
مدیرکل ارتباطات و فناوری :همه مراکز شهری استان کرمان توسط پنج هزار کیلومتر کابل نوری، از دو مسیر 
به شبکه ملی فیبر نوری متصل هستند که می توانند از خدمات داخلی و بین المللی بهره مند شوند

مدیرکل آموزش و پرورش استان:

رودبارجنوب بیشترین نرخ 
بی سوادی را در استان دارد

۷۴ ُتن برنج قاچاق
در منوجان کرمان کشف شد

کرمان در مسیر 
هوشمندسازی

عزای حسینی در خانه های کپری
محرومیت نتوانسته اعتقادات مردم جنوب کرمان را سست کند

فرماندار قلعه گنج گفت:

تامین 39 ميليارد تومان 
برای توليد شغل در قلعه گنج
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رییس اداره دامپزشکی جیرفت:

گوساله مشکوک به هاری 
در جیرفت معدوم شد
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ما را در تلگرام دنبال کنید

تومــان  500 قیمــت              1398 شــهریور   20 چهارشــنبه         571 پیاپــی  شــماره  ســوم           ســال 

3 و2

مالصدرا چه کسی 

را قاتل امام 

حسین)ع( می داند؟
رسول جعفریان
یادداشت مهمان

یکــی از رســائل مالصــدرا، رســاله ســه اصــل 
ــه  ــّبهان ب ــان متش ــه در آن، همزم ــت ک اس
ــد. ــان بازیگــر را نقــد مــی کن ــم و صوفی عل

وی ضمــن بحــث،  گریــزی هــم بــه کربــال 
ــی  ــن مجتب ــی و حس ــام عل ــهادت ام و ش
و دیگــر امامــان )علیهــم الســالم( مــی 
ــه  ــش از آن ک ــان را بی ــد، و  شــهادت آن زن
ــان  ــان مســتقیم آن ــالن و ضارب بدســت قات
بدانــد، ناشــی از  رفتــار ریــا کارانــه و نفــاق 
مشــتبهان بــه اهــل علــم و تقــوا مــی دانــد.

تعبیــر او در بــاره شــهادت امــام علــی علیــه 
ــه  الســالم جالــب اســت کــه حضرتــش »ن
بــه ضــرب ابــن ملجــم، بلکــه بــه ســکنجبین 
ــرکه  ــعری و س ــی اش ــالح ابوموس ــهد ص ش
ــهادت  ــرب ش ــاص ش ــن ع ــرو ب ــاق عم نف
ــالم را  ــه الس ــین علی ــام حس ــید«. ام نوش
ــه خنجــر  ــد ن هــم شــهید ســقیفه مــی دان

ــن ذی الجوشــن. ــداد شــمر ب بی
عبارت او این است:

ــالح  ــر و ص ــم ظاه ــه عل ــه ب ــار ک ــس زنه پ
ــردی،  ــرور نگ ــون و مغ ــرت، مفت ــی بصی ب
کــه هــر شــقاوتی کــه بــه مــردودان راه 
ــی  ــل ب ــر و عم ــم ظاه ــرور عل ــت، از غ یاف
قصــص  در  آنچــه  و  یافــت،  راه   اصــل 
ــا از احــوال شــهداء و  االنبیــاء خوانــده ای ی
ــا  ــا و محنته ــنیده ای، از مصیبته ــاء ش اولی
کــه بخانــدان نبــوت و والیــت و اهــل بیــت 
ــک  ــر نی ــه، اگ ــارت راه یافت ــت و طه عصم
ــل  ــد اه ــاق و کی ــه از نف ــا هم ــی، آنه دریاب
شــید و ریــا و غــدر و حیلــه متشــبهان 

ــته. ــوی برخواس ــم و تق ــل عل باه
ــرب  ــه بض ــالم ن ــه الس ــی علی ــی مرتض عل
بلکــه  افتــاد،  زمیــن  بــر  ملجــم  ابــن 
موســی  ابــو  صــالح  شــهد  بســکنجبین  
اشــعری و ســرکه نفــاق عمــرو بــن عــاص 

نوشــید، شــربت شــهادت 
ــه بخنجــر  و امــام حســین علیــه الســالم ن
ــه  ــد، بلک ــن خوابی ــمر ذی الجوش ــداد ش بی
ــر و افســون  ــر ســّم مک ــون پ بمعجــون افی
و تریــاق پرزهــر اتفــاق اهــل نفــاق خونــش 
ــل  ــه" قت ــه شــد، ک ــال آمیخت ــا خــاک کرب ب

ــوم الســقیفة". الحســین ی
و همچنیــن پارهــای جگــر حســن مجتبــی 
علیــه الســالم از کیــد و غــدر نهانــی معاویــه 

بخــاک محنــت ریخــت،
و بریــن قیــاس هــر چــه بســائر ائمــه 
ــزور  ــه ب ــده هم ــع ش ــالم واق ــم الس علیه
شــید اعــدا و مکــر و تلبیــس اربــاب رزق و 
ــداد  ــم و بی ــه ظل ــن هم ــا ای ــوده، و ب ــا ب ری
و فتنــه و فســاد کــه ازیشــان ســرزد ذره ای 
از جــاه و قــدر و منزلــت اهــل والیــت و 

ــت، ــم نگش ــت ک حقیق
و در دنیــا و آخــرت معــزز و مکــرم بودنــد و 
خواهنــد بــود بلکــه ایــن طایفــه اعــداء خــود 
ــذاب  ــد و بع ــوا کردن ــا رس ــن و دنی را در دی
ســرمد و ســخط الهــی تــا ابــد خویشــتن را 

ــی ســاختند. مبتل
آنان که ره دوســت گزیدند همه
در کوی شــهادت آرمیدند همه

در معرکه دو کون، فتح از عشــق است
با آن که ســپاه او شهیدند همه

)رســاله سه اصل، ج 1، ص: 122(
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رييس سازمان مديريت و برنامه ريزی:
تجارت خارجی يک میلیارد دالری استان در ٥ ماهه گذشته سال جاری

رکابزنـان تیـم صنعـت مـس کرمـان در دومیـن روز 

مـدال  دو  بـا  هندوسـتان  آسـیایی  رقابت هـای کاپ 

نقـره و برنـز و کسـب یـک عنـوان چهارمـی خـوش 

درخشـیدند. حسـین اسـالمی، رئیس هیـات دوچرخه 

سـواری اسـتان کرمـان در گفـت و گـو با خبرنـگار گروه 

اسـتان های باشـگاه خبرنـگاران جـوان از کرمان،گفت: 

رقابت هـای کاپ آسـیایی هندوسـتان با حضـور ١٧ تیم 

از کشـور های جهـان در بخش های آقایان و بانـوان از ١٧ 

شـهریور جاری بـه میزبانی هندوسـتان در دهلی نو آغاز 

شـده اسـت و تـا پایـان امـروز 19 شـهریور جـاری ادامه 

دارد. او افـزود: در پایـان روز دوم ایـن مسـابقات، سـینا 

کریمیان از باشـگاه صنعت مس کرمـان مدال نقره یک 

کیلومتـر را از آن خـود کرد.اسـالمی تصریـح کـرد: امیـر 

حسـین دهقانـی و معین سـعید نیز از باشـگاه صنعت 

مس کرمان در رشـته المپیک اسـپرینت به نشـان برنز 

رقابت هـا دسـت یافتنـد.او بیـان داشـت: تیـم باشـگاه 

صنعـت مـس در رشـته ٤ تیمـی متشـکل از حسـین 

اسـالمی، حسـین بهرامی نژاد، فـرزاد روح الهی و احمد 

نصر آبادی به مقام چهارمی بسـنده کرد.اسـالمی افزود: 

در ایـن رقابت هـا در رده بنـدی تیم مس کرمـان در برابر 

تیـم ملـی امـارات قـرار گرفـت و چهـارم شـد، تیم های 

مالـزی و هنـد نیـز اول و دوم شـدند.رقابت های کاپ 

آسـیایی هندوسـتان تا پایان امروز 19 شهریور جاری در 

دهلی نـو ادامـه دارد.

درخشش رکاب زنان مس کرمان 
در هندوستان 

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

آگهی استخدام

۰9۱۳۳9۵2۰۷۵

روابط عمومی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان کرمان

آگهی تجديد مزايده 
شماره 98/۱2۳99    فروش خودرو

نوبت دوم
صفحه ۱
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ــزی  ــه ري ــت و برنام ــازمان مديري ــس س ريي
ــی  ــه ابتداي ــت: در ٥ ماه ــان گف ــتان كرم اس
ســال جــاری، حجــم تجــارت خارجــی اســتان 
ــی اســتان،  ــادی گمرك ــه مب ــوط ب ــان مرب كرم
ــت.  ــوده اس ــارد دالر ب ــک ميلي ــه ي ــك ب نزدي
جعفــر رودری بــا بيــان اينكــه در ٥ ماهــه 
ابتدايــی ســال جــاری حجــم تجــارت خارجــی 
ــی  ــادی گمرك ــه مب ــوط ب ــان مرب ــتان كرم اس
ــوده  ــارد دالر ب ــک ميلي ــه ي ــك ب اســتان، نزدي

ــادرات و  ــت ص ــی وضعي ــزود: بررس ــت اف اس
واردات اســتان حکایــت از تــراز مثبــت تجــارت 
اســتان در 5 ماهــه ابتدایــی ســال جــاری در 
اســتان کرمــان را دارد.وی ادامــه داد: ایــن 
ــارد دالری  ــک میلی ــارت ی ــت و تج ــراز مثب ت
اســتان در شــرایطی اتفــاق افتــاده اســت 
کــه بــا توجــه بــه شــرایط نامســاعد صــادرات 
ــل  ــه دلی ــژه ب ــه وی ــته ب ــال گذش ــان س در پای
ــول  ــادرات محص ــد و ص ــم تولی ــش حج کاه

پســته اســتان، تــراز تجــاری اســتان در پایــان 
ســال 97 بــه میــزان زیــادی منفــی بــوده 
اســت.رييس ســازمان مديريــت و برنامــه 
ريــزی اســتان كرمــان خاطــر نشــان کــرد: بــا 
ــه پیــش بینــی هــای صــورت گرفتــه  توجــه ب
و وضعیــت نســبتا مطلــوب تولیــد و صــادرات 
پســته در ســال جــاری، انتظــار مــی رود بهبــود 
ــتان را در  ــاری اس ــراز تج ــی در ت ــل توجه قاب

ــیم. ــته باش ــاری داش ــال ج ــر س اواخ

روابط عمومی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان کرمان

آگهی تجديد مزايده 
فروش خودرو

اداره کل منابـع طبیعـی و آبخیـزداری اسـتان کرمان در نظر دارد مزایده هشـت مورد خودرو سـبک ، بشـرح ذیل 
در سـال ۱۳98 ، بـا جزئیـات منـدرج در اسـناد مزایـده و با بهره گیری از سـامانه تـدارکات الکترونیکی دولت )سـتاد( 
برگـزار نمایـد لـذا کلیـه متقاضیـان محتـرم می تواننـد جهت اطـاع از شـرایط و مشـخصات موضـوع مزایده بـه وبگاه 

سـامانه یـاد شـده بـه نشـانی www.setadiran.irمراجعه و نسـبت به ارائه پیشـنهاد خود اقـدام نمایند.
 - کلیـه مراحـل فراینـد مزایـده از دریافـت اسـناد تا ارائه پیشـنهاد و بازگشـایی پاکتها از طریـق درگاه سـامانه تدارکات 
الکترونیکی دولت )سـتاد( انجام خواهد شـد، الزم اسـت شـرکت کننـدگان در صورت عدم عضویـت قبلی مراحل ثبت 

نـام در سـایت مذکـور و دریافـت گواهی امضـای الکترونیکی را جهت شـرکت در مزایده محقق سـازند. 

اطاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه : مرکز تماس : ۰2۱-4۱9۳4
تاریخ انتشار مزایده در سامانه --- روز یک شنبه مورخ ۱۳98/9/۱۷  می باشد .

هزینه درج آگهی به عهده برنده مزایده می باشد

شماره 98/۱2۳99
نوبت دوم

 شناسه آگهی ۵92۷۷۰

وضعیت سندشماره شاسیمدلشماره موتورشماره اموالنوع خودروردیف

دارای سند مالکیت1631Ka248973446y138422310375وانت نیسان1

دارای سند مالکیت1629Ka24898552y138422310376وانت نیسان2

دارای سند مالکیت1628Ka24803556x1384310764وانت نیسان3

دارای سند مالکیت1611Ka24894651y1384310796وانت نیسان4

دارای سند مالکیت1617Ka24804247x1384310750وانت نیسان5

دارای سند مالکیت1612Ka24803597x1384310741وانت نیسان6

دارای سند مالکیت1607Ka24845759x1384411483وانت نیسان7

دارای سند مالکیت1610Ka24804236x1384310780وانت نیسان8
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بــه گــزارش اقتصادآنالیــن بــه نقــل از ایســنا، مهــدی 
اهــدای  آیین نامــه  جزییــات  دربــاره  شــادنوش 
ســال هایی  کل  در  زنــده، گفــت:  فــرد  از  عضــو 
ــاد،  ــاق می افت ــده اتف ــرد زن ــو از ف ــدای عض ــه اه ک
نداشــتیم  حــوزه  ایــن  در  جامــع  آیین نامــه ای 
بــه  بیشــتر  و  کنــد  تعییــن  را  راه  مســیر  کــه 
صــورت بخشــی در ایــن زمینــه عمــل می شــد.

ــه ای از  ــه در حــال حاضــر آیین نام ــان اینک ــا بی وی ب
ســوی وزارت بهداشــت تدویــن و ابــالغ شــده اســت 
کــه تاییدیــه تمــام فعــاالن عرصه اهــدای عضــو را دارد 
و قــرار اســت از ایــن پــس بــر اســاس آن عمــل شــود، 
ــت  ــز مدیری ــا از مرک ــه م ــن آیین نام ــق ای ــزود: طب اف
پیونــد و درمــان بیماری هــای وزارت بهداشــت بــه 
صــورت متمرکــز  کار تخصیــص عضــو را انجــام 
ــت از  ــن حمای ــه انجم ــت ک ــت اس ــم. درس می دهی
بیمــاران کلیــوی در سراســر کشــور کمــک می کنــد و 
ــی  ــا تخصیــص نهای ــد، ام ــا همــکاری دارن ــار م در کن
عضــو از ســوی مرکــز مدیریــت پیونــد و بیماری هــای 
وزارت بهداشــت بــه صــورت متمرکــز انجــام می شــود.

تدویــن  از  هــدف  اینکــه  بیــان  بــا  شــادنوش 
ــود کــه  ــده ایــن ب آیین نامــه اهــدای عضــو از فــرد زن
ــیم  ــته باش ــوزه داش ــن ح ــر ای ــتری ب ــراف بیش اش
و از تخلفــات احتمالــی پیشــگیری کنیــم، ادامــه 
ــه  ــرای کلی ــط ب ــده فق ــرد زن ــو از ف ــدای عض داد: اه
ــر  انجــام می شــود. در حــال حاضــر حــدود 8600 نف
نیازمنــد پیونــد کلیــه در لیســت انتظــار داریــم. البتــه 
ــرد مــرگ  ــه اهــدای عضــو از ف ــم ک ــالش کنی ــد ت بای
مغــزی را افزایــش دهیــم. در حــال حاضــر 60 درصــد 
ــزی  ــرگ مغ ــدای از م ــق اه ــا از طری ــای م از پیونده
اســت و 40 درصــد هــم از فــرد زنــده بــوده اســت. بــا 
فرهنگســازی کــه در ایــن زمینــه در حــال وقوع اســت، 
ــود. ــتر ش ــزی بیش ــرگ مغ ــدای از م ــم اه امیدواری

فرمانــدار قلعــه گنــج گفــت: 39 و نيــم ميليــارد تومــان 
اعتبــار طــي ســال جــاري بــراي توليــد شــغل در ايــن 
ــدار توســط  ــن مق ــارد اي ــن و 26 ميلي شهرســتان تامي
ــاد مســتضعفان انقــالب اســالمي تخصيــص داده  بني
شــده اســت. بــه گــزارش ايرنــا، عطــا ناوكــي روز 
دوشــنبه در نشســت كارگروه اشــتغال شهرســتان قلعه 
گنــج بــا بيــان اينكــه در حــال حاضــر هفــت ميليــارد 
تومــان طــرح خوداشــتغالي تصويــب شــده وجــود دارد 
افــزود: دولــت تمــام هــم و غــم خــود را بــراي بــرون 
رفــت از معضــل بيــكاري در شهرســتان قلعه گنــج بــه 
ــاد  ــات بني ــه خدم ــاره ب ــا اش ــت. وي ب ــه اس كار گرفت
مســتضعفان انقــالب اســالمي بــه عنــوان معيــن 
اقتصــادي شهرســتان قلعــه گنــج اظهــار داشــت: ايــن 
ــارد  ــي 26 ميلي ــت يعن ــار دول ــر اعتب ــز 2 براب ــاد ني بني
تومــان در حــوزه طــرح هــاي اشــتغالزايي بــراي مــردم 
ــر  ــون 40 نف ــد. تاكن ــي كن ــه م ــرمايه گذاران هزين و س
متقاضــي راه انــدازي طــرح پــرورش بــز اســپانيايي در 
ايــن شهرســتان شــده انــد كــه از ايــن تعــداد 12 نفــر 
ــت و طــرح خــود را در روســتاهاي  تســهيالت را درياف
ــه داد:  ــي ادام ــد. ناوك ــرده ان ــرا ك ــتان اج ــن شهرس اي
تســهيالت پــرورش بــز اســپانيايي بــه مبلــغ 94 
ميليــون تومــان بــا ســود هشــت درصــد بــه متقاضيــان 
در ايــن شهرســتان پرداخــت مــي شــود. ســال گذشــته 
يــك هــزار راس بــز اســپانيايي مورســيا از طريــق 
ــق  ــران و از طري ــاس وارد اي ــه بندرعب ــپانيا ب ــرواز اس پ
كانتينرهــاي مخصــوص حمــل دام بــه شهرســتان 

ــد.  ــل ش ــج منتق قلعه گن

ــا  ــان ب ــتان کرم ــرورش اس ــوزش و پ ــرکل آم مدی
اشــاره بــه اینکــه قبــل از انقــالب درصــد باســوادی 
در اســتان کرمــان حــدود 42.8 درصــد بــوده کــه 
در سرشــماری ســال 95 بــه 92.3 درصــد ارتقــاء 
پیــدا کــرده افــزود: در ســال گذشــته میــزان 
ــه 93.8 درصــد رســیده ایــن  باســوادی اســتان ب
ــزان  ــور در می ــن کش ــه میانگی ــت ک ــی اس در حال

باســوادی 95.3 درصــد اســت.
ــهریورماه  ــروز 17 ش ــب" ام ــد اسکندری نس  "احم
ســوادآموزی  پشــتیبانی  شــورای  جلســه  در 
اســتان کرمــان بــا اشــاره بــه 8 ســپتامبر روز 
ــی  ــرد: یک ــار ک ــا بیســوادی اظه ــارزه ب ــی مب جهان
متمــدن  جوامــع  در  رشــد  هــای  شــاخص  از 
ــدن و  ــل ســواد خوان ــردم از حداق ــدی م ــره من به

نوشــتن و تحــت پوشــش دادن آنهاســت.
ــه  ــوادآموزی در هم ــه س ــه اینک ــاره ب ــا اش وی ب
حــوزه هــای اقتصــادی، اجتماعــی و سیاســی نیــز 
ــر  ــد ســیر تحــول و تغیی ــت دارد و مــی توان اهمی
در کشــورها ایجــاد کنــد تصریــح کــرد: اســالم 
همــواره پرچمــدار مبــارزه بــا بیســوادی بــوده 
و همــه را بــه کســب علــم و دانــش ترغیــب 
کــرده و بعــد از انقــالب اســالمی نیــز نهضــت 
ســوادآموزی تشــکیل و نمــادی در مقابلــه بــا 

جهــل و بیســوادی در کشــور بــود.
اســتان کرمــان  پــرورش  و  آمــوزش  مدیــرکل 
ــازی  ــه توانمندس ــوزی ک ــارت آم ــرد: مه ــان ک بی
ــد و  ــالش و تولی ــه ت ــه عرص ــرای ورود ب ــردم ب م
زندگــی عزتمنــد بــود نیــز از برنامــه هــای نهضــت 
ــالش  ــه ت ــه نتیج ــود ک ــور ب ــوادآموزی در کش س
از  ســواداموزی  معاونــت  در  همــکاران  هــای 
ــت  ــه موفقی ــوده و ب ــون ب ــالب تاکن ــدای انق ابت

ــم. ــرده ای ــدا ک ــت پی ــی دس ــای خوب ه
ــالب درصــد  ــل از انق ــه قب ــه اینک ــا اشــاره ب وی ب
 42.8 حــدود  کرمــان  اســتان  در  باســوادی 
ــه  ــال 95 ب ــماری س ــه در سرش ــوده ک ــد ب درص
92.3 درصــد ارتقــاء پیــدا کــرده افــزود: در ســال 
 93.8 بــه  اســتان  باســوادی  میــزان  گذشــته 
درصــد رســیده ایــن در حالــی اســت کــه میانگیــن 
ــزان باســوادی 95.3 درصــد اســت. کشــور در می

ــان  ــتان کرم ــرد: در اس ــار ک ــب اظه اسکندری نس
باالتریــن نــرخ ســواد در شهرســتان کوهبنــان 
ــوب  ــار جن ــن در رودب ــن تری ــد و پایی 98.4 درص

ــت. ــد اس ــم درص ــا 77 و نی ب
وی بــا اشــاره بــه اینکــه باالتریــن نــرخ ســواد در 
ــا 97.61  ــدران ب ــتان مازن ــه اس ــق ب ــور متعل کش
ــن  ــن تری ــتان پایی ــتان و بلوچس ــد و سیس درص
نــرخ بــا 80.63 درصــد اســت و کرمــان جــزو پنــج 
اســتان آخــر اســت کــه بیشــتر در جنــوب اســتان 
کمبــود احســاس مــی شــود و تــالش مــی کنیــم 
ــن  ــه و بیســوادی ریشــه ک ــش رفت ــه روز پی روزب
شــود. ضمــن اینکــه آمــوزش اتبــاع خارجــی 
ــده  ــال ش ــوادآموزی دنب ــت س ــط معاون ــز توس نی

اســت.

شرایط پیوند عضو 
از فرد زنده چیست؟ 

تامین 39 ميليارد 
تومان برای توليد 
شغل در قلعه گنج

رودبارجنوب بیشترین نرخ 
بی سوادی را در استان دارد

خبر

خبر

اولین یادواره شهدای روستای 
گزسردی رودبار برگزار شد

برگزاری نشست توجیهی مدیران کانون های 
مساجد جدیدالتاسیس جیرفت

۷4 ُتن برنج قاچاق 
در منوجان کرمان کشف شد

شــهدای  یــادواره  اولیــن 
از  ســردی  گــز  روســتای 
رودبــار  شهرســتان  توابــع 
منظــور  بــه  جنــوِب کرمــان، 
گرامیداشــت یــاد و خاطــره شــهدای منطقــه، 
ــان دوران  ــی از فرمانده ــری یک ــا روایت گ ب

شــد.  برگــزار  مقــدس  دفــاع 
ــوزه«  ــزاری »ح ــگار خبرگ ــزارش خبرن ــه گ ب
در کرمــان، یــادواره شــهدا بــرای اولیــن بــار 
در روســتای گــز ســردی از توابــع شهرســتان 
منظــور  بــه  کرمــان،  جنــوِب  رودبــار 
گرامیداشــت یــاد و خاطــره شــهدای منطقــه 
و بــه تأســی از فرمایــش مقــام معظــم 
رهبــری کــه فرمودنــد »امــروز فضیلــت زنــده 
ــر از شــهادت  ــاد شــهدا کمت ــه داشــتن ی نگ
ــی  ــرهنگ عل ــری س ــا روایت گ ــت«، ب نیس

ســالمی از فرماندهــان دوران باشــکوه دفــاع 
ــد. ــزار ش ــدس برگ مق

ســرهنگ ســالمی با نقــل خاطراتــی از دوران 
بیــان رشــادت های  بــه  جبهــه و جنــگ 
و  پرداخــت  دوران  آن  در  صــورت گرفتــه 
ــروی از مکتــب  ــن رشــادت ها را پی ــل ای دلی
ــا  ــاران ب ــالم و ی ــه الس ــین علی ــام حس ام

ــت. ــان دانس ــای ایش وف
ــر  ــالوه ب ــادواره ع ــن ی ــت، در ای ــی اس گفتن
مــردم والیــی روســتای گــز ســردی، حضــور 
ــون  ــواری همچ ــم ج ــتاهای ه ــردم روس م
نهضــت آبــاد، محمــد آبــاد کتکــی و ...، 
جوانــان بســیجی و والیــی حــوزه شــهید 
قــرارگاه  حفاظــت  نیروهــای  شوشــتری، 
نیــروی زمینــی ســپاه پاســداران، طــالب 

جهادگــر و .... حضــور داشــتند.

ــت:  ــی زاده، گفـ ــد خوبـ مجیـ
ــران  ــی مدیـ ــت توجیهـ نشسـ
ــیس  ــای جدیدالتاسـ کانون هـ
ـــر  ـــت در دفت ـــتان جیرف شهرس
ـــاجد  ـــای مس ـــون ه ـــی کان ـــتاد هماهنگ س
ــد  ــد.» مجیـ ــزار شـ ــان برگـ ــوب کرمـ جنـ
ـــگار  ـــا خبرن ـــو ب ـــی زاده « در گفـــت و گ خوب
خبرگـــزاری شبســـتان از کرمـــان جنـــوب، 
مدیـــران  توجیهـــی  نشســـت  گفـــت: 
ــتان  ــیس شهرسـ ــای جدیدالتاسـ کانون هـ
جیرفـــت در دفتـــر ســـتاد هماهنگـــی 
کانـــون هـــای مســـاجد جنـــوب کرمـــان 
هماهنگـــی  ســـتاد  شـــد.مدیر  برگـــزار 
کانـــون هـــای مســـاجد جنـــوب کرمـــان، 
ـــه  ـــتای توجی ـــت در راس ـــن نشس ـــزود: ای اف
ایـــن مدیـــران بـــه منظـــور آشـــنایی بـــا 

هـــدف از راه انـــدازی کانـــون فرهنگـــی 
و  فعالیت  هـــا  نـــوع  و  مســـجد  هنـــری 
ــزار  ــا برگـ ــای آنهـ ــه هـ ــوب برنامـ چهارچـ
شـــد.وی، بیـــان داشـــت: در نشســـت 
مدیـــران کانـــون هـــای فرهنگـــی هنـــری 
جدیـــد التاســـیس شهرســـتان جیرفـــت، 
ـــان  ـــان و جوان ـــذب نوجوان ـــوص ج در خص
ـــای  ـــتفاده از روش ه ـــا اس ـــاجد ب ـــه مس ب
خالقانـــه و نـــو آور بحـــث و تبـــادل نظـــر 
بـــه  داشـــت:  ابـــراز  شـــد.خوبی زاده، 
مدیـــران توصیـــه شـــد، ویـــژه برنامـــه 
هایـــی در رابطـــه بـــا کاهـــش آســـیب 
و  طـــالق  جملـــه  از  اجتماعـــی  هـــای 
فضـــای مجـــازی در ســـطح کانـــون اجـــرا 
ــد  ــد متعهـ ــت هنرمنـ ــتای تربیـ و در راسـ

ــند. ــی بکوشـ انقالبـ

 74 تـن برنـج قاچـاق هنـدی 
شهرسـتان  در  پاکسـتانی  و 
شـد.  کشـف  کرمـان  منوجـان 
و  عمومـی  دادسـتان  معـاون 
انقـالب شهرسـتان منوجـان  در گفـت و گـو با 
خبرنـگار ایرنا از کشـف 74 تـن برنج هندی و 
پاکسـتانی به ارزش تقریبی 6 میلیارد ریال در 
این شهرسـتان خبـر داد و گفت: ایـن کاالها به 

شـده اند. وارد کشـور  غیرقانونـی  صـورت 
امیـد رضایـی با بیان اینکه ایـن برنج ها از چهار 
انبـار کشـف شـدند افـزود: انبارهای ذکر شـده 
پلمـب و پرونـده متخلفـان بـرای سـیر مراحل 
قانونـی بـه اداره تعزیرات حکومتی ارجاع شـد.

وی بـه فرمایشـات مقـام معظـم رهبـری در 
خصـوص جنگ اقتصادی اشـاره کـرد و گفت: 
همـواره  شهرسـتان  ایـن  قضایـی  دسـتگاه 

رهنمودهـای رهبـری را سـرلوحه کار خویـش 
قـرار داده و بـا تمامـی مخالن نظـام اقتصادی 
و کسـانی که بخواهند با احتکار، گران فروشـی 
و عرضـه کاالی قاچـاق عرصه را بر زندگی مردم 
تنـگ کنند بـدون هیچ گونه اغماضی با شـدت 
و جدیـت برخورد خواهد کرد. معاون دادسـتان 
عمومـی و انقـالب شهرسـتان منوجـان با بیان 
اینکـه پنـج متهـم در این رابطه دسـتگیر شـده 
اسـت اظهار داشـت: مردم در صورت مشـاهده 
هرگونـه تخلـف، مراتـب را بـه دادسـتانی یـا 
مراجـع انتظامـی و سـامانه 113 اداره اطالعات 
یـک  نیـز  اخیـر  روزهـای  دهند.طـی  اطـالع 
توسـط  قاچـاق  برنـج  تنـی  یـازده  محمولـه 
بازرسـی شـهید شـعبانی  ایسـتگاه  مامـوران 

منوجان کشـف شـده اسـت.
اواخر فروردین ماه امسال هم

روز  قلعه گنــج،  نانوایی هــای  بیشــتر 
اســتراحت خــود را جمعه هــا و تعطیــالت 
تعطیلــی  و  کرده انــد  تعیــن  رســمی 
ــوری  ــافران عب ــردم و مس ــا، م ــان آنه همزم

را بــا مشــکل مواجــه کــرده اســت. 
همزمــان  تعطیلــی  ایرنــا،  گــزارش  بــه 
ــح  ــج در 2 شــیفت صب ــای قلعه گن نانوایی ه
ــی  ــل، اهال و عصــرِ جمعــه و روزهــای تعطی
ایــن شهرســتان را بــا مشــکل مواجــه کــرده 
ــان  ــن ن ــه تامی ــت ک ــی اس ــن در حال و ای
ــه ویــژه در روزهــای تعطیــل، از مهمتریــن  ب
اقداماتــی اســت کــه از ســوی مســئوالن 
شــهری مــد نظــر قــرار مــی گیــرد و معمــوال 
در ایــن روزهــا مراکــزی بــه عنــوان کشــیک، 
ــافران  ــردم و مس ــا م ــوند ت ــاب می ش انتخ
عبــوری بــرای تامیــن نــان مــورد نیــاز خــود 

ــا مشــکل مواجــه نشــوند. ب
روز جمعــه ای که گذشــت یکی از شــهروندان 
نــان  بســته  حالــی کــه  در  قلعه گنجــی 
ــراز  ــا اب ــود ب ــه دســتش ب ــواش ســردی ب ل
ــه  ــا ب ــودن نانوایی ه ــل ب ــی از تعطی نارضایت
خبرنــگار ایرنــا گفــت: بــا وجــود مراجعــه بــه 
ــطح  ــف در س ــی مختل ــج نانوای ــش از پن بی
ــه  ــم چــرا ک ــه کن ــان تهی شــهر، نتوانســتم ن

ــد. ــال بودن ــا غیرفع ــه آنه هم
محمــد حیدرپــور اضافــه کــرد: کاش ترتیبــی 
چندیــن  حداقــل  کــه  می شــد  اتخــاذ 
نانوایــی بــه عنــوان کشــیک، نــان مــورد نیــاز 

مــردم را پخــت کننــد تــا اینگونــه ســرگردان 
ــویم. ــا نش خیابانه

وضعیــت  ایــن  بــا  کــرد:  تصریــح  وی 
اگــر چنــد روز پشــت ســر هــم تعطیــل 
ــه  ــکل مواج ــا مش ــردم ب ــتر م ــد بیش باش

. ند می شــو
ــه  ــه ب ــم ک ــوری ه ــافران عب ــی از مس  یک
ســختی توانســته بــود نــان بســته بندی 
آدرس  کــرد:  عنــوان  کنــد  تهیــه  شــده 
ــرس  ــا پ ــتم و ب ــا نداش ــی از نانوایی ه دقیق
ــردم  ــی را از م ــد نانوای ــانی چن ــو، نش و ج
ــد.  ــاز نبودن ــا ب ــا هیچکــدام از آنه ــم ام گرفت
ــورت  ــه ص ــد ب ــث ش ــود باع ــت موج وضعی
میدانــی از مراکــز و نانوایی هــای ســطح 
ــه  ــن بازدیدهــا ب ــد کنیــم و در ای شــهر بازدی
ــده،  ــناخته ش ــی ش ــت نانوای ــش از هش بی
ــم  ــب دیدی ــال تعج ــه در کم ــم ک ــر زدی س

ــتند. ــاز نیس ــا ب ــدام از آنه ــچ ک هی
گنــج  قلعــه  نانوایی هــای  کــه  آنجــا  از 
اتحادیــه صنفــی ندارنــد بــه ســراغ اداره 
صنعــت، معــدن و تجــارت ایــن شهرســتان 

رفتیــم.
محمــد مصطفــوی رئیــس اداره صنعــت، 
ــروز  ــز ام ــج نی ــه گن ــارت قلع ــدن و تج مع
)یکشــنبه( در ایــن بــاره اظهــار داشــت: 
ایــن  نانوایی هــای  بیشــتر  آنجــا کــه  از 
شهرســتان، روز تعطیلــی خــود را جمعــه 
قــرار داده انــد بــا ایــن مشــکل مواجــه 

هســتیم.
وی افــزود: درصــدد هســتیم بــا اتخــاذ 
یــک برنامــه جدیــد طــی هفتــه آینــده ایــن 
ــا حداقــل تعــدادی  ــم ت ــع کنی مشــکل را رف
ــاز  ــان مــورد نی ــرای تامیــن ن از نانوایی هــا ب

ــال باشــند. ــردم فع م
دلیــل  بــه  قلعه گنــج  اصنــاف  اتــاق 
مشــکالتی کــه در رونــد برگــزاری انتخابــات 
اتحادیه هــا بــا آن مواجــه شــده تعطیــل 
و هــم اکنــون زیــر نظــر اتــاق اصنــاف 

اســت. شهرســتان کهنــوج 
ــود  ــج وج ــه گن ــی در قلع ــداد 60 نانوای  تع
دارد کــه از ایــن تعــداد، 31 نانوایــی در حــوزه 
شــهری و 29 نانوایــی هــم در روســتاها 

واقــع شــده اند. 
 420 فاصلــه  در  شهرســتان  ایــن  مرکــز 
کیلومتــری جنــوب کرمــان واقــع شــده 

اســت.
گنــدم، مهــم تریــن مــاده غذایــى بشــر 
ــراى آن  ــد ب اســت كــه تاكنــون نتوانســته ان
جانشــینى بیابنــد، و از حیــث پروتئیــن و 
ــن و  ــف بهتری ــرى زا در ردی ــواد كال ســایر م

ــرار دارد. ــى ق ــواد غذای ــن م ــالم تری س
اهمیــت گنــدم، آن چنــان واضــح اســت كــه 
آدمــى را از پرداختــن بــه آن بــى نیــاز مــى 
ــه  ــم ك ــى خوانی ــخ م ــر در تواری ــازد. اگ س
ــردم را  ــم، م ــالن حكی ــا ف ــم و ی ــالن حاك ف
بــه ذخیــره گنــدم بــراى مبــارزه بــا قحطیهــا 
ــر  ــد و اگ ــى كن ــه م ــالی ها توصی و خشكس
یكــى از دالیــل نجــات حضــرت یوســف 
ــدن او،  ــر ش ــدان و وزی ــالم از زن ــه الس علی
تدبیــر خــاّص وى دربــارة ذخیــرة گنــدم 
ــى  ــژه و حیات ــت وی ــر اهمی ــى ب ــود، همگ ب

ــت دارد. ــول دالل ــن محص ای

ــر واحــد مســکونی  متوســط قیمــت هــر مت
ــاد  ــر اقتص ــالم دفت ــاس اع ــر اس ــران ب در ته
مســکن، 13 میلیــون تومــان اســت که بــا وام 
140 میلیونــی مســکن مــی تــوان 10.7 متــر از 

یــک واحــد 60 متــری خریــداری کــرد.
تســهیالت  اوراق  اکوفــارس،  بــه گــزارش 
مســکن در هفتــه گذشــته در کانــال 30 
ــه در دو  ــود ک ــده ب ــت ش ــی تثبی ــزار تومان ه
ــاز  ــل آغ ــه دلی ــاری ب ــه ج ــت هفت روز نخس
تعطیــالت متوالــی تــا پایــان هفتــه، تــا 
ــا کاهــش عرضــه ایــن برگــه هــا  حــدودی ب
در بــازار ســرمایه روبــه رو شــده ایــم؛ بــا 
ــق  ــی ح ــه اوراق گواه ــبی عرض ــش نس کاه
تقــدم تســهیالت مســکن در روزهای شــنبه و 
یکشــنبه هفتــه جــاری، قیمــت ایــن برگــه ها 
بــا نمــاد معامالتــی »تســه« کمــی افزایــش 
یافــت و بــه کانــال 40 هــزار تومــان بازگشــت.

نانوایی های قلعه گنج جمعه ها 

و روزهای تعطیل پخت نمی کنند

رنا
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س:
عک

س
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س
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ــرم،  ــای محـ ــی آیین هـ ــاس برپایـ ــل و اسـ ــه اصـ اگرچـ
ــرت  ــهیدان حضـ ــاالر شـ ــرور و سـ ــرای سـ ــزاداری بـ عـ
حســـین )ع(، اهـــل بیـــت و یـــاران بـــا وفـــای ایشـــان 
و زنـــده نگـــه داشـــتن اســـالم و ارزش هـــای دینـــی 
و الهـــی اســـت، امـــا توجـــه نکـــردن بـــه اهـــداف 
ایـــن قیـــام بـــزرگ و عزاداری هـــای واقعـــی زمینـــه 
ســـاز رســـوخ برخـــی خرافـــات و ســـوء اســـتفاده 
دشـــمنان اســـالم از آیین هـــای عـــزاداری می شـــود.

منطقـــه  هـــر  رســـوم  و  آداب  بـــه  توجـــه 
عقایـــد  نفـــوذ  از  جلوگیـــری  در  موثـــر  راهـــی 
اســـت. عـــزاداری  مراســـم  در  دینـــی  ضـــد 

ــاز  ــر بـ ــان از دیـ ــاص در منوجـ ــای خـ ــزاری آیین هـ برگـ
ــاله بـــا شـــور و حـــال  تاکنـــون رواج داشـــته و هـــر سـ
ـــن  ـــه مهمتری ـــه از جمل ـــود ک ـــرا می ش ـــری اج ـــف ناپذی وص
آن هـــا تعزیـــه خوانـــی، شـــبیه خوانـــی، علـــم گردانـــی و 
چاوشـــی، ســـینه زنـــی نشســـته، زنجیـــر زنـــی، روضـــه 
ـــت. ـــذورات اس ـــش ن ـــد و پخ ـــی واح ـــینه زن ـــی، س خوان

منوجـــان  در  نشســـته  صـــورت  بـــه  زنـــی  ســـینه 
بیـــت  اهـــل  ذاکریـــن  و  دارد  دیرینـــه  قدمتـــی 
علیـــه الســـالم بـــا اشـــعار بـــه زبـــان محلـــی بـــه 
می پردازنـــد. ســـرایی  مرثیـــه  و  خوانـــی  نوحـــه 

عزاداری حسینی شیعه و سنی در کنار هم 
ــف  ــای مختلـ ــم هـ ــه مراسـ ــن همـ ــان ایـ ــا در میـ امـ
ســـرزدیم. دورافتـــاده  و  محـــروم  روســـتایی  بـــه 

روســـتای  در  کـــه  وعشـــاء  مغـــرب  اذان  صـــدای 

عـــزاداری   ، شـــود  مـــی  انـــداز  طنیـــن  مهرآبـــاد 
مـــردم  گســـترده  باحضـــور  )ع(  حســـین  امـــام 
در مســـجد آغـــاز خواهـــد شـــد عـــزاداری کـــه بـــا 
اســـت. همـــراه  تســـنن  اهـــل  بـــرادران  حضـــور 

صالـــح بهـــزادی دهیـــار روســـتای مهرآبـــاد گفـــت: 
ــا  ــت، امـ ــروم اسـ ــاده و محـ ــتای دورافتـ ــاد روسـ مهرآبـ
ـــار  ـــن دی ـــردم ای ـــادات م ـــته اعتق ـــت نتوانس ـــن محرومی ای
ـــاالر  ـــید س ـــق س ـــه عش ـــاله ب ـــه هرس ـــد بلک ـــت کن را سس
شـــهیدان عـــزاداری در یـــک خانـــه کپـــری برگـــزار مـــی شـــود.

او افـــزود: امســـال منبـــر و عـــزاداری مـــا خـــاص ویـــژه 

ـــت  ـــرده اس ـــب ک ـــود جل ـــه خ ـــه را ب ـــه هم ـــت و توج هس
و آن اینکـــه امســـال بـــرای اولیـــن بـــار مســـجد روســـتا 
ـــا  ـــده و م ـــن آمـــاده ش ـــه وخیری ـــام جمع ـــت ام ـــه هم ب
ـــک  ـــزاداری در ی ـــر وع ـــه منب ـــا ک ـــد از مدت ه ـــتیم بع توانس

ـــم. ـــزار کنی ـــتا برگ ـــجد روس ـــم در مس ـــزار می کردی ـــر برگ کپ
بـــار  اولیـــن  بـــرای  اذان  و  اکبـــر  هللا  نـــدای 
و  شـــد  انـــداز  طنیـــن  مهرآبـــاد  روســـتای  در 
شـــنیدند. را  اذان  صـــدای  روســـتا  ایـــن   مـــردم 

ـــرم  ـــه مح ـــاز ده ـــا آغ ـــان ب ـــت: همزم ـــاد گف ـــار مهرآب دهی
و عـــزاداری اباعبـــدهللا الحســـین )ع( مســـجد ایـــن 
روســـتا بعـــد از 40 ســـال توســـط خیریـــن ســـاخته 
و آمـــاده بهـــره بـــرداری شـــد و بـــرای اولیـــن بـــار 
ــن  ــجد ایـ ــدای اذان را از مسـ ــتا صـ ــن روسـ ــردم ایـ مـ
روســـتا شـــنیدند و ایـــن باعـــث خوشـــحالی وبـــه 
ــتا شـــد. ــا آوردن ســـجده شـــکر اهالـــی ایـــن روسـ جـ

ــر و  ــه فقیـ ــاد همـ ــتای مهرآبـ ــت: در روسـ ــزادی گفـ بهـ
ــم  ــری مراسـ ــول کارگـ ــا پـ ــا بـ ــتند امـ ــتضعف هسـ مسـ
عـــزاداری را برگـــزار مـــی کننـــد ایـــن روســـتا متشـــکل 
ــت  ــارزی اسـ ــکی و مـ ــکردی، رمشـ ــه بشـ ــه قبیلـ از سـ
و مهمتـــر از همـــه بـــرادران تســـنن وتشـــیع کـــه در 
کنـــار هـــم بـــرای عشـــق بـــه امـــام حســـین )ع( زیـــر 
پرچـــم ســـاالر شـــهیدان گـــرد هـــم جمـــع مـــی شـــوند.

او افـــزود: منبـــر وعـــزاداری امـــام حســـین )ع( باعـــث 
وحـــدت شـــیعه وســـنی در روســـتای  مهرآبـــاد شـــده اســـت.

وحدت شیعه وسنی زیر پرچم 
امام حسین )ع(

ـــاد  ـــرادران اهـــل تســـنن روســـتای مهرآب جمعـــه حیـــدری از ب
ـــن عـــزاداری حضـــور داشـــت  ـــای دیگـــران در ای ـــه پ ـــا ب کـــه پ
گفـــت: امـــام حســـین )ع( مطلـــق بـــه قشـــر خاصـــی نیســـت 
ـــی شـــده اســـت و  ـــروزه جهان ـــه ســـاالر شـــهیدان ام عشـــق ب
همـــه مـــا دلـــدادگان آن امـــام شـــهید هســـتیم و مـــا افتخـــار 
ــم. ــین )ع( می کنیـ ــام حسـ ــری امـ ــه نوکـ ــم کـ می کنیـ

او افـــزود: ایـــن مراســـم هرســـاله در یـــک کپـــر برگـــزار 
ـــتا  ـــجد روس ـــال مس ـــه امس ـــحالیم ک ـــا خوش ـــد و م می ش
آمـــاده شـــد و مـــردم می تواننـــد هـــم نمـــاز وعبـــادات 
خـــود را بجـــا بیاورنـــد و هـــم عـــزاداری را در آن برگـــزار کننـــد.

ــب  ــه شـ ــانی کـ ــر از کسـ ــی دیگـ ــی یکـ ــم کریمـ ابراهیـ
ــور  ــزاداری حضـ ــن عـ ــتا در ایـ ــان روسـ ــار جوانـ را در کنـ
دارد گفـــت: کار بـــرای امـــام حســـین )ع( خســـتگی 
نـــدارد بلکـــه عشـــق اســـت و در کنـــار جوانـــان روســـتا 
بـــرای برپایـــی عـــزاداری حضـــور داریـــم تایادبگیرنـــدو 
بردارنـــد. قـــدم  )ع(  حســـین  امـــام  مکتـــب  در 

تســـنن  اهـــل  بـــرادران  از  باهـــم  همـــه  اوافـــزود: 
و تشـــیع گرفتـــه تـــا پیـــر و جـــوان در کنـــار هـــم 
ــد. ـــین )ع( کار می کننـ ـــام حس ــه ام ـــق بـ ــرای عش بـ

ــه  ــرم در محلـ ــل از محـ ــد روز قبـ ــت: چنـ ــی گفـ کریمـ
ـــکی  ـــه رمش ـــه قبیل ـــر س ـــران ه ـــور س ـــا حض ـــه ای ب جلس

ـــه  ـــر ســـر قبیل ـــی شـــود وه ـــزار م ـــارزی و بشـــکردی برگ ،م
مبلغـــی کـــه مـــردم بـــرای برگـــزاری مراســـم عـــزاداری 
ـــد. ـــه مســـئول برگـــزاری مـــی دهن ـــد را ب جمـــع آوری کرده ان

عزاداری برای امام حسین در خانه های کپری
عظیـــم احمـــدی عضـــو هیـــات امنـــای مســـجد تـــازه 

محرومیت نتوانسته اعتقادات مردم جنوب کرمان را سست کند

عزای حسینی در خانه های کپری

عــزاداری بــرای ســاالر شــهیدان در همــه جهــان مرســوم اســت و هــر کــس بــه نحــوی ارادت خــود را بــه 
امــام حســین )ع( نشــان مــی دهــد مــردم شــیعه و ســنی روســتای مهرآبــاد منوجــان در جنــوب کرمــان 
ــهادت  ــام ش ــرم و ای ــاه مح ــینی در م ــقان حس ــای عاش ــد.  دل ه ــی پردازن ــزاداری م ــه ع ــم ب ــا ه ــز ب نی
اباعبــدهللا الحســین )ع( بــه ســوی کعبــه و میکــده عشــق رهســپار می شــود و مــردم والیــت مــدار، عاشــق 
و دلباختــه اهــل بیــت عصمــت و طهــارت در شهرســتان منوجــان واقــع در جنــوب کرمــان همچــون ســایر 
ــا برگــزاری آیین هــای ویــژه عــزاداری و مرثیــه خوانــی در غــم ســرور و ســاالر شــهیدان  شــیعیان جهــان ب

ــوند. ــم زده می ش ــوش و مات ــیاه پ ــه س ــک پارچ ی

ـــت:  ـــاد گف ـــتای مهرآب ـــار روس ـــزادی دهی ـــح به صال
مهرآبـــاد روســـتای دورافتـــاده و محـــروم اســـت، 
ـــادات مـــردم  ـــن محرومیـــت نتوانســـته اعتق ـــا ای ام
ایـــن دیـــار را سســـت کنـــد بلکـــه هرســـاله بـــه 
ـــک  ـــزاداری در ی ـــهیدان ع ـــاالر ش ـــید س ـــق س عش
ـــه کپـــری برگـــزار مـــی شـــود.او افـــزود: امســـال  خان
منبـــر و عـــزاداری مـــا خـــاص ویـــژه هســـت و 
ـــت و آن  ـــرده اس ـــب ک ـــود جل ـــه خ ـــه را ب ـــه هم توج
ـــتا  ـــجد روس ـــار مس ـــن ب ـــرای اولی ـــال ب ـــه امس اینک
ـــده  ـــاده ش ـــن آم ـــه وخیری ـــام جمع ـــت ام ـــه هم ب
ــر  ــه منبـ ــا کـ ــد از مدت هـ ــتیم بعـ ــا توانسـ و مـ
ــم در  ــزار می کردیـ ــر برگـ ــک کپـ ــزاداری در یـ وعـ

ـــم. ـــزار کنی ـــتا برگ ـــجد روس مس
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روزنامه های دیروز

گوساله مشکوک به هاری در جیرفت معدوم شد
 بـه گفتـه رییـس اداره دامپزشـکی جیرفـت در راسـتای 
بـه  راس گوسـاله مشـکوک  یـک  مـردم  حفـظ سـالمت 
بیمـاری هـاری در این شهرسـتان معدوم شـد. رئیـس اداره 
دامپزشـکی جیرفـت در گفـت و گـو بـا خبرنـگار ایرنـا اظهار 
داشـت: گـزارش تغییـر رفتار یک راس گوسـاله و مشـکوک 
بـودن آن بـه بیماری هاری گزارش شـد و با توجه به اهمیت 
موضـوع اقدامـات الزم سـریعا در دسـتور کار قـرار گرفـت.

رحمـان مقبلـی افـزود: تیـم دامپزشـکی بعـد از معاینه های 
نخسـتین، بیمـاری هـاری را تاییـد و دام مـورد نظـر تحـت 
نظارت کارشـناس بهداشـتی اداره دامپزشکی معدوم و نمونه 
برداری هـای الزم بـرای انجـام آزمایش هـای مربوطـه اخـذ 
شـد.وی ادامه داد: در راسـتای حفظ سـالمت مردم، مکاتبه 

الزم بـا مرکـز بهداشـت شهرسـتان در زمینـه واکسیناسـیون 
دامـدار و افـراد مرتبـط بـا ایـن دام بیمـار انجام شـد.رییس 
اداره دامپزشـکی جیرفـت با بیـان اینکه بیمـاری هاری یک 
بیمـاری ویروسـی واگیـردار و خطرنـاک بـرای انسـان و دام 
اسـت، تصریح کـرد: تنهـا راه کنترل این بیماری پیشـگیری 
بـوده و ایـن امـر نیـاز به آگاهـی بیشـتر دامـداران دارد که در 
همیـن راسـتا هماهنگی های الزم برای برگـزاری کالس های 
آموزشـی ترویجـی بـا موضـوع بیماری هـاری انجام شـد.از 
ابتـدای سـال جاری تا کنون سـه مورد هاری در دامپزشـکی 
جیرفـت ثبـت شـده اسـت.اداره دامپزشـکی جیرفـت در 
راسـتای پیشـگیری از بیماری هاری، طی یک سـال گذشته 

بـه یکهـزار و 494 قـالده سـگ واکسـن زده اسـت. 

سازمان ثبت اسناد و اماک کشور
اداره کل ثبت اسناد و اماک کرمان

موضـوع: آگهـی موضـوع مـاده 3 قانـون و مـاده 13 آییـن نامه قانـون تعیین تکلیـف وضعیت ثبتی 
اراضـی و سـاختمان هـای فاقـد سـند رسـمی- برابـر آرا صـادره هیـات حل اختـالف موضـوع قانون 
تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمان هـای فاقد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتی شهرسـتان زرند 
تصرفـات مالکانـه و بالمعـارض متقاضیان محرز گردیده اسـت لذا مشـخصات متقاضیان و امالک مورد تقاضا بشـرح 
زیـر بـه منظـور اطـالع عمـوم در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شـود در صورتیکه اشـخاص نسـبت به صدور سـند 
مالکیت متقاضیان اعتراضی داشـته باشـند می توانند از تاریخ انتشـار اولین آگهی بمدت دو ماه اعتراض دادخواسـت 

خـود را بـه مرجع قضایی تقدیـم نمایند.
امالک واقع در بخش 13 کرمان شهرستان زرند

پـالک 32 فرعـی از 2378 اصلـی خانـم سـکینه محمـدی اکبرآبادی فرزند اکبر بشـماره شناسـنامه 9 صـادره از زرند 
در یـک بـاب خانـه بـه مسـاحت 289 مترمربـع واقـع در زرنـد بلوار تختـی کوچـه 10 خریـداری از مالک رسـمی خانم 

صغری بلـوچ اربابی
پـالک 1894 فرعـی از 2389 اصلـی آقای محسـن عرب پور داهوئی فرزند حسـین بشـماره شناسـنامه 711 صـادره از 
زرنـد در یـک بـاب خانـه بـه مسـاحت 107/52 مترمربع واقـع در زرند بلـوار آزادی کوچـه 15 خریداری از مالک رسـمی 

آقـای ابوجعفر ایرانمنش
پـالک 582 فرعـی از 2390 اصلـی آقـای مسـعود کارگـر محمدآبادی فرزند علی بشـماره شناسـنامه 7 صـادره از زرند 
در یـک بـاب خانـه در دو طبقـه بـه مسـاحت 255 مترمربـع واقـع در زرنـد خیابـان قره نـی حدفاصل کوچـه 28 و 30 

خریـداری از مالـک رسـمی اقای ابوجعفـر ایرانمنش
پـالک 981 فرعـی از 7561 اصلـی آقای رضا ایرانمنش زرندی فرزند حسـین بشـماره شناسـنامه 30 صـادره از زرند در 
یـک بـاب خانـه بـه مسـاحت 270/85 مترمربـع واقـع در زرند خیابان فـردوس کوچـه 38 خریداری از مالک رسـمی 

اقای غالمعبـاس نظریان
پـالک 153 فرعـی از 7565 اصلـی آقـای علی پوراسـمعیلی حسـین آبادی فرزند غالمحسـین بشـماره شناسـنامه 5 
صـادره از زرنـد در یـک بـاب خانـه به مسـاحت 325 مترمربع واقع در زرند خیابان شـهید صدوقی کوچه شـهدای مکه 

خریـداری از مالک رسـمی آقای عباس شـاه بیگـی. م/الف117
انتشار نوبت اول: چهارشنبه 98/6/6-انتشار نوبت دوم : چهارشنبه 98/6/20

حسین توحیدی نیا- رییس اداره ثبت اسناد و اماک شهرستان زرند

آگهی حراج اموال منقول )نوبت اول(
اجـرای احـکام حقوقـی دادگسـتری زرنـد در نظـر دارد در رابطـه بـا پرونـده اجرائـی کالسـه 970690 
مطروحـه بیـن محکوم لها: خانم مهدیزاده و محکوم علیه : خانم اسـالمی در راسـتای اجرای اجراییه 
97 – 95 از سـوی شـعبه اول حقوقـی زرنـد جلسـه مزایـده مـال منقـول متعلـق بـه محکـوم آقای 
محمودزاده را با حضور نماینده محترم دادسـرا در روز چهارشـنبه مورخ 1398/7/3 رأس سـاعت 11 صبح در محل دفتر 
اجـرای احـکام حقوقـی جهت اسـتیفای بدهی محکوم علیه برگزار نمایـد لذا متقاضیان خرید می تواننـد پنج روز قبل 
از مزایـده ضمـن بازدیـد و مالحظـه امـوال پیشـنهادات خـود را در پاکـت الک و مهر شـده تحویل اجرای احـکام نموده 
و رسـید اخـذ نماینـد جلسـه مزایده در مـورخ 98/7/3 در محـل دفتر اجرای احکام حقوقی دادگسـتری زرنـد برگزار و 
شـروع مزایـده از قیمـت پایه کارشناسـی خواهد بود. ضمنًا ده درصد مبلغ پیشـنهادی فی المجلـس و مابقی در موعد 

مقـرر از برنـده مزایـده اخـذ خواهد شـد. خرید به صورت شـفاهی نیز در جلسـه آزاد می باشـد.
مشخصات و قیمت مال مورد مزایده:

تعداد 110 دسـت کاپشـن و شـلوار ورزشـی سـایز بزرگسـاالن، جنس تاسـلون )شـمعی( به قیمت هر دسـت 125/000 
تومـان و جمعا بـه مبلـغ 13/750/000 تومان

م /الف2۷2- دفتر اجرای احکام حقوقی زرند – میرزایی 

آگهی مزایده مال منقول نوبت دوم
دایـره مزایـده اجـرای احـکام حقوقـی دادگسـتری کرمـان در نظـر دارد در خصـوص پرونده کالسـه 
970720 اجـرای احـکام شـعبه اول حقوقی سـالن احداثی در ضلع شـرقی ملک بطـول 26/3 متر 
و عرض 4 متر دارای کف سـرامیک 40*40، اندود داخل گچ و آجرگری و قسـمتی سـنگ آنتیک 
و قسـمت جنوبی کاشـی و پنجره های چوبی MDF  سـی ان سـی شـده با طلق رنگی و سـقف سـبک شـیروانی و 
انـدود گـچ بـه مسـاحت 105/20 متـر مربع می باشـد، اندود گچ توسـط خواهان انجام شـده و در حـال حاضر بعنوان 
سـالن اجتماعـات مدرسـه و کالس درس در حـال اسـتفاده مـی باشـد، متعلـق به خانم حمیده سـعیدی بـه ارزش 
260/000/000 ریال از طریق مزایده عمومی بفروش برسـاند جلسـه مزایده برای روز دوشـنبه مورخ 98/06/25 سـاعت 
10 صبـح بـا حضـور نماینـده دادسـرا در محل اتـاق مزایده های اجـرای احکام حقوقی دادگسـتری کرمـان برگزار می 
گـردد. لـذا کسـانیکه تمایـل به شـرکت در جلسـه مزایـده دارند مـی توانند تـا 5 روز قبل از تاریـخ برگـزاری مزایده از 
سـالن واقع در کرمان-بلوار کشـاورز-کوچه شـماره 2- دبسـتان غیر دولتی سـرآمد بازدید نمایند و پیشـنهاد کتبی 
خـود را بانضمـام ده درصـد مبلـغ کارشناسـی بـه مبلـغ 26/000/000 ریـال بـا شناسـه واریـز 96387070010001232 به 
حسـاب سـپرده دادگسـتری کرمـان بشـماره 2171293951000 نـزد بانک ملی واریـز و در پاکت درب بسـته تا قبل از 
برگـزاری جلسـه مزایـده بـه اجـرای احـکام حقوقی دادگسـتری کرمان تحویـل نمایند و برنـده مزایده کسـی خواهد 
بـود کـه باالتریـن قیمـت را پیشـنهاد داده باشـد و در صـورت انصـراف برنده مزایـده 10% مبلـغ واریزی بـه نفع دولت 
ضبـط خواهـد شـد. برنـده مزایده بایسـتی نسـبت بـه واریز ما بـه التفاوت مبلغ کارشناسـی تـا مبلغ پیشـنهادی در 

روز مزایده اقـدام نمایند.
دادورز برگزارکننده مزایده های اجرای احکام حقوقی دادگستری کرمان- شیروانی

اداره كل ثبت اسناد واماك استان كرمان
اداره ثبت اسنادواماك حوزه ثبت ملك زرند

هیـات موضـوع قانـون تعییـن تكلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی وسـاختمانهای 
نامـه  وماده13آئیـن  ماده3قانـون  موضـوع  رسـمی-اگهی  سـند  فاقـد 
قانـون تعییـن تكلیـف وضعیـت ثبتـی واراضـی وسـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی- برابـررأی 
شـماره139860319008000936هیات دوم موضـوع قانـون تعییـن تكلیـف وضعیت ثبتـی اراضی 
وسـاختمانهای فاقد سـند رسـمی مسـتقر در واحد ثبتی حوزه ثبـت ملك زرند تصرفـات مالكانه 
بـال معـارض متقاضـی خانـم فاطمه چخمـوری زرندی فرزند حسـن به شـماره شناسـنامه 132 
صـادره از زرنـد در یـک بـاب خانـه بـه مسـاحت 374/60 متـر مربـع پـالك 481 فرعـی از 2286 
اصلی واقع در زرند – شـهرک امام سـجاد – سـاجد 5 خریداری از مالک رسـمی آقای اکبر ابولی 
محـرز گردیـده اسـت.لذا به منظور اطالع عمـوم مراتب در دونوبت به فاصله 15روزآگهی می شـود 
در صورتی كه اشـخاص نسـبت به صدورسـند مالكیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند 
از تاریـخ انتشـار اولیـن اگهـی به مـدت دو ماه اعتـراض خود را به این اداره تسـلیم وپـس از اخذ 
رسـید، ظـرف مدت یكماه از تاریخ تسـلیم اعتراض، دادخواسـت خود را بـه مراجع قضایی تقدیم 
نماینـد. بدیهـی اسـت در صورت انقضـای مدت مذكور و عـدم وصول اعتراض طبق مقررات سـند 

مالكیـت صـادر خواهد شـد.م/الف 116 
تاریخ انتشار نوبت اول: چهارشنبه 98/6/6

تاریخ انتشار نوبت دوم: چهارشنبه 98/6/20
حسین توحیدی نیا- رئیس اداره ثبت اسناد واماك شهرستان زرند

اداره كل ثبت اسناد واماك استان كرمان
اداره ثبت اسنادواماك حوزه ثبت ملك زرند

هیـات موضوع قانون تعییـن تكلیف وضعیت ثبتی اراضی وسـاختمانهای فاقد 
سـند رسـمی- اگهـی موضـوع ماده3قانـون وماده13آئیـن نامـه قانـون تعیین 

تكلیـف وضعیـت ثبتی واراضی وسـاختمانهای فاقد سـند رسـمی
برابـررأی شـماره139860319008001057هیات دوم موضـوع قانـون تعییـن تكلیف وضعیت ثبتی 
اراضـی وسـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحد ثبتی حـوزه ثبت ملك زرنـد تصرفات 
مالكانـه بـال معـارض متقاضـی آقـای عبـاس صباحـی تـاج آبـادی فرزنـد حسـین بـه شـماره 
شناسـنامه 3080229241 صـادره از زرنـد در یـک بـاب خانه به مسـاحت 318/05 متر مربع پالك 
24 فرعـی از 2349 اصلـی واقع در زرند خیابان شـهید عربزاده کوچـه 8 متری خریداری از مالک 
رسـمی آقـای محمـد ذکائـی محرز گردیـده اسـت.لذا به منظـور اطالع عمـوم مراتـب در دونوبت 
بـه فاصلـه 15روزآگهی می شـود در صورتی كه اشـخاص نسـبت به صدورسـند مالكیت متقاضی 
اعتراضـی داشـته باشـند مـی توانند از تاریخ انتشـار اولین اگهی به مـدت دو ماه اعتـراض خود را 
به این اداره تسـلیم وپس از اخذ رسـید، ظرف مدت یكماه از تاریخ تسـلیم اعتراض، دادخواسـت 
خـود را بـه مراجـع قضایـی تقدیـم نمایند. بدیهـی اسـت در صورت انقضـای مدت مذكـور و عدم 

وصـول اعتـراض طبق مقررات سـند مالكیت صـادر خواهد شـد. م/الف124
تاریخ انتشار نوبت اول:چهارشنبه 98/6/20
تاریخ انتشار نوبت دوم:چهارشنبه 98/7/3

حسین توحیدی نیا- رئیس اداره ثبت اسناد واماك شهرستان زرند

سازمان ثبت اسناد و اماک کشور
اداره کل ثبت اسناد و اماک استان کرمان

آگهی تحدید حدود اختصاصی
چـون ششـدانگ یـک بـاب خانـه پـالک 2513 فرعـی مفـروز و مجـزی از پـالک 55 
فرعـی از 2368 اصلـی واقـع در اراضـی حسـین آباد حومه زرنـد بخش 13 کرمان به مسـاحت 377/50 
مترمربـع مـورد تقاضای آقای اسـماعیل آیین پور بشناسـنامه شـماره 812 صادره از زرند فرزند سـلیمان 
بـه اسـتناد رأی شـماره 139860319008000555 – 1398/3/25 هیـات حـل اختـالف ثبـت شهرسـتان 
زرنـد در مالکیـت نامبـرده قـرار گرفته و آگهـی موضوع ماده 3 قانـون و ماده 13 آییـن نامه قانون تعیین 
تکلیـف منتشـر و در موعـد مقـرر مورد واخواهی قرار نگرفته اسـت و نیاز به تحدید حدود دارد لذا حسـب 
درخواسـت مورخـه 1398/6/16مالک بدینوسـیله آگهی تحدید حدود آن باسـتناد تبصـره 5 قانون مزبور 
منتشـر و عملیات تحدید حدود از سـاعت 8 صبح روز شـنبه مورخه 1398/7/13 در محل شروع و بعمل 
خواهـد آمـد لـذا بدینوسـیله بـه مالـک یا مالکیـن امالک مجـاور رقبه مذکـور اخطـار می گـردد در موعد 
مقـرر در ایـن آگهـی در محـل وقـوع ملک حاضـر و در صورت عـدم مراجعه مجاورین عملیـات تحدیدی 
بـا معرفـی مالـک انجـام و چنانچه کس یا کسـانی بر حدود و حقوق ارتفاقی آن اعتراض داشـته باشـند 
طبـق مـاده 20 قانـون ثبـت حداکثـر ظرف مـدت 30 روز پس از تنظیـم صورتمجلس تحدیـدی اعتراض 
خود را کتبًا به این اداره تسـلیم تا به دادگاه صالحه ارسـال گردد ضمنًا معترض بایسـتی به اسـتناد ماده 
86 آییـن نامـه قانـون ثبت حداکثر ظـرف مدت یکماه پس از تسـلیم اعتراض به اداره ثبت دادخواسـت 
الزم جهت طرح دعوی به دادگسـتری ارائه نمایند بدیهی اسـت پس از مضی مهلت یاد شـده هیچگونه 

ادعایی مسـموع نخواهد بود.م/الف126- تاریخ انتشـار : چهارشـنبه مورخه 1398/6/20
حسین توحیدی نیا- رییس اداره ثبت اسناد و اماک شهرستان زرند

آگهی فقدان سند مالكيت 
نظـر بـه اینکه اقـای مصیب کامرانیـان فرزند مریدبـه شـماره 3031621379 صـادره از 
عنبر اباد مالک موازی دو هزار و هشتادسـهم وبیسـت سـی ویکم از ششـصد وبیسـت 
ودوهزاروپانصدسـهم از 96سـهم ششـدانگ یـک قطعه زمیـن دارای پـالک 698اصلی 
واقـع در  اراضـی پشـت کـوه خر پشـت شـهر عنبرآباد بخـش 45 کرمان که سـند مالکیـت آن ذیل ثبت 
18867 صفحـه 274 دفتـر 111 محلـی بـه شـماره چاپی 710560 بنـام وی صادر و تسـلیم گردیده ضمن 
تسـلیم دوبرگ استشـهادیه محلی تصدیق شـده اعالم نموده که سـند مالکیت پالک فوق مفقود شـده 
و درخواسـت سـند المثنی نموده اسـت. لذا باسـتناد تبصره یک اصالحی ماده 120 آیین نامه قانون ثبت 
مراتـب یـک نوبـت آگهی میشـود تـا چنانچه کسـی مدعی انجام معامله نسـبت بـه ملک فـوق الذکر با 
وجود سـند مالکیت نزد خود میباشـد ظرف مدت ده روز از تاریخ انتشـار آگهی به اداره ثبت شهرسـتان 
عنبرآبـاد مراجعـه و اعتـراض خـود را ضمن ارائه اصل سـند مالکیت یا سـند معامله تسـلیم نمایـد و اال 

پـس از مـدت مذکور نسـبت به صدور سـند مالکیـت المثنی اقـدام خواهد گردید
رئیس اداره ثبت اسناد و اماک شهرستان عنبراباد-م الف-2268

اداره كل ثبت اسناد واماك استان كرمان
اداره ثبت اسنادواماك حوزه ثبت ملك زرند

هیـات موضـوع قانون تعییـن تكلیف وضعیت ثبتـی اراضی وسـاختمانهای 
نامـه  وماده13آئیـن  ماده3قانـون  موضـوع  رسـمی-اگهی  سـند  فاقـد 
قانـون تعییـن تكلیـف وضعیـت ثبتـی واراضـی وسـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی-برابر آراء 
شـماره139860319008000728 و 139860319008000974هیات دوم موضوع قانون تعیین تكلیف 
وضعیـت ثبتـی اراضی وسـاختمانهای فاقد سـند رسـمی مسـتقر در واحد ثبتی حـوزه ثبت ملك 
زرنـد تصرفـات مالكانـه بـال معـارض متقاضی آقـای مهدی محمـدی اکبرآبـادی فرزنـد علی به 
شـماره شناسـنامه 472 صـادره از زرنـد در یـک باب خانه به مسـاحت 295/75 متـر مربع پالك 
126 فرعی از 7672 اصلی واقع در زرند خیابان پرسـتار کوچه 10 خریداری از مالک رسـمی آقای 
سـیدجالل عمرانـی محـرز گردیـده اسـت.لذا به منظـور اطالع عموم مراتـب در دونوبـت به فاصله 
15روزآگهـی می شـود در صورتی كه اشـخاص نسـبت به صدورسـند مالكیـت متقاضی اعتراضی 
داشـته باشـند مـی تواننـد از تاریـخ انتشـار اولیـن اگهی به مـدت دو ماه اعتـراض خـود را به این 
اداره تسـلیم وپـس از اخذ رسـید، ظـرف مدت یكماه از تاریخ تسـلیم اعتراض، دادخواسـت خود 
را بـه مراجـع قضایـی تقدیـم نمایند. بدیهی اسـت در صورت انقضـای مدت مذكـور و عدم وصول 

اعتـراض طبـق مقررات سـند مالكیـت صـادر خواهد شـد. م/الف125
تاریخ انتشار نوبت اول:چهارشنبه 98/6/20
تاریخ انتشار نوبت دوم:چهارشنبه 98/7/3

حسین توحیدی نیا- رئیس اداره ثبت اسناد واماك شهرستان زرند

اداره كل ثبت اسناد واماك استان كرمان
اداره ثبت اسنادواماك حوزه ثبت ملك زرند

هیـات موضـوع قانون تعییـن تكلیف وضعیت ثبتـی اراضی وسـاختمانهای 
فاقـد سـند رسـمی-اگهی موضـوع ماده3قانـون وماده13آئیـن نامـه قانون 

تعییـن تكلیـف وضعیـت ثبتـی واراضی وسـاختمانهای فاقد سـند رسـمی
برابـررأی شـماره139860319008000895هیات دوم موضـوع قانـون تعییـن تكلیـف وضعیـت 
ثبتـی اراضـی وسـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتـی حـوزه ثبت ملـك زرند 
تصرفـات مالكانـه بال معـارض متقاضی خانم خدیجه نخعی فرزند عباس به شـماره شناسـنامه 
3080157761 صـادره از زرنـد در یـک بـاب خانـه به مسـاحت 260 متر مربع پـالك 1738 فرعی 
مفـروز و مجـزی شـده از پـالک 1222 فرعـی از 1 اصلـی واقـع در کوهبنـان خیابـان شـهدا کوچه 
قاسـم خانـی خریـداری از مالـک رسـمی خانـم کوچـک نجم الدینی محـرز گردیده اسـت.لذا به 
منظـور اطـالع عمـوم مراتـب در دونوبـت به فاصلـه 15روزآگهی می شـود در صورتی كه اشـخاص 
نسـبت به صدورسـند مالكیت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند می توانند از تاریخ انتشـار اولین 
اگهـی بـه مـدت دو مـاه اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم وپس از اخذ رسـید، ظـرف مدت 
یكمـاه از تاریـخ تسـلیم اعتـراض، دادخواسـت خـود را بـه مراجع قضایـی تقدیم نماینـد. بدیهی 
اسـت در صـورت انقضـای مدت مذكـور و عدم وصـول اعتراض طبق مقررات سـند مالكیت صادر 

خواهد شـد. م/الف128
تاریخ انتشار نوبت اول:چهارشنبه 98/6/20- تاریخ انتشار نوبت دوم:چهارشنبه 98/7/3

حسین توحیدی نیا- رئیس اداره ثبت اسناد واماك شهرستان زرند

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

هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و 
سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی- آگهـی موضـوع مـاده3 قانـون و 
مـاده 13آئیـن نامـه قانـون تعییـن تکلیف وضعیـت ثبتی واراضی و سـاختمان فاقدسـند 
رسـمی برابـررای شـماره13986031900200001368هیات موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف 
وضعیـت ثبتی اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی مسـتقردرواحد ثبتـی حوزه ثبت 
ملـک کهنـوج  تصرفـات مالکانـه بالمعـارض متقاضـی آقـای عظیم میـزان فرزنددوسـت 
محمـد بشـماره شناسـنامه 6صـادره ازکهنـوج دریـک قطعـه زمیـن مزروعی به مسـاحت 
403063مترمربـع پالک7فرعـی از478- اصلـی مفـروز و مجـزی شـده از پـالک 478- 
اصلـی قطعـه چهار واقع در سـرخ قلعـه قلعه گنج روسـتای پیر حاجی خریـداری ازمالک 
رسـمی آقایـان  رضـا میرانـی طـراده و دوسـت محمد میـران وخانم نبـات میرانـی طراده 
محرزگردیـده اسـت.لذا بـه منظوراطـالع عمـوم مراتـب دردو نوبت بـه فاصلـه 15روزآگهی 
مـی شـود در صورتـی کـه اشـخاص نسـبت بـه صدورسـند مالکیـت متقاضـی اعتراضـی 
داشـته باشـند مـی تواننـد از تاریـخ انتشـاراولین آگهـی به مـدت دو مـاه اعتراض خـود را 
بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید، ظرف مدت یک مـاه از تاریخ تسـلیم اعتراض 
،دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضایـی تقدیـم نماینـد .بدیهی اسـت در صـورت انقضای 
مـدت مذکوروعـدم وصـول اعتـراض طبـق مقـررا ت  سـند مالکیـت صادرخواهدشـد ./م 
الـف:2088- تاریـخ انتشـار نوبـت اول :98/06/06- تاریـخ انتشـار نوبـت دوم :98/06/20
 اصغر ناروئی- رئیس ثبت اسناد اماک کهنوج 

آگهی حصر وراثت  
احترامـا خواهشـمند اسـت بـا توجـه بـه دادخواسـت خانـم بسـی 
سـیفعلی جاز به شـماره ملی 5369476314به خواسته حصر وراثت 
ورثه مرحوم محمد احسـانی راد به شـماره ملی 1815621567در یک 
نوبـت در روزنامـه چـاپ شـود تـا چنانچهورثـه دیگـر یـا وصیـت نامه ای در دسـت کسـی 
باشـد بـه ایـن شـورا مراجعه نماییـد در غیر این صـورت گواهی حصـر وراثت صـادر خواهد 
شد1-بسـی سـیفعلی فرزنـد فتح هللا به شـماره ملـی 5369476314همسـرمتوفی-2-

روح هللا احسـانی راد فرزند محمد به شـماره ملی 5360296429فرزند متوفی 3-عبدهللا 
احسـانی راد فرزند محمد به شـماره ملی 5360226692فرزند متوفی 4-فاطمه احسـانی 
راد فرزنـد محمـد به شـماره ملی5360419733فرزند متوفی 5-علی احسـانی راد فرزند 
محمـد به شـماره ملـی 5369933316فرزند متوفی 6-امنه احسـانی راد فرزند محمد به 

شـماره ملـی 5360054905فرزند متوفی 
شورا حل اختاف جازموریان -م الف-69۵

س
پلی

حرم
م

۷4 ُتن برنج قاچاق 
در منوجان کرمان کشف شد

کشف 302 کیلو تریاک 
در عملیات پلیس کهنوج 

توجه به آموزش سبک زندگی 
حسینی اولویت کانون شهید خلیلی

رهنمودهـای رهبـری را سـرلوحه کار خویـش 
قـرار داده و بـا تمامـی مخالن نظـام اقتصادی 
و کسـانی که بخواهند با احتکار، گران فروشـی 
و عرضـه کاالی قاچـاق عرصه را بر زندگی مردم 
تنـگ کنند بـدون هیچ گونه اغماضی با شـدت 
و جدیـت برخورد خواهد کرد. معاون دادسـتان 
عمومـی و انقـالب شهرسـتان منوجـان با بیان 
اینکـه پنـج متهـم در این رابطه دسـتگیر شـده 
اسـت اظهار داشـت: مردم در صورت مشـاهده 
هرگونـه تخلـف، مراتـب را بـه دادسـتانی یـا 
مراجـع انتظامـی و سـامانه 113 اداره اطالعات 
یـک  نیـز  اخیـر  روزهـای  دهند.طـی  اطـالع 
توسـط  قاچـاق  برنـج  تنـی  یـازده  محمولـه 
بازرسـی شـهید شـعبانی  ایسـتگاه  مامـوران 

منوجان کشـف شـده اسـت.
اواخر فروردین ماه امسال هم

ـــتان  ـــي اس ـــده انتظام  فرمان
كيلـــو   302 كشـــف  از 
تريـــاك و دســـتگیری یـــک 
عملیـــات  در  قاچاقچـــی 
پلیـــس شهرســـتان کهنـــوج خبـــر داد. 
ســـردار "عبدالرضـــا ناظـــری" در گفـــت 
ــري  ــگاه خبـ ــگار پايـ ــا خبرنـ ــو بـ و گـ
پلیـــس  مامـــوران  پليـــس، گفـــت: 
مبـــارزه بـــا مـــواد مخـــدر کهنـــوج بـــا 
ـــك  ـــي از ورود ي ـــر اطالعات ـــترش چت گس
بـــه  موادمخـــدر  محمولـــه ســـنگین 
ـــدند. ـــع ش ـــتان مطل ـــن شهرس ـــوزه اي ح

از  پـــس  مامـــوران  افـــزود:  وي 
محمولـــه  عبـــور  مســـیر  شناســـايي 
موادمخـــدر بـــا اســـتقرار در محـــور 
فرعـــی "کهنوج-بندرعبـــاس" بـــه يـــک 

دســـتگاه خـــودرو پـــژو405 مشـــکوک 
شـــده و آن را متوقـــف کردنـــد.

بـــه  اشـــاره  بـــا  ناظـــری  ســـردار   
ــایی  ــی و شناسـ ــد اطالعاتـ ــه رصـ اینکـ
خـــودروی حامـــل مـــواد موفقیـــت 
ـــی  ـــرد: در بازرس ـــح ک ـــود، تصری ـــز ب آمی
از ایـــن خـــودرو302 کیلـــو تریـــاک 
ــتگیر  ــی دسـ ــک قاچاقچـ ــف و یـ کشـ

شـــد.
فرمانـــده انتظامـــي اســـتان در پايـــان 
ـــدر  ـــاق موادمخ ـــا قاچ ـــارزه ب ـــت: مب گف
بـــا جديـــت و بـــا تکیـــه بـــر اقدامـــات 
ـــال مـــی  اطالعاتـــی از ســـوی پلیـــس دنب
ــج  ــواره نتایـ ــه همـ ــه بحمدالـ ــود کـ شـ
بســـیار خوبـــی نیـــز رقـــم خـــورده 

اســـت.

محبوبـه جبالبـارزی، گفـت: در 

دهـه اول محـرم، کانـون معیـن 

بـا  عنبرآبـاد  خلیلـی  شـهید 

اولویـت قرار دادن ترویج سـبک 

زندگی حسـینی در حـال برگـزاری برنامه ای 

ویژه بانوان اسـت.» محبوبـه جبالبارزی « در 

گفـت و گـو بـا خبرنـگار خبرگزاری شبسـتان 

از کرمـان جنـوب، گفـت: کانون معین شـهید 

خلیلـی عنبرآبـاد، در دهـه اول محـرم عـالوه 

بـر مشـارکت در برگـزاری مجالس عـزاداری، 

بـا اولویـت قـرار دادن ترویـج سـبک زندگـی 

حسـینی در حـال برگـزاری برنامـه ای ویـژه 

شـهید  معیـن  کانـون  اسـت.مدیر  بانـوان 

سـاعت  روز  هـر  افـزود:  عنبرآبـاد،  خلیلـی 

17 و سـی دقیقـه عصـر جلسـه سـخنرانی 

در راسـتای ترویـج سـبک زندگـی حسـینی 

و مسـجد حضـرت  مهدیـه  در  بانـوان  ویـژه 

خواهـران  بسـیج  همـکاری  بـا  )س(  زهـرا 

برگـزار مـی شـود.وی، ادامـه داد: از سلسـله 

جلسـه هـای سـخنرانی، در پایـان دهـه اول 

محـرم، مسـابقه برگـزار و بـه 5 نفـر اول بـه 

قیـد قرعـه ُبـن خریـد کاالی ایرانـی اهدا می 

شـود.جبالبارزی، بیـان داشـت: یکـی دیگـر 

از فعالیـت هـای ایـن کانـون در ایـام محـرم 

برگـزاری مراسـم شـیرخوارگان حسـینی بـه 

همـراه راه انـدازی نمایشـگاه کتـاب بـود.

مدیـر کانـون معیـن شـهید خلیلـی عنبرآباد، 

بـه  امـر  هفتـه  آنجایـی کـه  داشـت:  اظهـار 

مـاه  بـا  مقـارن  منکـر  از  نهـی  و  معـروف 

محـرم اسـت، بنابرایـن اقـدام بـه راه اندازی 

نمایشـگاه عکـس با موضوع عفـاف و حجاب 
برگـزار کردیـم.

روزنامه پیام ما
با تیتر توزیع ناعادالنه شغل خبر داد: بیکاری در 12 استان باالتر از میانگین است.

هفته نامه نسیم امید
خبر داد: بعد از دوسال مشخص شد قاتل زن سیرجانی در عباس آباد همسرش بوده است.

ــر واحــد مســکونی  متوســط قیمــت هــر مت
ــاد  ــر اقتص ــالم دفت ــاس اع ــر اس ــران ب در ته
مســکن، 13 میلیــون تومــان اســت که بــا وام 
140 میلیونــی مســکن مــی تــوان 10.7 متــر از 

یــک واحــد 60 متــری خریــداری کــرد.
تســهیالت  اوراق  اکوفــارس،  بــه گــزارش 
مســکن در هفتــه گذشــته در کانــال 30 
ــه در دو  ــود ک ــده ب ــت ش ــی تثبی ــزار تومان ه
ــاز  ــل آغ ــه دلی ــاری ب ــه ج ــت هفت روز نخس
تعطیــالت متوالــی تــا پایــان هفتــه، تــا 
ــا کاهــش عرضــه ایــن برگــه هــا  حــدودی ب
در بــازار ســرمایه روبــه رو شــده ایــم؛ بــا 
ــق  ــی ح ــه اوراق گواه ــبی عرض ــش نس کاه
تقــدم تســهیالت مســکن در روزهای شــنبه و 
یکشــنبه هفتــه جــاری، قیمــت ایــن برگــه ها 
بــا نمــاد معامالتــی »تســه« کمــی افزایــش 
یافــت و بــه کانــال 40 هــزار تومــان بازگشــت.

هرچنــد کــه در معامالت یکشــنبه 17 شــهریور 
ــری از برگــه هــای 42 و 43 هــزار  دیگــر خب
شــنبه 16  روز  معامــالت  در  تومانــی کــه 
شــهریور شــاهد آن بودیــم، نیســت و بخــش 
ــی اوراق تســهیالت  عمــده نمادهــای معامالت
مســکن بــر روی 40 و 41 هــزار تومــان ثابــت 

ــده اســت. مان
در حــال حاضــر پرفــروش تریــن نمــاِد بــاالی 
42 هــزار تومــان در بــازار برگــه های تســهیالت 
مســکن، نمــاد معامالتــی تســه 9805 )اوراق 
تســهیالت مســکن صــادره در مــرداد 98( 
ــرًا  ــی اکث ــوده و در ســایر نمادهــای معامالت ب
شــاهد عرضــه در بــازه 40 تــا 41 هــزار تومانــی 

. هستیم
میانگیــن قیمــت هــر برگــه در معامــالت 
یکشــنبه 17 شــهریور در ارزانتریــن نمــاد 
معامالتــی مربــوط بــه تســه 9611 )اوراق 

تســهیالت مســکن صــادره در بهمــن 96( بــا 
نــرخ 40 هــزار و 100 تومــان و تســه 9707 
)اوراق تســهیالت مســکن صــادره در مهــر 
ــوده  ــرخ 40 هــزار و 444 تومــان ب ــه ن 97( ب
و در ســایر نمادهــا نیــز بــا میانگیــن 41 هــزار 

ــد. ــی رس ــروش م ــه ف ــان ب توم
ــه  ــه 9706، تس ــی تس ــاد معامالت ــه نم در س
9704 و تســه 9802 )اوراق تســهیالت مسکن 
ــهریور 97 و  ــر و ش ــای تی ــاه ه ــادره در م ص
اردیبهشــت 98( نیــز در کنــار اوراق تســهیالت 
ــال )9805(  ــرداد امس ــادره در م ــکن ص مس
ایــن اوراق در متوســط قیمتــی 42 هــزار 

ــی شــوند. ــروش م ــد و ف ــان خری توم
ایــن در حالــی اســت کــه در معامــالت شــنبه 
16 شــهریور فرابــورس، در 4 نمــاد معامالتــی 
ــه  ــه دامن ــت اوراق تســهیالت مســکن ب قیم
ــاهد  ــه ش ــود ک ــیده ب ــی رس ــزار تومان 44 ه
افــت قیمــت 3 هــزار تومانــی ایــن برگــه هــا 

ــم. ــه جــاری بودی ــن روز هفت در دومی
بیشــترین ارزش ریالــی بــازار اوراق تســهیالت 
مســکن بــه نمــاد معامالتــی تســه 9805 
ــرداد  ــادره در م ــکن ص ــهیالت مس )اوراق تس
امســال( بــا فــروش حــدودًا 9 هــزار برگــه و 
ــدودًا 400  ــه ارزش ح ــه ب ــام 631 معامل انج

ــق داشــت. ــون تومــان تعل میلی
ایــن در حالــی اســت که ایــن نمــاد معامالتی 
)تســه 9805( در معامــالت روز شــنبه بــه 

تعــداد 18 هــزار برگــه عرضــه و تعــداد 1457 
فقــره معاملــه بــرای آن ثبــت شــد کــه ارزش 

ریالــی آن حــدود 800 میلیــون تومــان بــود.
پــس از آن اوراق تســهیالت مســکن صــادره 
ــا عرضــه  در خــرداد امســال )تســه 9803( ب
ــه  ــره معامل ــام 250 فق ــه و انج ــزار برگ 5 ه
ــه دوِم  ــان در رتب ــون توم ــه ارزش 200 میلی ب
ارزش ریالــی بازار اوراق تســهیالت مســکن در 
معامــالت یکشــنبه 17 شــهریور قــرار گرفــت.

بــا توجــه بــه اینکــه میانگیــن قیمت هــر متر 
مربــع واحــد مســکونی در تهــران بــر اســاس 
گــزارش دفتــر برنامــه ریــزی و اقتصــاد 
مســکن وزارت راه و شهرســازی در مــرداد مــاه 
امســال، کمــی بیــش از 13 میلیــون تومــان 
بــود و از ســوی دیگــر ســقف تســهیالت 
خریــد مســکن ویــژه زوجیــن در تهــران 140 
میلیــون تومــان اســت، بنابرایــن بــا هــر فقــره 
ــا 10.7  ــوان تنه ــی ت ــن م ــکن زوجی وام مس
متــر از یــک واحــد مســکونی 60 متــری بــه 
ارزش 780 میلیــون تومــان در پایتخــت را 

ــرد. ــداری ک خری
ــقف وام  ــه س ــه اینک ــه ب ــا توج ــن ب همچنی
خریــد مســکن فــردی در تهــران 90 میلیــون 
ــکن  ــره وام مس ــر فق ــا ه ــت، ب ــان اس توم
فــردی مــی تــوان تنهــا حــدود 7 متر مربــع از 
یــک واحــد مســکونی 60 متــری در تهــران به 
ارزش 780 میلیــون تومــان را خریــداری کــرد.

وام مسکن معادل قیمت 
چند متر خانه است؟ 

سراسری

استانی

ـــه  ـــر ســـر قبیل ـــی شـــود وه ـــزار م ـــارزی و بشـــکردی برگ ،م
مبلغـــی کـــه مـــردم بـــرای برگـــزاری مراســـم عـــزاداری 
ـــد. ـــه مســـئول برگـــزاری مـــی دهن ـــد را ب جمـــع آوری کرده ان

عزاداری برای امام حسین در خانه های کپری
عظیـــم احمـــدی عضـــو هیـــات امنـــای مســـجد تـــازه 

تاســـیس ایـــن روســـتا گفـــت: شـــب قبـــل از محـــرم 
ــزاری و  ــرای برگـ ــه بـ ــه قبیلـ ــان هرسـ ــردان و جوانـ مـ
ــوند  ــع می شـ ــم جمـ ــزاداری درکنارهـ ــر عـ ــی منبـ برپایـ
و زنـــان هـــم بـــرای حاضـــر نمـــودن آش نـــذری و 
پذیرایـــی در شـــب های محـــرم همـــکاری می کننـــد.

بـــا  محـــرم  شـــب های  در  پذیرایـــی  افـــزود:  او 
و  مهرآبـــاد  اهالـــی  همـــه  وهمدلـــی  وحـــدت 
همـــکاری بـــرادران اهـــل تســـنن برگـــزار می شـــود.

گنـــج خاتـــون از بانـــوان فعـــال فرهنگـــی روســـتا 
و بانـــی منبـــر  گفـــت: بیـــش از ایـــن مـــا منبـــر 

خانـــه  یـــک  در  را  )ع(  حســـین  امـــام  عـــزاداری 
امســـال  امـــا  می کردیـــم،  برگـــزار  کپـــری 
می کنیـــم. برگـــزار  روســـتا  مســـجد  در  را  عـــزاداری 

او افـــزود: خوشـــحالیم  و خـــدا را شـــاکر هســـتیم کـــه 
ـــود  ـــای خ ـــا پیگیری ه ـــان ب ـــه منوج ـــام جمع ـــن و ام خیری
ـــرای  ـــا ب ـــد و م ـــا کنن ـــتا را بن ـــن روس ـــجد ای ـــتند مس توانس
اولیـــن بـــار صـــدای اذان را از مســـجد ایـــن روســـتا شـــنیدیم.

محرومیت زاده تفکر مردم مهرآباد نیست
ــتای  ــن روسـ ــش از ایـ ــت: بیـ ــاد گفـ ــر مهرآبـ ــی منبـ بانـ
ـــدای اذان  ـــنیدن ص ـــق ش ـــا توفی ـــت و م ـــجد نداش ـــا مس م
ــا بـــود  را نداشـــتیم و ایـــن غـــم بزرگـــی بـــرای همـــه مـ
ــروم  ــتای محـ ــردم روسـ ــه آرزوی مـ ــانی کـ ــام کسـ از تمـ
مهرآبـــاد را بـــرآورده کردنـــد کمـــال قدردانـــی را داریـــم.

ــران  ــان ودختـ ــترده زنـ ــور گسـ ــاره بـــه حضـ ــا اشـ او بـ
روســـتا درکنـــار مـــردان درعـــزاداری وبرپایـــی منبـــر امـــام 
ــال  ــورا و کربـ ــرف از عاشـ ــی حـ ــزود: وقتـ ــین )ع( افـ حسـ
ـــن  ـــر ای ـــه در زی ـــدارد هم ـــرد و زن ،شـــیعه و ســـنی ن باشـــد م
ـــا  ـــاد م ـــن اتح ـــد باشـــیم و ای ـــم مســـوول هســـتیم و بای پرچ
ــت. ــین )ع( اسـ ــام حسـ ــب امـ ــورا و مکتـ درس از عاشـ

ــس  ــردم حـ ــرک کـ ــاد را تـ ــر آبـ ــتای مهـ ــی  روسـ وقتـ
غریبـــی داشـــتم مـــردم اینجـــا در عیـــن نـــداری چقـــدر 
ـــین  ـــام حس ـــب ام ـــدر در مکت ـــد چق ـــخی دارن ـــاد راس اعتق
)ع( احســـاس خوشـــبختی مـــی کننـــد و بـــه شـــناخت 
ــت  ــه محرومیـ ــی کـ ــیده اند مردمـ ــام رسـ ــداف قیـ از اهـ
زاده ی تفکرشـــان نیســـت و بایـــد تفکرهـــای دیگـــر 
تغییـــر کنـــد وقتـــی خیـــران مـــی آینـــد و امـــام جمعـــه 
ـــی  ـــجد م ـــک مس ـــب ی ـــتایی صاح ـــد روس ـــی کن ـــت م هم
ـــی  ـــه همراه ـــر ب ـــوولی دیگ ـــدارد مس ـــکان ن ـــا ام ـــود آی ش
دیگـــران همـــت کنـــد و اقدامـــی دیگـــر انجـــام دهـــد .

ایـــن روســـتا کـــه متشـــکل از بـــرادران اهـــل تســـنن و 
ـــرای  ـــا ب ـــت، ام ـــف اس ـــه مختل ـــه قبیل ـــیع و دارای س تش
ـــا  ـــدل و ب ـــر هم ـــی درکنارهمدیگ ـــی و مذهب ـــمات دین مراس
اتحـــاد دریـــک ســـو وجهـــت هســـتند و ایـــن اتحـــاد نشـــان 
ــت. ــین )ع( اسـ ــام حسـ ــب امـ ــورا و مکتـ از درس عاشـ

از  کیلومتـــری   25 فاصلـــه  در  مهرآبـــاد  روســـتای 
کیلومتـــری   450 و  منوجـــان  شهرســـتان  مرکـــز 
جمعیتـــی  و   قـــراردارد  کرمـــان  اســـتان  مرکـــز  از 
دارد. نفـــر   370 و  خانـــوار   100 بـــر  بالـــغ 

عظیم احمدی عضو هیات امنای 
مسجد تازه تاسیس این روستا 

گفت: شب قبل از محرم مردان و 
جوانان هرسه قبیله برای برگزاری 
و برپایی منبر عزاداری درکنارهم 

جمع می شوند و زنان هم برای حاضر 
نمودن آش نذری و پذیرایی در 

شب های محرم همکاری می کنند.او 
افزود: پذیرایی در شب های محرم با 
وحدت وهمدلی همه اهالی مهرآباد 
و همکاری برادران اهل تسنن برگزار 

می شود.بانی منبر مهرآباد گفت: بیش 
از این روستای ما مسجد نداشت 
و ما توفیق شنیدن صدای اذان را 

نداشتیم و این غم بزرگی برای همه 
ما بود از تمام کسانی که آرزوی مردم 

روستای محروم مهرآباد را برآورده 
کردند کمال قدردانی را داریم.

محرومیت نتوانسته اعتقادات مردم جنوب کرمان را سست کند

عزای حسینی در خانه های کپری
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کرمان در مسیرهوشمندسازی
مدیرکل ارتباطات و فناوری :همه مراکز شهری استان کرمان توسط پنج هزار کیلومتر کابل نوری، از دو مسیر 

به شبکه ملی فیبر نوری متصل هستند که می توانند از خدمات داخلی و بین المللی بهره مند شوند

بحــث هوشمندســازی شــهری از آن دســت خبرهایــی 
اســت کــه همیشــه مایــه ابهــام افــراد اســت حتــی در 
ــف اعــالم شــده کــه از نظــر ارتباطــات  جلســات مختل
ــن حــال  ــا ای ــا ب و هوشمندســازی عقــب هســتیم، ام
ــد:»در  ــتان می گوی ــاوری اس ــات و فن ــرکل ارتباط مدی
بحــث هوشمندســازی جایــگاه خوبــی داریــم و مــردم 

ــردار شــوند« ــد از آن خب بای
در چنــد روز گذشــته ایســنا در مصاحبــه ای کــه بــا مدیر 
کل ارتباطــات و فنــاوری اســتان داشــت از زبــان ایــن 
مقــام مســوول نوشــته بــود:» در بحــث هوشمندســازی 
ــم  ــی گردی ــته هایمان م ــال داش ــه دنب ــان ب ــهر کرم ش
ــاده اســت  ــه بســیاری از زیرســاخت ها آم ــی ک در حال
ــی  ــتگاه ها عملیات ــکاری دس ــا هم ــا ب ــد پروژه ه و بای
هوشمندســازی  طــرح  از  اســتاندار  هــدف  شــوند. 
صرفــا ایجــاد تغییــر در چــراغ هــای راهنمایــی نیســت 
ــر  ــه تصوی ــه ب ــی اینگون ــکار عموم ــه متاســفانه در اف ک
کشــیده و ایــن موضــوع مــی توانــد ســوء برداشــت از 

ــوده باشــد.« جلســات ب
بــرای ایــن کــه از وضعیــت هوشمندســازی شــهر 
کرمــان اطــالع جامــع تــری بــه دســت آوریــم، مــا هــم 
ــر اســت  ــه ذک ــم.الزم ب ــرکل رفتی ــن مدی ــه ســراغ ای ب
ــار  ــار در اختی ــش از انتش ــه پی ــن مصاحب ــب ای مطال

ــت. ــه اس ــرار گرفت ــوند ق ــه ش مصاحب
کرمــان  اســتان  »در  گفــت:  مــا  بــه  »الهامــی« 
زیرســاخت هــای هوشــمند ســازی آمــاده بــوده و 
الزم اســت اداره کل ارتباطــات و دســتگاه هایــی ماننــد 
اســتانداری،  ریــزی،  برنامــه  و  مدیریــت  ســازمان 
شــهرداری و چنــد دســتگاه  دیگــر کــه عمدتــا امــورات 
داشــته  تعامــل  هــم  بــا  دارنــد  بعهــده  را  مــردم 
باشــند تــا چنــد پــروژه اساســی را تعریــف کنیــم 
و بدیــن ترتیــب بــا توســعه دولــت الکترونیــک و 
امــورات  در  روانســازی  و  تســهیل  هوشمند ســازی، 

مــردم صــورت پذیــرد.«

هوشمندسازی یعنی چه؟
از »الهامــی« خواســتیم تــا بــرای مــا توضیــح دهد شــهر 
هوشــمند یعنــی چــه؟ کــه پاســخ داد: »هوشمند ســازی 
یعنــی ذخیــره ســازی وقــت و دارایــی مــردم، همانــی 
کــه مدنظــر اســتاندار هــم اســت، هوشمند ســازی یعنــی 
ــر بروکراســی های اداری نشــوند.   ــردم درگی ــه م ــن ک ای
متاســفانه افــکار عمومــی بــه انحــراف کشــیده شــده و 
مــردم فکــر مــی کننــد نتیجــه همــه جلســات مــا یعنــی 

یعنــی تغییــر چراغ هــای راهنمایــی.«

یعنــی  ســازی  »هوشــمند  داد:  ادامــه  »الهامــی« 
ــماره، از  ــد ش ــری چن ــماره گی ــا ش ــردم ب ــه م ــن ک همی
ــا  ــوند و ی ــی ش ــع م ــود مطل ــوار خ ــبد خان ــت س وضعی
اصــال می تواننــد از کارت بانکــی بــه جــای کارت ســوخت 
ــی  ــد. هوشــمند ســازی همــان بســیج مل اســتفاده کنن
فشــارخون بــود کــه متصــدی، می توانســت بــا وارد کردن 
ــده ســالمت و  ــه پرون کدملــی فــرد ضمــن دسترســی ب
اطالعــات شناســه ای متقاضــی نســبت بــه ثبــت فشــار 

ــد.« ــدام کن ــی اق ــده الکترونیک ــرد،در پرون ــون ف خ

4۱92روستا متصل به شبکه ملی اطاعات
مدیــر کل اداره ارتباطــات و فنــاوری اطالعــات می  گویــد: 
»زیرســاخت های شــهر کرمــان تکمیــل و آمــاده اســت 
بــرای انجــام پــروژه هــای بزرگتــر. حتــی چهــار هــزار و 
ــه شــبکه ملــی اطالعــات وصــل  192روســتای اســتان ب
هســتند کــه مــا موظفیــم با بــه اشــتراک گذاشــتن منابع 
ــی و زیرســاخت های  ــای اطالعات ــه بانک ه خــود از جمل
فنــی اســتفاده کنیــم و پروژه هــای هوشمندســازی 
مــورد نیــاز هــر منطقــه را از جملــه هوشمندســازی،پایش 
ــای  ــش ه ــازی در بخ ــک ، هوشمندس ــرل ترافی و کنت
ــژه هوشمندســازی اداری  ــور وی ــه ط ــرژی و ب ــرو و ان نی
ــد را  ــادی از مــردم را تلــف مــی کن کــه زمــان بســیار زی

تعریــف و اجــرا کنیــم«

از »الهامــی« پرســیدیم آیــا مــی توانیــم اســتان کرمــان 
را از نظــر هوشمندســازی رتبــه بنــدی کنیــم کــه پاســخ 
ــت و  ــر اس ــک اب ــد ی ــازی اداری مانن داد: »هوشمند س
ــا  ــت، ام ــر اس ــا جلوت ــتان م ــم اس ــم بگویی ــی توانی نم
ــت،  ــه مزی ــته ب ــهری بس ــازی ش ــث هوشمند س در بح
ــتفاده  ــتگاهی و اس ــن دس ــالت بی ــه تعام ــاز و البت نی
درســت اشــتراکی از ظرفیت هــا مــی تــوان، پروژه هــای 

کاربــردی مفیــدی را تعریــف کــرد کــه اتفاقــا بــا توجــه 
ــات در  ــی اطالع ــبکه مل ــاخت های ش ــود زیرس ــه وج ب

ــه ســرانجام میرســند.« ــه ســرعت ب اســتان ب
ــاوری اســتان  ــرکل اداره ارتباطــات و فن ــه مدی ــه گفت ب
ــز شــهری اســتان  ــان در حــال حاضــر همــه مراک کرم
کرمــان توســط پنــج هــزار کیلومتــر کابــل نــوری، 
از دو مســیر بــه شــبکه ملــی فیبــر نــوری متصــل 
ــن  ــی و بی ــات داخل ــد از خدم ــی توانن ــه م ــتند ک هس
ــه  ــاره ب ــا اش ــی ب ــوند.  الهام ــد ش ــره من ــی به الملل
ــا چنــد ســال آینــده تامیــن  اینکــه نیازهــای اســتان ت
ــتان  ــر اس ــعه ای فیب ــای توس ــزود: »پروژه ه ــده، اف ش
بــه منظــور تحقــق سیاســت های پدافنــدی و نیــز 
ــا  ــه ب ــرای مقابل ــتان ب ــی اس ــطح آمادگ ــش س افزای

ــتند.« ــام هس ــال انج ــران درح بح
بــه گفتــه ایــن مقــام مســوول زیرســاخت هــای اصلــی 
ــز  ــوری، مراک ــت الکترونیــک شــامل شــبکه فیبرن دول
داده داخلــی و ســامانه ملــی تبــادل اطالعــات هســتند 
و مرکــز داده کرمــان یکــی از 18 مرکــز داده کشــور 
اســت کــه در ابــر ملــی در حــال ارائــه ســرویس اســت.

ســامانه  ســرویس  ســه  الــی  »دو  داد:  ادامــه  وی 
ــری  ــتان و بکارگی ــت اس ــر مدیری ــا تدبی ــک ب الکترونی
ــات  ــاوری اطالع ــال فن ــی و فع ــش خصوص ــر بخ موث
جهــت انجــام پــروژه هــای ســازمان صمــت ایجــاد شــده 
کــه حتــی در وزارت خانــه هــم شــاهد آن هــا نبودیــم«.

ــد  ــهر مانن ــاط ش ــی نق ــی«، در بعض ــه» الهام ــه گفت ب
بلــوار حمــزه و یــا خیابــان شــفا بــرای تکمیــل پوشــش 
ــتگاه  ــب ایس ــد نص ــرویس نیازمن ــت س ــاء کیفی و ارتق
ــدی  ــا ورود ج ــم ب ــه امیدواری ــتیم ک ــی ای هس ال ت
شــخص شــهردار در کمتریــن زمــان ممکــن نیــاز مــردم 

ــم.« ــن کنی را تامی

راضیه زنگی آبادی
خبرنگار/کاغذ  وطن

رنا
 ای

س:
عک

دالیل عدم حل برخی از مشکالت 

در استان کرمان از دیدگاه استاندار

ــرای  ــی ب ــای قانون ــت ه ــی ظرفی ــفانه از تمام ــت: متأس ــان گف ــتاندار کرم اس
ــی از  ــای اجرای ــتگاه ه ــود و دس ــی ش ــتفاده نم ــتان اس ــکالت اس ــل مش ح

ــتند. ــوردار نیس ــکالت برخ ــل مش ــرای ح ــترکی ب ــم مش ــل و تفاه تعام
بــه گــزارش ایســنا محمــد جــواد فدایــی در جلســه بررســی مشــائل و 
ــادی از  ــه هــای هیدروپونیــک در اســتان افــزود: مدتهــای زی مشــکالت گلخان
ــای آب در  ــر روی چــاه ه ــی ب ــای حجم ــرای نصــب کنتوره ــری ب ــم گی تصمی
ــرا  ــث اج ــکالتی در بح ــا مش ــاکان ب ــرح کم ــن ط ــی ای ــذرد ول ــی گ ــتان م اس

ــت. ــرو اس روب
وی بــا اشــاره بــه کاهــش مصــرف آب در گلخانــه هــای هیدروپونیــک تصریــح 
ــزان 25  ــه می ــه ب ــاد ارزوئی ــل آب ــق اعــالم مســئوالن، در شــهرک چی کــرد: طب
هکتــار زمیــن بــرای تأســیس گلخانــه بــه ســرمایه گــذاران واگــذار شــده اســت 
و آب منطقــه ای نیــز در ســال 89 بــا مجــوز برداشــت 20 لیتــر بــر ثانیــه پروانــه 
نصــب یــک چــاه آب را صــادر کــرده اســت کــه در ســال 94 حــق النظــاره چــاه 
همــراه بــا نصــب کنتــور حجمــی پرداخــت شــده اســت ولــی متأســفانه اکنــون 

خواســتار تعدیــل پروانــه آب صــادر شــده بــه 7 لیتــر بــر ثانیــه هســتند.
ــی صــورت  ــارد تومان ــذاری 2 میلی ــه ســرمایه گ ــا اشــاره ب ــان ب اســتاندار کرم
گرفتــه بــرای ســاخت زیرســاخت هــا در ایــن شــهرک اظهــار داشــت: از 
ــای  ــوان نصــب کنتوره ــران ت ــه مدی ــن اســت ک ــی اســتان ای ــب مدیریت عجای
ــد  ــد؛ ندارن ــی کنن ــی م ــرف غرقاب ــه مص ــی ک ــای آب ــاه ه ــر روی چ ــی ب حجم
ولــی خواســتار تعدیــل پروانــه صــادره آب بــر روی چاهــی هســتند کــه 
ــاورزی  ــن کش ــای نوی ــا روش ه ــب ب ــم متناس ــی دارد و ه ــور حجم ــم کنت ه

ــد. ــی کن ــد م ــوالت را تولی محص
ــه  ــداد 26 واحــدد گلخان ــت: در شــهرک روداب نرمشــایر مجــوز تع ــی گف فدای
ای واگــذار شــده اســت کــه قریــب بــه 20 واحــد آن بــه بهــره بــرداری رســیده 
اســت و یــا آمــاده کاشــت اســت کــه الزم اســت تــا در اســرع وقــت مســئولین 

شــرکت گاز، عملیــات گازرســانی بــه ایــن پــروژه را بــه ســرانجام برســانند.
وی بــا اشــاره بــه لــزوم ایجــاد اشــتغال و رفــع فقــر در اســتان گفــت: برخــی 
از مدیــران فکــر مــی کننــد مســئول ایجــاد اشــتغال در اســتان تنهــا اســتاندار 
اســت ولــی تــا زمانیکــه مدیــران بــا دلســوزی و تفاهــم در پــی حــل مشــکالت 

نباشــند؛ گرهــی از کار مــردم بــاز نمــی شــود.

یم
سن

: ت
س

عک

»الهامــی« بــه مــا گفــت: »در اســتان 
کرمــان زیرســاخت های هوشمند ســازی 
کل  اداره  اســت  الزم  و  بــوده  آمــاده 
ارتباطــات و دســتگاه هایی ماننــد ســازمان 
اســتانداری،  برنامه ریــزی،  و  مدیریــت 
شــهرداری و چنــد دســتگاه  دیگــر کــه 
ــد  ــده دارن ــردم را بعه ــورات م ــا ام عمدت
ــد  ــا چن ــا هــم تعامــل داشــته باشــند ت ب
ــن  ــروژه اساســی را تعریــف کنیــم و بدی پ
ــک و  ــت الکترونی ــعه دول ــا توس ــب ب ترتی
ــازی در  ــهیل و روانس ــازی، تس هوشمند س

ــرد.« ــورت پذی ــردم ص ــورات م ام

مدیــرکل آمــوزش و پــرورش اســتان کرمــان بــا اشــاره 
بــه اینکــه قبــل از انقــالب درصــد باســوادی در اســتان 
کرمــان حــدود 42.8 درصــد بــوده کــه در سرشــماری 
ســال 95 بــه 92.3 درصــد ارتقــاء پیــدا کــرده افــزود: 
در ســال گذشــته میــزان باســوادی اســتان بــه 93.8 
ــن  ــه میانگی ــت ک ــی اس ــن در حال ــیده ای ــد رس درص

کشــور در میــزان باســوادی 95.3 درصــد اســت.

بــه گــزارش ایســنا، احمــد اسکندری نســب در جلســه 
ــا  ــان ب ــتان کرم ــوادآموزی اس ــتیبانی س ــورای پش ش
ــا  ــارزه ب ــی مب ــپتامبر روز جهان ــتم س ــه هش ــاره ب اش
بیســوادی اظهــار کــرد: یکــی از شــاخص هــای رشــد 
ــل  ــردم از حداق ــدی م ــره من ــدن به ــع متم در جوام
ســواد خوانــدن و نوشــتن و تحــت پوشــش دادن 

ــت. آنهاس
اسکندری نســب بــا اشــاره بــه اینکــه ســوادآموزی در 
ــی و سیاســی  ــای اقتصــادی، اجتماع ــه حــوزه ه هم
نیــز اهمیــت دارد و مــی توانــد ســیر تحــول و تغییــر 
در کشــورها ایجــاد کنــد تصریــح کــرد: اســالم همــواره 
ــه  ــه را ب ــوده و هم ــوادی ب ــا بیس ــارزه ب ــدار مب پرچم
کســب علــم و دانــش ترغیــب کــرده و بعــد از انقــالب 
اســالمی نیــز نهضــت ســوادآموزی تشــکیل و نمــادی 

ــود. ــا جهــل و بیســوادی در کشــور ب ــه ب در مقابل
ــازی  ــه توانمندس ــوزی ک ــارت آم ــرد: مه ــان ک وی بی
مــردم بــرای ورود بــه عرصــه تــالش و تولیــد و 
ــت  ــای نهض ــه ه ــز از برنام ــود نی ــد ب ــی عزتمن زندگ
ســوادآموزی در کشــور بــود کــه نتیجــه تــالش هــای 
همــکاران در معاونــت ســوادآموزی از ابتــدای انقــالب 
ــت  ــی دس ــای خوب ــت ه ــه موفقی ــوده و ب ــون ب تاکن

پیــدا کرده ایــم.
مدیــرکل آمــوزش و پــرورش اســتان کرمــان بــا اشــاره 
بــه اینکــه قبــل از انقــالب درصــد باســوادی در اســتان 
کرمــان حــدود 42.8 درصــد بــوده کــه در سرشــماری 
ســال 95 بــه 92.3 درصــد ارتقــاء پیــدا کــرده افــزود: 
در ســال گذشــته میــزان باســوادی اســتان بــه 93.8 
ــن  ــه میانگی ــت ک ــی اس ــن در حال ــیده ای ــد رس درص

کشــور در میــزان باســوادی 95.3 درصــد اســت.
اســتان کرمــان  در  کــرد:  اظهــار  اسکندری نســب 
ــان 98.4  ــرخ ســواد در شهرســتان کوهبن ــن ن باالتری
ــا 77 و  ــوب ب ــار جن ــن در رودب ــن تری ــد و پایی درص

ــت. ــد اس ــم درص نی
ــواد در  ــرخ س ــن ن ــه باالتری ــه اینک ــاره ب ــا اش وی ب
کشــور متعلــق بــه اســتان مازنــدران بــا 97.61 درصــد 
و سیســتان و بلوچســتان پاییــن تریــن نــرخ بــا 
80.63 درصــد اســت و کرمــان جــزو پنــج اســتان آخر 
اســت کــه بیشــتر در جنــوب اســتان کمبــود احســاس 
مــی شــود و تــالش مــی کنیــم روزبــه روز پیــش رفتــه 
و بیســوادی ریشــه کــن شــود. ضمــن اینکــه آمــوزش 
ــوادآموزی  ــت س ــط معاون ــز توس ــی نی ــاع خارج اتب

ــال شــده اســت. دنب

انتظامـــی  فرمانـــده 
ـــهربابک از  ـــتان ش شهرس
ـــتگیری  ـــایی و دس شناس
از  ریـــال  میلیـــون   51 برداشـــت  عامـــل 
حســـاب بانکـــی یکـــی از شـــهروندان خبـــر 
خبرنـــگاران  باشـــگاه  گـــزارش  بـــه  داد. 
صیفـــوری،  محســـن  ســـرهنگ  جـــوان 
ــهربابک  ــتان شـ ــی شهرسـ ــده انتظامـ فرمانـ
بـــا اشـــاره بـــه دســـتگیری یـــک شـــهروند 
از طریـــق اپلیکیشـــن های جعلـــی گفـــت: 
عـــدم آگاهـــی شـــاکی بـــا عضـــو شـــدن در 
روش  بـــا  اجتماعـــی  شـــبکه  گروه هـــای 
ـــرم  ـــن ج ـــوع ای ـــی وق ـــل اصل ـــینگ عام فیش
ـــس  ـــه پلی ـــردی ب ـــزود: ف ـــت. او اف ـــوده اس ب
ـــای  ـــت در کانال ه ـــان داش ـــه و بی ـــا مراجع فت

ــک  ــوده و یـ ــو بـ ــینگ عضـ ــی فیشـ اجتماعـ
ــه  ــد کـ ــی می کنـ ــنی معرفـ ــال اپلیکشـ کانـ
زمـــان انجـــام خریـــد از آن بـــه محـــض 
ارائـــه اطالعـــات بانکـــی مبلـــغ 51 میلیـــون 
ریـــال از حســـابش برداشـــت می شـــود.

نســـخه های  تهیـــه  صیفـــوری  ســـرهنگ 
معتبـــر  منابـــع  از  اپلیکیشـــن ها  اصلـــی 
ــت:  ــت و گفـ ــم دانسـ ــیار مهـ ــی را بسـ ایرانـ
ــان  ــب هموطنـ ــه اغلـ ــه اینکـ ــه بـ ــا توجـ بـ
برنامه هـــای  از  مســـافرت  هنـــگام 
مســـیریاب اســـتفاده می کننـــد، بـــه منظـــور 
ــاز از  ــر مجـ ــت های غیـ ــری از برداشـ جلوگیـ
حســـاب های بانکـــی، کاربـــران نســـبت بـــه 
دانلـــود و نصـــب نســـخه های اصلـــی اقـــدام 

ــد. کننـ

در  داروخانـــه  یـــک 

ــرای  ــا اجـ ــان بـ کرمـ

از  دارو  نـــذر  طـــرح 

نقـــدی  طریـــق دریافـــت کمک هـــای 

و  منـــازل  داروهـــای  جمـــع آوری  و 

توزیـــع بیـــن نیازمنـــدان، بـــا همـــکاری 

خیریه هـــا و بهزیســـتی اســـتان کرمـــان، 

بـــرای  نیکوکارانـــه  اقدامـــی  آغازگـــر 

ـــد  ـــروم و نیازمن ـــاران مح ـــه بیم ـــک ب کم

ــد.  ــتان شـ ــن اسـ ایـ

ـــه دوســـتی شـــعار  ـــی داروخان ـــر داخل مدی

مجـــری طـــرح نـــذر دارو در کرمـــان 

در گفـــت و گـــو بـــا خبرنـــگار ایرنـــا، 

ــدام  ــن اقـ ــام ایـ ــدف از انجـ ــت: هـ گفـ

محرومـــان  و  نیازمنـــدان  از  حمایـــت 

ــی  ــه توانایـ ــرادی کـ ــتان و افـ ــن اسـ ایـ

خریـــداری داروهـــای مـــورد نیـــاز خـــود 

اکبـــر خـــادم  را ندارنـــد، اســـت.علی 

نعمت الهـــی بـــا بیـــان اینکـــه مـــردم 

بـــا اهـــدای داروهـــای خـــود بـــه ایـــن 

مرکـــز می تواننـــد همشـــهریان بیمـــار 

ــی  ــی رهایـ ــکالت درمانـ ــود را از مشـ خـ

ــا  ــهروندان بـ ــرد: شـ ــد کـ ــند تاکیـ بخشـ

نـــذر داروهـــای اضافـــه، دســـت نخورده و 

ـــه  ـــی نیکوکاران ـــا فعالیت ـــود ب ـــدت دار خ م

ـــی  ـــرم، التیام ـــاه مح ـــندانه در م و خداپس

ــد. ــان می گذارنـ ــای محرومـ ــر زخم هـ بـ

طـــرح  اجـــرای  داشـــت:  اظهـــار  وی 

2 حالـــت جمـــع آوری  نـــذر دارو بـــه 

کمک هـــای دارویـــی مردمـــی و قـــرار 

خریـــداری  بـــرای  کارتخوانـــی  دادن 

داروهـــای حیاتـــی و مهـــم بـــر اســـاس 

نیـــاز نیازمنـــدان اجرایـــی شـــده اســـت 

کـــه می توانـــد گامـــی هرچنـــد کوچـــک 

بـــرای کمـــک بـــه شـــهروندان نیازمنـــد 

ـــتی  ـــه دوس ـــی داروخان ـــد.مدیر داخل باش

ــالمت  ــت و سـ ــه داد: صحـ ــعار ادامـ شـ

ـــر  ـــط دکت ـــده توس ـــت ش ـــای دریاف داروه

ـــوند و  ـــی می ش ـــرل و بررس ـــاز کنت داروس

افـــراد می تواننـــد بـــا مراجعـــه بـــه ایـــن 

داروخانـــه کمک هـــای خـــود را اهـــدا 

ــد. کننـ

مدیرکل آموزش و پرورش استان کرمان: 
نرخ باسوادی در استان کرمان به 93.8 درصد رسید

برداشت از حساب یک شهروند 
از طریق اپلیکیشن های جعلی

طرح نذر دارو در کرمان اجرايی شد

داروخبر

 نو
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رم
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س
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آوای محلی           

 َبسی که  خاطری  ِبی  ما  عزیزه
 َب َدستی َغمزه َور َسر ما  َاریزِه
 َاَرم  َور  خاِطری ُسمسیل ایاُرم
 که  چاشِت   ِدلَبروم پیما ِبریزه

شاعر :  سعیده فیروزی

 َتکدیرِ  َسُرم  به  درد  دنیا   کَفِته
 رسوایِی  ُغرصه َور دُلم جا کفته
 َابروِی  َخمی  به آسمون دوَلنده
 امشو  دل  مو به یاد لیا   کفته

شاعر :  مهدی جالی

 ِخیالوم ِای  گَِلت  ُدم شاِپه  امشو
 ِمیوِن     سیَنه ِم چُوچاِپه   امشو
 ِاُطو  سازِ  دلوم کوِکن که   َدرُدن
 َرَهز  گَشِتن ُو َسرُشن کاِپه  امشو

شاعر :  مهدی جالی

 ُعمِریه بُو  شیرِِک کوله ی  ُم  بارِ خاطرت
 پرده ِی اشکُم بسی درد ای ُتوارِ  خاطرت
 َبخت و اکباُلم سیاهی َرنگ میاک تو ُبو
 َبس که ِنشتوم ُظهر گرما تُو ُلوارِ خاطرت

شاعر :  مهدی جالی

 ُم  ِمث  چورِی  تو  َمهتُوم   دالله
 ُو  َسر تا پا   ُپر  ای َنهتوم   دالله
 َنوادا  َور  َسُرم  جیخی ِدهی که

 َادیدی    َتهکی    ِاشکَهتوم  دالله

شاعر :  سعیده فیروزی


