبر هستم
»کاغذوطـن«  بـه  اسـتان  فرهنگـی  میـراث  مدیـرکل  فرخـی 
حتمـا  و  هسـتم  بی خبـر  ماجـرا  ایـن  از  »مـن  گفـت: 
اسـت.« بـوده  چـه  موضـوع  ببینـم  می کنـم  پیگیـری 

دیر مطلع شدم
مشـایخی از مسـووالن یکـی از ان جـی اوهـای میـراث فرهنگی 
کـه بـه نمایندگـی از ایـن سـازمان بـا هنرمنـدان تمـاس گرفته و 
بـرای شـرکت در جلسـه از آنهـا دعوت کـرده بود بـه »کاغذوطن« 
برگـزاری  از  قبـل  سـاعت  یـک  گذشـته  روز  »صبـح  گفـت: 
جلسـه از نبـود فرمانـدار و کنسـل شـدن جلسـه باخبـر شـدیم و 
خـودم را از جـزوی از ایـن گـروه می دانـم و از صبـح بـرای ایـن 
مسـاله ناراحـت هسـتم، در فکـر جبـران هسـتم و حتمـا بـا 
یـک دعـوت شـام از دل ایـن دوسـتان هنرمنـد درمـی آورم امـا 
واقعـا ایـن تقصیـر ما نبـود و فرمانـداری جلسـه را کنسـل کرد.«

بی خبری فرماندار جیرفت از رفتار بد همکارانش با 
هنرمندان

فرماندارجیرفـت می گوید:»شـب قبـل از برگـزاری جلسـه حدود 
سـاعت یازده  از اسـتانداری بامن تماس گرفتند و گفتند فردا باید 
بـرای یک نشسـت بـه کرمان بـروم چـون دیروقت بود به کسـی 
خبـر نـدادم ولـی روز بعـد اول صبـح موضـوع را بـه دفتـرم اعالم 
کـردم حتمـا در اعـالم کردن موضـوع بـه هنرمندان سـهل انگاری 
کرده اند.«ابوذرعطاپـور تصریـح کـرد:»از برخـورد بـد همکارانـم در 
فرمانـداری بی اطـالع هسـتم و حتمـا ایـن موضـوع را پیگیـری 
خواهـم کـرد و در اولیـن فرصـت ایـن اتفـاق را جبـران می کنم.«

فاطمه افضلی هنرمندجیرفتی به 
»کاغذوطن« گفت: »بی توجهی به 

هنرمندان در این شهر دیگربرایمان دارد 
عادی می شود. روز قبل به ما تلفن 

شد که به مناسبت روز صنایع دستی به 
فرمانداری برویم، رفتیم و گفتند جلسه 

کنسل است گفتیم چرا زودتر نگفتید 
گفتند فرماندار برایش کار پیش آمد 

و رفته کرمان اما منشی فرماندار با ما 
برخورد بدی کرد و وسط حرف زدنمان 

گفت بفرمایید بیرون و...کاش فرماندار 
خودش که نبود به یکی از معاونانش 
می سپرد در جلسه حضور داشته باشد 
یا همان میراث فرهنگی کاش یکی از 
کارکنانش را می فرستاد به ما حضوری 

می گفت ببخشید مشکلی پیش آمده و 
امروز نشست برگزار نمی شود اصال چرا 

آنها نیامده بودند؟فرماندار جلسه داشت 
آنها کجا بودند؟«

هنرمندان جیرفتی: مسوول دفتر فرماندار گفت جلسه کنسل شده و با بداخالقی خواست بیرون برویم
فرماندار: از رفتار همکارانم بی خبر هستم پیگیری می کنم

کام تلخ هنرمندان جیرفتی در روز صنایع دستی



روزنامه اجتماعی، فرهنگی، سیاسی، اقتصادی استان کرمان
صاحب امتیاز: موسسه مطبوعاتی پیام آوران

مدیر مسئول:روح هللا خدیشی
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: 09131۴88۶8۴     ۴3213۶8۴-85- 03۴
تلفنخانه کرمان: 03۴-32۴8۷۴۷۷

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 . 

505 پیاپــی  شــماره  ســوم     ســال       1398 خــرداد   21 سه شــنبه   

پیش چاپ و چاپ: مهدوی)03432134838(

سامانه ی پیامکی: 10003432117834  نمابر: 021-89776547

گرمسیری ها کمتر ام اس می گیرند
مدیرگروه بخش مغز و اعصاب: کرمان به دلیل گرمسیری بودنش، نسبت 

به شهرهای مرکزی بیماران کمتری دارد

1582 کرمانی مبتال به بیماری ام اس هسـتند و شـهر کرمان 
نسـبت به شـهرهای سردسـیری بیمار مبتال به ام اس کمتری 

دارند.
همیـن چنـدروز پیـش بـود کـه نایـب رئیـس انجمـن ام  اس 
بابیان اینکه سـاالنه 3 تا 5 هزار بیمار جدید مبتال به ام اس در 
کشـور ثبت می شـود،گفت: در انجمـن ام اس در هـر روز کاری 

بیـن ۷ تـا 10 بیمـار جدید ثبت نـام می کنیم.

1582 نفر بیمار مبتال به ام اس در کرمان
طبق آمار دانشـگاه علوم پزشـکی کرمان 1582 نفر در کرمان و 
شـهرهای تحت پوشـش این دانشـگاه)به جز شهرستان های 
جنوبی، شـرقی و رفسـنجان( مبتال به بیماری ام اس هستند.

موثر نبودن تحریم ها بر بیماری ام اس
بـا توجـه با ایـن که تحریم ها بـر روی داروهای بیمـاران خاص 
تاثیـر داشـته، وضعیـت داروهـای بیمـاری ام اس در کرمـان 
را جویـا شـدیم، بـه گفتـه مدیرگـروه بخـش مغـز و اعصـاب 
دانشـگاه علـوم پزشـکی، تحریم هـا تاثیـری بـر روی بیمـاری  
ام اس نداشـته زیـرا که داروی این بیماران ایرانی اسـت، نمونه 
خارجـی داروهـا هم در دسـترس بیماران به انـدازه کافی وجود 
دارد و بـا افزایـش قیمـت هـم روبـرو نبـوده اند زیـرا که تحت 
پوشـش بیماری های خاص هستند.اسـتثناهایی هم اگر بین 
بیمـاران در خصـوص آلـرژی بـه داروی ایرانـی، وجود داشـته 

باشـد قابل حل اسـت.

عوامل محیطی موثبر بر شیوع بیماری
بهنـاز صدیقی ضمن اعـالم این که عامـل صددرصدی بیماری 
ام اس مشـخص نیسـت، اما عوامل محیطی بر آن تاثیر دارد، 
مـی گویـد: آب و هوا، منطقه جغرافیایـی، عفونتهای محیطی، 
اسـتعداد ژنتیکـی از جملـه عوامـل بیمـاری ام اس هسـتند. 
کشـور ایران نسـبت به کشـورهای همجوارش مبتال به بیماری 

ام اس بیشـتری دارد. در اسـتان هـای مختلـف هم وضعیت 
متفـاوت اسـت، بـه طـور مثال شـیوع ایـن بیماری در اسـتان 

سیسـتان بلوچسـتان نسـبت به کرمان کمتر اسـت، اما کرمان 
نسـبت بـه اصفهـان بیمـار مبتـال کمتـری دارد.در واقـع ایـن 

بیمـاری در مناطـق مرکزی بیشـتر شـیوع دارند. 
صدیقـی ادامـه مـی دهـد: ایـن طـور که مشـخص اسـت در 
مناطـق سردسـیر ایـن بیمـاری بیشـتر دیـده می شـود و این 
موضـوع به جذب اشـعه آفتـاب و ویتامین دی مرتبط اسـت، 
مـورد بعـدی هم اسـتعداد ژنتیکی اسـت کـه بـا ارث متفاوت 

بـوده و همـه افـراد این اسـتعداد را بـرای بیماری نـدارد. 

بـه گفتـه نایـب رئیس انجمـن ام اس ایران، ایـن بیماری در 
تمـام کشـورهای جهـان از اهمیت خاصـی برخوردار هسـتند، 
چـرا کـه اوال گروهی که درگیـر این بیماری می شـوند، جوانان 
هسـتند. به طـوری کـه 80 درصـد بیمـاران مبتـال بـه ام اس 
در گـروه سـنی بیـن 20 تـا ۴0 سـال قـرار دارنـد. ثانیـا ایـن 
بیمـاری بـه عنوان یک بیماری مزمن شـناخته می شـود و در 
حـال حاضـر درمـان  قطعی نـدارد و نمی توان آن را به سـرعت 
درمـان کـرد. هنگامـی کـه شـخصی بـه ایـن بیمـاری مبتـال 
شـود، سـال های متمادی درگیـر آن خواهد بود. ثالثا شـرایط 
فیزیکـی و به طـور کلـی تحـت تاثیر قـرار گرفتـن زندگی فرد 

در مقولـه ایـن بیماری اسـت.
دکتـر هوشـمند بـا بیـان اینکـه سـاالنه 3 تـا 5 هـزار بیمـار 
جدیـد مبتـال بـه در کشـور ثبـت می شـود، افـزود: در انجمن 
ام اس در هـر روز کاری بیـن ۷ تـا 10 بیمـار جدیـد ثبـت نـام 
می کنیـم البتـه اینکـه گفتـه می شـود کشـور ایـران باالتریـن 
شـیوع ام اس در جهـان را دارد، موضوعـی غلـط اسـت. ایران 
در مقایسـه بـا کشـورهای غربی در حد متوسـطی قـرار گرفته 
البتـه در خاورمیانـه ایران بیشـترین میـزان شـیوع ام اس را 
بـه خـود اختصـاص داده اسـت. شـیوع ام اس در شـهرهای 
بزرگ کشـور، 120 نفر در هر 100 هزار نفر اسـت و در شـهرهای 
کوچـک ۷0 نفـر در هـر 100هـزار نفر گـزارش می شـود که این 
آمار در مقایسـه با کشـورهایی نظیر اسـکاتلند که 250 نفر در 
هـر 100 هـزار نفـر گـزارش می شـوند، بسـیار پایین تـر اسـت. 
طبـق آمارهـا تهران و اصفهان بیشـترین میزان شـیوع ام اس 

را دارا هسـتند.
نایـب رئیـس انجمـن ام اس افـزود: باید توجه کـرد که زنان 
حـدود سـه تـا چهار برابر بیشـتر از مـردان در معـرض ابتال به 
بیمـاری ام اس هسـتند. از طرفـی بـا رفتن به سـمت زندگی 
مـدرن میـزان ابتال بـه بیماری های غیرواگیر ماننـد ام اس در 

حال افزایش اسـت.

راضیه زنگی آبادی
خبرنگار/کاغذ  وطن

فردی که کابل برق و سیم می دزدید؛
دستگیر شد

سرقت

ت
الم
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عه

ام
 ج

س:
عک

آوای محلی           

 مو بوُدم عاشِک مودِن تالیت
 ُخماری ِچشمون وآُشفته حالیت

 َلَچک دورِ َسرت َبسته عزیُزم
به کُربوِن َهمی تیِپ ُشمالیت

شاعر :  اسماعیل جالئی

 زمیِن ُخشک ِ روبار بی کَراره
 تماِم َمردومی چشم  انتظاره
 خدا رحمی بکن َور ما گُناهین

 جنوِب شرِق ما َاوری ِبباره

شاعر :  یوسف مجیدی

 َپسینی یونجه ُون ماشون ُدزیده 
 خیارون توِی َصحراشون ُدزیده
 َخبرداُرم که دوشی َوخِت َزرَده

 کََجک وی داِس باواشون ُدزیده

شاعر :  اسماعیل جالئی

 ُتواُرم ِوی خیالِت َدسَت گَرِدن
 ِگریکُم َور ِنِگرَده ی  آِه  َسرِدن

 ِدریُپم   ای  کََرهِک    ناُمرادی 
 ِدلی داِده ِدلوم چیروِگ َدرِدن

شاعر :  مهدی جاللی

 گَُناُلوم گارِه ُو حیران اخونوم 
 َاگَرُدم َور َسرِ گَُولمان اخونوم 
 َب ُنمی که ارُسم َسر ِدلم الرزِه
 اگویی سوَره ِی کُرآن اخونوم 

شاعر :  مهدی جاللی

بـا توجه بـا این که تحریم هـا بر روی داروهـای بیماران 
خـاص تاثیر داشـته، وضعیت داروهای بیمـاری ام اس 
در کرمـان را جویـا شـدیم، بـه گفتـه مدیرگـروه بخش 
مغـز و اعصـاب دانشـگاه علـوم پزشـکی، تحریم هـا 
تاثیـری بـر روی بیماری  ام اس نداشـته زیرا کـه داروی 
ایـن بیمـاران ایرانی اسـت، نمونـه خارجـی داروها هم 
در دسـترس بیمـاران بـه انـدازه کافـی وجـود دارد و با 
افزایـش قیمـت هـم روبـرو نبـوده انـد زیرا کـه تحت 
پوشـش بیماری های خـاص هستند.اسـتثناهایی هم 
اگـر بین بیمـاران در خصـوص آلرژی بـه داروی ایرانی، 

وجـود داشـته باشـد قابل حل اسـت.

تا پایان سـال جاری 30  دسـتگاه شـتاب نگار با مشارکت مرکز 
تحقیقات راه، مسـکن و شهرسـازی در اسـتان کرمان راه اندازی 

شود. می 
و  راه  اداره کل  رسـانی  اطـالع  و  ارتباطـات  اداره  بـه گـزارش 
شهرسـازی اسـتان کرمان این مهم با انعقاد تفاهم نامه توسـعه 
ایسـتگاه های شـتاب نگاری اسـتان کرمان بین مرکز تحقیقات 
راه، مسـکن و شهرسـازی و اسـتانداری کرمان محقق می شود.

بنـا بـر این گزارش مکان یابی، اجرا و نصب 30 دسـتگاه شـتاب 
نـگار سنسـور و دیجیتایـزر، تقویـت زیرسـاخت هـای مدیریت 
بحـران زلزلـه، پایش و رصـد دقیق تر فعالیت لرزه ای گسـل ها 
و ایجـاد ارتبـاط بین ایسـتگاه های شـتاب نگار اسـتان کرمان و 
کشـور از مهـم ترین مفـاد این تفاهـم نامه اسـت.هزینه اجرای 
ایـن تفاهـم نامـه 30 میلیارد ریال برآورد شـده کـه 50 درصد آن 
توسـط اسـتانداری کرمان و 50 درصد توسـط مرکز تحقیقات راه، 

مسـکن و شهرسـازی تامین خواهد شد.
اسـتان کرمـان از اسـتان هـای زلزلـه خیز کشـور محسـوب می 
شـود کـه یکـی از مـرگ بارترین زلزله های 50 سـال اخیـر ایران 
با بیش از ۴0 هزار کشـته، دی ماه 1382 در این اسـتان و شـهر 
بـم رخ داد.  تقدیـر فرماندار رفسـنجان از اقدامات مجتمع مس 

سرچشمه در زمینه اقتصاد مقاومتی  معاون استاندار و فرماندار 
ویژه شهرسـتان رفسـنجان از  اقدامات مجتمع مس سرچشمه 

در زمینـه اقتصاد مقاومتی تشـکر و قدردانی کرد.

بـه گـزارش روابـط عمومـی مجتمـع مـس سرچشـمه ، دکتـر 
مجیـد فصیحـی هرندی  در جلسـه کار گروه اقتصـاد مقاومتی 
شهرسـتان رفسـنجان با بیان اینکـه در زمینه اقتصـاد مقاومتی 

نیـز فرصـت های مناسـبی در رفسـنجان داریـم، اضافه کـرد: از 
مدیران مجتمع مس سرچشـمه در این خصوص و همکاریهای 
بخش صنعت، کشـاورزی و ... تشـکر می کنم امیدواریم از این 
فرصـت بوجـود آمـده در زمینـه طرحهـای اقتصـاد مقاومتـی به 

خوبی بهـره بـرداری کنیم.
فرمانـدار رفسـنجان بـا تأکیـد بـر اینکـه بنـده بـه هیـچ عنـوان 
معرفی فردی به دسـتگاههای اشـتغال آفرین از جمله #مس_

سرچشـمه را نـدارم، یـادآور شـد: انتظـاری کـه از دسـتگاهها و 
شـرکتها و متولیـان امـر اشـتغال داریم این اسـت که در سـقف 
آنچه که برای آن تسـهیالت و شـغل پایداری که گرفتند در تعهد 
خود بمانند و اینطور نباشـد که پس از گرفتن تسـهیالت پس از 
مدتـی نیرویـی کـه وارد مجموعه شـده به دالیـل مختلف خارج 

شود.
مقـام عالـی دولت در شهرسـتان رفسـنجان تصریح کـرد: باید 
بتوانیـم از طریـق موسسـات کاریابـی ارتباط نظام منـد جوانان 
را بـا مراکـزی کـه اشـتغال آفریـن هسـتند برقـرار کنیـم و راه 
توصیه و معرفی های موردی را سـد کنیم تا عدالت در مسـئله 
اشـتغال بهتـر صورت بگیـرد و ما به عنوان دسـتگاههای متولی 

بـا وجـدان راحـت تری مـی توانیم به ایـن قضیـه بپردازیم.

راه اندازی و نصب 30 شتاب نگار در استان کرمان 
با مشارکت مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی
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در شورای قضایی مطرح شد:

اجرای برنامه های هفته قوه قضائیه 
با نگرش و رویکرد جدید

رئیـس کل دادگسـتری اسـتان کرمـان گفـت: در هفتـه قـوه قضائیـه خدمات دسـتگاه 
قضائـی ظـرف چهـار دهه ی گذشـته و همچنین چشـم اندازهای آتی سیسـتم قضائی 

بـرای مردم شـریف اسـتان کرمـان تبیین خواهد شـد.
بـه گـزارش ایسـنا منطقه کویـر، "یدهللا موحد" در جلسـه شـورای قضائی اسـتان کرمان 
کـه بـا موضوع گرامیداشـت هفتـه قوه قضائیـه و با حضور جمعی از مسـئوالن اسـتانی  
برگـزار شـد، اظهـار کـرد: یاد و خاطره شـهید مظلوم آیت هللا دکتر بهشـتی معمـار و پایه 

گـذار دسـتگاه قضائی و سـایر شـهدای قوه قضائیـه را گرامی مـی داریم.
رئیـس شـورای قضایـی اسـتان کرمان عنـوان کرد: سیسـتم قضائی اسـتان کرمـان در 
هفتـه قـوه قضائیـه رویکردها و سیاسـت هـای کالن قـوه قضائیه را برای مردم تشـریح 

وتببین خواهـد کرد.
رئیس کل دادگسـتری اسـتان کرمان گفت: هدف و رویکرد سـتاد بزرگداشـت هفته قوه 

قضائیه تبیین خدمات دسـتگاه قضائی کشـور و اسـتان در این ایام است.
موحد خاطرنشـان کرد: در راسـتای ارج نهادن به جایگاه قضاء و تكريم از مقام شـامخ 
شـهيد مظلوم آيت هللا دكتر بهشـتى اولين مسـئول دسـتگاه قضائى جمهورى اسـالمى 

ايـران، هفتـه اول تیرماه به این مهم اختصاص داده شـده اسـت.
وی بر برگزاری نشسـت های مشـترک مقامات قضائی با نخبگان، اساتید، دانشجویان، 
فرهنگیـان، روحانیـت، ائمـه جمعه و جماعات و اصحاب رسـانه تاکید کرد و گفت: هفته 
قـوه قضائیـه فرصـت مناسـبی بـرای ارتبـاط گیـری سیسـتم قضائـی بـا بخـش های 
مختلـف جامعـه و حضـور در بیـن مـردم، نخبـگان در جهت تبییـن مشـکالت و برنامه 

های دسـتگاه قضائی اسـت.
رئیـس شـورای قضائـی  اسـتان کرمان گفـت: برنامه های هفتـه قوه قضائه در اسـتان 
کرمـان بـا رویکـرد ارتقـای سـطح دانـش حقوقی، قضائـی شـهروندان و بیـان خدمات 

دسـتگاه قضائـی برگزار خواهد شـد.
ایـن مقـام ارشـد قضائـی در اسـتان کرمان بـا بیـان اینکه یکـی از وظایف محـوری قوه 
قضائیه عدالت گسـتری و حل مشـکالت مردم اسـت گفت: به صورت ویژه به مناسـبت 
هفتـه قـوه دیـدار چهره به چهره شـورای قضائی با مردم شـریف کرمان برگزار می شـود.

و  مدیــرکل میــراث فرهنگــی، صنایــع دســتی 
گردشــگری اســتان کرمــان از افتتــاح بازارچــه 
ــم ســیرجان  ــی گلی ــع دســتی در شــهر جهان صنای

ــر داد.  خب
اداره کل میــراث  بــه گــزارش روابــط عمومــی 
ــتان  ــگری اس ــتی و گردش ــع دس ــی، صنای فرهنگ
ــه  ــر ســال ب ــزود: ه ــان، غالمرضــا فرخــی اف کرم
مناســبت فــرا رســیدن روز جهانــی صنایــع دســتی 
)20 خــرداد( و بــه پــاس تــالش هنرمنــدان و 
برنامه هــای متنوعــی در  ایــن عرصــه  فعــاالن 
اســتان  فرهنگــی  میــراث  اداره کل  کار  دســتور 

کرمــان قــرار می گیــرد.
وی بــا بیــان اینکــه امســال نیــز هماننــد ســال های 
برنامه هــای  معاونــت صنایــع دســتی  گذشــته 
ــاح  ــزود: افتت ــت، اف ــه اس ــر گرفت ــددی در نظ متع

ــم  ــی گلی ــهر جهان ــتی در ش ــع دس ــه صنای بازارچ
ســیرجان از مهم تریــن ایــن برنامه هــا اســت.

فرخــی بــا اشــاره بــه اینکــه ایــن بازارچــه در 
ــع  ــروش صنای ــش و ف ــه نمای ــه ب ــب 25 غرف قال
می پــردازد،  شــهر  ایــن  هنرمنــدان  دســتی 
ــأت  ــا همــکاری هی ــن بازارچــه ب ــح کــرد: ای تصری
راه  ســیرجان  مهــر  تجــاری  مجتمــع  مدیــره 

می شــود. انــدازی 
ایــن  اینکــه هنرمندانــی کــه در  بیــان  بــا  وی 
ــدت 2  ــه م ــد ب ــت می پردازن ــه فعالی ــه ب بازارچ
ســال مشــمول امــوزش رایــگان از ســوی فنــی و 
ــه  ــن بازارچ ــت: در ای ــود، گف ــد ب ــه ای خواهن حرف
ســیرجان  شهرســتان  بومــی  دســتی  صنایــع 
ــگران  ــه گردش ــچ ب ــیریکی پی ــم ش ــژه گلی ــه وی ب

می شــود. معرفــی 

ــر  ــا مدی ــی ب ــم اندیش ــت و ه ــه نشس ــی ب فرخ
هنــر  دانشــکده  رئیــس  و  صنعتــی  مــوزه 
ــدان  ــن هنرمن ــان و همچنی ــر کرم ــگاه باهن دانش
خصــوص  در  اســتان  شــاخص  صنعتگــران  و 
ــتی و  ــع دس ــاالنه صنای ــگاه 2 س ــزاری نمایش برگ
هنرهــای ســنتی در محــل مــوزه صنعتــی کرمــان 
اشــاره کــرد و افــزود: ایــن نمایشــگاه هــر 2 ســال 
ــد. ــد ش ــا خواه ــان برپ ــتان کرم ــار در اس ــک ب ی

وی خاطرنشــان کــرد: بازدیــد از کارگاه هــای تولیــد 
مجموعــه کاروانســرای  دســتی  صنایــع  زنــده 
شــالبافی،  شــده  احیــا  کارگاه  گنجعلیخــان، 
بــازار میــدان قلعــه کرمــان بــه منظــور احیــا 
ــزاری  ــتان، برگ ــن اس ــگری ای ــته مس ــاره رش دوب
ــتان  ــی در شهرس ــتی محل ــع دس ــگاه صنای نمایش
ــا همــکاری اتــاق بازرگانــی ایــن شهرســتان  بــم ب
ــع دســتی اســتان  ــا پیشکســوتان صنای ــدار ب و دی
دســتی  صنایــع  هفتــه  برنامه هــای  دیگــر  از 

ــود. ــد ب خواه

ــان از  ــده انتظامــی شهرســتان کرم فرمان
ــل  ــیم و کاب ــارق س ــک س ــتگیری ی دس
بــرق و کشــف 13 فقــره ســرقت توســط 
مامــوران انتظامــی کالنتــری 12 ایــن 

ــر داد.  ــی خب فرمانده
ــگاران  ــگاه خبرن ــای باش ــتان ه ــروه اس ــگار گ ــزارش خبرن ــه گ ب
جــوان از کرمــان ، ســرهنگ محمدرضــا فــداء، فرمانــده انتظامــی 
ــره ســرقت  ــن فق ــوع چندی ــی وق ــت: در پ ــان گف شهرســتان کرم
ــل  ــان، دســتگیری عام ــرق در ســطح شــهر کرم ــل ب ســیم و کاب
یــا عامــالن ســرقت بــه صــورت ویــژه در دســتور کار مامــوران ایــن 

ــرار گرفــت. فرماندهــی ق
وی افــزود: در همیــن رابطــه مامــوران کالنتــری 12 شــهر کرمــان بــا 
انجــام یکســری تحقیقــات میدانی و اقدامــات اطالعاتی توانســتند 

مشــخصاتی از ســارق بدســت آورند.
ســرهنگ "فــداء" ادامــه داد: مامــوران انتظامــی بــا بدســت آوردن 
ــام  ــازه از مق ــب اج ــس از کس ــدند پ ــق ش ــات موف ــن اطالع ای

قضایــی در یــک اقــدام ضربتــی ســارق را در داخــل مخفیگاهــش 
غافلگیــر و دســتگیر کننــد.

در  کــرد:  تصریــح  کرمــان  شهرســتان  انتظامــی  فرمانــده 
ــه شــواهد و  ــا توجــه ب ــم ب بازجویی هــای تخصصــی پلیــس مته
ــه 13  ــت نداشــت و ب ــان حقیق ــاره ای جــز بی ــدارک موجــود چ م
فقــره ســرقت ســیم و کابــل بــرق در شــهر کرمــان اعتــراف کــرد.

ســرهنگ فــداء بیــان کرد:ســارق دســتگیر شــده پــس از 
ــع  ــه مراج ــی ب ــل قانون ــیر مراح ــت س ــده جه ــکیل پرون تش

قضایــی معرفــی شــد.
ــه  ــان اینک ــا بی ــان ب ــان در پای ــتان کرم ــی شهرس ــده انتظام فرمان
ــات  ــزات و امکان ــروی انســانی، تجهی ــری نی ــه کارگی ــا ب پلیــس ب
بــرای افزایــش و ارتقــاء امنیــت و آرامش و رضایتمندی شــهروندان 
لحظــه ای درنــگ نخواهنــد کرد از مــردم درخواســت کــرد: در صورت 
مشــاهده و برخــورد بــا هرگونــه فعالیــت غیرقانونــی و مجرمانــه بــا 
ــه  ــبت ب ــا نس ــد ت ــاس بگیرن ــی 110 تم ــای پلیس ــن فوریت ه تلف
شناســایی جــرم و دســتگیری مجرمــان و متخلفــان اقــدام شــود.

افتتاح بازارچه صنایع دستی در شهر جهانی گلیم

دانشگاه پیام نور میزبان 
جشنواره شعر آئینی نور

ــی  ــی شــعر آئین ــن جشــنواره مل دومی
ــال 98  ــاه س ــر م ــخ 12تی ــور در تاری ن
نــور  پیــام  دانشــگاه  میزبانــی  بــه 

اســتان کرمــان برگــزار می شــود.
ــن  ــزاری دومی ــتمی از برگ ــن رس ــنا امی ــزارش ایس ــه گ ب
اســتان کرمــان  در  نــور  آئینــی  شــعر  ملــی  جشــنواره 
ــن دوره  ــق اولی ــزاری موف ــس از برگ ــت: پ ــر داد و گف خب
ــاعران  ــان ش ــر میزب ــار دیگ ــال 9۴، ب ــنواره در س ــن جش ای
دانشــگاهی کشــور در دیــار کریمــان خواهیــم بــود. رســتمی 
افــزود: گســتره فراخــوان جشــنواره بــه صــورت ملــی، ویــژه 
بهداشــت(  و  )علــوم  وزارتیــن  دانشــگاه هــای  تمامــی 
کارکنــان  اســاتید،  و  اســت  اســالمی  آزاد  دانشــگاه  و 
و دانشــجویان می تواننــد تــا 25 خــرداد در هــر قالــب 
ــه  ــر ب ــر ٣ اث ــو( حداکث ــعر ن ــا ش ــیک ی ــی  ) کالس انتخاب
ــنوار در  ــار جش ــده آث ــه گزی ــد ک ــال نماین ــه ارس ــر خان دبی

ــد. ــد ش ــر خواه ــاپ و منتش ــه ای چ ــب مجموع قال

عوارض سنگین صادرات 
خرما لغو شد

ــده مــردم شــرق کرمــان از لغــو  نماین
شــدن عــوارض ســنگین خرمــا خبــر 

داد. 
ایــن طــور کــه حبیــب هللا نیکــزادی می گویــد:در مــاه مبــارک 
رمضــان بــرای تنظیــم بــازار خرمــا، تصمیماتــی بــر ممنوعیــت 
ــه  ــن کار ب ــا ای ــه شــد ام ــا گرفت ــد شــدن صــادرات خرم و کن
صادرکننــده ضــرر مــی رســاند عــالوه بــر ایــن بازارهــای هــدف 
هــم از دســت مــی رفــت. نیکــزادی مــی گویــد: کشــور مــا بــه 
دلیــل نداشــتن صنایــع جانبــی، بایــد خرمایــی کــه مصــرف 
نــدارد را صــادر کننــد، بــه همیــن دلیــل همیــن امــروز 
)دوشــنبه( عوارضــی کــه قبــال بــرای صــادرات وجــود نداشــت 
و بــه تازگــی جهــت تنظیــم بــازار  ایجــاد شــده بــود لغــو شــد.

عوارضــی کــه بــرای صــادرات در گمــرکات کشــور وضــع شــده 
بــود بــه ایــن معنــا بــود کــه صادرکننــده بایــد رقمــی را جهــت 
صــادر کــردن محصــول پرداخــت کنــد و یــا کشــاورز از قیمــت 

فروشــش کــم کنــد و بعــد بــه صــادر کننــده بفروشــد .

شعر
خبر و ادب


