
فرماندار قلعه گنج : ملخ ها به ۴۰ هکتار مزرعه آفتاب گردان در این شهرستان خسارت زدند

رییس اداره غله شهرستان جیرفت:

خریداری هزارو80تن کلزا در جنوب
معاون فنی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری جنوب:

۲هزار هکتار ماسه های روان جنوب 
کرمان مالچ پاشی می شود

مزارع آفتاب گردان 
قلعه گنج در تصرف ملخ ها

خاموشی یک ماهه گلوییه
حدود یک ماه است روستای گلوییه در اسفندقه برق ندارد رییس اداره برق 
می گویدنیمی از اهالی انشعاب برق ندارند و نیمی دیگر هم بدهکارهستند

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی جنوب کرمان:

مراسم شب موسیقی جنوب کرمان
 به تعویق افتاد 
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ارشاد چه برنامه هایی 
برای تابستان دارد؟

مدیر کل ارشاد کرمان: پر کردن اوقات فراغت 
محوریت اصلی برنامه های تابستانه است
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ما را در تلگرام دنبال کنید

تومــان  500 قیمــت              1398 خــرداد   18 شــنبه         502 پیاپــی  شــماره  ســوم           ســال 

3 و2

راه نجات محیط زیست 
کشور چیست؟

عباس محمدی
یادداشت مهمان

محیـط زیسـت کشـور مـا در بدتریـن شـرایط 
تاریـخ خـود اسـت. یکـی از باالتریـن نرخ های 
فرسـایش خاک در جهـان را داریم، در وضعیت 
می بریـم،  سـر  بـه  آبـی  منابـع  ورشکسـتگی 
مراتـع کشـور تـا سـرحد مـرگ چـرا شـده اند 
شـدن  کم تـر  بـرای  چشـم اندازی  هیـچ  و 
دشـت های  و  کـوه  در  کـه  دام هایـی  تعـداد 
فقیرشـده مان می چرنـد بـه چشـم نمی خـورد، 
آلودگـی هـوا و پهنه هـای آبـی بسـیار باالتـر از 
اسـتانداردها اسـت، و... . امـا، راه نجات محیط 

زیسـت کشـور چیسـت؟
آیـا بـه قول بعضی هـا »دیگر فایده نـدارد، و باید 
"کاری اساسـی" کـرد« یـا باید گذاشـت و از این 
مملکـت رفـت؟! یا برعکس، باید بـا تالش برای 
بهتـر سـاختن محیط در هر مقیـاِس ولو جزئی، 
تصمیم گیـران،  و  تصمیم سـازان  بـا  گفتگـو 
فضاسـازِی اجتماعی، و مطالبه گـری... در حفظ 

ایـن تکـه  زیبا و تاریخـی از زمین بکوشـیم؟
از محیـط زیسـت )ماننـد  در بحـث حفاظـت 
مواقـع  بسـیار  اجتماعـی(  دیگـر موضوع هـای 
می بینیـم کـه فـردی می گویـد نبایـد بـا فالنـی 
یـا فـالن دسـتگاه بحـث کـرد، آنـان بـا ما سـر 
عنـاد دارنـد و بـا محیـط زیسـت دشـمن اند! 
مثـاًل می گوینـد کـه با سدسـازان )شـرکت های 
 )... نیـرو،  وزارت  ارشـد  مدیـران  پیمانـکار، 
فقـط  آنـان  بـا  دیـدار  تعامـل کـرد؛  نمی تـوان 
می خواهنـد  آنـان  اسـت؛  وقـت  تلـف کـردن 
مـا را در چنبـره  بحث هـای فنـی اسـیر کننـد و 
دهان مـان را ببندنـد؛ گاهـی نیـز شـاید بـا دادن 
امتیـازی کوچکی در حـد نواله، مـا را جیره خوار 
خـود کننـد؛ مـا بایـد فقـط ایشـان را افشـا یـا 
طعـن و لعـن کنیـم! واقعیـت امـا، ایـن اسـت 
را  ِصـرف  انتقـاِد  سـاده تر  راه  خیلی هـا  کـه 
برگزیـده و حوصلـه یا حجت کافی بـرای مجهز 
کـردن خویـش بـه دانـش و مهـارت الزم بـرای 
رویارویـی بـا »دیگـری« و نشـان دادن راه های 
بدیـل یـا منصـرف کردن طـرف مقابل از دسـت 
و  اقدام هـای خـالف منافـع عمومـی  بـه  زدن 

ندارنـد. را  زیسـت مان  محیـط 
تجربه  دیـدن شـیوه های »قاطعانه« و ایسـتادن 
بر سـر مواضـع )ولو حق( کـه عده ای از دوسـتان 
در سـال های گذشـته پیـش گرفته انـد، نشـان 
می دهـد کـه بیشـترِ ایـن افـراد یـا پـس از چنـد 
سـرمایه های  حفـظ  راه  در  فعالیـت  از  سـال، 
طبیعـی و ملـی خسـته می شـوند و با نالـه آن را 
کنـار می گذارنـد، یـا تبدیل بـه آدم هایـی ایرادگیر 
می شـوند کـه سـرمایه های اجتماعـی و مـادی 
زیـادی از خود و دیگران )جامعه( را بیهوده صرف 
تکـرار آن چـه که ملکه  ذهن شـان شـده می کنند. 
اینـان، دیگـر به حصول نتیجه نمی اندیشـند، چرا 
کـه دسـتیابی بـه موفقیـت را )کـه نپذیرفته انـد 
نسـبی اسـت( برا ی خـود ناممکن سـاخته و در 
عمل فقـط برای آرمـان خود سـوگواری می کنند.

اسـت،  دلسـردکننده  البتـه  اجتماعـی  فضـای 
حـرف حسـاب بـه گـوش خیلی هـا نمـی رود، 
و از ایـن بدتـر: بعضی هـا کـه مـا می خواهیـم 
حـرف حسـاب مان را بـه ایشـان بقبوالنیـم، از 
خـود مـا بهتـر راه درسـت )نفـع همگانـی( را 
می شناسـند، امـا عامـدًا کار خـود را می کننـد و 
مـا را نادیـده می گیرنـد، چـون نفع شـان در این 
اسـت. بـا ایـن حـال، راه دیگـری نداریـم؛ »کار 
اساسـی«ای در کار نیسـت! بایـد ضمـن تالش 
فرهنگـی و روشـنگری و یادگیـری و یـاد دادن، 
با آن کسـی کـه سبب سـاز تخریب داشـته های 
اطمینـان  و  اسـت، گفتگـو کنیـم  طبیعی مـان 
داشـته باشـیم کـه دیگرانـی هـم هسـتند کـه 
مـا را همراهـی کننـد و بـا اثـر هم افزایـی آنـان، 
نیـروی بازدارنـده ای در برابـر مخربـان فراهـم 
سـازیم و بـه پیروزی هـای کوچـک و گام به گام، 

امـا پیوسـته دسـت یابیم.
* کارشناس محیط زیست

کهنوججیرفت
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 و 
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ماجرای مرگ شکارچیان غیرمجاز چه بود؟

اوائـل هفتـه جـاری 2 شـکارچی غیرمجـاز در پـارک ملـی 
ـر واقع در بافت کرمان در ماجرای تعقیب و گریز  ـْ بخش َخب
بـا محیط بانـان این منطقـه و در اثـر واژگونی موتورسـیکلتی 
کـه سـوار بـر آن بوده انـد، جـان خـود را از دسـت می دهند و 
محیط بانـان نیـز بـه اتهـام قتل عمد بـه زنـدان بافت منتقل 
می شـوند، امـا اینکـه اصل ماجرا چـه بود هنوز مبهم اسـت.

بـه گزارش خبرگزاری خانه ملت ؛ سـاعت 11 شـب یکشـنبه 
11 خـرداد مـاه، بـه مرکـز مدیریـت پـارک ملی خبـر واقع در 
ـر« خبـر می رسـد کـه  ـْ منطقـه بافـت کرمـان »بخـش َخب
تعدادی از شـکارچیان غیرقانونی مشغول شکار جبیر )نوعی 
آهـوی کمیـاب( در ایـن منطقـه حفاظـت شـده هسـتند. 
مشـاهده  را  شـکارچیان  و  رفتـه  منطقـه  بـه  محیط بانـان 
می کننـد، ابتـدا راه را بسـته و بعـد فرمـان ایسـت می دهند، 
امـا شـکارچیان بدون توجـه به فرمان محیط  بانان به مسـیر 
خـود ادامـه می دهنـد، تعقیب و گریز آغاز شـده و سـرانجام 
دو تـن از شـکارچیان جـان خـود را از دسـت داده و دو تن از 

محیط بانـان بـه شـدت مجـروح می شـوند.

یـک منبـع آگاه درایـن بـاره بـا بیـان اینکـه حرفـه ایـن 
شـکارچیان صیـد غیرمجـاز در ایـن پـارک بـوده، می گویـد: 
بـا اعالم خبـر حضور شـکارچیان غیرقانونـی در منطقه، علی 
محمـد خلیفه ای )مدیر پارک( به همـراه محمد جهانداری و 
فرامرز سـلجوقی )محیط بان( و ضیاء سـلجوقی )از مدیران 
ارشـد اداره محیط زیسـت اسـتان کرمان( راهی منطقه شده 
و سـرانجام حـدود سـاعت 11:30 بـا شـکارچیان غیرقانونـی 

برخـورد کـرده و تعقیـب و گریـز آغاز می شـود.
محیط بان ها شلیک نمی کنند

ـر« بـا اشـاره بـه اینکـه  ـْ ایـن منبـع مطلـع در »منطقـه َخب
شـکارچیان بـا یک دسـتگاه موتور سـیکلت و یک دسـتگاه 
خودروی سـمند در منطقه حضور داشـتند که موتورسـیکلت 
ادامـه  می کـرده،  حمـل  را  آن  سـمند  و  صیـد  بـه  اقـدام 
می دهـد: زمانـی که تعقیب شـروع می شـود موتورسـیکلت 
نقـش حایـل را بین سـمند و خودروی پیـکاپ محیط بان ها 
ایفـا می کنـد تـا نتواننـد بـه آن برسـند که متاسـفانه سـمند 
متـواری می شـود، امـا موتور سـیکلت شـروع بـه تیراندازی 

بـه محیط بان هـا می کنـد، در ایـن تیرانـدازی یـک گلولـه 
مسـتقیما بـه شیشـه ماشـین اصابـت می کنـد، نهایتا طی 
ایـن تعقیـب و گریـز در حالیکه محیط بان ها تنهـا در تعقیب 
شـکارچیان بـوده و شـلیک نمی کنند علی محمـد خلیفه ای 
که پشـت فرمان بوده با اصابت 3 سـاچمه به ناحیه دسـت 
و کتـف و محمـد جهانـداری بـا اصابت 5 سـاچمه به صورت 

مجـروح می شـوند.
بـه گـزارش رویـداد2۴ ماجـرای اصلـی پرونـده از آنجـا آغاز 
می شـود کـه بـر اسـاس اطالعـات بـه دسـت آمـده پـس 
از حـدود 50 متـر تعقیـف و گریـز، موتـور سـیکلت کـه بـه 
سـرعت در حـال حرکت در تاریکی شـب بوده و سرنشـینان 
بـا صخـره ای  بـه محیط بان هـا،  تیرانـدازی  هـم مشـغول 
برخـورد کـرده و بـه سـمت دیگـری پـرت می شـوند کـه بـه 
علـت جراحـات وارده جـان خـود را از دسـت می دهنـد، بـه 
گفتـه مطلعـان خـودروی محیط بان هـا بـه هیـچ عنـوان بـا 
شـکارچیان برخـورد نکرده است.سـرهنگ جمشـید محبت 
خانـی دراین بـاره بـه رویـداد2۴ گفته مسـئله از آنجا شـروع 
می شـود کـه در حیـن فـرار، موتورسـیکلت شـکارچیان با دو 
سرنشـین واژگون می شـود و به خاطر فاصله کم ماشـین و 
موتور سـیکلت این برآورد به وجود می آید که موتورسـیکلت 
بـه زیـر خـودروی محیط بانـان مـا رفتـه اسـت که هنـوز این 
مسـئله تاییـد یـا تکذیـب نشـده و در حـال بررسـی مقـام 
محتـرم قضایی اسـتان کرمان قـرار دارد.اما آنچه بعـد از این 
حادثـه رخ می دهـد، قابـل تامـل اسـت، به گفته منابـع آگاه 
پـس از حادثـه محیط بان هـا نیرو های اورژانس و مسـئوالن 
اسـتانی محیط زیسـت کرمان را مطلع می کنند، شـکارچیان 
بـه خبـر منتقل شـده و مرجان شـاکری مدیـر کل حفاظت 
محیـط زیسـت اسـتان کرمـان همـراه بـا مریـم سرمسـت 
مسـئول حقوقـی ایـن اداره سـاعت 12 شـب بـه منطقـه 
می آیند.ایـن منبـع آگاه می افزایـد: سـرانجام دو محیط بـان 
مجـروح بـرای معالجـه به بیمارسـتان بافت منتقل شـده و 
سـاعت 5 بعـد از ظهر روز بعـد درحالیکه هنـوز فرایند درمان 
بـه صـورت کامـل طـی نشـده و هر دو محیـط بان بـه تازگی 
از اتـاق عمـل بیـرون آمده انـد و پزشـکان موفـق نشـده اند 

سـاچمه ها را بـه صـورت کامـل از بـدن آن ها خـارج کنند، به 
اداره آگاهـی منتقـل می شـوند، در حالیکـه پزشـک خطـر را 
بـه مامـوران گوشـزد کرده اسـت، زیرا باقـی مانـدن این نوع 
سـاچمه در بدن می تواند منجر به مسـمومیت خونی در فرد 
شـود.وی می افزایـد: از سـوی دیگـر آقـای ضیاء سـلجوقی 
مدیرارشـد اداره محیـط زیسـت کرمـان کـه پیش از شـروع 
تعقیـب و گریـز از خودرو پیاده شـده و به دلیـل کمبود وقت 
نمی توانـد دوبـاره سـوار خـودرو شـود و در جریـان تعقیب و 
گریـز نبـوده اسـت نیـز در منـزل دسـتگیر و با زدن دسـتبند 
راهـی پلیـس آگاهـی می شـود.به گفتـه این فرد سـاعت 10 
شـب ایـن افـراد از بازداشـت گاه بـه دادگاه بـرده شـده و به 
اتهـام قتـل عمـد تفهیم اتهـام می شـوند، و قـرار بازداشـت 
غیرقابـل تبدیـل برایشـان صـادر می شـود، ایـن درحالـی 
اسـت کـه در مقابـل در دادگاه تعـدادی از افـراد طایفـه دو 
شـکارچی غیرمجـاز، درسـت درمقابل چشـم مامـوران این 
افـراد را مـورد ضرب و شـتم شـدید قرار می دهنـد و پس از 
آن هـر ۴ نفـر بـه زنـدان بافـت منتقل می شـوند.او بـا بیان 
اینکـه روند رسـیدگی قضایی به این پرونـده و نحوه برخورد 
بـا ایـن محیـط بانان بـا هیچیـک از اصـول آئین دادرسـی 
کیفـری و حقـوق شـهروندی مطابقت نـدارد، می گوید: این 
نـوع برخورد هـا و نیـز مداخلـه اطالعـات شهرسـتان در این 
پرونـده بسـیار تامـل برانگیـر اسـت، گویـا رئیـس اطالعات 
شهرسـتان از اقـوام نزدیـک 2 جـان باختـه اسـت کـه ایـن 
مسـاله باعث پیچیده شـدن موضوع شـده اسـت.اما یکی 
دیگـر از منابـع محلـی دربـاره ایـن ماجرا بـا بیـان اینکه دو 
شـکارچی جـان باختـه از یکـی از طوایـف بـزرگ و متنفـذ 
منطقـه هسـتند، می گوید: شـرایط بـه گونه ای شـده بود که 
افـراد ایـن طایفـه هر محیط بان و هـر فـردی از اداره محیط 
زیسـت را کـه می دیدنـد بـه سـمت او حملـه می کردند و ۴ 
محیط بـان دخیـل در این ماجرا هـم مدام از سـوی افرادی 
از ایـن طایفـه مـورد تهدید قـرار می گیرنـد، لذا بـرای ایجاد 
آرامـش در منطقـه و حفـظ امنیـت محیط بان ها آن هـا را در 
بازداشـت نگـه داشـته اند.به گفتـه او اداره آگاهـی بافت هر 
۴ نفـر را در زمـان انتقـال از آگاهی به دادگاه بر پشـت وانت 

روبـاز سـوار کـرده و سـربازی کـه کنـار آن هـا حضور داشـته 
نیـز مسـلح نبـوده اسـت، که ایـن موضـوع باعث می شـود 
دسترسـی افـراد طایفه جـان باختگان کـه درمقابـل دادگاه 
تجمـع کـرده بودنـد بـه آن هـا آسـان بـوده و محیط بان هـا 
مـورد ضـرب و شـتم قـرار گیرنـد، او ایـن سـوال را مطـرح 
می کنـد کـه اگـر ایـن ۴ نفـر در جریـان ضرب و شـتم جان 
خـود را ازدسـت می دادند چه کسـی پاسـخگو بـود و اصوال 
ضـرب و شـتم کننـدگان چگونه بـه زمـان انتقال ایـن افراد 
بـه دادگاه پـی بردند.ایـن منبـع آگاه همچنیـن می گوید که 
فرمانـدار و رئیـس شـورای شـهر بافـت نیز از همیـن طایفه 
هسـتند کـه ایـن موضـوع شـرایط را بـرای محیـط بان هـا 
پیچیده می کند.متاسـفانه پیگیری های خبرنـگار رویداد2۴ 
برای گفتگو با مسـئوالن اسـتانی به جایی نرسـید، مدیرکل 
اداره محیط زیسـت اسـتان اظهـار کرد که براسـاس قوانین 
حـق گفتگـو در ایـن زمینـه را نـدارد! فرمانـدار بافـت نیـز 
پاسـخگویی در ایـن زمینـه را بـه هماهنگی و اخـذ مجوز از 
روابط عمومی اسـتانداری منـوط کرد. به گـزارش رویداد2۴ 
در حالیکـه الیحـه حمایت از محیط بانان چندسـالی اسـت 
که در مجلس شـورای اسـالمی چشـم به راه اندک توجهی 
مانـده اسـت، محیط بانـان در وضعیتی بغرنج قـرار دارند، از 
یک سـو براسـاس وظایـف خود بایـد از گونه هـای حیوانی 
و منابـع طبیعـی حفاظـت کننـد و در صـورت کـم توجهـی 
و کـم کاری بایـد بـه مسـئوالن باالدسـتی، افـکار عمومـی و 
رسـانه ها پاسخگو باشـند و از سـوی دیگر در صورت برخورد 
بـا متخلفـان و ایـراد جـرح بـه ایـن افـراد یـا در صـورت 
مـرگ متخلفـان در زمـان برخورد خـود در مظان اتهـام قرار 
می گیرنـد و در مـواردی جان شـان بـه خطـر می افتـد، از 
سـوی دیگـر دربسـیاری از مناطق حفاظت شـده در صورت 
بـروز چنیـن حوادثـی، کار از برخـورد میان متخلـف و مامور 
گذشـته و بـه درگیری هـای خانوادگی و طایفه ای می کشـد 
کـه خـود بـر پیچیدگـی شـرایط می افزایـد و در نهایـت دود 
همـه ایـن حـوادث و واکنش هـا به چشـم محیط زیسـتی 
مـی رود کـه نگهبانانش بـه تدریج ناامید شـده و حتی میل 

و رغبـت بـرای انتخـاب چنیـن شـغلی از میان مـی رود.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی جنوب کرمان: غربالگری ۸۵۰ خانوار توسط پزشکان جهادگر دانشگاه آزاد اسالمی
مراسم شب موسیقی جنوب کرمان، به تعویق افتاد

حسـین اسـحاقی، گفت: شـب موسـیقی جنوب کرمان که 
قـرار بـود، امشـب برگزار شـود، به تعویـق افتاد.

»حسـین اسـحاقی« مدیـر کل فرهنـگ و ارشـاد اسـالمی 
جنـوب کرمان، در گفت و گو با خبرنگار خبرگزاری شبسـتان 

از کرمـان جنـوب، ضمـن تسـلیت شـهادت » محمـد امین 
هللا دادی«، مأمـور نیروی انتظامی، گفت: شـهادت » محمد 
امین هللا دادی« را به خانواده معظم  ایشـان،  فرماندهان و 
پرسـنل نیروی انتظامی تسـلیت عرض می کنم و برای این 
شـهید واال مقـام، از خداونـد متعـال علـو درجات، مسـئلت 

دارم.
حسـین اسـحاقی، بیـان داشـت: طبـق برنامه ریـزی های 
شـب  برنامـه  خـرداد(،   1۷( امشـب  بـود  قـرار  گذشـته، 
موسـیقی جنوب کرمان در سـالن شـهید مداحی پور شـهر 

جیرفـت برگـزار شـود.
مدیـر کل فرهنـگ و ارشـاد اسـالمی جنـوب کرمان،ابـراز 
داشـت: بـه منظـور ارج نهـادن به خون پاک شـهدا و شـهید 
عزیـز و برومنـد جنـوب  کرمان، شـهید » هللا دادی« شـهید 
امنیـت، برنامه شـب موسـیقی جنوب کرمان، کنسـل شـد.

ایـن شـب  برگـزاری  تاریـخ  اضافـه کـرد:  پایـان،  در  وی، 
مـی شـود. اعـالم  متعاقبـا  موسـیقی، 

26 تا 26۴1 تا ۴۰

رئیــس دانشــگاه آزاد اســالمی اســتان کرمــان از 
غربالگــری کامــل 850 خانــوار در منطقــه محــروم 
ــگاه  ــر دانش ــکان جهادگ ــط پزش ــان توس جازموری

ــر داد. آزاد اســالمی خب
ــگار  ــا خبرن ــو ب ــی در گفتگ ــدهللا منظری توکل حم
گــروه اســتان های خبرگــزاری آنــا از فعالیــت 
ــر  ــب و جهادگ ــک داوطل ــادی 20 پزش ــروه جه گ
دهســتان  مرکــز  در  اســالمی  آزاد  دانشــگاه 
ــه محــروم  ــم منطق کوهســتان بخــش چاه ابراهی
زهکلــوت مرکــز بخــش جازموریــان خبــر داد.

ــکل از 10  ــروه متش ــن گ ــه ای ــان اینک ــا بی وی ب
پزشــک خانــم و 10 پزشــک آقــا بــود و دوشــنبه 
افــزود:  شــدند،  منطقــه  وارد  جــاری  هفتــه 
بــا  کرمــان  اســتان  اســالمی  آزاد  دانشــگاه 
ــه  ــد تهی ــات کار مانن ــی مقدم ــای قبل هماهنگی ه
لــوازم  و دســتگاه های مــورد نیــاز پزشــکی و 
ــوج، کرمــان  داروهــای مختلــف از ســیرجان، کهن
و ... را فراهــم و در محــل مــورد نظــر آمــاده 

ــود. ــرده ب ک
ــان  ــتان کرم ــالمی اس ــگاه آزاد اس ــس دانش رئی
ــگاه  ــادی دانش ــروه جه ــکان گ ــرد: پزش ــه ک اضاف
آزاد اســالمی تــا شــب گذشــته در منطقــه حضــور 
ایــن  روســتای   20 از  خانــوار   850 و  داشــتند 
بخــش کــه ۴ هــزار نفــر جمعیــت دارد را به طــور 
کامــل غربالگــری کردنــد و داروهــای رایــگان بــه 
فراخــور حــال افــراد در اختیــار ایــن 850 خانــوار 

ــرار گرفــت. ق
ــری  ــن غربالگ ــه ای ــان اینک ــا بی ــی ب منظری توکل
ــکی،  ــکی، دندان پزش ــش چشم پزش ــج گرای در پن
زایمــان و پزشــک عمومــی  زنــان و  داخلــی، 
انجــام شــد بــه آنــا گفــت: تیــم 20 نفــره پزشــکی 
گــروه جهــادی دانشــگاه آزاد اســالمی عصــر 
ــادی  ــز کار جه ــان موفقیت آمی ــد از پای ــروز بع ام
ــد. ــرک کردن ــران ت ــه مقصــد ته خــود کرمــان را ب

وی اردوهــای جهــادی در قالب هــای مختلــف 
ــوان  ــالمی عن ــگاه آزاد اس ــالت های دانش را از رس

ــگاه و در اردوی  ــزود: در گام دوم دانش ــرد و اف ک
جهــادی پزشــکی در منطقــه محــروم جازموریــان 
ــایی  ــکی شناس ــش چشم پزش ــر در گرای ــج نف پن
ــه  ــی ب ــان نهای ــرای درم ــد ب ــرر ش ــدند و مق ش
بیمارســتان مســیح دانشــوری در تهــران فرســتاده 

شــوند.
ــر از پزشــکان متخصــص  ــا، 20 نف ــزارش آن ــه گ ب
و  فرهنگــی  معاونــت  همــت  بــه  متعهــد  و 
دانشــجویی دانشــگاه آزاد اســالمی عصــر روز 
ــه  ــادی ب ــروه جه ــب گ ــته در قال ــنبه گذش دوش
ــان  ــتان کرم ــان در اس ــروم جازموری ــه مح منطق

ــدند. ــزام ش اع
ــتانه  ــالمی در آس ــگاه آزاد اس ــگاهیان دانش دانش
عیــد نــوروز 98 هــم بــه کمــک برخــی از اســتادان 
و افــراد خّیــر، 1۶ قلــم مــواد غذایــی شــامل آرد، 
قنــد، چــای، روغــن، برنــج، کفــش و لبــاس 
ــان  ــروم جازموری ــه مح ــتائیان  منطق ــان روس می

ــد. ــع کردن توزی
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فرمانــدار قلعــه گنــج گفــت: ملــخ هــا بــه ۴0 هکتــار 
مزرعــه آفتابگردان در این شهرســتان خســارت زدند. 
عطــا ناوکــی در گفــت و گــو بــا خبرنــگار ایرنــا اظهــار 
داشــت: تقریبــًا بیــش از 2 مــاه اســت کــه در حــال 
مبــارزه و مقابلــه بــا آفــت ملــخ صحرایــی هســتیم.

ــا  ــی ه ــم پاش ــه س ــه اینک ــه ب ــزود: باتوج وی اف
توســط خودروهــای ســم پــاش جهــاد کشــاورزی و 
تراکتــورداران منطقــه انجــام مــی شــود و کشــاورزان 
مــدام هــم سمپاشــی می کننــد امــا متاســفانه 
مشــاهده مــی کنیــم تــوده هــا و دســته هــای 
ــزگان  ــای هرم ــی از اســتان ه ــخ صحرای ــزرگ مل ب
و سیســتان و بلوچســتان وارد منطقــه مــی شــوند.

ــا ایــن وضعیــت  فرمانــدار قلعــه گنــج ادامــه داد: ب
و  شــده  کندتــر  مبــارزه  رونــد  کــه  می بینیــم 
دســته های  ریــزش  مجــددًا  گذشــته  روز   2 از 
بــزرگ ملــخ صحرایــی را در روســتاهای بخــش 
چــاه دادخــدا شــاهد هســتیم کــه بــه مــزارع 
رســاندند  خســارت  کشــاورزان  هــای  بــاغ  و 
کردنــد. نابــود  را  یونجــه  مــزارع  از  برخــی  و 

بــه  کرمــان  اســتاندار  بــا  منظــور  همیــن  بــه 
صــورت تلفنــی ارتبــاط برقــرار کــرده و مراتــب 
رســاندم. ایشــان  اطــالع  بــه  را  کمبودهــا  و 

پیشــنهاد دادیــم بــرای کنتــرل آفــت ملــخ صحرایــی 
و رســیدگی بــه وضعیــت بحرانــی منطقــه، نشســت 
شــود.باتوجه  برگــزار  کشــوری  بحــران  ســتاد 
ــای  ــد ه ــده و بازدی ــام ش ــای انج ــی ه ــه بررس ب
کارشناســان امــی تــوان گفــت کــه کنتــرل و مبــارزه 
در ایــن 2 اســتان رهــا شــده و بــا ایــن آفــت 
ــه اســت. ــری صــورت نگرفت ــه موث ــه مقابل هیچگون

بــا  آنهــا  اقدامــات  اگــر  گفــت:  ناوکــی 
امــروز  بــود  شــده  انجــام  جدیــت  و  شــدت 
دســته  بــا  مهاجــر  و  مــادر  هــای  تــوده 
شــدند. نمــی  مــا  مناطــق  وارد  بــزرگ  هــای 

هــا  تــوده  ایــن  ورود  بــا  داد:  ادامــه  وی 
شــده  بحرانــی  کامــاًل  گنــج  قلعــه  وضعیــت 
ــدادی  ــود و ام ــاذ نش ــری اتخ ــر تدبی ــت و اگ اس
اســتان  بــه  بحــران  ایــن  نگیــرد،  صــورت 
شــد. خواهــد  کشــیده  نیــز  همجــوار  هــای 

فرمانــدار قلعــه گنــج تصریــح کــرد: در حــال حاضــر 
ــارج  ــان خ ــت جازموری ــت مرکزی ــا از حال ــخ ه مل
و بــه مــزارع کشــاورزان قلعــه گنــج آمــده انــد 
ــه  ــار مزرع ــه ۴0 هکت ــته ب ــد روز گذش ــی چن و ط
آفتابگــردان در روســتای زگشــتک بندچــاه رضــا 
ــد. در بخــش چــاه دادخــدا خســارت وارد کــرده ان

ــی  ــرد: متاســفانه در مواقع ــوان ک ــن عن وی همچنی
ــا  ــم هواپیم ــی داری ــه ســم پاشــی هوای ــاز ب ــه نی ک
نــدارد. از منطقــه خــارج شــده و ســم وجــود 

ناوکــی ادامــه داد: خودروهــای ســم پــاش و ســم 
ــا مشــکالتی مواجــه  پــاش هــای دســتی منطقــه ب
هســتند و بــرای کنتــرل آفــت ملــخ در قلعــه گنــج 
نیــاز بــه تامیــن ســم و ســم پاشــی هوایــی داریــم.

در جنــوب کرمــان بیشــترین آلودگــی ناشــی از 
ملــخ هــا بــه رودبارجنــوب و قلعــه گنــج و همچنیــن 
حاشــیه تــاالب بیــن المللــی جازموریــان اختصــاص 
دارد و تاکنــون 81 هــزار و ۷10 هکتــار از زمین هــای 
اســت. شــده  پاشــی  ســم  اســتان  جنــوب 

بــر اســاس گــزارش ســازمان حفــظ نباتــات کشــور و 
F.A.O در غــرب آســیا )SWAC(، مبنــی بــر نبــود 
ــتان،  ــور عربس ــی در کش ــخ صحرای ــا مل ــارزه ب مب
ــه  ــی ب ــای صحرای ــخ ه ــادی از مل ــای زی دســته ه
ــتند. ــت هس ــران در حرک ــور ای ــوب کش ــمت جن س

قضایـی  و  حقوقـی  گـروه  خبرنـگار  گـزارش  بـه 
اظهـار  روز  انجـم  علـی  احمـد  میـزان،  خبرگـزاری 
داشـت: در حـال حاضـر 2۴ زندانـی جرائـم غیـر عمد 
آزادی  بـرای  در شهرسـتان جیرفـت وجـود دارد کـه 
آن هـا بـه 8۴5 میلیـون تومـان نیـاز اسـت.انجم روز 
بـا اشـاره بـه آیه شـریفه قـرآن مجیـد کـه می فرماید 
ْقـوى َو ال َتعاَوُنوا َعَلـى الِْْثِم َو  "َتعاَوُنـوا َعَلـى اْلِبـرِّ َو التَّ
اْلُعـْدواِن " کمـک بـه زندانیـان جرائـم غیرعمـد را یک 
نـوع همـکاری و تعـاون در حـل مشـکالت همنوعـان 
خـود کـه بـه دالیـل ناخواسـته گرفتـار زنـدان شـده، 
بیـان کـرد.وی بـا اشـاره بـه دسـتورات دیـن مبیـن 
اسـالم در خصـوص بخشـندگی و کمـک بـه همنوعان 
بـه  واقعـی کمـک  معنـای  جشـن گلریـزان  گفـت: 
همنوعـان و انسـان های گرفتـار در بنـد زنـدان اسـت.

احمـد علـی انجـم روز یـادآور شـد: زندانیان مشـمول 
شـرارت  سـابقه  جشـن گلریـزان  و  خیریـن  کمـک 
و جرایمـی مثـل اختـالس، کالهبـرداری، سـرقت و 
ارتشـاء را ندارنـد و ایـن کمک هـا صرفا بـه محکومین 
جرائـم غیرعمـدی و محکومیـن مالـی تعلـق میگیرد 
کـه بـه علـت عـدم توانایـی درپرداخـت دیـون خـود 
در زنـدان بسـر می برند.رییـس دادگسـتری جیرفـت 
هـدف از برگـزاری جشـن گلریـزان را آزادی زندانیـان 
جرائـم غیرعمـد و همچنیـن ایجـاد فرهنـگ کمک به 
همنوعـان عنـوان کـرد و گفـت: بایـد ایـن نـوع کمـک 
و همیـاری بـه همنوعـان در جامعـه توسـط بـزرگان، 
صاحـب نظـران و اصحـاب رسـانه بـه یـک فرهنـگ 

اجتماعـی تبدیـل شـود.

رقابت هـای فوتسـال جـام تکریـم رمضـان بـا ورزش 
در جیرفـت بـا قهرمانـی تیم هـای آمـوزش و پرورش 
عشـایری در بخـش کارکنان و کافه سـناتور در بخش 
گـروه  خبرنـگار  بـه گـزارش  رسـید.  پایـان  بـه  آزاد 
کرمـان،  از  جـوان  خبرنـگاران  باشـگاه  اسـتان های 
و جوانـان  ورزش  اداره   رئیـس  معاضـدی،  علیرضـا 
شهرسـتان جیرفـت در مراسـم اختتامیـه ی رقابـت 
ورزش"،  بـا  رمضـان  "تکریـم  جـام  فوتسـال  هـای 
یادمـان بنیانگـذار جمهـوری اسـالمی و بزرگداشـت 
کنگـره ۶ هـزار و 500 شـهید اسـتان کرمـان، ضمـن 
مبـارک  مـاه  در  عبـادات  و  طاعـات  قبولـی  آرزوی 
رمضـان و خـوش آمدگویـی به مسـئوالن شهرسـتان، 
ایـن مسـابقات را مهیج تریـن رقابت هـای شهرسـتان 
نـام بـرد و گفـت: در نظـر داریـم بـا همـکاری هیئـت 
مختلـف  مناسـبت های  بـه  سـال  طـول  در  فوتبـال 
مسـابقات دیگـری هـم برگزار کنیم تا شـور و نشـاط 
در بیـن ورزشـکاران و مردم بیـش از پیش رونق پیدا 
کنـد.وی در بخش دیگری از سـخنانش از راه اندازی 
سیسـتم های سرمایشـی سـالن شـهید زحمتکشـان 
ایـن شهرسـتان بعـد از هشـت سـال در آینـده ای 

نزدیـک خبـر داد.

مزارع آفتاب گردان 
قلعه گنج در تصرف ملخ ها

کمک نقدی خیران 
جیرفتی به زندانیان 

جرایم غیرعمد معرفی برترین های 
مسابقات فوتسال 

در جیرفت

خبر

خبر

خریداری هزارو80تن کلزا 
در جنوب

2هزار هکتار ماسه های روان 
جنوب کرمان مالچ پاشی می شود 

جنوب نتوانسته خود را 
در کشور نشان دهد

شهرسـتان  غلـه  اداره  رییـس 
جیرفـت از خریـد 100 هزار تن گندم 
خبـر داد و گفـت: این میـزان گندم 
از ابتدای اسـفندماه سـال گذشـته 
جنـوب کرمـان  شهرسـتان  هفـت  در  تاکنـون 
توسـط سـیلوی جیرفت و مراکز مشـخص شده 
خریـداری شـده اسـت. یـدهللا نخعـی در گفت و 
گـو بـا خبرنـگار ایرنـا افـزود: ۴0 هـزار تـن گندم 
توسـط سـیلوی جیرفـت و ۶0 هـزار تـن نیـز در 
شهرسـتان های کهنوج، قلعه گنـج، رودبارجنوب و 
فاریـاب خرید تضمینی شـده اسـت.وی تصریح 
کرد: خرید گندم از 2۶ اسـفند ماه سـال گذشـته 
آغـاز شـده و همچنـان ادامـه دارد.نخعـی اظهـار 
داشـت: هفـت مرکـز خریـد در جنـوب کرمـان 
بصـورت شـبانه روزی گنـدم و کلـزای کشـاورزان 
را خریـداری می کننـد.وی بـا بیـان اینکـه اجـازه 

خریـد بـه دالالن را نداده ایم، اظهار داشـت: مراکز 
خریـد بـه صـورت شـبانه روزی و بـدون معطـل 
کـردن کامیونهـا در سـیلو و مراکـز خریـد، اقـدام 
بـه خریـد سـریع و پرداخـت نقـدی محصـول 
کشـاورزان کردند و این مساله باعث جلوگیری از 
فعالیت دالل ها شـد.وی با بیـان اینکه پول گندم 
بـه صـورت نقـدی و کامل پرداخت شـده اسـت، 
بیـان کـرد: هـر کیلوگرم گنـدم معمولی یکهـزار و 
۷00 تومـان، گنـدم درم یکهـزار و ۷30 تومان برای 
تولیـد ماکارونـی و کلـزا هـم کیلویی سـه هـزار و 
۴00 تومـان خریـداری شـد.نخعی به خریـد کلزا 
در جنـوب کرمـان اشـاره کـرد و گفـت: یکهـزار و 
80 تـن خریـداری خریـداری شد.سـال گذشـته 
109 هـزار و ۷00 تـن گنـدم و 2 هـزار و ۴00 تـن 
کُلـزا تـا 28 مردادماه از کشـاورزان جنـوب کرمان 

شـد. خریداری 

منابـع  کل  اداره  فنـی  معـاون   
جنـوب  آبخیـزداری  و  طبیعـی 
کرمان از مشـخص شـدن 2 هزار 
هکتار از عرصه هـای بیابانی برای 
مالـچ پاشـی در منطقـه جنـوب کرمـان خبـر 
داد و گفـت: ایـن میـزان بیابـان بـا اسـتفاده از 
روش مالـچ پاشـی تـوام بـا نهالکاری در سـال 
جـاری اجرایـی می شـود. علـی قـادری افزود: 
یـک  از  بیـش  دارای  منطقـه جنـوب کرمـان 
میلیـون و 2۶0 هـزار هکتـار بیابـان اسـت کـه 
حـدود 300 هزار هکتـار آن را کانون های بحرانی 
فرسـایش بـادی تشـکیل می دهـد.وی ادامـه 
داد: برنامه ریـزی بـرای کنترل و کاهـش اثرات 
ناشـی از آن جـزو اولویت های مهـم کاری این 
اداره کل محسـوب مـی شـود. اداره کل منابـع 
طبیعـی و آبخیـزداری جنوب کرمان با تشـکیل 

کارگـروه راهبری و اسـتفاده از توان کارشناسـی 
در زمینـه مقابلـه بـا بیابان زایـی موضـوع را بـا 
حساسـیت ویژه دنبال می کند. برای دستیابی 
به این هدف شـاخصه هایی همچون شـناخت 
ماسـه زارهای مستعد فرسـایش، میزان و نحوه 
فعالیـت تپـه ها، درجـه آسـیب زایی آنهـا برای 
مـزارع، مناطق مسـکونی، خطـوط مواصالتی و 
اکوسیسـتم مـد نظر قـرار گرفته اسـت. بر این 
اسـاس در سـال 98 بـا توجـه بـه رایزنی هـای 
انجـام شـده بـا سـازمان جنگل هـا، مراتـع و 
آبخیـزداری کشـور و اقدامـات صـورت گرفته 2 
هـزار هکتـار از عرصه هـای مسـتعد شناسـایی 
شـده بـا اسـتفاده از روش مالچ پاشـی توام با 
نهالـکاری با اعتباری بالغ بـر 53 میلیارد تومان 
از محـل اعتبـارات صنـدوق توسـعه ملـی و بند 
)ه( تبصـره 1 قانـون بودجـه تثبیـت خواهد شـد.

کرمـان:  اسـتان  انتظامـی  فرمانـده 
تمامـی  از  اسـالمی  جمهـوری 
دشـمنان  توطئه هـای  و  مشـکالت 
اسـت کـرده  عبـور  سـالمت   بـه  

فرمانـده انتظامـی اسـتان کرمـان بـا بیـان اینکـه به 
برکـت نظـام جمهـوری اسـالمی کشـور مـا از تمامی 
سـالمت  بـه  دشـمنان  توطئه هـای  و  مشـکالت 
عبـور کـرده اسـت افـزود: نظـام جمهـوری اسـالمی 
در برخـورد بـا کسـانی کـه نظـم و امنیـت جامعـه 
را برهـم زننـد مقتـدر و قاطـع عمـل می کنـد. بـه 
گـزارش خبرگـزاری تسـنیم از عنبرآبـاد، سـردار رضا 
بنی اسـدفر صبـح دیـروز در مراسـم تشـییع شـهید 
هللا دادی بـا اشـاره بـه اینکه بزرگترین افتخـار ما این 
اسـت کـه در مملکتـی زندگـی می کنیـم کـه نظـام 
جمهـوری اسـالمی بر آن حاکم اسـت اظهار داشـت: 
امنیـت اساسـی ترین رکـن یـک جامعـه پویاسـت 
نداریـم. آرامـش  باشـیم  نداشـته  امنیـت  اگـر   و 

وی بـا بیـان اینکـه جنـوب کرمـان پتانسـیل های 

شـد  آن  منکـر  نمی تـوان  دارد کـه  زیـادی  بسـیار 
خاطرنشـان کرد: ایـن منطقه سـابقه تاریخی بزرگی 
 دارد کـه نشـان از امنیـت و تمدن این منطقه اسـت.

فرمانـده انتظامـی اسـتان کرمـان با اشـاره بـه اینکه 
بـه وجـود ظرفیت هـای  توجـه  بـا  جنـوب کرمـان 
کشـاورزی و معـاون ثروتمندتریـن منطقـه اسـتان 
اسـت گفت: متاسـفانه با توجه به تمام ظرفیت هایی 
 کـه دارد نتوانسـته خـود را در کشـور نشـان دهـد.

خشـن  جرائـم  درصـد   ۷0 اینکـه  بیـان  بـا  وی 
اسـتان کرمـان مربـوط بـه جنـوب و شـرق اسـتان 
جنـوب  در  کـه  اتفاقاتـی  افـزود:  اسـت  کرمـان 
نگران کننـده  می دهـد  رخ  اسـتان  شـرق  و 
نیسـت. مـا  منطقـه  برازنـده  مهـم  ایـن  و   اسـت 

بنی اسـدی فر با اشـاره به اینکه کار پلیس کار بسـیار 
سـختی اسـت، عنوان کـرد: ورود به عرصـه پلیس و 
نیروی انتظامی کاری بسـیار سـختی است و کسانی 
کـه در ایـن عرصـه وارد می شـوند جان شـان را بـرای 

حفـظ امنیت جامعـه به خطـر می اندازند.

دو مـاه و نیـم تبعیـد مقـام معظـم رهبـری در جنـوب کرمان 
تابسـتان گـرم جیرفـت را حـرارت دیگـری بخشـیده بـودآن 
روزهـا کسـی بـاور نداشـت آن سـید مبـارز و شـجاع روزی 
ولـی امـر مسـلمین شـود. بـه گـزارش خبرگـزاری تسـنیم از 
کرمـان، تبعیـد آخریـن راه حـل رژیم بـرای مهـارِ فعالیت های 
آقـای خامنـه ای  بـود. ۶ بـار دسـتگیری و زنـدان و بازجویـی 
و شـکنجه، نه تنهـا از فعالیت هـای سـید علـی  آقـا نکاسـته 
بـود، کـه از او، مبـارزی تمام عیـار سـاخته بـود؛ مبـارزی کـه 
شـدیدترین ضربه هـا را بـه رژیـم سـتم مـی زد، امـا رژیـم 
نمی فهمیـد از کجـا و از جانـب چـه  کسـی ضربه هـا را خورده. 
وقتـی سـید علـی آقـا بـرای بـار هفتـم دسـتگیر  شـد، رژیـم 
طاغـوت، به جـای زنـدان، او را بـا تبعیـد مجازات  کـرد. تبعید 
بـه کجـا؟ بـه جایی کـه این روحانـی مبـارز و انقالبـی، مبارزه 
یـادش بـرود و سـودای انقـالب از سـرش بیفتـد! جایـی کـه 
آفتابـش سـوزان ترین آفتاب کشـور باشـد و اصاًل گرمـا اجازه 
ندهـد او فعالیتـی داشـته باشـد.متن  بـاال برشـی از کتـاب 
رهبـری  معظـم  مقـام  تبعیـد  دوران  از  روایتـی  »برتبعیـد« 
بـه شـهرهای ایرانشـهر و جیرفـت در دوران اختنـاق پهلـوی 
دوم بـود کتابـی کـه بـه دوران 285  روزه تبعیـد رهبـر معظـم 
انقـالب در سـال های 5۶ و 5۷ می پردازد.شـهامت میزبانـی 
رهبـر فرزانـه انقـالب در دوارن ستمشـاهی و اختنـاق پهلـوی 
و در زمان فشـارهای گسـترده عوامل طاغوت کاری سـتودنی 
بـود کـه از عهـده کمتـر کسـی بـر می آمد.خانـه حـاج نجـف 
افشـارمنش از بازاریـان و معتمدین شـهر جیرفـت در یکی از 
کوچه هـای قدیمی شـهر قرار داشـت خانـه ای باصفا که درش 
بـه روی مهمانـان دینـی و مذهبـی باز بود؛ خانـه  قدیمی و آن 
کوچه هـا خاطـرات ناگفتـه زیـادی از آمـد و رفت هـای مردان 

بـزرگ در شـب های تیـره و  تـار آن تابسـتان گـرم جیرفت در 
دل دارد.همیـن خانـه بـود کـه بـه عنـوان نخسـتین میزبـان، 
درب هـای خـود را به روی تبعیدی جدیـد آن روزهای جیرفت 
گشـود و جوانـان زیـادی در همیـن کوچـه قدیمی سـاعت ها 
منتظـر می ماندنـد تـا پاسـبان ها خـواب بـه چشمشـان بیـاد 
و بتواننـد برگـی از روشـنگری های  مهمانشـان را دسـت بـه 
دسـت کننـد و پیـام انقـالب را در خاموشـی و سـکوت فریاد 
بزننـد؛ آن روزهـا کسـی بـاور نداشـت کـه ایـن سـید بزرگـوار 
روزی ولـی امـر مسـلمین شـود.روزها و شـب های سراسـر 
عشـق و شـعف آن تابسـتان گـرم نـه تنهـا از حافظـه تاریخی 
ایـن سـرزمین کهن و مردمـان باصفای آن پاک نمی شـود که 
رهبـر معظـم انقـالب نیز آن روزهـا و میزبانی مـردم آن دیار را 
هنـوز بـه خاطـر دارنـد آن گونـه که در سـفر خود در سـال 8۴ 
بـه جیرفـت در جمع مـردم فرمودند: »تقریبا بیسـت و هفت 
سـال قبـل در یـک روز گـرم تابسـتانى بنـده بـا چنـد مأمـور 
ژاندارمـرى وارد شـهر جیرفـت شـدم. در شـهر هیچ کـس را 
نمى شـناختم. در ابتـداى ورود، مأمـوران، بنده را به شـهربانى 
جیرفـت راهنمایـى کردنـد. بـا ایـن وضعیـت وارد جیرفـت 
شـدم؛ اما هنوز چند روزى از ورود من به این شـهر نگذشـته 
بـود کـه احسـاس کـردم در میـان خویشـاوندان، بـرادران و 
عزیـزان خـود هسـتم. مـردم جیرفـت آغـوش محبـت خـود 
را روى ایـن بنده ضعیـف و دیگـر افـرادى کـه آن روز در ایـن 
شـهر به وسـیله  رژیـم طاغوت تبعید شـده بودند، بـاز کردند«.

شهرسـتان  جمعـه  امـام  افشـارمنش  اکبـر  حجت االسـالم 
کهنـوج  فرزنـد مرحـوم حـاج نجف افشـارمنش کـه در زمان 
تبعیـد رهبـر فرزانـه انقـالب بـه جیرفـت جوانی 1۷ سـاله بود 
توفیـق معیـت بـا ایشـان را در مـدت قریـب به دو مـاه و نیم 

حضـور معظم لـه در جیرفـت داشـته اسـت از خاطـرات آن 
روزهـا می گویـد.ا مـردم جنـوب اسـتان کرمـان در آن مـدت 
ارتباطـات موثـری برقـرار کـرده بودنـد و در مـدت قریـب بـه 
دو مـاه و نیـم حضورشـان در میـان مـردم مناطـق مختلـف 
حاضـر شـده و سـخنرانی می کردنـد و ارتباطـی بسـیار خوب، 
گـرم و صمیمـی بـه ویـژه با جوانـان داشـتند و آنهـا را توصیه 
بـه کتابخوانـی می کردنـد؛ بـا اینکـه در آن دوران ممنوع المنبر 
جیرفـت سـخنرانی  جامـع  مسـجد  در  امـا شـب ها  بودنـد 
می کردنـد بـه صورت ایسـتاده تفسـیر می گفتند.حضـرت آقا 
در آن روزهـا همـواره طـرف مذاکـره گروه های سیاسـی بودند 
کـه از خـارج از اسـتان به حضـور تبعیدیان می آمدنـد. یکی از 
اعضـای حـزب زحمت کشـان روزی به خدمت ایشـان رسـید 
و سـئوال کـرد »چگونـه می خواهیـد، انقـالب را بـه پیـروزی 
برسـانید؟« ایشـان فرمودنـد »هـدف مـا برقـراری حکومـت 
اسـالمی بـه رهبـری حضـرت امـام خمینـی)ره( اسـت، اول 
مـردم را آگاه می کنیـم و بعـد ارتـش بـه مـا می پیونـدد« و 

سـرانجام هـم ایـن چنین شـد.

مدیـــرکل حفاظـــت محیـــط زیســـت اســـتان کرمـــان از 
ـــارد  ـــه دلف ـــرد در منطق ـــک م ـــه ی ـــیاه ب ـــرس س ـــه خ حمل
ــرد  ــن مـ ــت: ایـ ــر داد و گفـ ــت خبـ ــتان جیرفـ شهرسـ
ـــه ســـر مجـــروح شـــده  ـــه از ناحی ـــال براثـــر حمل میانس

اســـت. 
ـــا  ـــا ب ـــگار ایرن ـــا خبرن ـــو ب ـــت و گ ـــاکری در گف ـــان ش مرج
ـــه  ـــورد حمل ـــه م ـــردی ک ـــی م ـــال عموم ـــه ح ـــان اینک بی
ـــن  ـــزود: ای ـــت اف ـــوب اس ـــه خ ـــرار گرفت ـــیاه ق ـــرس س خ
ــده و  ــیب دیـ ــه آسـ ــه جمجمـ ــی از ناحیـ ــرد جیرفتـ مـ
ـــده  ـــان دهن ـــدن وی نش ـــطح ب ـــیدگی های روی س خراش

ـــت. ـــن اس ـــر روی زمی ـــدن وی ب ـــیده ش کش
ــان  ــتان کرمـ ــت اسـ ــط زیسـ ــت محیـ ــرکل حفاظـ مدیـ
ــار  ــده اظهـ ــه دیـ ــرد حادثـ ــن فـ ــادت از ایـ ــن عیـ ضمـ
داشـــت: تخریـــب زیســـتگاه خـــرس آســـیایی موجـــب 
دهســـتان ها  و  روســـتاها  بـــه  موجـــود  ایـــن  ورود 

ــود. ــه شـ ــم توجـ ــن مهـ ــه ایـ ــد بـ ــه بایـ ــود کـ می شـ
وی اظهـــار داشـــت: خرس هـــا در رده پســـتانداران و 

پیش بینی امام خامنه ای 

از چگونگی پیروزی انقالب  اسالمی 
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ــم  ــدر آن را می داني ــا ق ــازه م ــی رود، ت ــرق م ــي ب وقت
امــروزه زندگــی بــدون بــرق قابــل تصــور نيســت. 
ــت  ــاد اس ــدري زي ــه ق ــا ب ــي م ــرق در زندگ ــت ب اهمي
ــش  ــه پي ــدن را ب ــار تم ــرق، قط ــود، ب ــه می ش ــه گفت ك
ــرق از ســوزاندن گاز  ــی؟ ب ــه قيمت ــه چ ــا ب ــد. ام می ران
ــرف  ــس مص ــود. پ ــد می ش ــي تولي ــواد نفت ــاير م و س
آلودگــی كمتــر محيــط  بــرق يعنــی  انــرژی  بهينــه  
زيســت مــا. خوشــبختانه ایــران از نظــر دارا بــودن منابــع 
ــورهای  ــن کش ــرژی از ثروتمندتری ــوع ان ــر متن و ذخای
جهــان بــه حســاب می آیــد. ایــن منابــع درکشــور 
مــا بــا قیمت هایــی بــه مراتــب نــازل تــر از ســایر 
ــده  ــرف کنن ــه مص ــتری ب ــهولت بیش ــا س ــورها و ب کش
ــه  ــا جــای بســی تأســف اســت ک عرضــه می شــود. ام
ــر از  ــب باالت ــه مرات ــرژی ب ــالف ان ــرف و ات ــزان مص می
ــرژی  کشــورهای صنعتــی اســت و وضعیــت مصــرف ان
ــره وری  ــاء به ــه ارتق ــوط ب ــا اصــول مرب در کشــور مــا ب
و بازدهــی انــرژی در جهــان، مغایــرت دارد. بــه همــان 
ــه  ــده ب ــود زن ــك موج ــدام ي ــلول هاي ان ــه س ــدازه ك ان
ــاج  ــز محت ــي ني ــع صنعت ــدام جوام ــاز دارد ان ــون ني خ
جريــان الكتريكــی اســت. زندگــی امــروز ديگــر بــدون 
شــبكه وســيع انــرژی الكتريكــی كــه بــا انشــعابات زيــاد 
ــكونی را  ــی و مس ــك صنعت ــزرگ و كوچ ــای ب مجتمع ه
تغذيــه می کننــد قابــل تصــور نيســت. وقتــی بــرق 
قطــع مــی شــود مســأله فقــط تحمــل تاریکــی نیســت؛ 
ــواد  ــه م ــخ هم ــد و ی ــزر از کار می افتن ــال و فری یخچ

ــد  ــی کن ــدن م ــه آب ش ــروع ب ــده ش ــز ش ــی فری غذای
ــخت  ــا س ــد واقع ــدا کن ــه پی ــر ادام ــاله اگ ــن مس و ای
در  روســتای گلوییــه  مــردم  از  بود.برخــی  خواهــد 
ــان  ــت برق ش ــاه اس ــک م ــدود ی ــفندقه می گویندح اس
قطــع شــده و بــا اینکــه بارهــا بــه مســووالن این مســاله 
را اطالع رســانی کرده انــد امــا همچنــان در خاموشــی 
هیــچ  نمی توانیــم  می برند.آنهــا می گوینــد  بــه ســر 
شــب ها  و  کنیــم  نگهــداری  یخچــال  در  را  غذایــی 
نیزبایــد زودتــر بخوابیــم چــون بــه محــض غــروب 
ــم و  ــن کنی ــه روش ــم ک ــی نداری ــر چراغ ــید دیگ خورش

بچه هایمــان هــم از تاریکــی رنــج می برنــد. مــردم 
ــهید  ــک ش ــاز و ی ــار جانب ــک چه ــتای کوچ ــن روس ای
تقدیــم انقــالب کرده انــد کاش حداقــل بــه حرمــت 
ــد.  ــی می ش ــان توجه ــه خانواده هایش ــزان ب ــن عزی ای

روستایی که اشتراک برق ندارد
بــه  رســانه  فعــال  حســنی  محمــد  وهــاب 
و  کــردم  »پیگیــری  می گویــد:  »کاغذوطــن« 
نزدیــک  گفــت  شهرســتان  بــرق  امــور  معاونــت 
انقــالب  اول  از  روســتا  ایــن  در  خانــوار   20 تــا   1۷
می کننــد اســتفاده  غیرمجــاز  شــکل  بــه  بــرق   از 

اقدامــی  اشــتراک  بــه خریــد  نســبت  متاســفانه  و 
بــه  سیســتانی  »آقــای  داد:  ادامــه  نمی کننــد.«او 
افتــاد و  اتفــاق  گفــت ســال گذشــته هــم همیــن 
بعــد  دادنــد  قــول  روســتا  ایــن  شــورای  رییــس 
از وصــل شــدن بــرق اقــدام بــه خریــد اشــتراک 
نگرفــت صــورت  اقدامــی  هیــچ  ولــی   کننــد 

ــتیم  ــب می فرس ــرای نص ــس را ب ــتگاه و تران ــردا دس ف
امــا بایــد مــردم ایــن روســتا کــه 1۷ خانــوار هســتند در 
ــه  ــه ب ــا توج ــد. ب ــتراک بگیرن ــفندقه اش ــرق اس اداره ب
پیگیری هــای صــورت گرفتــه در خصــوص قطعــی بــرق 
ــت  ــتان جیرف ــرق شهرس ــت ب ــه مدیری ــتای گلویی روس
ــه  ــبت ب ــرداد 98نس ــنبه 18خ ــا روز ش ــد ت ــد ش متعه
ــن  ــد, ضم ــدام کن ــفورماتور اق ــدد ترانس ــک ع ــب ی نص
ــه  ــد نســبت ب اینکــه از مــردم روســتای مــورد نظــر بای
ــع  ــن جم ــی و همچنی ــت بده ــاز و پرداخ ــد امتی خری
ــد.« ــدام کنن ــکاری و اق ــاز هم ــعابات غیرمج آوری انش

ترانس برق سوخته است
شــهابی بخشــدار اســفندقه به»کاغذوطن«گفت:»تعــداد 
خانوارهــای ایــن روســتاکم هســتند امــا مدتــی اســت 
ــا اداره  ــد.«وی افزود:»ب ــرق محرومن ــتن ب ــه از داش ک
بــرق تمــاس گرفتــم و خواســتار پیگیــری ایــن مشــکل 
ــرای  ــپ ب ــک اکی ــد ی ــرار ش ــته ق ــه روز گذش ــدم ک ش
بررســی مشــکل روســتا بــه منطقــه اعــزام کننــد.

بــا کمبــود  انــگار  و  بــرق روســتا ســوخته  ترانــس 
ــه  ــور ک ــتیم، آنط ــه هس ــه مواج ــرق در منطق ــس ب تران
پیداســت کــه ترانــس در عنبرآبــاد وجــود داشــته کــه بــه 
ــه  دلیــل ســوختن ترانــس بــرق شــهر مردهــک آن را ب
ــت  ــت در اولوی ــر جمعی ــتاده اندکه از نظ ــک فرس مرده
بــوده است.«شــهابی ادامــه داد:»مــن یــک هفتــه 
ــت  ــه پیداس ــور ک ــتم و آنط ــاله هس ــر مس ــت پیگی اس
ــاد  ــت و عنبرآب ــردم جیرف ــده م ــور نماین ــای کمالی پ آق
ــد.«وی  ــال می کنن ــن مشــکل را دنب ــز ای ــس نی در مجل

تصریــح کرد:»نماینــده بــرق اســفندقه قــرار شــده تیــم 
فنــی را بــه روســتا بفرســتد و جــواب را بــه مــن ابــالغ 
ــود کــه در  کنند.یکــی از مســائلی کــه می گفتنــد ایــن ب
ایــن روســتا پــول بــرق پرداخــت نمی شــده و جمعیــت 
ــودن جمعیــت  هــم کــم اســت کــه مــن توجیــح کــم ب

ــده  ــرده ش ــه ب ــن منطق ــه ای ــرق ب ــرا ب ــم زی را نپذیرفت
بایــد خدمــات ارائــه شــود اگــر مشــکل ترانــس اســت 
ــان  ــد از کرم ــرا بای ــود زی ــد ب ــر خواه ــی زمان ب ــه کم ک
بیاورنــد و  تذکــر دادیــم تــا پایــان امــروز ایــن مشــکل 
ــکل  ــد مش ــت و بای ــرق اس ــی اداره ب ــود، متول ــل ش ح

خاموشی یک ماهه گلوییه
حدود یک ماه است روستای گلوییه در اسفندقه برق ندارد رییس اداره برق می گویدنیمی از اهالی انشعاب برق ندارند و نیمی دیگر هم بدهکارهستند

بـرق یکـی از ضروریـات زندگـی امـروزی اسـت و اگـر سـاعتی قطـع شـود به جـرات می تـوان گفت 
زندگـی مـردم مختـل خواهـد شـد. روسـتایی گلوییـه از توابـع بخـش اسـفندقه جیرفت حـدود یک 
مـاه اسـت بـرق نـدارد، اهالـی روسـتا می گویند بـه مسـووالن خبـر دادیم ولی مشـکل حل نشـده، 
بخشـدار می گویـد مـن و آقـای کمالی پـور پیگیـری کردیـم و قـرار اسـت امروز مشـکل حل شـود و 
ترانـس سـوخته تعویض شـود. رییس شـرکت بـرق جیرفـت نیزمی گوید اغلـب خانه های روسـتا به 
شـکل غیرمجـاز از بـرق اسـتفاده می کننـد و افـرادی مـه که انشـعاب دارنـد بدهـی خـود را نپرداخته اند.

ــت  ــه اس ــک هفت ــن ی ــه داد:»م ــهابی ادام ش
ــت  ــه پیداس ــور ک ــتم و آنط ــاله هس ــر مس پیگی
ــت و  ــردم جیرف ــده م ــور نماین ــای کمالی پ آق
عنبرآبــاد در مجلــس نیــز ایــن مشــکل را دنبــال 
می کننــد.«وی تصریــح کرد:»نماینــده بــرق 
ــتا  ــه روس ــی را ب ــم فن ــده تی ــرار ش ــفندقه ق اس

ــد.« ــالغ کنن ــن اب ــه م ــواب را ب ــتد و ج بفرس
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آگهی دعوت مجمع عمومی عادی 
شرکت تعاونی روستایی  میجان 

بدینوسـیله به اطالع صاحبان سـهام شـرکت تعاونی روسـتایی میجان  میرسـاند 
که جلسـه مجمع عمومی عادی آن شـرکت روز سـه شـنبه  مورخ  1۳۹۸/۰۳/2۸  
راس سـاعت ۹ در محـل مسـجد کلـدان میجـان  تشـکیل میگردد. خواهشـمند 

اسـت در تاریـخ و سـاعت تعیین شـده در محل مذکـور حضور به هم رسـانید

اداره تعاون و روستایی شهرستان  جیرفت

نوبت دوم  

دانشگاه جامعه را از زیرپرده های غرب آگاه کند
تنهـا  و  مهمتریـن  گفـت:  جیرفـت  جمعـه  امـام 
تریـن عامـل دشـمنی اسـتکبار کـه مغـز متفکـر آنها 
صهیونیسـم اسراییل اسـت، بحث انتظار مهدویت در 
کشـور اسـت زیـرا آنهـا معتقد هسـتند کـه جمهوری 
اسـالمی یگانه زمینه سـاز ظهور حضرت مهدی)عج( 
اسـت مـی خواهنـد انتظـار را عقـب بـی اندازنـد لـذا 
هسـتند. اشـتباه  در  سـخت  بداننـد کـه  دشـمنان 

حجت االسـالم  کویـر،  منطقـه  ایسـنا  گـزارش  بـه 
رحلـت  از  سـال  سـی  امـروز  گفـت:  "سـعادت فر 
جانسـوز آن امـام مـی گذرد امـا انقالب اسـالمی روز 
بـه روز بـا قـدرت بـه حرکـت خـود ادامه مـی دهد و 
ایـن مهـم برگرفتـه از مدیریتی اسـت که امـام راحل 
در جامعـه پیاده کرده اسـت.وی افزود: همه تبلیغات 
دشـمن در اوایـل انقـالب این بـود که بـا  رحلت امام 

بیـن  از  هـم  ایـران  اسـالمی  انقـالب  خمینـی)ره( 
مـی رود، امـا ایـن تبلیغـات نـاکام ماند.امـام جمعه 
جیرفـت بـا اشـاره به فرمایشـات امـام راحـل افزود: 
وظیفـه دانشـگاهیان در ایـن برهه از زمان این اسـت 
کـه جوانـان را از آنچـه زیـر پرده اسـت، مطلـع کنند.

حجت االسـالم سـعادت فـر ادامه داد: امـروز وظیفه 
دانشـگاه ایـن اسـت کـه ارزش هـای نظـام مقدس 
جمهـوری اسـالمی که زیـر پـرده تهاجم های رسـانه 
هـای غـرب قرار گرفتـه اند را به جوانان نشـان داده و 
ایـن ارزش هـای انقـالب و نظام را برای آنان آشـکارا 
کنند.وظیفه دانشـگاه این اسـت که جامعه را نسـبت 
بـه این زیـر پرده هـا هوشـیار کند.امام خمینـی)ره( 
بـا زحمـات خـود و همراهی مـردم انقالب اسـالمی، 
اسـتقالل و آزادی و عـزت و آزادگـی را به ارمغان آورد.

بورس

طــی ســه روز کاری دومیــن هفتــه از خــرداد 
مــاه 98ســیمان کرمــان بــا بــازه قیمتــی 3۶10 
ــران  ــورس ته ــازار اول ب ــال در ب ــا 398۴ ری ت
معاملــه شــد. ایــن نمــاد قیمــت 39۶۶ را بــه 
عنــوان آخریــن قیمــت روز دوشــنبه خــود 
ــی  ــع معدن ــگ صنای ــاند. هلدین ــت رس ــه ثب ب
خاورمیانــه، میدکــو طــی هفتــه گذشــته در 
ــد  ــه ش ــی 3980 - ۴098 معامل ــازه ی قیمت ب
و رونــدی نزولــی را پشــت ســر گذاشــت. 
میدکــو 3950 ریــال را بــه عنــوان آخریــن 
ــرکت  ــران ش ــت کرد.معامله گ ــود ثب ــت خ قیم
ــا 1581  ــای 1530 ت ــودرو، قیمت ه ــان خ کرم
ــازه ی  ــوان ب ــه عن ــاد ب ــن نم ــرای ای ــال را ب ری
ــد. کرمــان در آخریــن روز  هفتگــی ثبــت کردن
ــد  ــا 2.3۶ درص ــال را ب ــه 1532 ری کاری هفت
کاهــش بــه عنــوان آخریــن قیمــت خــود 
ــارز،  ــی ب ــروه صنعت ــل، گ ــرد.در مقاب ــت ک ثب
ــش طــی ســه روز کاری،  ــال افزای ــا ۷12 ری ب

ــت. 5212  ــر گذاش ــت س ــی را پش ــد خوب رون
بــازه ی قیمتــی  بــه عنــوان  ۶0۷0 ریــال   -
ــال  ــد و 59۷5 ری ــت ش ــان ثب ــی پکرم هفتگ
ــنبه  ــاد در روز دوش ــن نم ــت ای ــن قیم آخری
ــداد 18  ــان تع ــه ای کرم ــورس منطق ــود.در ب ب
ــه ارزش بیــش  ــون و 30۶ هــزار ســهم ب میلی
ــه  ــال معامل ــون ری ــارد و ۴1۴ میلی از 39 میلی
شــد.از تعــداد 18 میلیــون و 30۶ هــزار ســهم 
 ۴1۴ و  میلیــارد   39 از  بیــش  ارزش  بــه 
بــورس کرمــان معاملــه  ریــال در  میلیــون 
ــوط  ــد مرب ــزان ۴9 درص ــن می ــه از ای ــد ک ش
ــه  ــوط ب ــد مرب ــهام و 51 درص ــد س ــه خری ب
فــروش ســهام بــوده کــه توســط 12 ایســتگاه 
کارگــزاری فعــال در اســتان کرمــان بــه انجــام 
هفتــه  کاری  روز  آخریــن  رسیده اســت.در 
گذشــته شــاخص کل بــازار بــورس تهــران 
ــه رقــم 22۴5۴۴  ــا 215۶ واحــد افزایــش ب ب

ــید. ــد رس واح

شاخص فعالیت کرمانی ها در بورس

و  اراضـی  ثبتـی  وضعیـت  تكلیـف  تعییـن  قانـون  موضـوع  هیـات 
رسـمی سـند  فاقـد  سـاختمانهای 

)) آگهـی موضـوع مـاده 3 قانـون و مـاده 13 آئیـن نامه قانـون تعیین 
تكلیـف وضعیـت ثبتـی و اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی (( 
در اجـرای  مـواد مذکـور بدینوسـیله  امالکـی  کـه برابـر اراء هیاتهـای  
حـل اختـالف  موضـوع قانـون تعییـن تكلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی 
و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتی  ناحیـه  دو 
شهرسـتان كرمـان  تقاضـای ثبـت انهـا پذیرفتـه و ادامه عملیـات ثبتی 
انهـا مطابـق قانـون مذکـور تجویـز گردیـده اسـت  بـه ترتیـب شـماره 
پـالک فرعـی از اصلـی  و بخـش محـل  وقـوع  ملـک و مشـخصات 
مالـک یـا مالکیـن ) متقاضیان ثبـت ( واقعـدر بخشـهای  ) ۶-3-2(  
ثبتـی شهرسـتان کرمـان  بشـرح ذیـل اگهـی  میشـود تـا  در صورتـی 
كه  شـخص  یا اشـخاصی  نسـبت به صدور سـند مالكیت متقاضیان 
اعتراضـی داشـته باشـند بتواننـد از تاریخ انتشـار اولین آگهـی به مدت 
دو مـاه اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید، 
ظـرف مـدت یك مـاه از تاریخ تسـلیم اعتراض، دادخواسـت خـود را به 
مراجـع قضایـی تقدیـم نمایند.بدیهـی اسـت در صورت انقضـای مدت 
مذكـور و عـدم وصول اعتراض طبق مقررات سـند مالكیت صادر خواهد 
شد.شـایان ذکر اسـت صدور و تسـلیم سـند مالکیت بر اسـاس قانون 

مذکـور مانـع مراجـع متضـرر بـه دادگاه نخواهـد بود .
امالک تقاضای ثبت شده واقع در بخش 2 کرمان

۷25۷  فرعـی از  39۶8 اصلـی–  اقـای محمـد رضـا معیـن الدینـی    
فرزنـد  حسـن   بـه شناسـنامه شـماره 128  صـادره از  ماهـان  در 
ششـدانگ  یکبـاب  خانـه  بـه  مسـاحت 25۶/۷5  متـر مربـع  بـه 
ادرس کرمان خیابان سـرباز کوچه58سـمت راسـت  خریداری از محل 

مالکیـت مرتضـی فخـر الواعظیـن مهـدوی  - ردیـف  981
155۴9  فرعـی از  39۶8 اصلـی مجـزی شـده از  899  فرعی از  39۶8  
اصلـی  –  اقـای علـی عاقلـی  گوکـی   فرزنـد  حسـن   بـه شناسـنامه 
شـماره 251  صادره از  گلباف  در ششـدانگ  یکباب  خانه  به  مسـاحت 
25۶/3  متـر مربـع  بـه ادرس کرمـان  میـدان تـره بـار بعـد از معاینـه 
فنـی خیابان شـهیدان محمـدی کوچه1۶ پـالک 20  خریـداری از محل 

مالکیـت باقـر مقتدر - ردیـف  58۶
15۶08  فرعـی از  39۶8 اصلـی مجـزی شـده از  885  فرعـی از  
39۶8  اصلـی  –  خانـم راضیـه رحیمـی مویـد   فرزنـد  احمد علی   به 
شناسـنامه شـماره 1218  صادره از  کرمان  در ششـدانگ  یکباب  خانه  
به  مسـاحت 232  متر مربع  به ادرس کرمان خیابان سـرباز کوچه58 

خریـداری از محـل مالکیـت ارسـطو کیانپور - ردیـف  252۶
15۶83  فرعـی از  39۶8 اصلـی مجـزی شـده از  819  فرعـی از  
39۶8  اصلـی  –  خانـم شـهین کمالـی گوکـی   فرزنـد  حسـین   بـه 
شناسـنامه شـماره 323  صادره از  گلباف  در ششـدانگ  یکباب  خانه  
بـه  مسـاحت 200/2  متـر مربـع  بـه ادرس کرمان  سراسـیاب کوچه ده 
باالغربی 1 سـمت راسـت خریداری از محل مالکیت محترمه کوشـش 

و غیـره - ردیـف  ۶۷3
15۶91  فرعـی از  39۶8 اصلـی مجـزی شـده از  885  فرعی از  39۶8  
اصلـی  –  خانـم طاهـره عسـکری گجگینـی   فرزنـد  حسـین   بـه 
شناسـنامه شـماره 3  صـادره از  کرمـان  در ششـدانگ  یکبـاب  خانـه 
مشـتمل بـر طبقـه فوقانـی بـه  مسـاحت 15۴/۴  متر مربع  بـه ادرس 
کرمان خیابان سـرباز کوچه۶۶ سـمت راست خریداری از محل مالکیت 

سـید عبـاس ابراهیمی - ردیـف  9۶۶
15۶92  فرعـی از  39۶8 اصلـی مجـزی شـده از  885  فرعی از  39۶8  
اصلـی  –  اقـای حیـدر عسـکری گجگینـی فرزند  علی   به شناسـنامه 
شـماره 2  صـادره از  کرمـان  در ششـدانگ  یکبـاب  خانـه مشـتمل بـر 

طبقـه فوقانـی بـه  مسـاحت ۴05  متر مربع  بـه ادرس کرمـان خیابان 
سـرباز کوچـه۶۶  پـالک ۴ خریـداری از محـل مالکیـت سـید عبـاس 

ابراهیمـی  پور فرسـنگی- ردیـف  9۶8
15۷35  فرعـی از  39۶8 اصلـی مجزی شـده از  899  فرعی از  39۶8  
اصلی  –  اقای مسـلم طحان جوشـانی   فرزند  محمود   به شناسـنامه 
شـماره 103  صادره از  گلباف  در ششـدانگ  یکباب  خانه  به  مسـاحت 
10۶  متـر مربـع  بـه ادرس کرمـان بزرگـراه امـام شـهرک امـام حسـن 
عسـکری کوچـه شـرقی 5 درب 15سـمت راسـت  خریـداری از محـل 

مالکیت اشـرف شـفیعی - ردیف  10۶
15۷98  فرعـی از  39۶8 اصلـی مجـزی شـده از  899  فرعی از  39۶8  
اصلـی  –  اقـای جـواد نصیـری گوکـی   فرزنـد  عباس   به شناسـنامه 
شـماره 182  صادره از  گلباف  در ششـدانگ  یکباب  خانه  به  مسـاحت 
223  متـر مربـع  بـه ادرس کرمـان   خیابان دسـتغیب کوچه 55 کوچه 

معلـم خریـداری از محل مالکیت علـی احمدی نـژاد - ردیف  2111
158۷0  فرعـی از  39۶8 اصلـی مجـزی شـده از  899  فرعی از  39۶8  
اصلـی  –  اقـای رمضان پور شـیخعلی اندوهجردی فرزند  سـیف اله به 
شناسـنامه شـماره ۴۶۴9  صادره از  شهداد   در ششدانگ  یکباب  خانه  
بـه  مسـاحت 12۴ متـر مربـع  بـه ادرس کرمـان پشـت میدان تـره بار 
کوچـه بـاب الحوائج بلوار شـهیدان محمـدی کوچه9 خریـداری از محل 

مالکیت ربابه اسـتوار سـیرجانی  - ردیف  2۷
158۷5  فرعـی از  39۶8 اصلـی مجـزی شـده از  899  فرعی از  39۶8  
اصلی  –  خانم فاطمه زارع فوسـکی فرزند  علی به شناسـنامه شـماره 
3۴۶۶  صـادره از  کرمـان   درقسـمتی از  ششـدانگ  یکبـاب  خانـه  به  
مسـاحت 135/۶2 متـر مربـع  به ادرس کرمان  بلوار شـهیدان محمدی 
کوچه5 انتهای کوچه سـمت چپ خریداری از محل مالکیت اسـفندیار 

دانشـگر - ردیف  1008
5۷81  فرعـی از  3982 اصلـی مجـزی شـده از  ۷2  فرعـی از  3982  
اصلـی  –  اقـای محمـد برزگر علـی ابادی   فرزند  اکبر    به شناسـنامه 
شـماره 3 صادره از  ماهان   در ششـدانگ  یکباب  خانه  به  مسـاحت 
15۷/1 متـر  مربـع  بـه ادرس کرمـان  خیابـان اسـد ابـادی کوچـه ۴5 
شـمالی 1خریـداری از محل مالکیـت  محمد باقـر نجابتی-ردیف2۴5۷

589۴  فرعـی از  3982 اصلـی مجـزی شـده از  8۶  فرعـی از  3982  
اصلی  –  خانم  فاطمه اشـرف گنجویی  فرزند  محمد    به شناسـنامه 
شـماره 2110 صـادره از  کرمـان   در ششـدانگ  یکبـاب  خانـه  مشـتمل 
بـر طبقـه فوقانـی بـه  مسـاحت 29۴/13 متر  مربـع  بـه ادرس کرمان 
بلوار22بهمـن خیابـان شـهیدان اعتبـاری شـرقی8 خریـداری از محـل 

مالکیـت  غالمحسـین کامیابـی - ردیف ۶۷۶
590۶  فرعـی از  3982 اصلـی مجـزی شـده از  ۶89  فرعـی از  3982  
اصلی  –  اقای سـید رضا حسـینی نسـب  لنگری  فرزند  سـید عباس    
به شناسـنامه شـماره 1۷ صادره از  بردسـیر   در ششدانگ  یکباب  خانه  
مشـتمل بـر طبقـه فوقانـی به  مسـاحت 230/2 متـر  مربع  بـه ادرس 
کرمـان  خیابـان  سـرباز کوچـه 22نبـش چهار کوچـه اول خریـداری از 

محـل مالکیـت  صغری رنجبـر - ردیف 308
285  فرعـی از  ۴221 اصلـی–  اقـای رضـا سـاالری بیـدوری  فرزنـد  
غالمرضـا    بـه شناسـنامه شـماره 9933 صـادره از  جیرفـت   در 
ششـدانگ  یکبـاب  خانـه  بـه  مسـاحت ۴25/35 متـر مربـع  بـه 
ادرس کرمـان  خیابـان سـربازکوچه52 انتهای کوچه  خریـداری از محل 

مالکیـت  خـود متقاضـی - ردیـف 900
امالک تقاضای ثبت شده واقع در بخش ۳ کرمان

بـه شناسـه ملـی  11۷5 اصلـی–  مدرسـه علمیـه صالحیـه کرمـان 
1۴00191۷8۶2  صادره در ششـدانگ یک باب سـاختمان به  مسـاحت 
233/03 متـر مربـع  بـه ادرس کرمـان  خیابـان  تجلـی کوچـه شـماره 

3 خریـداری از محـل مالکیـت  حـاج شـیخ علـی اصغـر صالحـی  - 
ردیـف 589

۶۷۶۴  فرعـی از  1۷83  اصلـی  –  اقـای اسـداله ناصـح زاده   فرزنـد  
نصراله به شناسـنامه شـماره  15  صادره از کرمان   در ششدانگ  یکباب  
مغـازه مشـتمل برزیرزمین به مسـاحت  ۴59/9 مربـع  با قید به اینکه 
موازی  ۷1/1۶ متر  مربع از ششـدانگ  عرصه مورد تقاضا متعلق بوقف  
و در اجـاره  متقاضـی  قـرار  دارد  بـه ادرس کرمان چهـارراه 2۴ اذرنبش 
ازادگان جنـب بانـک رسـالت  خریـداری از محـل مالکیـت  سـید علی 

مرتضـوی  - ردیف ۷501
20903  فرعـی از  1۷83  اصلـی  –  اقـای علیرضـا کامیـاب  فرزنـد  
اصغـر بـه شناسـنامه شـماره  1۶0  صـادره از کرمـان   در ششـدانگ  
یکبـاب  خانـه بـه مسـاحت  2۷3/25  متـر مربـع  بـا قیـد بـه اینکـه 
مـوازی  98/۷5  متـر مربـع از ششـدانگ  عرصـه مـورد تقاضـا متعلق 
بوقـف  و در اجـاره  متقاضـی  قـرار  دارد  بـه ادرس کرمـان بلـوار جهـاد 
کوچه۶2بعـد از چهـار کوچـه  خریـداری از محل مالکیت  ماشـاهللا ثمره 

هدایـت زاده - ردیـف 120
2090۶  فرعـی از  1۷83  اصلـی  –  اقـای علـی نخعـی عبـدل ابـادی    
فرزنـد  حسـین بـه شناسـنامه شـماره  82۴9  صـادره از کرمـان   در 
ششـدانگ  یکبـاب  خانه مشـتمل بر فوقانـی  به مسـاحت  35۶/۴۷  
متـر مربـع  بـا قید بـه اینکـه مـوازی  128/83  متر مربع از ششـدانگ  
عرصـه مـورد تقاضـا متعلـق بوقـف  و در اجاره  متقاضـی  قـرار  دارد  به 
ادرس کرمـان بلـوارازادگان خیابـان جـواد االئمـه شـرقی9  خریـداری از 

محـل مالکیـت  سـید حسـین طباطبائی - ردیـف ۷۶۶
20919  فرعـی از  1۷83  اصلـی  –  اقـای محمـد مهـدی نخعـی 
پـور   فرزنـد  اکبـر بـه شناسـنامه شـماره  8۴۶  صـادره از کرمان   در 
ششـدانگ  یکبـاب  خانـه بـه مسـاحت  ۷20/5  متـر مربـع  بـا قید 
بـه اینکـه مـوازی  2۶0/۴ متـر مربع از ششـدانگ  عرصه مـورد تقاضا 
متعلـق بوقـف  و در اجـاره  متقاضـی  قـرار  دارد  بـه ادرس کرمـان 
خیابـان جهـاد کوچـه3۷ سـمت راسـت خریـداری از محـل مالکیت 

محمد سـبزه بلـوچ- ردیـف 983
2۷2  فرعـی از  2۷85  اصلـی  –  خانـم نرجـس رضائـی زاده    فرزنـد 
رمضـان بـه شناسـنامه شـماره  1۴02  صـادره از کرمـان  در ششـدانگ  
یکبـاب  کارگاه   بـه مسـاحت 1۷35/۴8 متـر مربـع  بـا قیـد بـه اینکه 
مـوازی  1۴۴/۶2 متـر مربـع از ششـدانگ عرصـه مـورد تقاضـا متعلـق 
بوقـف  و در اجـاره  متقاضـی  قـرار  دارد  بـه ادرس کرمـان شـرف ابـاد 
بلـوار قائـم کوچه15  خریداری از محل مالکیت  محمود رسـتمی شـرف 

ابـادی  -  ردیـف  1118
1298  فرعـی از  2۷8۶  اصلـی  –  خانـم فرخنـده هـزاری زاده   فرزنـد  
حسـن به شناسـنامه شـماره  2  صادره از کرمان  در ششـدانگ  یکباب  
خانـه  به مسـاحت 192متـر مربع  با قید به اینکه مـوازی  29 متر مربع 
از ششـدانگ عرصـه مـورد تقاضـا متعلـق بوقـف  و در اجـاره  متقاضی  
قـرار  دارد  بـه ادرس کرمـان  جـاده شـرف ابـاد بلـوار قائـم 30مترفرعی 
بعـد از کوچـه تـاالر خریـداری از محـل مالکیـت  حسـین طهمورثـی -  

1۶99 ردیف 
1300  فرعی از  2۷8۶  اصلی  –  اقای مسـعود افضلی هوتکی   فرزند  
قدرت هللا  به شناسـنامه شـماره  828۴  صادره از کرمان  در ششـدانگ  
یکبـاب  خانـه  بـه مسـاحت 151/02 متر مربـع  با قید به اینکـه موازی  
22/81 متـر مربـع از ششـدانگ عرصـه مـورد تقاضـا متعلـق بوقـف  و 
در اجـاره  متقاضـی  قـرار  دارد  بـه ادرس کرمـان  جـاده شـرف ابـاد 
بلـوار قائـم 30متـری طهمورثی خریـداری از محل مالکیت ماشـاهللا بنا 

–ردیف10885 زاده 
۷110  فرعـی از  2۷8۷  اصلـی  –  اقـای یـدهللا فراهانـی مقـدم    فرزند  
درویـش بـه شناسـنامه شـماره  2  صـادره از کرمـان   در ششـدانگ  
یکبـاب  خانـه بـه مسـاحت 135/88  متـر مربـع  بـه ادرس کرمـان  
بزرگـراه امـام کوچـه51 خریـداری از محـل مالکیت   میـرزا محمد علی 

جـواد ی  -  ردیـف  510

23۴5۴  فرعـی از  2۷8۷  اصلـی  –  اقـای سـهراب زاهـدی   فرزنـد  
فرهـاد بـه شناسـنامه شـماره  30  صادره از بردسـیر و اقـای رضا زاهدی 
فرزند فرهاد به شناسـنامه 8صادره از زرند  در ششـدانگ  یکباب  خانه  
مشـتمل بر طبقه فوقانی به المناصفه به مسـاحت 205/52  متر مربع  
بـه ادرس کرمان  اسـیاباد جنوبی غربی 11 سـمت راسـت  خریـداری از 

محـل مالکیت  عالیـه هروی -  ردیفهـای1121 و 1122
235۷5  فرعـی از  2۷8۷  اصلـی  –  اقـای پیمـان شـریفی   فرزنـد  
احمـد بـه شناسـنامه شـماره  18۶  صـادره از جیرفـت   در ششـدانگ  
یکبـاب  خانـه   بـه مسـاحت 2۷9  متر مربـع  به ادرس کرمـان خیابان  
اسـیاباد جنوبـی غربی11اولیـن کوچه سـمت راسـت خریـداری از محل 

مالکیـت  عالیـه هـروی  -  ردیـف  ۴90
23۶01  فرعی از  2۷8۷  اصلی  –  اقای سـامان گنجه ای زاده روحانی   
فرزنـد  ابراهیـم بـه شناسـنامه شـماره  11۷28  صـادره از تهـران   در 
ششـدانگ  یکبـاب  مغـازه مشـتمل بـر طبقـه فوقانـی   بـه مسـاحت 
۴۷/2۶  متـر مربـع  بـه ادرس کرمان   خیابان اسـتاد مطهری کوچه32 
شمشـاد ضلـع شـرقی ترمینـال قدیـم پشـت فروشـگاه معلـم بیـن 
شـرقی 5و۶ خریـداری از محـل مالکیـت  ماشـاهللا ثمـره هدایـت زاده  

-  ردیـف  829
23۷5۴  فرعـی از  2۷8۷  اصلـی  –  اقـای رضا سـلطانی نـژاد   فرزند  
عطـا الـه بـه شناسـنامه شـماره  22  صـادره از زرنـد  وخانـم نجمه تاج 
ابـادی پـور فرزنـد مصطفـی بـه شناسـنامه 1895صـادره از کرمـان در 
ششـدانگ  یکبـاب  خانـه بالمناصفه  بـه مسـاحت 189/03  متر مربع  
بـه ادرس کرمـان خیابـان  مالک اشـتر جنوبـی  کوچه 1۷ خریـداری از 

محـل مالکیـت  احمـد جـوادی  -  ردیفهـای100۴و11۶8
23۷58  فرعـی از  2۷8۷  اصلـی  –  اقـای محمـد دائـی زاده    فرزنـد  
محمـود بـه شناسـنامه شـماره  18  صـادره از جیرفـت   در ششـدانگ  
یکبـاب  خانـه   بـه مسـاحت 1۷1/8  متر مربع  به ادرس کرمان  شـیخ 
احمـد کافـی جنوبی کوچه ۴  خریداری از محل مالکیت  حسـین بانک 

توکلـی   -  ردیـف  120۴
28۴۶  فرعـی از  29۴2  اصلـی  –  خانـم فهیمه محمدی قناتغسـتانی   
فرزند  علی به شناسـنامه شـماره  3۴  صادره از کرمان   در ششـدانگ  
یکبـاب  خانه مشـتمل بر طبقـه فوقانی   به مسـاحت 9۶/۷  متر مربع  
بـه ادرس کرمـان بزرگـراه امـام حـد فاصل چهـارراه باقـدرت و چهـارراه 
جوپـاری بیـن کوچه 29و31  خریـداری از محل مالکیت  یحیی هدایت 

-  ردیـف  808
امالک تقاضای ثبت شده واقع در بخش 6 کرمان

2۴0  فرعـی از  58 اصلـی مجـزی شـده از  11  فرعـی از  58  اصلـی  
–  اقـای علـی دسـتوری   فرزنـد   محمـود به شناسـنامه شـماره ۶۷۴ 
صـادره از  کرمـان   در ششـدانگ  یکبـاب  خانه  دوبلکس به  مسـاحت 
208/۷5 متـر  مربـع  بـه ادرس کرمـان  جـاده تهران حاجـی اباد کوچه 

شـماره ۶  خریـداری از محـل مالکیـت  خـود متقاضـی - ردیف 250
2۴1  فرعـی از  58 اصلـی مجـزی شـده از  11  فرعـی از  58  اصلـی  –  
اقای علی دسـتوری   فرزند   محمود به شناسـنامه شـماره ۶۷۴ صادره 
از  کرمان   در ششـدانگ  یکباب  خانه  دوبلکس به  مسـاحت 205/5 
متـر  مربـع  بـه ادرس کرمـان  جـاده تهران حاجـی اباد کوچه شـماره ۶  

خریـداری از محـل مالکیت  خود متقاضـی - ردیف 253
2۴2  فرعـی از  58 اصلـی مجـزی شـده از  11  فرعـی از  58  اصلـی  
–  اقـای علـی دسـتوری   فرزنـد   محمـود به شناسـنامه شـماره ۶۷۴ 
صـادره از  کرمـان   در ششـدانگ  یکبـاب  خانـه  مشـتمل بـر طبقـه 
فوقانـی بـه  مسـاحت 2۴۷/25 متـر  مربـع  بـه ادرس کرمـان  جـاده 
تهـران حاجـی ابـاد کوچـه شـماره ۶  خریـداری از محل مالکیـت  خود 

متقاضـی - ردیـف 251
تاریخ انتشار نوبت اول :  شنبه 1398/03/0۴
تاریخ انتشار نوبت دوم  : شنبه 1398/03/18

محمود مهدی زاده -رییس اداره ثبت اسناد و امالک  ناحیه دو 
شهرستان کرمان   - م.الف 27۴

آگهی مرحله پنجم سال 1۳۹۸) منطقه دو کرمان (
اداره كل ثبت اسناد و امالك استان كرمان

اداره ثبت اسناد و امالك  ناحیه دو شهرستان كرمان

ارائه گزارش وضعیت مالی شرکت
انتخاب هیئت مدیره

انتخاب بازرسان
تعیین و تکلیف شرکت

ــام  ــه انضم ــنامه ب ــا شناس ــی ی ــی کارت مل ــد کپ ــهامداران موظفن ــه س کلی
ــند. ــته باش ــراه داش ــت را هم ــه عضوی ــر چ دفت

ــه عنــوان وکیــل ســهامدار در جلســه شــرکت مــی کننــد، بایــد  اشــخاصی کــه ب
وکالتنامــه کتبــی مــورد تائیــد هیئــت مدیــره همــراه داشــته باشــند

دستور جلسه:

دار
ستان

ا

س
دار

ی م
ساز

نو جنوب نتوانسته خود را 
در کشور نشان دهد

تغییر ساعت کاری 
ادارات کرمان از امروز

واعظی نژاد مدیرکل نوسازی 
مدارس کرمان شد

شـد  آن  منکـر  نمی تـوان  دارد کـه  زیـادی  بسـیار 
خاطرنشـان کرد: ایـن منطقه سـابقه تاریخی بزرگی 
 دارد کـه نشـان از امنیـت و تمدن این منطقه اسـت.

فرمانـده انتظامـی اسـتان کرمـان با اشـاره بـه اینکه 
بـه وجـود ظرفیت هـای  توجـه  بـا  جنـوب کرمـان 
کشـاورزی و معـاون ثروتمندتریـن منطقـه اسـتان 
اسـت گفت: متاسـفانه با توجه به تمام ظرفیت هایی 
 کـه دارد نتوانسـته خـود را در کشـور نشـان دهـد.

خشـن  جرائـم  درصـد   ۷0 اینکـه  بیـان  بـا  وی 
اسـتان کرمـان مربـوط بـه جنـوب و شـرق اسـتان 
جنـوب  در  کـه  اتفاقاتـی  افـزود:  اسـت  کرمـان 
نگران کننـده  می دهـد  رخ  اسـتان  شـرق  و 
نیسـت. مـا  منطقـه  برازنـده  مهـم  ایـن  و   اسـت 

بنی اسـدی فر با اشـاره به اینکه کار پلیس کار بسـیار 
سـختی اسـت، عنوان کـرد: ورود به عرصـه پلیس و 
نیروی انتظامی کاری بسـیار سـختی است و کسانی 
کـه در ایـن عرصـه وارد می شـوند جان شـان را بـرای 

حفـظ امنیت جامعـه به خطـر می اندازند.

شـورای  مصوبـه  طبـق 
برنامه ریـزی و توسـعه اسـتان 
کرمـان ، سـاعت کاری ادارات 
تـا  امـروز هجدهـم خـرداد  از 
 13 تـا   ۶ بـه  جـاری  سـال  شـهریور  اول 
بـه گـزارش  تغییـر   می کنـد.  دقیقـه   30 و 
باشـگاه  اسـتان های  گـروه  خبرنـگار 
خبرنـگاران جـوان از کرمـان ؛ محمدجـواد 
نشسـت  در  کرمـان  اسـتاندار  فدایـی 
اسـتان  توسـعه  و  برنامه ریـزی  شـورای 
ایـن شـورا، مصـوب  بـا موافقـت اعضـای 
لـزوم  و  فصـل گرمـا  بـه  توجـه  بـا  کـرد 
صرفه جویـی در مصرف انـرژی، از هجدهم 
خـرداد تـا اول شـهریور امسـال، سـاعات 
کاری ادارات بـه ۶ صبـح تـا 13:30 تغییـر 
موجـب  ادارات،  سـاعت کاری  یابد.تغییـر 

ایجـاد  و  مصـرف  پیـک  زمـان  انتقـال 
بـرق  تأمیـن  بـرای  بهتـر  مدیریـت  زمینـه 
پیـک  زمـان  می شـود.انتقال  اسـتان  در 
مصـرف بـرق موجـب کاهش خاموشـی ها 
و صرفه جویـی در مصـرف انـرژی خواهـد 
شـد. تعطیلـی ادارات در سـاعات ابتدایـی 
بـه  توجهـی  قابـل  كمـك  ظهـر،  از  بعـد 
كاهـش بـار مصـرف بـرق در سـاعات اوج 
مصـرف كـرده و مانـع از لطمـه بـه زندگـی 
و فعالیـت شـهروندان مـی شـود. اجـرای 
طـرح تغییـر سـاعات كار ادارات اسـتان بر 
بـه  و  اسـاس گزارشـات مراجـع ذیصـالح 
منظـور رفـاه حـال هـم اسـتانی ها صـورت 
فصـل  گذشـت  از  پـس  و  اسـت  گرفتـه 
نیـز بـه شـرایط  ادارات  گرمـا سـاعات كار 

بـاز خواهـد گشـت. عـادی 

ســیدمحمد  حکمــی،  طــی 
به عنــوان  واعظی نــژاد 
توســعه  نوســازی،  مدیــرکل 
اســتان  مــدارس  تجهیــز  و 
گــزارش  شــد.به  منصــوب  کرمــان 
طــی  کرمــان،  از  فــارس  خبرگــزاری 
نوســازی،  ســازمان  رئیــس  حکمــی، 
کشــور،  مــدارس  تجهیــز  و  توســعه 
عنــوان  بــه  را  واعظی نــژاد  ســیدمحمد 
تجهیــز  و  توســعه  نوســازی،  مدیــرکل 
کــرد. منصــوب  کرمــان  اســتان  مــدارس 

رخشــانی مهر در ایــن حکــم بــر تحقــق 
اهــداف متعالــی نظــام تعلیــم و تربیــت در 
حــوزه ســاخت و توســعه فضاهای آموزشــی 
و توجــه بــه ســند تحــول بنیادیــن آمــوزش 
و پــرورش و برنامــه زیرنظــام تأمیــن فضــا، 

تجهیــزات و فنــاوری و جایــگاه ویــژه آن 
ــرد. ــد ک ــان، تأکی ــتان کرم اداره کل در اس

ــا 18 ســال  ــد ســال 5۷ ب ــژاد متول واعظی ن
نوســازی  اداره کل  کارکنــان  از  ســابقه کار 
ــه پیــش  ــان اســت ک مــدارس اســتان کرم
از ایــن در ســمت معــاون مشــارکت های 
مردمــی ایــن اداره کل مشــغول بــه خدمــت 

ــوده  اســت. ب
پیــش از ایــن، غالمرضــا رجائــی مدیریــت 
ایــن اداره کل را بــر عهــده داشــت ســاخت، 
توســعه و تجهیــز فضاهــای آموزشــی و 
ــب  ــاوم، متناس ــتاندارد و مق ــی اس پرورش
طــرح  چارچــوب  در  هــا  اولویــت  بــا 
فنــی  و ضوابــط معیارهــای  ســاماندهی 
ــن  ــای ای ــن راهبرده مهندســی از اصلی تری

ــت. ــاد اس نه

مدیـــرکل حفاظـــت محیـــط زیســـت اســـتان کرمـــان از 
ـــارد  ـــه دلف ـــرد در منطق ـــک م ـــه ی ـــیاه ب ـــرس س ـــه خ حمل
ــرد  ــن مـ ــت: ایـ ــر داد و گفـ ــت خبـ ــتان جیرفـ شهرسـ
ـــه ســـر مجـــروح شـــده  ـــه از ناحی ـــال براثـــر حمل میانس

اســـت. 
ـــا  ـــا ب ـــگار ایرن ـــا خبرن ـــو ب ـــت و گ ـــاکری در گف ـــان ش مرج
ـــه  ـــورد حمل ـــه م ـــردی ک ـــی م ـــال عموم ـــه ح ـــان اینک بی
ـــن  ـــزود: ای ـــت اف ـــوب اس ـــه خ ـــرار گرفت ـــیاه ق ـــرس س خ
ــده و  ــیب دیـ ــه آسـ ــه جمجمـ ــی از ناحیـ ــرد جیرفتـ مـ
ـــده  ـــان دهن ـــدن وی نش ـــطح ب ـــیدگی های روی س خراش

ـــت. ـــن اس ـــر روی زمی ـــدن وی ب ـــیده ش کش
ــان  ــتان کرمـ ــت اسـ ــط زیسـ ــت محیـ ــرکل حفاظـ مدیـ
ــار  ــده اظهـ ــه دیـ ــرد حادثـ ــن فـ ــادت از ایـ ــن عیـ ضمـ
داشـــت: تخریـــب زیســـتگاه خـــرس آســـیایی موجـــب 
دهســـتان ها  و  روســـتاها  بـــه  موجـــود  ایـــن  ورود 

ــود. ــه شـ ــم توجـ ــن مهـ ــه ایـ ــد بـ ــه بایـ ــود کـ می شـ
وی اظهـــار داشـــت: خرس هـــا در رده پســـتانداران و 

ــن  ــا ایـ ــد. بـ ــرار می گیرنـ ــواران قـ ــت خـ ــته گوشـ راسـ
وجـــود نمی تـــوان خرس هـــا را گوشـــت خـــوار نامیـــد.

وی ادامـــه داد: خرس هـــا همـــه چیـــز خـــوار هســـتند 
ــه  ــد و بـ ــه می کننـ ــز تغذیـ ــان نیـ ــا و گیاهـ و از میوه هـ

شـــدت جـــذب مـــواد غذایـــی شـــیرین می شـــوند.
ــم  ــه از اسـ ــور کـ ــان طـ ــرد: همـ ــح کـ ــاکری تصریـ شـ
ـــن  ـــگ ای ـــت، رن ـــخص اس ـــیایی مش ـــیاه آس ـــرس س خ
ــردی  ــیار گـ ــای بسـ ــت و گوش هـ ــیاه اسـ ــرس سـ خـ

دارد.
ـــیاه  ـــرس س ـــا خ ـــرس ب ـــوع خ ـــن ن ـــرد: ای ـــان ک وی بی
ـــرس  ـــینه خ ـــر روی س ـــی دارد و ب ـــی تفاوت های آمریکای
ــکل  ــه شـ ــگ بـ ــفید رنـ ــی سـ ــیایی عالمتـ ــیاه آسـ سـ
هفـــت دیـــده می شـــود همچنیـــن پـــوزه ایـــن حیـــوان 

نیـــز روشـــن تر از باقـــی مناطـــق بدنـــش اســـت.
وی گفـــت: تعـــارض و تخریـــب زیســـتگاه خـــرس 
ـــرای  ـــد ب ـــور می کن ـــوری را مجب ـــه جان ـــن گون ـــیایی ای آس
تغذیـــه و یافتـــن غـــذا بـــه مناطـــق مســـکونی و باغـــی 

نزدیـــک شـــود.
ــدای  ــه در ابتـ ــه اینکـ ــه بـ ــا توجـ ــزود: بـ ــاکری افـ شـ
فصـــل میـــوه قـــرار داریـــم از افـــرادی کـــه در حاشـــیه 
ـــتند  ـــاکن هس ـــا س ـــمند و زیب ـــه ارزش ـــن گون ـــتگاه ای زیس
ـــیاه از  ـــرس س ـــاهده خ ـــورت مش ـــود در ص ـــا می ش تقاض
ـــاندن  ـــا ترس ـــالک ی ـــد ه ـــه قص ـــه ب ـــا حمل ـــیب زدن ی آس
ـــوران  ـــه مأم ـــد و بالفاصل ـــودداری کنن ـــدا خ ـــه ج ـــن گون ای
داره کل حفاظـــت محیـــط زیســـت را در جریـــان قـــرار 

ـــد. دهن
ـــرس در  ـــه خ ـــن گون ـــیایی از آرام تری ـــیاه آس ـــرس س خ

ـــه  ـــبت ب ـــه نس ـــن گون ـــا ای ـــت ام ـــتانداران اس ـــان پس می
ـــر اســـت  انســـان بســـیار پرخاشـــگر اســـت؛ در نتیجـــه بهت

ـــویم. ـــوان نش ـــن حی ـــک ای ـــچ گاه نزدی ـــه هی ک
ـــر و وزن آن  ـــانتی مت ـــا 180 س ـــوان 120 ت ـــن حی ـــول ای ط

ـــت. ـــرم اس ـــا 1۷0 کیلوگ ـــن 50 ت بی
پراکندگـــی  نقطـــه  غربی تریـــن  را می تـــوان  ایـــران 
ـــیاه  ـــرس س ـــه خ ـــت. گون ـــیایی دانس ـــیاه آس ـــرس س خ
آســـیایی یـــک زیـــر گونـــه دارد کـــه بـــه گونـــه بلوچـــی 
خـــرس ســـیاه معـــروف بـــوده و در معـــرض انقـــراض 
ـــا  ـــیایی تنه ـــیاه آس ـــرس س ـــی خ ـــه بلوچ ـــت.زیر گون اس
ـــده و  ـــده ش ـــران دی ـــتان و ای ـــی پاکس ـــی از نواح در بخش
ـــتان های  ـــی در اس ـــیاه بلوچ ـــرس س ـــران خ ـــور ای در کش
ـــده شـــده  ـــزگان دی ـــان، سیســـتان بلوچســـتان و هرم کرم
و بـــر اســـاس گمانـــه زنی هـــای آمـــاری کـــه توســـط 
متخصصیـــن صـــورت گرفتـــه تعـــداد تقریبـــی آن بیـــن 
ـــن  ـــن بی ـــان و همچنی ـــتان کرم ـــالده در اس ـــا 120 ق ۶0 ت
ـــن 20  ـــتان و بی ـــتان و بلوچس ـــالده در سیس ـــا 100 ق 50 ت

ـــت. ـــده اس ـــرآورد ش ـــزگان ب ـــالده در هرم ـــا 50 ق ت
خـــرس ســـیاه آســـیایی شـــبگرد اســـت و بـــر خـــالف 
ـــر  ـــدارد. عم ـــتانی ن ـــواب زمس ـــود خ ـــان خ ـــر همنوع دیگ
آن حـــدود 25 ســـال اســـت و 120 تـــا 180 ســـانتی متر 
ـــر مـــواد  ـــا 1۷0 کیلوگـــرم وزن دارد و عـــالوه ب طـــول و 50 ت
ـــک،  ـــره داران کوچ ـــرات، مه ـــات و حش ـــی، از حیوان گیاه
ـــه  ـــی تغذی ـــات دام اهل ـــی اوق ـــتانداران و گاه ـــوزاد پس ن
ــتان  ــر تابسـ ــواًل در اواخـ ــرس معمـ ــن خـ ــد. ایـ می کنـ
ــاه  ــدود هفـــت مـ ــد و پـــس از حـ جفت گیـــری می کنـ

ــد. ــه می زایـ دو تولـ

خرس سیاه مرد جیرفتی
را مجروح کرد

ــده  ــرده ش ــه ب ــن منطق ــه ای ــرق ب ــرا ب ــم زی را نپذیرفت
بایــد خدمــات ارائــه شــود اگــر مشــکل ترانــس اســت 
ــان  ــد از کرم ــرا بای ــود زی ــد ب ــر خواه ــی زمان ب ــه کم ک
بیاورنــد و  تذکــر دادیــم تــا پایــان امــروز ایــن مشــکل 
ــکل  ــد مش ــت و بای ــرق اس ــی اداره ب ــود، متول ــل ش ح

ــرق  ــد:»اداره ب ــفندقه می گوی ــدار اس ــع کند.«بخش را رف
ــردم  ــت م ــال اس ــک س ــش از ی ــه بی ــت ک ــاکی اس ش
ــرف  ــه مص ــی ک ــه برق ــت هزین ــال باب ــک ری ــی ی حت
کرده انــد بــه ایــن شــرکت پرداخــت نکرده انــد و عمــده 
ــت  ــوری اس ــت کنت ــد پش ــتفاده می کنن ــه اس ــی ک برق

ــی  ــز بررس ــاله نی ــن مس ــردم ای ــد ک ــن تاکی ــه م البت
شــود و اگــر اطمینــان حاصــل شــد ایــن موضــوع 
صحــت دارد بــا متخلفــان برخــورد و مشــکل دیگــر 
مــردم رفــع شــود.بعید می دانــم اداره بــرق مقصــر 
ــرق یــک مــاه نیســت و حــدود  باشــدهرچند مشــکل ب

ده روز اســت امــا اداره بــرق بایــد همیــن مــدت را 
هــم مدنظــر قــرار مــی داد و مشــکل را حــل می کــرد.«

طلبمان را قسطی دریافت می کنیم
جیرفــت  بــرق  شــرکت  رییــس  انجم شــعاع 
روســتا  ایــن  در  منــزل  به»کاغذوطن«گفــت:»9 
بــه خریــد  اقــدام  ۴ خانــه  دارد کــه فقــط  وجــود 
ــی  ــکل غیرقانون ــه ش ــه ب ــد و بقی ــرق کرده ان ــاز ب امتی
از بــرق اســتفاده کرده انــد.«وی تصریــح کرد:»بــرق 
رســانی قبــال انجــام شــده و ســالیان ســال اســت 
ــرف  ــرق مص ــاز ب ــکل غیرمج ــه ش ــه ب ــن 5 خان ــه ای ک
از اهالــی کــه بــه شــکل غیرقانونــی  می کنند.یکــی 
بــرق اســتفاده کــرده هم اکنــون در فضــای مجــازی 
ــتا را  ــرق روس ــتن ب ــر نداش ــیطنت و خب ــه ش ــدام ب اق
ــه  ــه حادث ــم ک ــته ه ــال گذش ــت. س ــرده اس ــر ک منتش
ایــن  داشــتیم،  روســتا  ایــن  در  را  تیرشکســتگی 
ــرق و  ــر ب ــر تی ــس از تعمی ــه پ ــد ک ــول دادن ــراد ق اف
ــد  ــا و خری ــت بدهی ه ــه پرداخ ــدام ب ــکل اق ــع مش رف
انشــعاب کننــد امــا هنــوز خبــری نشــده اســت، آقــای 
ــرای  ــکل را ب ــه مش ــت ک ــاس گرف ــم تم ــور ه کمالی پ
او توضیــح دادم و قانــع شــد کــه قــرار شــد بــه مــردم 
ــراد  ــل اف ــدی در مقاب ــا تعه ــد م ــال ده ــکل را انتق مش
فــرد  ایــن  داد:»بــا  ادامــه  نداریــم.«وی  متخلــف 
ــد انشــعاب را خریــداری  صحبــت کردیــم و قبــول کردن
ــت  ــی را پرداخ ــم بده ــی ه ــه اهال ــم بقی ــد و گفتی کنن
ــک  ــم ی ــکالت بتوانی ــن مش ــل ای ــس از ح ــد و پ کنن
ترانــس را خریــداری و نصــب کنیم.«مدیــر شــرکت 
بــرق جیرفــت تاکیــد کرد:»ترانــس ایــن روســتا بــر اثــر 
ــض دارد  ــه تعوی ــاز ب ــده و نی ــکل ش ــار مش ــه دچ حادث
ــعاع  ــم .«انجم ش ــکلی نداری ــض آن مش ــرای تعوی و ب
توانایــی  بدهــکارای کــه  همــه  اضافــه کرد:»بــرای 
ــه شــکل قســطی کار را انجــام  مالــی نداشــته باشــند ب
ــی  ــد بده ــرف بخواه ــت ط ــن اس ــث ای ــم بح می دهی
ــد  ــت وخری ــد پرداخ ــرد قص ــی ف ــا گاه ــردازد ام را بپ
کنتــور نــدارد کــه بحثــش جداســت و متاســفانه چــون 
ــادی دارد  ــه زی ــهر فاصل ــز ش ــه از مرک ــتای گلویی روس
ــا اینکــه  ــد ب ــن مســاله سواســتفاده می کنن مــردم از ای
حاضــر شــدیم بــه شــکل قســطی مشــکل را حــل کنیــم 
ــد.« ــی را نپرداختن ــد و بده ــار نیامدن ــم کن ــاز ه ــا ب ام

انجم شعاع رییس شرکت برق جیرفت به 
»کاغذوطن«گفت: »۹ منزل در این روستا 
وجود دارد که فقط ۴ خانه اقدام به خرید 

امتیاز برق کرده اند و بقیه به شکل غیرقانونی از 
برق استفاده کرده اند.«وی تصریح کرد:»برق 
رسانی قبال انجام شده و سالیان سال است 

که این 5 خانه به شکل غیرمجاز برق مصرف 
می کنند.یکی از اهالی که به شکل غیرقانونی 

برق استفاده کرده هم اکنون در فضای مجازی 
اقدام به شیطنت و خبر نداشتن برق روستا را 
منتشر کرده است. سال گذشته هم که حادثه 

تیرشکستگی را در این روستا داشتیم، این 
افراد قول دادند که پس از تعمیر تیر برق و 

رفع مشکل اقدام به پرداخت بدهی ها و خرید 
انشعاب کنند اما هنوز خبری نشده است، 

آقای کمالی پور هم تماس گرفت که مشکل را 
برای او توضیح دادم و قانع شد که قرار شد به 

مردم مشکل را انتقال دهد ما تعهدی در مقابل 
افراد متخلف نداریم.«وی ادامه داد:»با این 
فرد صحبت کردیم و قبول کردند انشعاب را 

خریداری کنند و گفتیم بقیه اهالی هم بدهی 
را پرداخت کنند و پس از حل این مشکالت 

بتوانیم یک ترانس را خریداری و نصب کنیم.«

خاموشی یک ماهه گلوییه
حدود یک ماه است روستای گلوییه در اسفندقه برق ندارد رییس اداره برق می گویدنیمی از اهالی انشعاب برق ندارند و نیمی دیگر هم بدهکارهستند
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محمدرضـا علیـزاده گفت: در تابسـتان اجراهای صحنه ای 
زنـده و تئاتـر بخشـی مهـم از اقدامـات اداره ارشـاد بـرای 
تابسـتان بـه شـمار می شـود کـه اداره ارشـاد مسـوولیت 

دادن مجـوز به موسسـات مجـاز را دارد.
یکـی  جـزو  را  هنـری  آزاد  آموزشـگاه های  علیـزاده  
ایجـاد  در  زیـادی  تاثیـر  دانـد کـه  مـی  بخش هایـی  از 
او   دارد.  افـراد  بـرای  متنـوع  اموزشـی  برنامه هـای 
همچنیـن در بخـش دیگـری از صحبـت خود تعـداد این 
آموزشـگاه ها را 200 مورد دانسـت وگفت این آموزشـگاه ها 

دارنـد. فعالیـت  و …  تئاتـر  موسـیقی،  زمینه هـای  در 
امـا از دیگـر بخش هایـی کـه علیـزاده فعالیـت آن هـا را 
در تابسـتان موثـر مـی دانـد کانون های فرهنگی مسـاجد 
از ۶۴0  کانـون  اسـت.به گفتـه وی  در کرمـان  بیـش 
فرهنگـی مسـجد وجـود دارد کـه تمرکـز ایـن کانون ها بر 

روی  پـر کـردن اوقـات فراغـت اسـت .

حوزه فرهنگ حوزه درآمدزایی نیست
مدیرکل فرهنگ و ارشـاد اسـالمی شـمال اسـتان کرمان 
آخریـن وضعیـت سـاخت مجتمـع چندمنظـوره فرهنگی 

رفسـنجان را تشـریح کرد.
بـه گـزارش خبرنـگار مهـر، محمدرضـا علیـزاده دوشـنبه 
شـب در جلسـه بررسـی الیحـه پیشـنهاد کاندیداتـوری 
چنـد  سـالن  واگـذاری  و  رفسـنجان  کتـاب  پایتخـت 
منظـوره ارشـاد بـه بخش خصوصـی در محـل فرمانداری 
چندمنظـوره  مجتمـع  بـرای  داشـت:  اظهـار  رفسـنجان، 
رفسـنجان جلسـات زیـادی را گذاشـتیم و بـه یـک جمع 
بنـدی نهایـی رسـیدیم امـا بنـا بـه دالیلـی ایـن مجموعه 

بالتکلیـف مانـد.
وی بـا بیان اینکه به اسـتناد مـاده 2۷ و بحث واگذاری ها 
ملکـف بودیـم مجتمع هـای نیمه تمـام خـود را به بخش 
خصوصـی واگـذار کنیـم، افزود: شـش مجتمـع فرهنگی 
نیمـه تمام در اسـتان کرمـان داریم که وضعیت مشـابهی 
بـا مجتمـع چندمنظـوره رفسـنجان دارنـد بـا ایـن تفاوت 
کـه پنـج مجموعـه دیگـر در مناطق کـم برخوردار هسـتند 
کـه شـاید امـکان واگـذاری آنهـا بـه بخـش خصوصـی 

ممکن نباشـد.
وی تصریـح کـرد: تاکنـون شـش مرحلـه بـرای واگذاری 
بـه  چـه  دولتـی  غیـر  بخش هـای  بـه  مجتمع هـا  ایـن 
صـورت فـروش و چـه اجـاره فراخـوان دادیـم امـا بنـا به 
دالیلـی ایـن اتفـاق نیفتـاده اسـت به اسـتثنا شهرسـتان 
رفسـنجان کـه بـا توجـه بـه ظرفیت هـای این شهرسـتان 

می تـوان ایـن اتفـاق رخ دهـد.
اسـتان  شـمال  اسـالمی  ارشـاد  و  فرهنـگ  مدیـرکل 
کرمـان عنـوان کـرد: ورود بخـش غیردولتـی و بنگاههای 
اقتصـادی در حـوزه فرهنـگ به نفـع آن اسـت و می تواند 
اداره آن بهتـر انجـام شـود و بالطبـع دولـت نظـارت خـود 

انجـام می دهـد. را 
در  رفسـنجان  اینکـه  علیرغـم  اینکـه  بیـان  بـا  علیـزاده 
حوزه هـای اقتصـادی، معدنـی و کشـاورزی ظرفیت هـای 
باالیـی دارد امـا بیشـترین ظرفیت هـای ایـن شهرسـتان 

یـادآور شـد: فرهیختـگان،  آن هسـتند،  انسـانی  منابـع 
اصحـاب فرهنـگ و هنـر کـه در ایـن شهرسـتان حضـور 
دارنـد جـزو نخبـگان و مفاخر اسـتان و کشـور هسـتند و 
می طلبـد بیـش از ایـن بـه زیرسـاختهای فرهنـگ و هنر 

بپردازیـم.
مدیرکل فرهنگ و ارشـاد اسـالمی شـمال اسـتان کرمان 
تأکیـد کـرد: در شهرسـتان رفسـنجان اصحـاب فرهنگ و 
هنـر پایـگاه محکم و خوبـی را علیرغم همـه ظرفیت های 
ممکـن بـرای فعالیت هـای خـود ندارنـد و می طلبـد کـه 
بـه هـر شـکل ممکـن در این خصـوص اقدام شـود. البته 
منابـع دولـت کفـاف اتمـام ایـن پروژه هـا را نمی دهـد و 

بهتریـن راه بـرای اتمـام ایـن پروژه هـا واگذاری اسـت.
علیـزاده در خصـوص آخریـن وضعیـت سـاخت مجتمـع 
روال  ایـن کار  رفسـنجان، گفـت:  فرهنگـی  چندمنظـوره 
قانونـی خـود را طـی کـرده و فراخـوان آن برگـزار شـده و 
بـا نـگاه عـدم کاربـری اقـدام خواهد شـد یعنـی کاربری 
مجموعـه حفـظ شـود و بهتریـن بهـره بـرداری از ایـن 

مجموعـه صـورت می گیـرد.
مدیرکل فرهنگ و ارشـاد اسـالمی شـمال اسـتان کرمان 
اذعـان کرد: حـوزه فرهنگ و هنر حوزه درآمدزایی نیسـت 
امـا تأثیرگـذار اسـت و کسـی کـه وارد این حوزه می شـود 
دیـدگاه خیرمندانـه دارد تـا دیدگاه اقتصادی و سـودآوری 
و امیدواریـم ایـن مجموعه هـر چه زودتر به بهـره برداری 

برسـد و تأثیر خود را در شهرسـتان داشـته باشـد.
علیـزاده در خصـوص واگذاری مجتمـع افصح هجری نیز 
توضیـح داد: برنامـه ریـزی در خصـوص مجتمـع افصـح 
هجـری نیـز خوشـبختانه بـه نحـو احسـن پیـش رفته و 
برنامـه ریزی شـده که ایـن مجتمع بتواند مورد اسـتفاده 
بخشـی از جامعـه فرهنـگ و هنـر قـرار بکیـرد و مراحـل 

واگـذاری آن بـه صورت سـه سـاله خواهـد بود.

نبود فرهنگسرا در رفسنجان
فرمانـدار رفسـنجان بـا اشـاره بـه نبـود فضـای مناسـب 
بـرای اصحـاب فرهنـگ و هنـر در ایـن شهرسـتان، گفت: 
اصحـاب فرهنـگ و هنر فضایـی از جمله یک فرهنگسـرا 

ندارند.

بـه گـزارش خبرنـگار مهـر، مجیـد فصیحـی هرنـدی در 
ایـن جلسـه اظهـار داشـت: مزیتـی کـه رفسـنجان در 
طـول سـالیان گذشـته داشـته حضـور افـراد خّیـر بـوده 
اسـت امـا این موضـوع دسـتگاه های دولتـی را بدعادت 
کـرده و بـه جـای اینکـه اتفاقـات بهتـری در رفسـنجان 
رخ دهـد انجـام بسـیاری از کارها به خّیران ارجاع شـده 

ست. ا
وی بـا بیـان اینکـه در سـالهای اخیـر منابـع و امکانـات 
و فرصتهـا در ایـن شهرسـتان کـم شـده و از دسـت رفته 
اسـت، افـزود: دو سـال اسـت مـردم این شهرسـتان به 

لحـاظ درآمـد در وضعیـت اسـفناکی بـه سـر می برند.
وی بـا بیـان اینکـه رفسـنجان شـهری برخـوردار تلقـی 
اسـت کـه  در حالـی  ایـن  داد:  ادامـه  شـده می شـود، 
فضاهـای فیزیکی در شهرسـتان چـه در بحث آموزش و 
پـروررش، آموزش عالی، بهداشـت و درمان و… توسـط 
خّیـران احـداث شـده و در بخش هـای کشـاورزی نیـز 
همـواره ایـن ذهنیت وجـود دارد که رفسـنجان همچنان 
شـرایط سـالهای قبـل را دارد امـا سـال گذشـته حتـی 

برخـی پسـته بـرای آجیـل خـود را هم نداشـتند.
فرهنگـی  میـراث  اینکـه  بیـان  بـا  رفسـنجان  فرمانـدار 
نـدارد،  امکاناتـی  هیـچ  و  سـاختمان  هنـوز  رفسـنجان 
یـادآور شـد: اصحـاب فرهنـگ و هنر شهرسـتان فضایی 
از جملـه یـک فرهنگسـرا ندارنـد و در ایـن زمینـه توزیع 

بودجه هـا بـه رفسـنجان بایـد عادالنـه تـر باشـد.

فصیحـی هرنـدی تصریـح کـرد: در بخش هـای دیگـر 
کـه مبتنـی بـر تـوان مردمـی اسـت ماننـد شـهرداری یا 
از میانگیـن  بهتـر  و  دانشـگاه ها شـرایط خوبـی داریـم 
اسـتان هسـتیم امـا در بخشـی کـه درگیـر بـا اسـتان 
هسـتیم کـه  زیـادی  بسـیار  مشـکالت  دچـار  هسـتیم 
امیدواریـم در بخـش فرهنگ و هنر بـه وضعیت بهبودی 

برویـم و اتفـاق خوبـی در ایـن زمینـه رخ دهـد.
را  تاریخـی  ایـن گالیـه  متأسـفانه  تصریـح کـرد:  وی 
مـردم رفسـنجان در سـینه خـود دارنـد کـه علیرغم همه 
شهرسـتانها  برخـی  پیشـرفت  بـرای  کـه  تالش هایـی 
انجـام می شـود امـا رفسـنجان مـورد بـی مهـری قـرار 

گرفتـه اسـت.
وی ابـراز داشـت: در خصـوص مجتمـع افصـح هجری، 
واگـذاری آن بایـد بـا قدرت و نظارت مسـتمر باشـد چرا 
کـه بـا توجـه بـه اینکـه مراجعـه کننـدگان بـه ایـن فضا 
اصحـاب فرهنـگ و هنر هسـتند، باید از فضای مناسـب 

و محیـط مناسـبی برخوردار باشـد.
فصیحـی هرنـدی افـزود: در خصوص واگـذاری مجتمع 
چندمنظـوره رفسـنجان بـه بخـش خصوصـی بـه صورت 
فـروش و یـا اجـاره بایـد گفـت اگـر قـرار بـر واگـذاری 
مالکیـت باشـد، بایـد اطمینان حاصل شـود کـه از محل 
فـروش بـه همیـن میـزان در سـاخت و سـازهایی کـه 
نیـاز اسـت، هزینـه شـود و قسـمتهایی نیـز که بـه اجاره 
واگـذار می شـود بایـد بـه صـورت بهینـه اداره شـود و به 
آن رسـیدگی شـود نـه اینکـه پـس از مدتـی واگـذاری، 

هزینـه روی دسـت دولت گذاشـته شـود.
فرمانـدار رفسـنجان در ادامـه اظهـار کـرد: ورود بخـش 
خصوصـی بـه مقولـه فرهنـگ بسـیار خـوب و کار سـاز 
بـوده و باعـث هـم افزایـی در ایـن خصـوص می شـود.

فصیحـی هرنـدی بـا اشـاره بـه نقـش مؤثـر خّیـران در 
کـرد:  ابـراز  در سـطح شهرسـتان،  احـداث کتابخانه هـا 
مراکـزی در رفسـنجان ماننـد خانـه حـاج آقـا علـی بـه 
عنـوان بزرگتریـن خانـه خشـتی جهـان را داریـم کـه در 
عیـن اینکـه می توانیـم از آنهـا متنفع شـویم امـا علیرغم 
همـه هزینه هایـی کـه شـده و کارهایـی کـه بایسـتی در 
آن انجـام مـی شـده معطـل مانـده و شهرسـتان از این 

ظرفیـت نمی توانـد اسـتفاده کنـد.
مـردم  حـق  از  بایـد  تأکیـد کـرد:  رفسـنجان  فرمانـدار 
رفسـنجان دفاع کنم، درسـت اسـت که مردم رفسـنجان 
بـه نجابـت شـهره هسـتند اما ایـن نجابـت نبایـد باعث 
شـود حـق و حقـوق آنهـا در همـه زمینه هـا ادا نشـده یا 

شـود تضییع 

گزارش
کاغذ  وطن

رنا
 ای

س:
عک

مدیر کل امور مالیاتی استان:

رشد ۴۵ درصدی مالیات ارزش 
افزوده پرداختی به شهرداری ها

مديــركل امــور مالياتــي اســتان كرمــان گفــت: در ســال گذشــته از محــل ماليــات بــر 
ــان  ــتان کرم ــهرداری های اس ــه ش ــان ب ــارد توم ــه 8۶0 میلی ــک ب ــزوده نزدی ارزش اف
پرداخــت شــده کــه نســبت بــه ســال 9۶ بــه میــزان ۴5 درصــد رشــد داشــته اســت.

محمــد ســلمانی بــا اعــالم ایــن خبــر اظهــار کــرد: در ســال گذشــته 111 میلیــارد و ۷00 
میلیــون تومــان از محــل ماليــات بــر ارزش افــزوده، عــوارض شــهرداری بــه شهرســتان 
ــهرداری  ــه ش ــان ب ــارد توم ــزان ۶5 میلی ــن می ــه از ای ــده ک ــت ش ــنجان پرداخ رفس
رفســنجان و مابقــی آن را بــه دهیــاری هــا و شــهرداری های دیگــر شهرســتان پرداخــت 

شــده اســت.
ــه  ــان ب ــارد توم ــه 8 میلی ــک ب ــز نزدی ــال نی ــت امس ــه نخس ــه داد: در دو ماه وی ادام
شهرســتان رفســنجان پرداخــت شــد کــه از ایــن میــزان 5 میلیــارد تومــان آن را بــه شــهر 
رفســنجان و مابقــی را بــه دهیاریهــا و ســایر شــهرداری های شهرســتان پرداخــت کردیــم.

بــه گــزارش ایســنا ســلمانی تصریــح کــرد: در ســال گذشــته از محــل ماليــات بــر ارزش 
ــه شــهرداری های اســتان کرمــان پرداخــت  ــارد تومــان ب ــه 8۶0 میلی افــزوده نزدیــک ب

شــده کــه نســبت بــه ســال 9۶ بــه میــزان ۴5 درصــد رشــد داشــته اســت.
مديــركل امــور مالياتــي اســتان كرمــان در ادامــه خاطرنشــان کــرد: کســانی کــه قصــد 
ســرمایه گــذاری در شهرســتانهای اســتان کرمــان دارنــد یکســری ابــزار و مکانیــزم هایــی 
را ســازمان امــور مالیاتــی در مــاده 132 در قانــون مالیاتهــا بــرای آنهــا در نظــر گرفتــه کــه 

مــی توانیــم بــه آنهــا کمــک کنیــم.
ســلمانی از تشــکیل کمیتــه ای بــه نــام مشــاوره بــرای مــردم و ســرمایه گــذاران در ایــن 
ســازمان خبــر داد و یــادآور شــد: ایــن کمیتــه متشــکل از بنــده، معاونیــن و یکــی دو نفــر 

از روســای ادارت اســت.
مديــركل امــور مالياتــي اســتان كرمــان تأکیــد کــرد: بــا تمــام تــوان در خدمــت کســانی 
کــه مــی خواهنــد ســرمایه گــذاری کــرده و از معافیت هــای مالیاتــی اســتفاده کننــد و 
در ســطح اســتان کار عــام المنفعــه انجــام دهنــد کــه هــم باعــث جــذب کار و ســرمایه 
و هــم اشــتغالزایی شــود، خواهیــم بــود و طبــق قانــون راهنمایــی هــای الزم را بــه آنهــا 
انجــام مــی دهیــم کــه هــم بــه اســتان کمــک شــود و هــم نقشــی در عمــران و آبادانــی 

کشــور داشــته باشــیم.
ســلمانی همچنیــن در خصــوص معافیت هــای مالیاتــی کشــاورزان نیــز گفــت: طبــق 
مــاده 81 قانــون مالیات هــا اشــخاص حقیقــی کشــاورز معــاف از مالیــات و اشــخاص 
حقوقــی نیــز طبــق مــاده 133 و مــاده 81 معــاف هســتند مشــروط بــر اینکــه اظهارنامــه 
مالیاتــی را ارائــه کننــد و اگــر اظهارنامــه ارائــه نکننــد از معافیــت مالیاتــی نمــی تواننــد، 

اســتفاده کننــد.
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شورای شهر

عضو علی البدل شورای شهر کرمان: 
هنوز برای حضور در شورا رسما به من اعالم نشده است

کرمـان  اسـالمی  ارشـاد  و  فرهنگـی  کل  مدیـر 
مختلـف  هـای  دسـتگاه  تابسـتان  در  گویـد  مـی 
هـای  برنامـه  اجتماعـی  و  فرهنگـی  حـوزه 
ایـن  تمامـی  مشـترک  نقطـه  دارنـد کـه  مختلفـی 
اسـت. فراغـت  اوقـات  کـردن  پـر   برنامه هـا، 
اجراهـای  تابسـتان  در  گفـت:  علیـزاده  محمدرضـا 
صحنـه ای زنـده و تئاتر بخشـی مهـم از اقدامـات اداره 
ارشـاد برای تابسـتان به شمار می شـود که اداره ارشاد 
مسـوولیت دادن مجـوز بـه موسسـات مجـاز را دارد.

»محمدصـــادق  کارگردانـــی  بـــه  »آشـــنگ«  مســـتند 
اســـماعیلی« از تولیـــدات واحـــد هنر هـــای تصویـــری 
ــم  ــن فیلـ ــزه بهتریـ ــان جایـ ــتان کرمـ ــری اسـ ــوزه هنـ حـ
مســـتند و بهتریـــن فیلمبـــرداری را از آن خـــود کـــرد.

ــگاه  ــای باشـ ــتان هـ ــروه اسـ ــگار گـ ــزارش خبرنـ ــه گـ بـ
ــوزه  ــالم حـ ــه اعـ ــا بـ ــان ،  بنـ ــوان از کرمـ ــگاران جـ خبرنـ
هنـــری کرمـــان، مســـتند »آشـــنگ« بـــه کارگردانـــی 
»محمدصـــادق اســـماعیلی« از تولیـــدات واحـــد هنر هـــای 
ـــن  ـــزه بهتری ـــان جای ـــتان کرم ـــری اس ـــوزه هن ـــری ح تصوی
ــنواره  ــرداری را در جشـ ــن فیلمبـ ــتند و بهتریـ ــم مسـ فیلـ
بین المللـــی Dox on the Fox آمریـــکا کســـب کـــرد.

و کارگـــردان،  پژوهـــش  اســـماعیلی  صـــادق  محمـــد 
ــکویی  ــرداد اسـ ــده، مهـ ــه کننـ ــی تهیـ ــین ملکـ محمدحسـ

مشـــاور کارگـــردان، زانیـــار لطفـــی مدیـــر تصویربـــرداری، 
ــائی  ــد پارسـ ــه رضامنـ ــردار، عارفـ ــفیعی صدابـ ــم شـ میثـ
مدیـــر تولیـــد، دانـــا کریـــم ســـنه تدویـــن، حســـین 
ــان تصحیـــح  ــا فتورچیـ ــذاری، حمیدرضـ ــان صداگـ قورچیـ
ــدی  ــی اسـ ــکاس و مجتبـ ــی عـ ــمین موالیـ ــگ، یاسـ رنـ
ـــد. ـــده دارن ـــم مســـتند »آشـــنگ« را برعه طـــراح پوســـتر فیل

فیلـــم مســـتند »آشـــنگ« بـــه کارگردانـــی محمدصـــادق 
اســـماعیلی دربـــاره تعـــدادی زن اســـت کـــه در روســـتای 
و  می کننـــد  زندگـــی  پاکســـتان  و  ایـــران  مـــرزی 
همسرانشـــان بـــه ســـودای یـــک زندگـــی اندکـــی آرام تـــر 
را  را خـــورده و مـــواد مخـــدری  فریـــب قاچاقچیـــان 
جابه جـــا کرده انـــد، امـــا بـــه دام افتـــاده و محکـــوم 
ـــار  ـــی ب ـــه تنهای ـــان ب ـــن زن ـــتند و ای ـــد هس ـــس اب ـــه حب ب
ســـنگین زندگـــی در آن منطقـــه محـــروم را بـــه دوش 

. می کشـــند
محمـــد صـــادق اســـماعیلی، دانـــش آموختـــه دانشـــگاه 

صـــدا و ســـیمای تهـــران اســـت کـــه پایان نامـــه مقطـــع 
ــازی  ــوع مستندسـ ــا موضـ ــود را بـ ــد خـ ــی ارشـ کارشناسـ
تـــک نفـــره دفـــاع کـــرده اســـت. وی تاکنـــون فیلم هـــای 
ـــی  ـــندگی و کارگردان ـــی را نویس ـــتانی مختلف ـــتند و داس مس
کـــرده و در جشـــنواره های داخلـــی و خارجـــی متعـــددی 
ــس  ــه تندیـ ــی منجملـ ــز مختلفـ ــته و جوایـ ــور داشـ حضـ
ـــان  ـــینمای جوان ـــه ای س ـــنواره منطق ـــم از جش ـــن فیل بهتری
ایـــران، دیپلـــم افتخـــار هفتمیـــن جشـــنواره ملـــی فیلـــم 
ـــجویی  ـــاد دانش ـــتند المپی ـــزه مس ـــور، جای ـــجویی کش دانش
ــم فانـــوس و ... را  ــنواره فیلـ ــار جشـ ــم افتخـ ــر، دیپلـ هنـ
ــا  ــددی را بـ ــی متعـ ــای آموزشـ ــرده و کارگاه هـ ــب کـ کسـ
ـــزار  ـــتقل برگ ـــر مس ـــره و هن ـــک نف ـــازی ت ـــوع فیلم س موض

کـــرده اســـت.
جشـــنواره Dox on the Fox، آوریـــل 2019 در شـــهر باتیویـــا 
ـــی  ـــه نمایندگ ـــنگ« ب ـــد و »آش ـــزار ش ـــوی برگ ـــت ایلین ایال

ـــت. ـــور داش ـــداد حض ـــن روی ـــران در ای از ای

اصنـاف  اتـاق  رییسـه  هیئـت 
شـورای  البـدل  علـی  و  کرمـان 
اینکـه  بیـان  بـا  کرمـان،  شـهر 
تـا زمـان برگـزاری جلسـه بعـد 
شـورای شـهر کرمـان تصمیـم گیـری در خصوص حضـور در 
شـورای شـهر کرمـان را خواهـم کـرد، گفت: بحـث مربوط به 
هیئـت رییسـه اتاق اصنـاف که در صـورت ورود به شـورا باید 
از آن اسـتعفا مـی کـردم، مربوط به شـورای ششـم اسـت و 
در ایـن دوره مانعـی وجـود نـدارد و در ایـن صـورت قطعـا در 
شـورای شـهر کرمـان حضور مـی یابم وگرنـه اولویت بـا اتاق 

اصنـاف مـی بـود.
"فتـح الـه مویـدی" در گفـت و گـو بـا خبرنـگار ایسـنا درباره 
حضـور در شـورای شـهر کرمان اظهـار کرد: هنوز بـرای حضور 

در شـورا رسـما بـه بنـده چیزی اعالم نشـده اسـت.
وی بـا اشـاره بـه اینکـه رییـس شـورای شـهر تلفنـی با من 
تمـاس گرفته اسـت، افـزود: برای حضور در شـورای شـهر به 
عنـوان عضـو علـی البـدل، فرمانـداری کرمـان باید کتبـا این 

موضـوع را بـه اعضـاء اعـالم کند.
عضـو هیئـت رییسـه اتـاق اصنـاف کرمـان بـا بیـان اینکه تا 
زمان برگزاری جلسـه بعد شـورای شهر کرمان تصمیم گیری 
در ایـن زمینـه خواهـم کـرد، گفـت: بحـث مربـوط بـه هیئت 
رییسـه اتـاق اصنـاف کـه در صـورت ورود به شـورا بایـد از آن 
اسـتعفا می کردم، مربوط به شـورای ششـم اسـت و در این 
دوره مانعـی وجـود ندارد.این عضو علی البدل شـورای شـهر 
کرمـان افـزود: در ایـن صورت قطعا در شـورا حضـور می یابم 

وگرنـه اولویـت بـا اتاق اصناف اسـت

مستند کرمانی برنده جشنواره بین المللی آمریکا
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آوای محلی           

 به دل منده دگه وایه ی چشونت
 اخونم وی خودم آیه ی چشونت

 ُم خوتم تو ُچلی گرم نگاهت
تو َنتکه سر پدم سایه ی چشونت

شاعر :  نوک عمو

َهمیَشه واِکُلم بودی َمنیَژه
ُامیدی تو ِدُلم بودی َمنیَژه
ُت مثِل َخِط َهمراهی َدالَله
َخِط ایرانسُلم بودی َمنیَژه

شاعر :  اسماعیل جالئی

 مِث بعضی َلم و دوُنم نخورده 
 به نرخ ُرو طرف نوُنم نخورده 

 َبه یک شاهی اگر محتاج بوُدم 
کرون ای ُجوِب مهموُنم نخوردِه

شاعر :  نوک عمو

سه چارسالیگه درگیرِ دِل مو
َو تــو اوجِ کَری پیـرِ دِل مو
مِث زندانیه زنداِن  شاهـی

 به دست و پاِش زنجیر دل مو

شاعر :  یوسف مجیدی


