
رییس کارگروه گردشگری اتاق بازرگانی جیرفت: نبود شبکه های اینترنت
خطوط تلفن همراه، آموزش و ...دالیل اصلی رکود گردشگری در جیرفت هستند

معاون اجتماعی فرمانده انتظامی استان :

سوتفاهم پیرامون اظهار نظر 
معاون اجتماعی نیروی انتظامی
پیش بینی صاعقه و آب گرفتگی 

معابر در کرمان

گردشگری جیرفت 
مهجور است

۱۱ معدن مهم استان آالیندگی دارند
مدیر  کل محیط زیست  کرمان گفت: یازده معدن مهم از جمله تیتانیوم کهنوج، معادن کرومیت 

اسفندقه و کرومیت فاریاب دارای آالیندگی هستند

دادستان عمومی و انقالب شهرستان جیرفت:

وکیل مشهور شهر پس از 14 سال 
تقلبی از آب درآمد 
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پروژه های آبی چشم انتظار افتتاح
هم اکنون سه هزار پروژه ناتمام در استان کرمان وجود دارد 
که برای تعیین تکلیف در انتظار بودجه و برنامه ریزی هستند 

و مهمترین این پروژه ها در بخش آب و صنعت تعریف شده اند
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ما را در تلگرام دنبال کنید

تومــان  500 قیمــت              1398 مهــر   7 یکشــنبه         584 پیاپــی  شــماره  ســوم           ســال 
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چی فکر می کردیم 
و چی شد!!!
محمد افشارمنش

یادداشت مهمان

اواخر تابسـتان سـال13۶1 کـه تازه کالس دهم دبیرسـتان 
را تمـام و دوران پـر شـور نوجوانـی ام را سـپری مـی کردم، 
توفیقـی حاصـل شـد بـه جبهـه اعـزام شـوم، اهـواز کـه 
رسـیدیم مـارا بـرای  آموزش بـه اردوگاه تقی ابوسـعیدی و 
بعـد از چنـد روز بـه خط مقدم بردند ، تـازه عملیات رمضان 
تمـام شـده بـود و مـا را در منطقـه کوشـک جایـی که می 
گفتنـد اینجـا دژ ) مرز( ایران و عراق اسـت بـرای پدافند و 
حفظ خط مسـتقر کردند، یک شـب عراقـی ها آتش تهیه 
سـنگینی ریختنـد! دوسـتانی کـه جبهـه را درک کردند می 

داننـد آتـش تهیه یعنـی چه!!!
فـرض کنیـد داخـل یک کوار نشسـته باشـید و یک تگرگ 
شـدیدی از آسـمان باریدن بگیـرد! حاال این شـدت بارش 
تگـرگ را ضربـدر هـزار و حتـی دهها هـزار کنیـد آن هم به 

جـای تگـرگ، گلولـه و آتش بر سـرت ببارد.
مـن پیـک گروهان بـودم و آقـای تیر سـنجر کارمنـد اداره 
بـرق آن زمـان که حاال بازنشسـته شـده و فامیلـش را هم 
قائمـی گذاشـته فرمانـده گروهانمان بـود، رو کـرد به من و 
گفـت : فالنـی آتـش سـنگینه و صـدا بـه صـدا نمی رسـه 
، مـی تونـی بـری سـنگر فرماندهـی گـردان بپرسـی چکار 
کنیـم ؟ مـا هم آتش بریزیم یا...؟من خبر داشـتم پشـت 
سـرمان میدان مین اسـت و عراقی ها موقع عقب نشینی 
میـن هـای زیـادی کار گذاشـته و بچـه هـای تخریب هم 
هنـوز فرصـت خنثـی سـازی شـان را پیـدا نکـرده بودند از 
بسـیجی هـا هم شـنیده بـودم عراقی هـا هر وقـت آتش 
تهیـه بریزند پشـت سـرش حمله مـی کنند، ترسـم از این 
بـود مـن بروم به طرف سـنگر فرمانده گـردان و گروهانمان 
را گـم کنـم ، مبـادا اسـیر بشـوم !!! تو ایـن افـکار غوطه ور 
بودم که محمد مشـایخی معاون گروهان زد پشـت سـرم 

و گفـت برو شـیر بچـه، ببینم چـکاره ای ؟
مـن هـم واقعا شـیر شـدم و پـازدم بـه دو به طرف سـنگر 

فرمانـده گردان!
آنجـا کـه رسـیدم آتـش کمی فـرو کش کـرده بـود، نگاهم 
کـه به تابلوی چوبی سـنگر فرمانده افتاد دیـدم یک جوان 
تنومنـد، باشـلوار بسـیجی، گتـر زده و یـک زیر پوش سـبز 
رنگ به تنش جلوی در سـنگر ایسـتاده و دوتا دسـتش را 

هم گذاشـته دو طرفـش روی گونی های سـنگر!
اول بـه خاطـر گـرد وخـاک زیـادی کـه بـه هـوا شـده بود 
نشـناختمش! بعـد کـه بیشـتر دقـت کـردم دیـدم آره ، 

صاحـب نحـوی فرمانـده گردانـه!
چقـدر آرام و خونسـرد مثـل ایـن گانگسـترهای حرفـه ای 

ایسـتاده و ژسـت کماندویـی هـم گرفتـه بود .
قبـل از اینکـه مـن سـخنی بگویـم رو کرد به مـن و باخنده 
ملیحـی کـه همیشـه برلب داشـت و هنـوز هـم دارد گفت: 
هـان فالنـی ! چیه ترسـیدی؟ چرا اینقدر هیجـان زده ای؟ 
تـا خواسـتم پیام فرمانـده گروهان را بهش برسـانم، پیش 
دسـتی کـرد و گفـت : وقتی مـی گن بچه های کم سـن و 

سـال نیان جبهـه، برای اینـه دگه !!!
مـن فرصـت نـدادم ادامـه بدهـد، گفتـم: آقای تیر سـنجر 
میگـه چـکار کنیـم ؟ بچـه ها بگـم بـرن روی دژ ، اونها هم 
بـه طـرف عراقـی هـا آتـش بریزن؟گفـت : بچـه پانمزدی 
کـه نیسـتی؟ چـرا اینقـدر هیجـان داری؟دگـه داشـت از 
ایـن همـه خونسـردی حرصـم در می امـد ! ای بابـا هر آن 
ممکنـه عـراق پاتـک بزنه ! ایـن فرمانده چقدر بـی خیاله ! 
بـه فکـر نیـرو هایش نیسـت!گفت: برگرد سـنگرت بگو به 
موقـع خـودم مـی گم چـکار کنید ، مـن برگشـتم و آتش 
عراقـی هـا هـم فرو کش کـرد ، یـک ربع و بیسـت دقیقه 
ای گذشـت کـه فرمانـده گروهـان فریـاد زد: بـرادران همـه 
تـو سـنگرها، باالی دژ مسـتقر بشـین بـرای ریختن آتش 
بـه سـمت عراقـی ها!ما هـم رفتیـم و یک آتش سـنگین 
ربـع سـاعتی بـا هر سـالحی که داشـتیم بر سـر عراقی ها 
ریختیم.قصـه  ان شـب تمام شـد امـا تصویر جگـر آوری و 
دلیـری صاحب نحـوی فرمانده گـردان در ذهن من ماند و 

مانـد و هنوز هـم مانده اسـت!!!
بعـد از جنـگ همیشـه فکـر مـی کـردم تندیـس ایـن 
یادگاران هشـت سـال دفاع مقدس در کنـار تمثال عزیزان 
همسنگرشـان، شـهیدان واال مقام در میادین شهرها نصب 
مـی شـود تـا برای نسـل هـای آینـده الگویـی تمـام عیار 
باشـند بـرای دفـاع از ایـن سـرزمین، آب ، خـاک و دیـن 

مبین اسـالم .
گذشـت تـا اینکه سـال ها بعـد از جنگ تحمیلـی، بنده به 
عنوان اسـتاد و مدرس دروس ادبیات فارسـی پنجشـنبه و 
جمعه ها به شهرسـتان کهنوح می رفتم و در دانشـگاه آزاد 
آنجـا تدریـس مـی کـردم ، یـک عصر جمعـه ای کـه برای 
بازگشـت بـه جیرفت عازم میـدان خروجی شـهر کهنوج ) 
ایسـتگاه ماشـین های سـواری خـط کهنوج بـه جیرفت ( 
شـدم ، در کمـال نابـاوری دیـدم صاحب نحـوی ! فرمانده 
گردان من ! که از او تصویری بسـان شـیران شـرزه از دوران 
جنـگ در ذهـن داشـتم کنـار پژو ) شـاید هم سـمند( زرد 
خـط کنهـوج ایسـتاده و منتظر تکمیل شـدن مسـافرانش 

اسـت تا حرکت کنـد !!!
انـگار مـرا برقی سـه فاز گرفـت! در ذهن دنبال تندیسـش 
ماشـین  کنـار  امـروز  بودم،کـه  میادیـن شـهر  در وسـط 

مسافرکشـی اش منتظـر مسـافرش دیـدم!!!
با خودم گفتم :چی فکر می کردم ! چی شد!!!

چهارم مهر ۹۸_ مصادف باپنحمین روز از سالگرد دفاع 
مقدس_ جیرفت

کهنوججیرفت

هوا
 و 

آب

حرکت های مذبوحی به دنبال کمرنگ کردن نام شهداست

ــه  ــاره ب ــا اش ــان ب ــتان کرم ــه در اس ــده ولی فقی نماین
اینکــه دشــمن در صــدد اســت اســم و رســم شــهدا را 
در جامعــه کمرنــگ کنــد گفــت: »اگــر جایــی نــام شــهدا 
حــذف شــده در اســرع وقــت برگردانــده شــود و در غیــر 

ــه آنهــا خواهیــم داد.« ایــن صــورت جــواب ســختی ب
علیــدادی  »حســن  والمســلمین  حجت االســالم 
ســلیمانی« ظهــر در خطبه هــای نمــاز جمعــه ایــن هفتــه 

ــد از  ــان اینکــه خــواص جامعــه بای ــا بی شــهر کرمــان ب
ــرا  ــد، چ ــت کنن ــه مراقب ــود در جامع ــال خ ــار و اعم رفت
کــه نفــوذ آنهــا در جامعــه اثر گــذار اســت گفــت: »بایــد 
بررســی کینــم کــه خــواص جامعــه در مقاطــع تاریخــی 
ــام حســین )ع( آن  ــان ام ــد و در زم ــه عمــل کردن چگون
حضــرت در خطابــه ای وضعیــت خــواص را بیــان کــرد و 
فرمــود شــما کــه خــواص جامعــه بودیــد، دچــار انحرافی 

بــزرگ شــده اید.«
ــذف  ــهرداران در ح ــی ش ــرد برخ ــاد از عملک ــا انتق وی ب
نــام شــهید از معابــر عمومــی گفــت: »دشــمن در صــدد 
ــد  اســت اســم و رســم شــهدا را در جامعــه کمرنــگ کن
ــر و برکــت دارد و  ــر کشــور خی چــرا کــه ســایه شــهدا ب
ــدار و عــزت آورده اســت.« ــرای کشــور اقت ــا ب خــون آنه

وی بــا بیــان اینکــه اگــر شــهدا نبودنــد معلــوم نیســت 
ــر  ــرد: اگ ــد ک ــتیم تاکی ــدی داش ــده ب ــه آین ــروز چ ام
جایــی نــام شــهدا حــذف شــده در اســرع وقــت 
برگردانــده شــود و در غیــر اینصــورت جــواب ســختی بــه 

ــم داد. ــا خواهی آنه
ــه  ــان اینک ــا بی ــان ب ــتان کرم ــه در اس ــده ولی فقی نماین
ــم  ــه مقاومــت رق ــدون جبه ــه ب ــی در منطق ــچ تحول هی
ــت  ــه مقاوم ــک جبه ــده نزدی ــورد و در آین ــد خ نخواه
ــود  ــش خ ــت پوش ــان را تح ــان جه ــام آزادی خواه تم
ــا  ــد م ــعی می کن ــتکبار س ــت: اس ــد داد گف ــرار خواه ق
ــت،  ــه اس ــره آن مکاران ــا مذاک ــاورد ام ــره بی ــه مذاک را ب
آمریــکا فشــار حداکثــری و تهدیــد و تحریــم حداکثــری 
را علیــه مــردم ایــران دارد امــا در شــعار حــرف از مذاکــره 

می زنــد.

شهادت طلبی عامل ماندگاری دفاع مقدس
حجــت االســالم »علــی رنجبرماهانــی« خطیــب جمعــه 
ریــگان نیــز گفــت: »حملــه انصــارهللا یمــن به پاالیشــگاه 

نفتــی آرامکــو یــک حملــه معمولــی نیســت بلکــه حملــه 
بــه بزرگتریــن پاالیشــگاه نفــت خــام دنیاســت.«

ــران را  ــکا ای ــرژی امری ــر ان ــروز وزی ــرا ام ــزود: چ او اف
متهــم بــه ایــن حملــه می کنــد بــرای آن کــه از فضاحــت  
آبــرو ریــزی شکســت عربســتان در برابــر یــک جنبــش 

محلــی بــه نــام انصــارهللا یمــن بکاهــد.
ــا اینکــه رئیــس جمهــور امریــکا  امــام جمعــه ریــگان ب
ــی  ــون را از ســمت مشــاور امنیــت مل ــرا جــان بولت اخی
برکنــار کــرد ابــراز داشــت : جــان بولتون در ســال گذشــته 
میــالدی در جمــع هــواداران شاهنشــاهی  ومنافقیــن در 
ــالدی  ــه ۲019 می ــه در ژانوی ــود ک ــده داده ب ــس وع پاری
ــا نابــودی جمهــوری اســالمی  در میــدان آزادی تهــران ب
،جشــن خواهــد گرفــت وعلــت برکنــاری جــان بولتــون 
مشــاور امنیــت ملــی امریــکا، توســط ترامــپ این اســت 
کــه راهبرد هــای ضــد ایرانــی او  آمریــکا را بــه شکســت 
واداشــته  ویــک ســردرگمی بــرای آن هــا بــه وجــود آورده 

اســت.

اختالفات درون گفتمانی به دشمنی نینجامد
همچنیــن حجــت االســالم منتظــری امــام جمعــه 
ــار در خطبه هــای نمــاز جمعــه ایــن شــهر  شهرســتان ان
بــا اشــاره بــه بیانــات رهبــر معظــم انقــالب اســالمی در 
دیــدار بــا نماینــدگان مجلــس خبــرگان گفــت: »هشــت 
ســال دفــاع مقــدس کــه در اوج ســختی هــا، غربت هــا، 
ــت  ــود، مل ــی و خارجــی ب کمبود هــا و توطئه هــای داخل

ایــران و رزمنــدگان اســالم پیــروز میــدان شــدند.«
او افــزود: همانگونــه کــه در دفــاع مقــدس بــا تکیــه بــر 

ــروز هــم  ــد ام ــرر بدســت آم ــای مک ــان پیروزی ه جوان
بایــد بــرای پیشــرفت کشــور بــه نیرو هــای جــوان تکیــه 

کــرد.
امــام جمعــه شهرســتان انــار بیــان کــرد: اگــر بخواهیــم 
ــای  ــر آرمان ه ــد ب ــروز شــویم بای ــرد اقتصــادی پی در نب

اصلــی انقــالب اســالمی پافشــاری کنیــم.
ــد از  ــت: »بای ــه گف ــری در ادام ــالم منتظ ــت االس حج
نیرو هــای وفــادار بــه انقــالب اســالمی کــه مــردان 
میــدان مبــارزه بــا فتنه هــای ســال 78 و 88 و 9۶ بودنــد 
ــی  ــای انقالب ــه نیرو ه ــی ب ــام زن ــت شــده و از اته حمای

ــز نمــود.« پرهی

از اقدامات دشمن نباید غافل باشیم
ــاب  ــه فاری ــام جمع ــی« ام ــی رفیع حجت االســالم »عل
هــم ضمــن تبریــک آغــاز ســال تحصیلــی جدیــد گفــت: 
ــن کــه  ــرورش ســند تحــول بنیادی »وزارت آمــوزش و پ
ــت را  ــگاه اس ــوزه و دانش ــه ح ــالش ۶00 نخب ــل ت حاص
جامعــه عمــل بپوشــاند و از اجرایــی کــردن ســند ۲030 

پرهیــز کنــد.«
وی در ادامــه هفتــه دفــاع مقــدس را گرامــی داشــت و 
افــزود: مــا از اول انقــالب در حــال دفــاع هســتیم و ایــن 

رونــد تــا ظهــور آقــا امــام زمــان )ع( ادامــه دارد.
رفیعــی بیــان داشــت: از اقدامــات دشــمن نبایــد غافــل 
ــه اخیــر حــذف کلمــه  باشــیم یکــی از اقدامــات خبیثان
شــهید از تابلوهــا توســط شــهرداری ها در ســطح کشــور 
مدعی العمــوم  به عنــوان  قضائیــه  قــوه  از  و  بودیــم 

ــم. ــن هنجارشــکنان را داری ــا ای خواســتار برخــورد ب

مدیر فروش کارخانه سیمان ماهان کرمان گفت: تغییر رویکردآتش نشانی از مقابله ای به پیشگیری
صدور سیمان کرمانی به کشورهای همسایه

از  کرمـان  شـهردار  شـهری  خدمـات  معـاون 
تغییـر رویکـرد سـازمان آتـش نشـانی کرمـان از 

داد. خبـر  پیشـگیری  بـه  مقابلـه ای 
سـازمان  اصلـی  وظیفـٔه  سـه  نیکویـی   مهـدی 
آتش نشـانی و خدمـات ایمنـی را  اطفـای حریـق، 
امـداد و نجـات و پیشـگیری عنـوان و اظهـار کـرد: 
ایمنی و پیشـگیری از اهمیت ویژه ای برخوردار است 
و در تالش هسـتیم تا رویکرد سـازمان آتش نشـانی 

را از مقابلـه ای بـه پیشـگیری تغییـر دهیم.

وی بـا بیـان عملیات هـای ایـن سـازمان در دو 
بخـش اطفـای حریـق و امـداد و نجـات تعریف 
شـده اسـت، بیـان کـرد: در سـال گذشـته حدود 
هـزار و ۶70 عملیـات اطفـای حریـق و دو هـزار 
مجمـوع  در  نجـات؛  و  امـداد  عملیـات   3۶1 و 
پرسـنل   توسـط  عملیـات  هـزار  چهـار  از  بیـش 

انجـام شـده اسـت. آتش نشـانی 
 10 روزانـه  متوسـط  به طـور  افـزود:  نیکویـی 
کوهسـتان،  امـداد  حریـق،  اطفـای  عملیـات 

امـداد آسانسـور، زنـده گیری حیوانات وحشـی، 
امـداد چـاه، چیـدن قفـل و سـایر مـوارد توسـط 
آتـش نشـان انجـام می شـود کـه امیدواریـم بـا 
پیشـگیری  و  آمـوزش  زمینـٔه  در  اقداماتـی کـه 
انجـام می شـود شـاهد کاهـش آمـار حـوادث و 
میـزان خسـارات وارده، به ویـژه خسـارات جانـی 

باشـیم.
وی بـه شـهروندان توصیـه کـرد: مـردم، خانه ها، 
بـه  را  خـود  خودروهـای  و  تجـاری  واحدهـای 
ضمـن  کننـد؛  مجهـز  آتش نشـانی  کپسـول 
فـرا  را  پیشـگیری  و  ایمنـی  مسـائل  این کـه 
بگیرنـد و رعایـت کنند؛ چراکه بیـش از 90 درصد 
شـهروندان  بی احتیاطـی  علـت  بـه  حـوادث، 
اتفـاق می افتـد؛ بنابرایـن، اگـر نـکات ایمنـی را 
رعایـت کننـد، جلـوی بسـیاری از حـوادث گرفته 

می شـود.
از  درصـد   95 از  بیـش  متأسـفانه  افـزود:  وی 
تماس هایـی کـه بـا مرکـز 1۲5 گرفتـه می شـود، 
مزاحمت هـا  ایـن  اسـت کـه  تلفنـی  مزاحمـت 
گاهـی عمـدی و گاهـی سـهوی اسـت؛ به طـور 
مثـال قصـد دارند بـا 115 تمـاس بگیرنـد، اما با 
1۲5 تمـاس می گیرنـد کـه از شـهروندان تقاضـا 
داریـم ایـن موضـوع را رعایـت کننـد؛ چراکه یک 
مزاحمـت تلفنـی، می تواند موجب سـوختن یک 

شـود. زندگی 

۲0 درصـد محصـول کارخانه سـیمان ماهان طی چند سـاله 
گذشـته بـه صـادرات اختصاص یافتـه به طوری کـه در حال 
حاضـر سـیمان ماهـان به برخی کشـورهای همسـایه صادر 

می شـود.
“محمدرضـا خیرخـواه” در سـمینار تخصصـی روش هـای 
کاربـردی اجـرا و کنتـرل بین هـای مقـاوم در برابـر زلزلـه که 
در سـالن اجتماعات مجتمع آموزش عالی زرند برگزار شـد، 
اظهـار کـرد: مـا در نظـر داریـم همایش هایـی با دیـد علمی 
در سـطح شهرسـتان های اسـتان کرمان در راسـتای آگاهی 
مـردم در زمینـه مقاومـت سـیمان برگـزار کنیم.وی بـا اعالم 
اینکـه قبـل این سـمینار کار ما با نظام مهندسـی رفسـنجان 
آغاز شـده اسـت، گفـت: ما از یـک ماه پیش تاکنـون، طرح 
توسـعه ای کارخانـه سـیمان را راه اندازی کردیـم که مقاومت 
سـیمان را تـا ۲5 درصـد افزایـش دهیـم کـه ایـن کار بـرای 
افزایـش مقاومـت و کاهش آالیندگی های زیسـت محیطی 

می باشـد.
مدیـر فـروش کارخانـه سـیمان ماهـان کرمـان بـا اشـاره به 
صـادارت این محصول با کیفیت باال به کشـورهای همسـایه 
تصریح داشـت: ۲0 درصد محصول تولیدی کارخانه سـیمان 
ماهان طی چند سـاله گذشـته به صـادرات اختصاص یافته 
بـه و طـوری کـه در حـال حاضـر سـیمان ماهـان بـه برخی 

کشـورهای همسـایه صادر می شود.
وی بـا اشـاره بـه اینکـه شهرسـتان زرنـد در گذشـته نشـان 

داده اسـت که شهرسـتانی با سـواد اسـت، بیان کرد: تجارب 
سـختی شهرسـتان زرند در زمینه زلزله داشـته اسـت و باید 
سـازه های شهرسـتان زرند و حتی اسـتان کرمان به سـمت 
سـازه های بتنـی سـوق پیـدا کنـد، چـون کـه مقاومـت این 

سـازه ها بسـیار باال اسـت.
مهـدی افضلـی رئیس نظام مهندسـی شهرسـتان زرند نیز 
در ایـن مراسـم ابـراز کرد: زرند در زمینه سـاخت و سـاز رتبه 
خوبـی در سـطح اسـتان کرمـان دارد.وی با اشـاره بـه اینکه 
سـاختمان نظـام مهندسـی زرنـد در مرحله پارتیشـن بندی 
اسـت و تا شـش مـاه آینده بـه بهره بـرداری خواهد رسـید، 
ادامـه داد: بتـن بـر اسـاس مقاومـت در زرنـد بـه فـروش 
می رسـد و ایـن موضـوع بیـن سـه ارگان فرمانـداری، نظـام 

مهندسـی و بنیـاد مسـکن به تصویب رسـیده اسـت.
بـه گـزارش ایسـنا محمدرضـا مهدلـو شـهردار زرنـد در ایـن 
نشسـت با اشـاره به شهرسـازی زرنـد و حضور معـاون وزیر 
راه و شهرسـازی و بازدیـد از شـهرک زیتـون این شهرسـتان 
گفت: شهرسـتان زرند شهرسـتانی زلزله خیز اسـت که باید 
در راسـتای مقـاوم سـازی منازل این شهرسـتان تمـام توان 

خـود را بـه کار بگیریم.
وی مقاومـت سـازه های بتنی را یکی از اهـداف برگزاری این 
سـمینارها دانسـت و تأکیـد کـرد: هم بایـد ارتقـای دانش را 
داشـته باشـیم و هم اسـتفاده بهینه از مصالح اسـتانداردی 

کـه در جامعه وجـود دارد.

25 تا 253۹ تا 3۸
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ــا  ــس ب ــان مجل ــت و درم ــیون بهداش ــو کمیس عض
ــی  ــأت علم ــای هی ــهمیه اعض ــون س ــاد از قان انتق
گفت: بر اســاس اطالعات رســیده در ســال گذشــته 
از دانشــجویان دندانپزشــکی  70 درصــد  حــدود 
شــده اند.  پذیرفتــه  دانشــگاه ها  در  ســهمیه  بــا 
خبرگــزاری فــارس: عضــو کمیســیون بهداشــت 
و درمــان مجلــس بــا انتقــاد از قانــون ســهمیه 
اســاس  بــر  گفــت:  علمــی  هیــأت  اعضــای 
حــدود  گذشــته  ســال  در  رســیده  اطالعــات 
بــا  دندانپزشــکی  دانشــجویان  از  درصــد   70
شــده اند. پذیرفتــه  دانشــگاه ها  در  ســهمیه 

و  بهداشــت  کمیســیون  عضــو  خالقــی  بشــیر 
خبرنــگار  بــا  گفت وگــو  در  مجلــس  درمــان 
ــه در  ــان اینک ــا بی ــارس، ب ــزاری ف ــالمت خبرگ س
علــوم  دانشــجویان  غیرقانونــی  انتقــال  حــوزه 
دانشــگاه های  بــه  کشــور  خــارج  از  پزشــکی 
مواقعــی  در  متأســفانه  داد:  توضیــح  کشــور 
مشــاهده می کنیــم کــه افــرادی بــرای ادامــه 
از  برخــی  نامعتبــر  دانشــگاه های  بــه  تحصیــل 
بــا  و  می کننــد  مراجعــه  خارجــی  کشــورهای 
دور زدن قانــون بــا طــی کــردن دوره کوتاهــی 
تحصیل شــان  دادن  ادامــه  بــرای  تحصیــل  از 
می شــوند. منتقــل  کشــور  داخــل  بــه 

نشــان  مــا  بررســی های  اینکــه  بیــان  بــا  وی 
فرزنــدان  افــراد  ایــن  از  برخــی  می دهــد 
هســتند،  دانشــگاه ها  علمــی  هیــأت  اعضــای 
ــن ظلمــی  ــا ای ــارزه ب ــح داد: در راســتای مب توضی
صــورت  مســتعد  دانشــجویان  حــق  در  کــه 
وزارت  و  علــوم  وزارت  اســت  الزم  می گیــرد 
دهنــد. انجــام  را  مؤثــری  اقدامــات  بهداشــت 

معـادن  زیسـت  کرمـان گفـت:  محیـط  مدیـر  کل 
درآلـو،  سـنگ آهن گل گهـر، گهر زمیـن، جالل آبـاد، 
نوچـون،  مـس  درآزار،  مـس  سرچشـمه،  مـس 
و  اسـفندقه  کرومیـت  معـادن  کهنـوج،  تیتانیـوم 
کرومیـت فاریـاب، معـدن مـس میـدوک و معادن 
بـه گـزارش  آالیندگـی هسـتند.  ذغالسـنگ دارای 
شـاکری  مرجـان  کرمـان،  از  تسـنیم  خبرگـزاری 
اسـتان  معـادن  شـورای  جلسـه  در  صبـح  امـروز 
کرمـان کـه بـا حضـور محمد جـواد فدائی اسـتاندار 
کرمـان برگـزار شـد اظهـار داشـت: بررسـی معـادن 
شـده  انجـام  اسـتان کرمـان  در  آالیندگـی  دارای 
و هنـوز ۶ معـدن در حـال بررسـی نهایـی اسـت.

در  آالیندگـی  دارای  معـدن   11 وجـود  از  شـاکری 
اسـتان کرمـان خبـر داد و گفت: معادن سـنگ آهن 
مـس  درآلـو،  جالل آبـاد،  گهر زمیـن،  گل گهـر، 
سرچشـمه، مـس درآزار، مـس نوچـون، تیتانیـوم 
و کرومیـت  اسـفندقه  معـادن کرومیـت  کهنـوج، 
فاریـاب، معـدن مس میدوک و معادن ذغالسـنگ 
ایـن جلسـه مهـدی  آالیندگـی هسـتند. در  دارای 
تجـارت  و  معـدن  مدیـرکل صنعـت،  حسـینی نژاد 
شـمال اسـتان کرمـان نیـز بـا اشـاره بـه اینکه یک 
درصـد از فـروش معـادن در اختیار شـورای معادن 
قـرار گرفتـه کـه بـرای آن تصمیم گیـری کننـد تا در 
چـه جایـی در اسـتان هزینـه شـود افـزود: سـال 
گذشـته 1۲ میلیـارد و 500 میلیـون تومـان از ایـن 
محـل وصـول شـده اسـت.وی افـزود: از محیـط 
زیسـت درخواسـت کردیـم کـه معـادن و صنایعـی 
کـه آالیندگـی دارنـد را اعـالم کننـد تا ایـن حق یک 
درصـد از فـروش آنها به نفع اسـتان دریافت شـود.

انقـــالب شهرســـتان  و  عمومـــی  دادســـتان 
جیرفـــت از بازداشـــت یـــک وکیـــل تقلبـــی 
ـــت  ـــه وکال ـــا پروان ـــال ب ـــدت 14 س ـــه م ـــه ب ک
ــر  ــرد خبـ ــت می کـ ــه وکالـ ــدام بـ ــی اقـ جعلـ
ـــان  ـــارس از کرم ـــزاری ف ـــزارش خبرگ ـــه گ داد. ب
بـــه نقـــل از روابـــط عمومـــی دادگســـتری کل 
ـــریح  ـــالمی در تش ـــین س ـــان، حس ـــتان کرم اس
ــار داشـــت: پـــس  ــر اظهـ ــات ایـــن خبـ جزئیـ
از انجـــام یکســـری اقدامـــات اطالعاتـــی از 
ســـوی حفاظـــت و اطالعـــات دادگســـتری 
اســـتان کرمـــان، مشـــخص شـــد فـــردی بـــه 
ــت  ــه وکالـ ــل پروانـ ــا جعـ ــام )الـــف.پ( بـ نـ
و  تهـــران  اســـتان های  در  وکیـــل  چندیـــن 
شـــیراز به صـــورت غیرقانونـــی اقـــدام بـــه 
وکالـــت می کند.دادســـتان جیرفـــت عنـــوان 
ــت و  ــی حفاظـ ــا هماهنگـ ــه بـ ــرد: بالفاصلـ کـ
ـــل  ـــان، مح ـــتان کرم ـــتری اس ـــات دادگس اطالع
ـــایی  ـــورد شناس ـــی م ـــل تقلب ـــن وکی ـــکونت ای س
قـــرار گرفـــت و مامـــوران واحـــد عملیـــات 
حفاظـــت و اطالعـــات دادگســـتری اســـتان، 
ــه  ــم بـ ــزل متهـ ــودن منـ ــز بـ ــم مجهـ علی رغـ
سیســـتم های حفاظتـــی پیشـــرفته، اقـــدام 
ـــم  ـــزود: مته ـــد.وی اف ـــتگیری وی کردن ـــه دس ب
ــناد عـــادی و دولتـــی،  بـــه اتهـــام جعـــل اسـ
ــرداری  ــف و کالهبـ ــر ادارات مختلـ ــل مهـ جعـ
تفهیـــم اتهـــام و بـــا قـــرار بازداشـــت موقـــت 
ــت:  ــالمی گفـ ــده است.سـ ــدان شـ ــه زنـ روانـ
متهـــم کـــه دارای مـــدرک کارشناســـی حقـــوق 
ـــه  ـــات اولی ـــت در اعتراف ـــیراز اس ـــگاه ش از دانش
ــروع  ــال 1384 شـ ــت از سـ ــه اسـ ــود گفتـ خـ
ــرده  ــی کـ ــورت غیرقانونـ ــه صـ ــت بـ ــه وکالـ بـ
اســـت و حتـــی از  ســـال 88 بـــه بعـــد پـــا را 
ـــر  ـــدازی دفت ـــه راه ان ـــدام ب ـــته و اق ـــر گذاش فرات
ــز  ــت در مرکـ ــوی وکالـ ــب تابلـ ــت و نصـ وکالـ

ایـــن شـــهر کـــرده اســـت.
ـــوال  ـــن س ـــه ای ـــخ ب ـــت در پاس ـــتان جیرف دادس
ــته اســـت در  ــرد توانسـ ــه ایـــن فـ ــه چگونـ کـ
ایـــن مـــدت بـــه صـــورت غیرقانونـــی اقـــدام 
بـــه وکالـــت کنـــد، گفـــت: متهـــم بـــه صـــورت 
بســـیار حرفـــه ای اقـــدام بـــه جعـــل ســـربرگ 
وکالـــت و پروانـــه وکالـــت می کـــرده اســـت و 
ـــون وکالء  ـــه از کان ـــم ک ـــان ه ـــر زم ـــفانه ه متاس
ــخ  ــت  پاسـ ــه اسـ ــورت پذیرفتـ ــتعالم صـ اسـ
ــم و  ــا اسـ ــرا وی بـ ــت زیـ ــوده اسـ ــت بـ مثبـ
ـــته  ـــت داش ـــی فعالی ـــل واقع ـــک وکی ـــل ی فامی

اســـت.
اصـــالح  بـــا  بایـــد  اینکـــه  بیـــان  بـــا  وی 
فرآیندهـــا جلـــوی جعـــل و اینگونـــه ســـوء 
خاطرنشـــان  شـــود،  گرفتـــه  اســـتفاده ها 
کـــرد: نکتـــه جالـــب ایـــن اســـت ایـــن فـــرد 
)متهـــم( در بیـــن مـــردم جـــزء وکالء مشـــهور 
شهرســـتان نیـــز محســـوب می شـــده اســـت.

جذِب ۷۰درصد دانشجویان 
دندانپزشکی با سهمیه

۱۱ معدن مهم استان 
کرمان آالیندگی دارند 

وکیل مشهور شهر 
پس از ۱4 سال 

تقلبی از آب درآمد

خبر

خبر

جهادگران پیشگامان عرصه جهاد 
در دوران دفاع مقدس بودند

پیش بینی صاعقه و آب گرفتگی 
معابر در کرمان 

2۰ مربی از 5 شهرستان کرمان 
در فرهنگستان فوتبال مس 

سـعید برخوری، گفـت: جهادگران 
بـا فرهنـگ و مدیریـت جهـادی 
شـاهکار  جنـگ،  مهندسـی  در 
آفریدنـد. و از پیشـگامان عرصـه 

جهـاد در دوران دفـاع مقـدس بودنـد.
 بـه گـزارش خبرنـگار خبرگـزاری شبسـتان از 
کرمـان جنوب، » سـعید برخوری « در حاشـیه 
برگـزاری هفدهمیـن همایش سنگرسـازان بی 
سـنگر جنـوب کرمـان و همایـش فرهنـگ و 
مدیریـت جهـادی، گفـت: امروز به پاسداشـت 
در  جنـوب کرمـان  جهادگـران  هـای  رشـادت 
دوران هشـت سـال دفاع مقـدس و نیز ترویج 
هفدهمیـن  جهـادی،  مدیریـت  و  فرهنـگ 
همایش سنگرسـازان بی سـنگر جنـوب کرمان 
برگـزار شـد.رئیس سـازمان جهـاد کشـاورزی 
جنـوب کرمـان، اظهـار داشـت: جهادگـران بـا 
مهندسـی  در  جهـادی  مدیریـت  و  فرهنـگ 

جنـگ، شـاهکار آفریدند و از پیشـگامان عرصه 
جهـاد در دوران دفـاع مقدس بودنـد.وی، بیان 
داشـت: بعـد از پایـان جنـگ تحمیلـی، وزارت 
کشـاورزی و وزارت جهـاد سـازندگی بایکدیگر 
ادغـام شـدند و وزارت جهـاد کشـاورزی شـکل 
زمینـه  در  نهـاد  ایـن  نیروهـای  کـه  گرفـت 
هـای مختلفـی از عمـران زیربنـای روسـتاها 
و کشـاورزی فعالیـت کردند.برخـوری، اضافـه 
مجموعـه  زیـر  افـراد  کـه  امیدواریـم  کـرد: 
بـا  سـازمان جهـاد کشـاورزی جنـوب کرمـان 
تاسـی از الگـوی مدیریـت جهـادی جهادگـران 
دوران دفـاع مقدس، بتوانند در خدمت رسـانی 
بـه کشـاورزان ایـن منطقـه تـالش جهـادی کننـد.

جنـوب  کشـاورزی  جهـاد  سـازمان  رئیـس 
کرمـان، عنوان داشـت: جنوب کرمـان در دوران 
هشـت سـال دفاع مقدس ۲8 شـهید جهادگر 

تقدیـم انقـالب اسـالمی کـرده اسـت. 

ســازمان  کارشــناس 
شــمال  گفــت:  هواشناســی 
و شــرق هرمــزگان، جنــوب 
بلوچســتان،  و  سیســتان 
ــن  ــارس در ای ــرق ف ــوب ش ــان و جن کرم
هفتــه بــه ویــژه در ســاعات بعدازظهــر 
ــا  ــراه ب ــی هم ــاران گاه ــده ب ــار پراکن رگب
رعــد و بــرق و وزش بــاد شــدید خواهنــد 
ــه در  ــورد صاعق ــال برخ ــه احتم داشــت ک
و  معابــر  آب گرفتگــی  مرتفــع،  مناطــق 
وجــود  مســیل ها  در  ناگهانــی  ســیالب 
بــا  گفت وگــو  در  رفیعــی  دارد.  کبــری 
امــروز  افــزود:  ایرنــا  علمــی  خبرنــگار 
آســمان  کشــور  مناطــق  بیشــتر  در 
صــاف اســت امــا از اوایــل امشــب در 
ــل و شــمال  ــای خــزر، اردبی ســواحل دری

آغــاز  بارش هــا  شــرقی  آذربایجــان 
بارش هــا  ادامــه  هــم  فــردا  می شــود، 
ــه  ــت ک ــم داش ــق خواهی ــن مناط را در ای
ــا 8  ــن 5 ت ــای بی ــش دم ــا کاه ــراه ب هم
درجــه در ایــن مناطــق خواهــد بــود و 
دریــای خــزر نیــز مــواج اســت.وی اظهــار 
شــمال  و  شــمالی  خراســان  داشــت: 
بــارش  فــردا  هــم  رضــوی  خراســان 
بــاد شــدید  بــا وزش  پراکنــده همــراه 
خواهنــد داشــت کــه در ایــن مناطــق نیــز 
کاهــش دمــا رخ خواهــد داد، دوشــنبه 
ســواحل  غــرب  در  بیشــتر  سه شــنبه  و 
ــنبه  ــه دارد، از دوش ــده ادام ــارش پراکن ب
بــه بعــد دوبــاره رونــد تدریجــی افزایــش 
رخ  مناطــق  ایــن  بــرای  دمــا  نســبی 

. هــد می د

در اولیـن گام از شـروع بـه کار 
باشـگاه  فوتبـال  فرهنگسـتان 
تعـداد  مـس کرمـان،  صنعـت 
شهرسـتان   5 از  مربـی   ۲0
کرمـان، راور، جیرفـت، کهنـوج و نرماشـیر 
مدیـر  سـتاری،  رضـا  دیدنـد.  آمـوزش 
فرهنگسـتان فوتبـال باشـگاه صنعـت مس 
بـا خبرنـگار گـروه  و گـو  کرمـان در گفـت 
اسـتان هـای باشـگاه خبرنـگاران جـوان از 
کرمـان، توسـعه فوتبـال پایـه را مهمتریـن 
و  دانسـت  پایـدار  قهرمانـی  بـرای  رکـن 
باشـگاه  مدیریـت  راسـتا  ایـن  در  گفـت: 
صنعـت مـس کرمـان بـا همـکاری هیئـت 
فوتبـال ایـن اسـتان بـرای رسـیدن بـه این 
هـدف و بـه منظـور ارتقـاء و توسـعه فوتبال 
توسـعه  طـرح  اجـرای  بـه  شـروع  پایـه 

ایـن  افـزود:  اسـت.او  پایـه کـرده  فوتبـال 
کار در قالـب طـرح فرهنگسـتان فوتبـال با 
هـدف راه انـدازی پایـگاه اسـتعدادیابی در 
اول در چهـار شهرسـتان جیرفـت،  مرحلـه 
کهنـوج، راور و نرماشـیر اجـرا خواهـد شـد 
و پـس از آن در اکثـر شهرسـتان هایی کـه 
سـابقه ی مناسـبی در فوتبال دارنـد، انجام 
می شود.سـتاری تصریـح کـرد: ایـن طـرح 
در رده هـای سـنی 11، 1۲ و 13 سـال آغـاز 
شـده و پـس از آن در رده هـای 8، 9 و 10 
سـال نیـز ادامـه پیـدا می کنـد.او هـدف از 
اجـرای ایـن طـرح را شناسـایی، پـرورش 
اسـتعداد های نـاب و بومـی گرایی دانسـت 
مراحـل  نخسـت  گام  داشـت:  بیـان  و 
باشـگاه  فوتبـال  فرهنگسـتان  اجرایـی 

انجـام شـد. صنعـت مـس کرمـان 

معـاون اجتماعـی فرمانـده انتظامـی اسـتان 
کرمـان بیـان کـرد: بیـش از 90 درصـد جرائـم 
خشـن در جنوب و شـرق اسـتان به دلیل این 
اسـت کـه فـرد کنتـرل خشـم و مهـارت های 
ارتباطـی را نمـی داند و در زمینه سـالمت روان 
کار نشـده اسـت کـه ایـن موضـوع بـه صورت 
مسـتقیم متوجه دستگاه های مسـئول است.

بـه گزارش ایسـنا، سرهنگ"احمدیوسـفی" در 
بازدیـد از خبرگـزاری ایسـنا با بیـان اینکه نظم 
و امنیـت محصول بین بخشـی اسـت و همه 
سـازمان هـا، نهادهـا، بخـش هـای مختلـف، 
آحـاد مـردم و حـوزه هـای فرهنگـی و رسـانه 
ای در آن سـهم و نقـش دارنـد افـزود: نظـم 
و امنیـت متغّیـری اسـت که هر متغیـر دیگر 
بـرآن اثرگـذار و البتـه از آن تاثیرپذیـر اسـت 
و نقـش رسـانه و اهـل قلـم نقـش بسـیار 
تاثیرگـذاری در حفـظ و ارتقـاء نظـم و امنیـت 
و حتـی در تولیـد نظـم و امنیت اسـت.معاون 
اجتماعـی فرماندهـی انتظامی اسـتان کرمان 
گفـت: امـروز رویکـرد پلیـس جامعـه محور و 
دانـش بنیـان اسـت و امیدواریم بـا همکاری 
رسـانه بتوانیم تقویت شـده و مشـکالت مردم 

را حـل کنیم. .
معـاون اجتماعـی فرمانـده انتظامـی اسـتان 
کرمـان بـا مطـرح کـردن ایـن سـئوال کـه آیا 
برداشـت و ارزش های نسـل امروز متناسـب 
بومـی  و  دینـی  رویکردهـای  و  نگـرش  بـا 
ماسـت؟ گفـت: برداشـت هـای کنونـی براثـر 
هجمـه سـنگین فکـری پیـام رسـان هـای 

اجتماعـی متفـاوت و حضـور سـازمان هـای 
فرهنگـی در ایـن فضـا، بسـیار کمرنگ اسـت 
و بـا ایـن وضعیـت جوانان دچار سـه وضعیت 
شـده کـه یـا برایشـان سـئوال ایجـاد شـده و 
کسـی پاسخ نمی دهد، یا تشـکیک کرده و یا 
از ایـن نگـرش ها عبور می کند که با برداشـت 

و نگـرش دینـی و ملـی او متضـاد اسـت.
معـاون اجتماعـی فرمانـده انتظامـی اسـتان 
کرمـان در بخـش دیگـری از سـخنانش بیان 
کـرد: بیـش از 90 درصـد جرائـم خشـن در 
جنوب و شـرق اسـتان به دلیل این اسـت که 
فـرد کنتـرل خشـم و مهـارت هـای ارتباطی را 
نمـی دانـد و در زمینه سـالمت روان کار نشـده 
اسـت.این مقـام انتظامی با تاکیـد بر اینکه در 
حوزه سـالمت روان در جنوب و شـرق اسـتان 
واقعـا مشـکل داریـم و سـالمت روان در ایـن 
مناطـق تعطیـل اسـت، بیـان کـرد: بـا وجـود 
فضـای مجازی، جوان امروز بین مسـائل این 
فضـا و سـنت های گذشـته گیر کـرده و تضاد 
ایجـاد شـده و مشـکل ایجـاد مـی کننـد کـه 
حـوزه سـالمت روان مـی تواند کمک شـایانی 
بـه حـل این مشـکل کند.یوسـفی اظهـار کرد: 
مـردم جنـوب و شـرق اسـتان کرمـان بسـیار 
مردم شـریف، نجیب و آموزش پذیر هسـتند. 
امـا کـم کاری در ایـن زمینـه داریـم کـه بـه 
سـازمان هـای متولـی برمی گـردد و از رسـانه 
هـا مـی خواهیـم بـه ایـن حـوزه بپردازند.این 
خبـر باعـث نگرانـی جنوبی هـا شـد و پـس از 
چندساعت از انتشـار این خبر ایسنافرماندهی 

انتظامی اسـتان اقدام به انتشـار جوابیه ای در 
رسـانه ها کـرد کـه بـه این شـرح اسـت:

جوابیه معاونـت اجتماعی فرماندهی انتظامی 
استان کرمان

با اهداء سالم و احترام
پیـرو درج خبـری در خبرگزاری ایسـنا به نقل 
از معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی اسـتان 
تحت عنوان " سـالمت روان در مناطق جنوبی 
و شـرق استان تعطیل اسـت! " ذکر موارد ذیل 
ضـروری سـت:معاون اجتماعـی فرماندهـی 
خبرگـزاری  از  بازدیـد  در  اسـتان  انتظامـی 
ایسـنا منطقـه کویـر و در نشسـتی صمیمـی 
بـا سـردبیر و سـایر عوامـل ایـن خبرگـزاری، 
مطالبـی در زمینـه مسـائل اجتماعی اسـتان 
بیـان داشـتند و بـا تاکیـد بـر نقش اساسـی 
سـالمت روان در پیشـگیری از آسـیب هـای 
اجتماعـی و کاهـش جرائـم، امنیـت را یـک 
محصـول جمعـی حاصـل همـکاری مـردم 

و همـه دسـتگاههای اجرایـی دانسـتند و از 
کـم کاری و عـدم توجـه دسـتگاههای متولی 
حوزه سـالمت روان در جنوب و شـرق استان 
گالیـه کردنـد. وی بـا بیـان اینکـه بیـش از 
90 درصـد جرائـم خشـن در جنـوب و شـرق 
اسـتان بـه دلیـل ایـن اسـت کـه فـرد کنترل 
خشـم و مهـارت هـای ارتباطـی را نمـی دانـد 
و در زمینـه سـالمت روان کار نشـده اسـت، 
بـه طـور مسـتقیم ایـن کـم کاری و تعطیـل 
بـودن سـالمت روان را متوجـه دسـتگاههای 
مسـئول دانسـتند و تاکید کردند مردم جنوب 
و شـرق اسـتان کرمان بسیار شـریف، نجیب 
و آمـوزش پذیـر هسـتند. اما کم کارکـردی در 
ایـن زمینه داریـم که به سـازمان های متولی 
برمـی گـردد. بنابرایـن بـا عنایـت بـه مطالب 
بـاال، منظور وی از تعطیل بودن سـالمت روان 
دقیقـا متوجـه دسـتگاههای مربوطه اسـت و 

هیـج برداشـت دیگری نـدارد.

بـا اعـالم ایـن خبـر که قـرار اسـت درآمـد حاصل 
اختصـاص  معلـوالن  بـه  حذفـی  یارانه هـای  از 
هزینه کـرد  چگونگـی  دربـاره  یابـد، گمانه زنی هـا 
ایـن منابـع آغـاز شـده اسـت. احتمـال مـی رود 
بـا اختصـاص درآمد هـای ناشـی از قطـع یارانـه 
پردرآمد هـا بـه معلوالن میـزان مسـتمری ماهانه 
ایـن گـروه افزایـش یابد. شعارسـال : »شـهروند 
گرامـی یارانـه خانـوار شـما از شـهریور مـاه حذف 
شـده است. در صورت درخواسـت رسیدگی، با در 
دسـت داشـتن کارت شناسـایی معتبر و ارائه این 
پیامـک بـه نزدیک ترین دفتر پیشـخوان خدمات 
دولـت مراجعـه فرمایید.« ارسـال همیـن پیامک 
به برخی از سرپرسـتان خانوار در چند روز گذشـته 
کافـی بـود تـا بدانیـم داسـتان تـازه ای مرتبـط با 
طـرح هدفمنـدی یارانه ها و پرداخـت یارانه نقدی 
به شـهروندان آغاز شـده اسـت. پیش درآمد این 
ماجـرای جدیـد اظهارنظـر محمـد شـریعتمداری 
)وزیـر تعـاون، کار و رفـاه اجتماعـی( در روز هـای 

سوتفاهم  پیرامون  اظهار نظر 

معاون اجتماعی نیروی انتظامی
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ــروی کار(  ــه نی ــی ب ــر )متک ــت کارب ــک صنع ــگری ی گردش
اســت کــه نه تنهــا موجــب بهبــود قابل توجــه وضعیــت 
ــه توســعه  اشــتغال در مقاصــد گردشــگری می شــود، بلکــه ب
اماکــن  احیــای  و  مالــی  منابــع  حفــظ  زیرســاخت ها، 
ــث  ــد و باع ــز کمــک می کن ــد نی گردشــگری تاریخــی و جدی
می شــود مــردم جهــان درک بهتــری از یکدیگــر داشــته باشــند.

ــردم  ــه م ــن عام ــم در بی ــوز ه ــگری هن ــود، گردش بااین وج
ــه  ــه اقشــار مرف ــت لوکــس و محــدود ب ــک صنع ــوان ی به عن
ــن  ــه ای ــرد ک ــان ک ــوان کتم ــه نمی ت ــود. البت ــناخته می ش ش
برداشــت به ظاهــر منفــی، حداقــل در برخــی جوامــع بــا 
ــش  ــف در بخ ــت کالن ضعی ــت. مدیری ــق اس ــت منطب واقعی
گردشــگری می توانــد آثــار منفــی گاه جبران ناپذیــری در 
شــهرها، پارک هــای ملــی و بناهــای تاریخــی بــر جــای 
بگــذارد و همچنیــن زیرســاخت های محلــی، اقشــار بومــی و 
منابــع در اختیــار آنهــا را در معــرض تهدیــد جــدی قــرار دهــد.

 Sustainable( ــدار ــگری پای ــث گردش ــتا بح ــن راس در همی
ــورد توجــه  ــان دیگــری م Tourism( امــروز بیــش از هــر زم
ــی  ــازمان جهان ــت. س ــه اس ــرار گرفت ــی ق ــای بین الملل نهاده
گردشــگری کــه از نهادهــای وابســته بــه ســازمان ملــل متحــد 
اســت، گردشــگری پایــدار را این گونــه تعریــف می کنــد: 
ــرات اقتصــادی، اجتماعــی  ــال تأثی ــدار در قب »گردشــگری پای
و زیســت محیطی حــال و آینــده خــود کامــالً مســئولیت پذیر 
گردشــگری،  صنعــت  گردشــگران،  نیازهــای  و  اســت 
ــد«. ــرار می ده ــر ق ــان را مدنظ ــع میزب ــت و جوام محیط زیس

گردشــگری پایــدار می توانــد آثــار اقتصــادی، اجتماعــی، 

و  مثبــت  امنیتــی  حتــی  و  فرهنگــی  زیســت محیطی، 
ــن  ــذارد. در همی ــای بگ ــر ج ــع ب ــود در جوام ــداری از خ پای
ــدام  ــه ای اق ــار مقال ــا انتش ــی ب ــی به تازگ ــک جهان ــتا بان راس
بــه تشــریح اهمیــت گردشــگری پایــدار بــرای توســعه 
همه جانبــه کشــورها و مناطــق گردشــگرپذیر پرداختــه و 
۲0 دلیــل را بــرای اثبــات ایــن ادعــا ذکــر کــرده اســت:

گردشگری یک محرک مناسب برای رشد 
اقتصادی است

صنعــت 7.۶ تریلیــون دالری ســفر و گردشــگری، بزرگ تریــن 
صنعــت بخــش خدمــات در جهــان بــه شــمار مــی رود و 

بیــش از 10 درصــد از تولیــد ناخالــص جهــان را بــه خــود 
ــد  ــگری می توان ــت گردش ــد صنع ــت. رش ــاص داده اس اختص
تولیــد ناخالــص داخلــی کشــورهای گردشــگرپذیر را افزایــش 
دهــد و درآمــد مالیاتــی بیشــتر را نصیــب دولــت ایــن 

کشــورها کنــد. درآمدهــای ارزی حاصــل از گردشــگری حتــی 
می توانــد در ســایر بخش هــا نیــز ســرمایه گذاری شــود و 
ــود رشــد اقتصــادی منجــر شــود. ــه بهب ــز ب ــق نی ــن طری از ای

توسعه گردشگری بهبود 
زیرساخت ها را در پی دارد

صنعــت  توســعه  گردشــگرپذیر،  کشــورهای  اغلــب  در 
گردشــگری بــه بهبــود قابل توجــه زیرســاخت هایی ماننــد 
ــات  ــرژی، خدم ــانی، ان ــتم آب رس ــا، سیس ــا، راهه فرودگاه ه
ــت و ...  ــت، امنی ــراه، بهداش ــن هم ــبکه های تلف ــی، ش درمان
ــگران از  ــد گردش ــز مانن ــی نی ــردم بوم ــود و م ــر می ش منج
ــود  ــا  وج ــت ب ــد برد.جیرف ــود خواهن ــرفت ها س ــن پیش ای
اینکــه چندســالی اســت قدیمــی تریــن تمــدن دنیــا در 
ــگ  ــگری کمرن ــه گردش ــوز در زمین ــا هن ــده ام ــف ش آن کش
تبلیغــات  عــدم  را  دلیــل  کارشناســان  از  برخــی  اســت. 
می کننــد. عنــوان  مناســب  زیرســاخت های  نبــود  و 

هوشــنگ شــفیعی از ســرمایه گذاران حــوزه گردشــگری در 
ــراث  ــر می ــتین وزی ــد:» نخس ــت به»کاغذوطن«می گوی جیرف
فرهنگــی، گردشــگری و صنایــع دســتی کشــور چنــدروز قبل به 
کرمــان ســفر کــرد. ســفر  بــه روشــنی بــه منظــور اعتــراف بــه 
تشــخیص صحیــح مدیریــت کالن وزارتخانــه وشــخص آقــای 
مونســان بــر مشــکالت و  ضعــف ســازمان میــراث فرهنگــی، 
گردشــگری،  صنایع دســتی در ایــن اســتان بــود.« وی افــزود:» 
انتخــاب آقــای فعالی بــرای ســکانداری اداره کل میراث اســتان 
کرمــان بــا ســوابق کاری موفــق نشــان از عزم جــزم وزیر محترم 
در اصالحــات ســاختاری اســت. اولیــن ســفر جنــاب وزیــر  و 
ــته  ــت بایس ــت حمای ــتان در جه ــن اس ــه ای ــراه ب ــأت هم هی
ــت. ــته اس ــای گذش ــران خطاه ــته وجب ــر شایس ــن مدی  از ای

از  دیــدار  بــزودی  کــه  فرمودنــد  وعــده  وزیــر  جنــاب 
بایــد  دارنــد  نظــر  در  جداگانــه  ســفری  در  را  جیرفــت 
 منتظــر مانــد و مثبــت اندیشــید و زود قضــاوت نکــرد.

جنــوب  وکالی  و  مســووالن  متاســفانه  ســفر  ایــن  در 
نبــود. محســوس  مبارکشــان  وجــود  بودنــد   اگرهــم 

امــا جــادارد از نماینــده مــردم کرمان جنــاب آقــای پورابراهیمی  
کــه بــرای اولیــن بــار توفیــق دیداشارشــان دســت داد قدردانــی 
کنــم چــون کــه ایشــان بــا بزرگــواری از جایــگاه و روابطشــان 
ــه  ــارد صمیمان ــبرد کار دلف ــی و پیش ــه معرف ــک ب ــرای کم ب
تــالش کردنــد باشــد کــه اخــالق نیکــوی ایــن نماینــده محتــرم 
ــرار دهند.«ســفیعی  ــت سرمشــق ق ــه مل ــن ب ــه خادمی را هم

افزود:»کمبــود زیرســاخت ها در جیرفــت باعث شــده تا نتوانیم 
آنچنــان کــه بایــد در زمینــه جــذب گردشــگر موفــق باشــیم و 
ــه افــراد فعــال در زمینــه گردشــگری  اگــر آموزش هــای الزم ب
و حتــی مــردم داده شــود قطعــا خوشــبختانه پــس از ســال ها 
ــق  ــه موف ــن زمین ــم در ای ــی توانی ــاخت بزرگ ارینم ــد س کلی

باشــیم هــر چنــد زیرســاخت های دیگــری نیــز نیــاز اســت.«

مردم گردشگران داخلی را به عنوان یک سرمایه 
پذیرا باشند 

ســاالری رییــس میــراث فرهنگــی جیرفــت بــه »کاغذوطــن« 
ــوزه  ــن م ــاخت بزرگ تری ــد س ــبختانه کلی ــد: »خوش می گوی

رییس کارگروه گردشگری اتاق بازرگانی جیرفت: نبود شبکه های اینترنت، خطوط تلفن همراه، آموزش و ...دالیل اصلی رکود گردشگری در جیرفت هستند

 گردشگری جیرفت مهجور است

گردشـگری را در دنیـا ایـن روزهـا بـه عنـوان یک صنعت پولسـاز مهـم می شناسـند با اینکه چندسـالی 
اسـت بزرگتریـن و کهن تریـن تمـدن دنیـا در جیرفت کشـف شـد امـا این منطقـه به لحاظ گردشـگری 
رشـد چشـم گیری نداشـته اسـت.برخی از صاحب نظـران دلیـل این مسـاله را نبـود زیرسـاخت ها عنوان 
می کننـد امـا رییـس میراث فرهنگـی جیرفـت می گوید اینکه یـک منطقه به لحـاظ باسـتانی قدیمی تر 
باشـد دلیـل آن نیسـت به لحاظ گردشـگری هـم پربازدیدتریـن باشـد.رییس کارگروه گردشـگری اتاق 
بازرگانـی جنـوب ولـی می گویـد نبـود آمـوزش، تبلیغـات، خدمـات مخابراتـی و شـبکه های اینترنیتی 

مهم تریـن مشـکل منطقه هسـتند.

جیرفـت  فرهنگـی  میـراث  رییـس  سـاالری 
به»کاغذوطن«می گوید:»خوشبختانه کلید ساخت 
بزرگ تریـن مـوزه کشـور را در جیرفت زدیـم.«وی 
افـزود:» در فصـل تابسـتان که بیشـترین میزان 
سـفر انجام می شـود و در اکثر نقاط جنوب شـاهد 
گرمـای شـدید هـوا هسـتیم و این باعث شـده تا 
میـزان گردشـگران داخلی که به مناطق سـاردوییه 
و جبالبـارز سـفر می کنند زیـاد باشـد.« وی ادامه 
داد:»مـردم ایـن مسـاله را به عنوان یک سـرمایه 
بایـد تلقـی کننـد و بـا برخوردهای مناسـب باعث 
پررنگ تر شـدن آن شـوند. اگر منظور از زیرساخت 
هـم هتل،جاده،حمـل و نقـل و فرودگاه باشـد ما 

در اختیـار داریم.«

الهام پی پر
دبیر تحریریه/کاغذ  وطن

یل
هل

س: 
عک
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بحران کم آبی را جدی بگیریم

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

هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و 
سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی- آگهـی موضوع مـاده3 قانون و 
مـاده 13آئیـن نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی و سـاختمانهای 
فاقدسند رسـمی برابررای شـماره1398۶0319091001535-1398/0۶/14هیات 
اول موضـوع قانـون تعییـن تکلیف وضعیت ثبتـی اراضی و سـاختمانهای فاقد 
سـند رسـمی مسـتقردرواحد ثبتـی حـوزه ثبت ملک شـهر عنبـر آبـاد تصرفات 
مالکانـه بالمعـارض متقاضـی آقـای سـید کرامـت موسـوی خلیجـی فرزنـد 
سـید حیدربشـماره شناسـنامه ۲35با کد ملـی 3031044۲07صـادره ازجیرفت 
درششـدانگ یـک بـاب خانـه بـه مسـاحت 1788متـر مربـع پـالک - فرعـی 
از45- اصلـی مفروز و مجزی شـده از پـالک – فرعی از 45- اصلی قطعه یک 
واقـع دراراضـی خداآفرین عنبرابـاد بخش45کرمان خریداری از مالک رسـمی 
خانـم فرخنـده امیـری محرزگردیـده اسـت.لذا بـه منظـور اطالع عمـوم مراتب 
دردو نوبـت بـه فاصلـه 15روزآگهـی مـی شـود در صورتـی که اشـخاص نسـبت 
بـه صـدور سـند مالکیـت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند می تواننـد از تاریخ 
انتشـاراولین آگهـی بـه مدت دوماه اعتـراض خود را به این اداره تسـلیم و پس 
از اخـذ رسـید، ظـرف مدت یـک ماه از تاریخ تسـلیم اعتراض،دادخواسـت خود 
را بـه مراجـع قضایـی تقدیـم نماینـد . بدیهـی اسـت در صـورت انقضـای مدت 
مذکوروعـدم وصـول اعتـراض طبـق مقـررا ت سـند مالکیـت صادر خواهدشـد 
./م الـف:۲۲۶9-  تاریـخ انتشـار نوبـت اول:98/0۶/۲3 – تاریـخ انتشـارنوبت 

98/07/07: دوم 
مصیب حیدریان -  رئیس ثبت اسناد امالک 

آگهی مزایده مال غیر منقول )نوبت اول(
دایـره مزایـده اجـرای احکام حقوقی دادگسـتری کرمان در نظـر دارد در خصوص پرونده کالسـه 
970779 شـعبه چهـارم اجـرای احـکام حقوقـی کرمـان پـالک ثبتـی بـه شـماره 14۶1فرعی از 
۲0اصلـی بخـش شـش کرمـان متعلـق بـه آقـای علیرضـا رمضانی پـور با مشـخصات زیـر را از 

طریـق مزایـده بفروش برسـاند:
-1 آدرس ملک: کرمان - قائم آباد - بلوار ولیعصر-حدفاصل وليعصر 15 و 17- کدپستی 7۶171589۶۶

- ۲ مشخصات ثبتی ملک: پالک ثبتی به شماره 14۶1 فرعی از ۲0اصلی بخش شش کرمان
 -3 وضعیـت ملـک بدیـن شـرح اسـت: ملک شـامل یـک واحد تجاری بـه مسـاحت ۲3/۲9 متـر مربع از 
قطعـات تفکیکـی مجتمع مسـکونی نیروی انتظامی میباشـد کـه در قسـمت ورودی به مجتمع ومشـرف به 
خیابـان ولیعصـر حدفاصـل کوچه 15 ,17 میباشـد. کف و دیوارها سـرامیک نمای واحد تجاری سـفال و دارای 

درب کرکـره برقـی میباشـد. در ضمـن دارای امتیاز برق تک فاز وآب)مشـاعی( میباشـد. 
بـا توجـه بـه توضیحات فوق جمـع ارزش ریالی ملـک 1/00۲/500/000 ریال )یک میلیـارد و دومیلیون و پانصد 
هزار ریال( که توسـط کارشـناس رسـمی دادگسـتری ارزیابی گردیده اسـت. جلسـه مزایده در روز چهارشـنبه 
مـورخ 1398/07/17 راس سـاعت 9 صبـح در محـل اتـاق مزایده های دادگسـتری کرمان و بـا حضور نماینده 
محتـرم دادسـرا برگـزار مـی گـردد طالبین شـرکت در مزایده مـی توانند تا 5 روز قبـل از مزایـده از ملک مذکور 
بازدیـد و در صـورت تمایل به شـرکت در مزایده بایسـتی ده درصد قیمت کارشناسـی بمبلـغ 100/۲50/000 ریال 
با شناسـه واریز 94387010070501۲44 به حسـاب شماره۲171۲93951000سـپرده دادگسـتری نزد بانک ملی 
واریـز و بـه همـراه درخواسـت کتبی خود در پاکت در بسـته و تا قبل از سـاعت برگزاری مزایـده تحویل نمایند. 
بدیهـی اسـت شـخصی بـه عنـوان برنده مزایده شـناخته می شـود که قیمـت باالتـری داده باشـد. در صورت 
انصـراف برنـده مزایـده 10٪ مبلـغ پیشـنهادی به نفع دولت ضبـط خواهد شـد. در ضمن دایره اجـرا هیچ گونه 
مسـئولیتی در قبـال معامـالت معارض نخواهد داشـت برنده مزایده بایسـتی نسـبت بـه واریز مابـه التفاوت 

مبلـغ کارشناسـی تا مبلغ پیشـنهادی در روز مزایـده اقدام نمایند. 
دادورز برگزار کننده مزایدهای اجرای احکام حقوقی دادگستری کرمان- شیروانی  م الف:426

آگهی مزایده مال غیر منقول )نوبت اول(
دایـره مزایـده اجرای احکام حقوقی دادگسـتری کرمان در نظـر دارد در خصوص پرونده 
کالسـه 970779 شـعبه چهـارم اجـرای احـکام حقوقـی کرمان پـالک ثبتی به شـماره 
14۶۲فرعـی از ۲0اصلـی بخـش شـش کرمـان متعلـق به آقـای علیرضا رمضانـی پور با 

مشـخصات زیـر را از طریـق مزایده بفروش برسـاند:
-1 آدرس ملـک: کرمـان - قائـم آبـاد - بلـوار ولیعصر-حدفاصـل وليعصـر 15 و 17- کدپسـتی 

7۶171589۶۶
- ۲ مشخصات ثبتی ملک: پالک ثبتی به شماره 14۶۲ فرعی از ۲0اصلی بخش شش کرمان

 -3 وضعیـت ملـک بدیـن شـرح اسـت: ملک شـامل یـک واحد تجـاری بـه مسـاحت ۲3/۶1 متر 
مربع از قطعات تفکیکی مجتمع مسـکونی نیروی انتظامی میباشـد که در قسـمت ورودی به مجتمع 
ومشـرف بـه خیابـان ولیعصـر حدفاصل کوچـه 15 ,17 میباشـد. کف و دیوارها سـرامیک نمـای واحد 
تجـاری سـفال و دارای درب کرکـره برقی میباشـد. در ضمـن دارای امتیاز برق تک فاز وآب)مشـاعی( 

میباشد. 
بـا توجـه بـه توضیحات فـوق جمـع ارزش ریالی ششـدانگ ملـک بمبلـغ 1/003/4۲5/000 ریال )یک 
میلیارد و سـه میلیون و چهارصد و بیسـت و پنج هزار ریال( که توسـط کارشـناس رسـمی دادگستری 
ارزیابـی گردیـده اسـت. جلسـه مزایـده در روز چهارشـنبه مـورخ 1398/07/17 راس سـاعت 11 صبـح 
در محـل اتـاق مزایـده هـای دادگسـتری کرمـان و با حضـور نماینـده محترم دادسـرا برگزار مـی گردد 
طالبیـن شـرکت در مزایـده مـی توانند تـا 5 روز قبل از مزایـده از ملک مذکور بازدیـد و در صورت تمایل 
بـه شـرکت در مزایـده بایسـتی ده درصد قیمت کارشناسـی بمبلـغ 100/34۲/000 ریال با شناسـه واریز 
94387010070501۲05 بـه حسـاب شماره۲171۲93951000سـپرده دادگسـتری نزد بانـک ملی واریز و 
بـه همـراه درخواسـت کتبی خود در پاکت در بسـته و تا قبل از سـاعت برگـزاری مزایده تحویل نمایند. 
بدیهـی اسـت شـخصی بـه عنوان برنـده مزایده شـناخته می شـود که قیمت باالتـری داده باشـد. در 
صـورت انصـراف برنـده مزایـده 10٪ مبلغ پیشـنهادی به نفـع دولت ضبط خواهد شـد. در ضمـن دایره 
اجرا هیچ گونه مسـئولیتی در قبال معامالت معارض نخواهد داشـت برنده مزایده بایسـتی نسـبت به 

واریـز مابـه التفـاوت مبلغ کارشناسـی تا مبلغ پیشـنهادی در روز مزایده اقـدام نمایند. 
دادورز برگزار کننده مزایدهای اجرای احکام حقوقی دادگستری کرمان- شیروانی  م الف:42۷

حصر وراثت 
بـه خواسـته  نبـات خـرم  تقدیمـی خواهـان  دادخواسـت  در خصـوص  احترامـا 
حصروراثـت توضیـح داده شـادروان ذبیـح الـه سـاالری کلجـک فرزنـد رضـا بـه 
ش ش53۶0081۲۶0 در تاریـخ 1398/۲/1۶دررودبـار جنـوب فـوت نمـوده ووارث 

حیـن فـوق عبارتنـد از :
1-رضا ساالری کلجک فرزند امیر به ش ملی ۶0۶97۲17۲0و ت ت 13۲7/۶/4)پدر متوفی (

۲-نبات خرم فرزند دادی به ش ملی 31۶0759008وت ت 1348/۶/7)مادر متوفی (
3-اسـما خـرم فرزنـد اصغر به ش ملـی 3150۶۲7001و ت ت 1380/۶/15)همسـر دائمی (لذا مراتب 
یـک نوبـت در روزنامـه کثیـر االنتشـار محلـی آگهـی میشـود چنانچه کسـی اعتـراض دارد یـا وصیت 
نامـه ازمتوفـی نـزد اشـخاص باشـد یـک مـاه از نشـر آگهـی بـه دادگاه تقدیـم دارد واال گواهـی صادر 

خواهد شـد .
 رئیس شوراحل اختالف شماره دو – بهروزعربی – م الف :۷۱2

آگهی مزایده مال غیر منقول )نوبت اول(
دایـره مزایـده اجـرای احـکام حقوقـی دادگسـتری کرمـان در نظـر دارد در خصوص 
پرونـده کالسـه 980158 دایـره تقسـیط و نیابـت اجـرای احکام حقوقی کرمان سـه 
دانگ مشـاع از ششـدانگ عرصه و اعیان پالک شـماره 183 فرعی از 3989 اصلی 
بخـش دو کرمـان متعلـق بـه آقـای درویـش انجم شـعاع  با مشـخصات زیـر را از طریـق مزایده 

بفروش برسـاند:
-1 آدرس ملـک: کرمـان – ضلـع غربـی خیابـان میـرزا رضای کرمانی، نرسـیده به میـدان خواجو، 

پمـپ بنزیـن کـد پسـتی 7۶1۶897۶13، حدفاصـل میدان خواجـو و میدان علی ابـن ابیطالب
- ۲ مشـخصات ثبتـی ملـک: سـه دانگ مشـاع از ششـدانگ عرصه و اعیـان پالک شـماره 183 

فرعـی از 3989 اصلـی بخـش دو کرمان 
 -3 وضعیت ملک بدین شـرح اسـت: عرصه محل پمپ گاز و بنزین بمسـاحت 1803 متر مربع 
و سـاختمان هـای دفتـر و انبـار در طبقـه همکف در ضلـع غربی ملک بمسـاحت 148 متر مربع و 
سـاختمان دو طبقه محل مسـئول انبار و امور اداری بمسـاحت 1۶۶ متر مربع دارای حیاط سـازی، 
دیوارهـای اطـراف، محـل سـایه بان توزیـع بنزین، مخازن زیرزمینـی بنزین حق المتیـاز آب، برق، 
تلفـن و متفرقـه، توضیح اینکه ارزیابی فوق بجز تاسیسـات برقی و مکانیکی و تاسیسـات مربوط 

به جایگاه بنزین و گاز میباشـد.

بـا توجـه بـه توضیحـات فـوق جمـع ارزش ریالـی ششـدانگ ملـک 45/491/500/000  ریال 
کـه ارزش سـه دانـگ ملـک ۲۲/745/750/000 )بیسـت و دو میلیـارد و هفتصـد و چهـل 
و پنـج میلیـون و هفتصـد و پنجـاه هـزار ریـال( کـه توسـط کارشـناس رسـمی دادگسـتری 
ارزیابـی گردیـده اسـت. جلسـه مزایـده در روز یکشـنبه مـورخ 1398/07/۲1 راس سـاعت 
نماینـده محتـرم  بـا حضـور  اتـاق مزایـده هـای دادگسـتری کرمـان و  11 صبـح در محـل 
دادسـرا برگـزار مـی گـردد طالبیـن شـرکت در مزایـده مـی تواننـد تـا 5 روز قبـل از مزایـده 
از ملـک مذکـور بازدیـد و در صـورت تمایـل بـه شـرکت در مزایـده بایسـتی ده درصـد قیمـت 
کارشناسـی بمبلغ ۲/۲74/575/000  ریال با شناسـه واریز 9۶1۲10300۶9001۲۲4 به حسـاب 
شماره۲171۲93951000سـپرده دادگسـتری نـزد بانـک ملی واریز و به همراه درخواسـت کتبی 
خـود در پاکـت در بسـته و تـا قبـل از سـاعت برگـزاری مزایـده تحویـل نماینـد. بدیهی اسـت 
شـخصی بـه عنـوان برنـده مزایـده شـناخته مـی شـود کـه قیمـت باالتـری داده باشـد. در 
صـورت انصـراف برنـده مزایـده 10٪ مبلـغ پیشـنهادی بـه نفـع دولـت ضبـط خواهـد شـد. در 
ضمـن دایـره اجـرا هیـچ گونـه مسـئولیتی در قبـال معامـالت معـارض نخواهد داشـت برنده 
مزایـده بایسـتی نسـبت بـه واریـز مابه التفـاوت مبلغ کارشناسـی تا مبلـغ پیشـنهادی در روز 

مزایـده اقـدام نمایند. 
دادورز برگزار کننده مزایدهای اجرای احکام حقوقی دادگستری کرمان- شیروانی  م الف:433

آگهی مزایده مال غیر منقول )نوبت اول(
دایـره مزایـده اجـرای احـکام حقوقی دادگسـتری کرمـان در نظـر دارد در خصوص 
پرونـده کالسـه 970779 شـعبه چهـارم اجـرای احـکام حقوقی کرمان ششـدانگ 
پـالک ثبتـی بـه شـماره 1379 فرعـی از ۲0اصلـی بخـش شـش کرمـان متعلق به 

آقـای علیرضـا رمضانـی پـور با مشـخصات زیـر را از طریق مزایـده بفروش برسـاند:
-1 آدرس ملـک: کرمـان - قائـم آبـاد - بلـوار ولیعصر-حدفاصـل وليعصـر 15 - کدپسـتی 

7۶17111995۶
- ۲ مشخصات ثبتی ملک: پالک ثبتی به شماره 1379 فرعی از ۲0اصلی بخش شش کرمان

 -3 وضعیـت ملـک بدیـن شـرح اسـت: ملک مـورد معرفی محصـور دارای  عرصه به مسـاحت 
71/85 متـر مربـع از سـمت شـمال بطـول ۲/54 متـر بـه کوچه، از سـمت شـرق بطـول ۲5/80 
متـر بـه یـک چینـه گلی، از سـمت جنوب بطـول 3/05 متر به ملـک مجاور از سـمت غرب بطول 

۲۶/۲۲ متـر بـه ملـک مجاور محدود اسـت.
بـا توجـه بـه توضیحـات فـوق جمـع ارزش ریالـی ششـدانگ ملـک بمبلـغ 50۲/950/000 ریـال 
)پانصـد و دو میلیـون و نهصـد و پنجـاه هـزار ریـال( کـه توسـط کارشـناس رسـمی دادگسـتری 
ارزیابی گردیده اسـت. جلسـه مزایده در روز چهارشـنبه مورخ 1398/07/17 راس سـاعت 10 صبح 
در محـل اتـاق مزایده های دادگسـتری کرمـان و با حضور نماینده محترم دادسـرا برگزار می گردد 
طالبیـن شـرکت در مزایـده مـی توانند تـا 5 روز قبـل از مزایده از ملـک مذکور بازدیـد و در صورت 
تمایـل بـه شـرکت در مزایـده بایسـتی ده درصـد قیمـت کارشناسـی بمبلـغ 50/۲95/000  ریال با 
شناسـه واریز 94387010070501۲8۲ به حسـاب شماره۲171۲93951000سـپرده دادگسـتری نزد 
بانک ملی واریز و به همراه درخواسـت کتبی خود در پاکت در بسـته و تا قبل از سـاعت برگزاری 
مزایـده تحویـل نماینـد. بدیهـی اسـت شـخصی بـه عنـوان برنـده مزایده شـناخته می شـود که 
قیمـت باالتـری داده باشـد. در صـورت انصـراف برنده مزایده 10٪ مبلغ پیشـنهادی بـه نفع دولت 
ضبـط خواهـد شـد. در ضمن دایره اجرا هیچ گونه مسـئولیتی در قبال معامـالت معارض نخواهد 
داشـت برنده مزایده بایسـتی نسـبت به واریز مابه التفاوت مبلغ کارشناسـی تا مبلغ پیشـنهادی 

در روز مزایـده اقـدام نمایند. 
دادورز برگزار کننده مزایدهای اجرای احکام حقوقی دادگستری کرمان- شیروانی  م الف:42۸

آگهی مزایده مال غیر منقول )نوبت اول(
احترامـا در خصـوص دادخواسـت تقدیمـی خواهـان معصومه رسـتمی بیـژن آباد 
بـه خواسـته حصروراثـت توضیـح داده شـادروان قـادر رسـتمی فرزنـد حسـین به 
ش ش53۶0131391 در تاریـخ 1398/4/9درعبـاس آبـاد فوت نمـوده ووارث حین 

فوق عبارتنـد از :
ت  ت  53۶9380007و  ملـی  ش  بـه  ابراهیـم  فرزنـد  ابـاد  بیـژن  رسـتمی  1-معصومـه 

) متوفـی  1345/7/۲)مـادر 
۲-زینب جاللی فرزند محمد به ش ملی ۶980030337و ت ت 138۲/۶/17)همسر متوفی (

لـذا مراتـب یـک نوبـت در روزنامـه کثیـر االنتشـار محلـی آگهی میشـود چنانچه کسـی اعتراض 
دارد یـا وصیـت نامـه ازمتوفـی نزد اشـخاص باشـد یـک ماه از نشـر آگهی بـه دادگاه تقدیـم دارد 

واال گواهـی صـادر خواهد شـد .
رئیس شوراحل اختالف شماره دو – بهروز عربی – م الف :۷۱۱

ات
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روزنامه های دیروز

2۰ مربی از 5 شهرستان کرمان 
در فرهنگستان فوتبال مس 

علت اعتراض پزشکان 
به قانون مالیاتی

تکذیب انسداد حساب های 
باالی یک میلیارد

ایـن  افـزود:  اسـت.او  پایـه کـرده  فوتبـال 
کار در قالـب طـرح فرهنگسـتان فوتبـال با 
هـدف راه انـدازی پایـگاه اسـتعدادیابی در 
اول در چهـار شهرسـتان جیرفـت،  مرحلـه 
کهنـوج، راور و نرماشـیر اجـرا خواهـد شـد 
و پـس از آن در اکثـر شهرسـتان هایی کـه 
سـابقه ی مناسـبی در فوتبال دارنـد، انجام 
می شود.سـتاری تصریـح کـرد: ایـن طـرح 
در رده هـای سـنی 11، 1۲ و 13 سـال آغـاز 
شـده و پـس از آن در رده هـای 8، 9 و 10 
سـال نیـز ادامـه پیـدا می کنـد.او هـدف از 
اجـرای ایـن طـرح را شناسـایی، پـرورش 
اسـتعداد های نـاب و بومـی گرایی دانسـت 
مراحـل  نخسـت  گام  داشـت:  بیـان  و 
باشـگاه  فوتبـال  فرهنگسـتان  اجرایـی 

انجـام شـد. صنعـت مـس کرمـان 

نظــام  ســازمان  کل  رییــس 
پزشــکی، بــا عنــوان ایــن مطلب 
پرداخــت  بــا  پزشــکان  کــه 
عادالنــه مالیــات هیــچ مشــکلی 
اعتــراض  علــت  خصــوص  در  ندارنــد، 
جامعــه پزشــکی بــه تصمیــم ســازمان امــور 
ــزاری  ــه داد. خبرگ ــی ارائ ــی، توضیحات مالیات
ــکی،  ــام پزش ــازمان نظ ــس کل س ــر: رئی مه
ــا  ــکان ب ــه پزش ــب ک ــن مطل ــوان ای ــا عن ب
ــکلی  ــچ مش ــات هی ــه مالی ــت عادالن پرداخ
ندارنــد، در خصــوص علــت اعتــراض جامعــه 
پزشــکی بــه تصمیــم ســازمان امــور مالیاتــی، 
توضیحاتــی ارائــه داد.محمدرضــا ظفرقنــدی، 
بــه جلســه مشــترک ســازمان نظــام پزشــکی 
ــی پیرامــون مباحــث  و ســازمان امــور مالیات
اخیــر کــه موجــب اعتــراض جامعــه پزشــکی 

شــده اســت، اشــاره کــرد و گفــت: قــرار اســت 
در ایــن جلســات مشــترک، ایــن مســائل و 
مشــکالت رفــع و رجــوع شــود.وی بــا تاکیــد 
بــر اینکــه جامعــه پزشــکی بــا پرداخــت 
عادالنــه مالیــات هیچ مشــکلی نــدارد، افزود: 
آنچــه مــورد اعتــراض اســت، چــرا یــک قانون 
ــه  ــرای جامع ــز ب ــض آمی ــورت تبعی ــه ص ب
پزشــکی تدویــن شــده اســت. یعنــی بــه رغم 
ــون اســت، چــرا  اینکــه گفتــه مــی شــود قان
تبعیــض آمیــز اعمــال مــی شــود.ظفرقندی، 
در ارتبــاط بــا موضــوع اســتفاده از کارتخــوان 
و اتصــال آن بــه ســامانه امــور مالیاتــی، 
ــه االن بحــث ســازمان  ــزی ک گفــت: آن چی
امــور مالیاتــی اســت، کارتخــوان اتصــال بــه 
ســامانه مالیاتــی اســت کــه جامعــه پزشــکی 

ــدارد. ــا آن ن ــچ مشــکلی ب هی

فضـــای  در  شـــایعه ای 
شـــده  مطـــرح  مجـــازی 
مبنـــی بـــر اینکـــه قـــرار 
حســـاب های  اســـت 
بانکـــی بـــاالی یـــک میلیـــارد تومـــان 
ـــاب  ـــان حس ـــده و از صاحب ـــدود ش مس
ـــن  ـــن ای ـــع تامی ـــا منب ـــود ت ـــته ش خواس
پـــول را مشـــخص کننـــد. براســـاس 
ــر  ــای اخیـ ــه در روزهـ ــا کـ ــن ادعـ ایـ
شـــدن  مســـدود  شـــده،  مطـــرح 
هـــدف  بـــا  افـــراد  ایـــن  حســـاب 
مقابلـــه بـــا پولشـــویی و جلوگیـــری از 
مشـــکوک  پول هـــای  نقل وانتقـــال 
امیـــری  میثـــم  می شـــود.  انجـــام 
رئیـــس مرکـــز اطالعـــات مالـــی وزارت 
ـــب  ـــا تکذی ـــی ب ـــادی و دارای ـــور اقتص ام

ـــنامه ای  ـــچ بخش ـــت: هی ـــا، گف ـــن ادع ای
دربـــاره مســـدود کـــردن حســـاب های 
بانکـــی بـــاالی یـــک میلیـــارد تومـــان 
ـــالم  ـــا اع ـــه بانک ه ـــته و ب ـــود نداش وج

ــت.  ــده اسـ نشـ
ــور  ــی وزارت امـ ــات مالـ ــز اطالعـ مرکـ
ـــی  ـــه بررس ـــی در زمین ـــادی و دارای اقتص
ــه  ــکوک بـ ــات مشـ ــالت و عملیـ معامـ
ـــم،  ـــی تروریس ـــن مال ـــویی و تامی پولش
ـــوال  ـــال ام ـــوه انتق ـــان وج ـــی جری ردیاب
و بررســـی و ارزیابـــی نحـــوه تحصیـــل 
و مشـــروعیت دارایی هـــا و عملیـــات 
ــای  ــخاص در گزارش هـ ــکوک اشـ مشـ
ـــیدگی  ـــرای رس ـــا ب ـــال آنه ـــه و ارس واصل
ــده  ــر عهـ ــالح را بـ ــع ذی صـ ــه مراجـ بـ

دارد.

روزنامه پیام ما
خبر داده که فقط بیست درصد از پسماندهای کشور بازیافت می شوند.

روزنامه ایران
دستاوردهای سفر رییس جمهوری به مجمع عمومی سازمان ملل را بررسی 

کرد.

بـا اعـالم ایـن خبـر که قـرار اسـت درآمـد حاصل 
اختصـاص  معلـوالن  بـه  حذفـی  یارانه هـای  از 
هزینه کـرد  چگونگـی  دربـاره  یابـد، گمانه زنی هـا 
ایـن منابـع آغـاز شـده اسـت. احتمـال مـی رود 
بـا اختصـاص درآمد هـای ناشـی از قطـع یارانـه 
پردرآمد هـا بـه معلوالن میـزان مسـتمری ماهانه 
ایـن گـروه افزایـش یابد. شعارسـال : »شـهروند 
گرامـی یارانـه خانـوار شـما از شـهریور مـاه حذف 
شـده است. در صورت درخواسـت رسیدگی، با در 
دسـت داشـتن کارت شناسـایی معتبر و ارائه این 
پیامـک بـه نزدیک ترین دفتر پیشـخوان خدمات 
دولـت مراجعـه فرمایید.« ارسـال همیـن پیامک 
به برخی از سرپرسـتان خانوار در چند روز گذشـته 
کافـی بـود تـا بدانیـم داسـتان تـازه ای مرتبـط با 
طـرح هدفمنـدی یارانه ها و پرداخـت یارانه نقدی 
به شـهروندان آغاز شـده اسـت. پیش درآمد این 
ماجـرای جدیـد اظهارنظـر محمـد شـریعتمداری 
)وزیـر تعـاون، کار و رفـاه اجتماعـی( در روز هـای 

پایانـی تابسـتان بـود کـه اعالم کـرد باالخـره قرار 
اسـت یارانـه سـه دهـک بـاالی درآمـدی جامعه 
حـذف شـود و اگـر بخواهیـم کمی عقب تـر برویم 
بایـد بـه مصوبـه مجلـس و ملـزم کـردن دولـت 
بـه قطـع یارانـه پردرآمد هـا بپردازیـم. در شـش 
سـال اخیـر بار هـا بحـث قطـع یارانـه پردرآمد هـا 
مطـرح شـده، امـا می توان عنـوان کرد کـه همواره 
طرح هـای اجـرا شـده برای حـذف ایـن دهک ها 
شکسـت خورده انـد. ایـن بار امـا به نظر می رسـد 
جـدی  پردرآمد هـا  یارانـه  قطـع  در  مسـئوالن 
هسـتند؛ چراکـه اگـر قرار باشـد یارانـه دهک های 
بـاالی درآمـدی قطـع شـود، بایـد انتظـار داشـته 
باشـیم 10 تـا ۲0 میلیـون ایرانـی غیرنیازمنـد از 
دریافـت یارانـه محـروم شـوند؛ اتفاقـی کـه اگـر 
بیفتـد عایدی زیادی برای دولت دارد و سـرانجام 
دسـت  بـه  یارانـه  داشـت کـه  انتظـار  می تـوان 
نیازمنـدان واقعـی آن برسـد و هـدف آن؛ یعنـی 
کمـک به اقشـار ضعیف جامعه و کاهـش فاصله 

طبقاتـی تحقـق یابـد. اما به واقـع درآمد حاصل 
از قطـع یارانه هـا کجـا خـرج می شـود؟ درآمـد 
قطـع یارانه هـا بـه معلـوالن می رسـد اول مهـر 
خبـری خوشـحال کننده بـرای معلوالن منتشـر 
شـد. رسـانه ها بـه نقـل از وزیـر تعـاون، کار و 
رفـاه اجتماعـی از موافقـت معـاون اول رئیـس 
یارانه هـای  اختصـاص  بـر  مبنـی  جمهـوری 
حذفـی بـه جامعـه معلـوالن کشـور خبـر دادند. 
ایـن  در  توئیتـی  انتشـار  بـا  بعـد  سـاعتی  او 
بـاره نوشـت: عالی تریـن جلسـه نظارتـی بـرای 
رسـیدگی بـه عملکـرد مجریـان  قانـون جامـع 
حمایـت از حقـوق معلـوالن بـه ریاسـت معاون 
اختصـاص  شـد.  برگـزار  جمهـور  رئیـس  اول 
منابـع حاصـل از حـذف هـر مقـدار  یارانـه افـراد 
متمکـن بـه اجـرای قانـون حمایـت از حقـوق 
 معلـوالن خبـر مهـم و خـوب این جلسـه بود که 

بـه دسـتور دکتـر جهانگیـری ابالغ شـد.
در سـال های اخیـر هـر بـار کـه بحـث هدفمندی 
یارانه هـا مطرح شـده کارشناسـان در ایـن باره نیز 
حـرف زده انـد کـه درآمـد حاصـل از ایـن کار بایـد 
چگونـه و در کجـا خـرج شـود. اسـتفاده از تعبیر 
کلـی اقشـار ضعیـف بـه عنـوان افـراد مسـتحق 
دریافـت یارانـه نقدی کفایـت نمی کنـد و اگر قرار 
باشـد طرح به جایی برسـد و درسـت اجرا شـود، 
الزم اسـت دقیقـا ایـن اقشـار ضعیف شناسـایی 
و معرفـی شـوند. افـرادی کـه همیـن حـاال تحت 
سـازمان  جملـه  از  حمایتـی  نهاد هـای  پوشـش 
بهزیسـتی و کمیتـه امـداد هسـتند، قطعـا جـزء 
کم درآمد هـا و اقشـار ضعیـف هسـتند. بایـد دید 

اختصـاص منابـع حاصـل از یارانه هـای حذفی در 
چه سـطحی به این اقشـار می رسـد و قرار اسـت 
کجـا و چگونـه هزینه شـود. جزئیـات اختصاص 
معینـی  سـهیل  معلـوالن  بـه  حذفـی  یارانـه 
می گویـد:  ایلنـا  بـه  بـاور(  انجمـن  )مدیرعامـل 
پیشـنهاد اختصـاص درآمد حاصـل از حذف یارانه 
دهک هـای بـاالی درآمـدی بـه معلـوالن از جانب 
خـود مـا در جلسـه کمیته نظارت بر اجـرای قانون 
حمایـت از حقـوق معلـوالن مطـرح شـد و مـورد 
و  اجتماعـی  رفـاه  و  تعـاون، کار  وزیـر  موافقـت 
معـاون اول رئیـس جمهور قرار گرفـت. البته باید 
عنـوان کرد کـه این پیشـنهاد جدید هم نیسـت و 
قبـال نیـز آن را مطـرح کـرده بودیم، اما در جلسـه 
مذکـور و بـا توجـه بـه شـرایط پیـش آمـده ایـن 
پیشـنهاد بـار دیگر مطرح شـد. او ادامـه می دهد: 
بـوده  مطـرح  یارانه هـا  هدایـت  بحـث  همـواره 
اسـت. واقعیـت ایـن اسـت کـه دولـت از منابـع 
عمومـی پـول کالنـی را در قالـب یارانـه پرداخـت 
اجتماعـی  رفـاه  نظام هـای  در  عمومـا  می کنـد. 
یارانـه بـه گروه هـای خاصـی پرداخـت می شـود. 
کمتـر دولتـی را در جهـان داریـم که یارانـه ای را به 
عمـوم افـراد پرداخت کند، اما در کشـور ما این کار 
صـورت گرفتـه اسـت. بـه گفتـه این فعـال حقوق 
معلوالن؛ وقتی قرار شـد یارانه ها سـمت و سـویی 
گرفتـه و هدفمند شـوند و منطبق با فلسـفه  یارانه 
پرداخـت شـوند و بـه ویـژه زمانـی کـه اعالم شـد 
منابـع دولـت برای پرداخـت یارانه کم اسـت، این 
بحـث پیـش آمـد کـه چـه گروه هایـی در اولویت 
دریافـت یارانـه هسـتند و چـه گروه هایی اساسـا 

بیـان  بـا  معینـی  دریافـت کننـد؟  یارانـه  نبایـد 
اینکـه پـس از تصویـب قانـون حمایـت از حقوق 
معلـوالن در اسـفند 9۶ و ابـالغ آن در اردیبهشـت 
97 ایـن بحـث پیـش آمـد کـه ایـن قانـون قرار 
اسـت تحولـی بـزرگ در زندگـی معلـوالن ایجـاد 
کنـد، توضیـح می دهـد: بالفاصله مطرح شـد که 
منابـع بودجـه ایـن قانـون بایـد تعیین شـود. بر 
اسـاس بـرآورد سـازمان بهزیسـتی اجـرای ایـن 
اسـت.  تومـان  میلیـارد   1۲500 نیازمنـد  قانـون 
بحـران  وارد  کشـور  بـرآورد  ایـن  بـا  همزمـان 
تحریم هـا شـد و کمبـود منابـع پیـش آمـد. در 
سـال 97 کـه عمـال بودجـه ای بـرای اجـرای این 
قانـون پیش بینـی نشـد. در سـال 98 سـازمان 
برنامـه و بودجـه 1100 میلیارد تومـان بودجه برای 
اجـرای ایـن قانـون جـدای از بودجـه سـازمان 
بهزیسـتی در نظـر گرفـت امـا تـا ایـن لحظـه که 
بیشـتر از شـش مـاه از سـال گذشـته یـک ریال 
از ایـن بودجـه هـم تامین نشـده اسـت. او ادامه 
می دهـد: در جلسـه کمیتـه نظـارت بـر اجـرای 
قانـون حمایـت از حقـوق معلـوالن ایـن بحـث 
پیـش آمـد کـه اگـر قانونـی ولـو بسـیار خـوب و 
پیشـرو فقـط روی کاغـذ بماند و بودجـه ای برای 
اجـرای آن نباشـد چـه فایـده دارد؟ و ایـن بـار 
بحـث تامیـن بودجـه اجـرای قانـون حمایـت از 
معلـوالن مطـرح شـد. همزمانـی ایـن بحـث بـا 
قطـع یارانـه ۲00 هزار خانـوار متمـول جامعه این 
طـرح را بـه ذهـن مـا بـه عنـوان مدافـع حقـوق 
معلـوالن آورد کـه درآمـد ناشـی از قطـع یارانه ها 

بایـد بـه حـوزه معلـوالن اختصـاص یابد.

مضحک است کسی که چهار پرادو دارد 
یارانه هم دریافت کند 

سراسری

سراسری

باشــیم هــر چنــد زیرســاخت های دیگــری نیــز نیــاز اســت.«

مردم گردشگران داخلی را به عنوان یک سرمایه 
پذیرا باشند 

ســاالری رییــس میــراث فرهنگــی جیرفــت بــه »کاغذوطــن« 
ــوزه  ــن م ــاخت بزرگ تری ــد س ــبختانه کلی ــد: »خوش می گوی

کشــور را در جیرفــت زدیــم.«وی افــزود:» در فصــل تابســتان 
کــه بیشــترین میــزان ســفر انجــام می شــود و در اکثــر نقــاط 
ــث  ــن باع ــتیم و ای ــوا هس ــدید ه ــای ش ــاهد گرم ــوب ش جن
شــده تــا میــزان گردشــگران داخلــی کــه بــه مناطــق ســاردوییه 
و جبالبــارز ســفر می کننــد زیــاد باشــد.«وی ادامــه داد:»مــردم 

ایــن مســاله را بــه عنــوان یــک ســرمایه بایــد تلقــی کننــد و بــا 
برخوردهــای مناســب باعــث پررنــگ تــر شــدن آن شــوند. اگــر 
منظــور از زیرســاخت هــم هتل،جاده،حمــل و نقــل و فــرودگاه 
باشــد  مــا در اختیــار داریم.اگــر ســایتی از نظــر باســتانی قــوی 
ــوی  ــه لحــاظ ق ــه ب ــی نیســت ک ــن معن ــه ای ــا ب باشــد لزوم

بــودن گردشــگری آن نیســت و بایــد بــه ان دقــت شــود. یــک 
تمــدن باســتانی هــم خوزســتان دارد»چغازنبلیل«یــک تمــدن 
ــاز  ــا ب ــوخته« ام ــهر س ــتان دارد»ش ــتان و بلوچس ــم سیس ه
مــوزه گنجعلیخــان کرمــان کــه مجســمه هایی صدســاله را در 
خــود جــای داده میــزان بازدیــدش صدبرابــر ایــن ســایت های 
ــد.« ــل ش ــاوت قائ ــد تف ــا بای ــن این ه ــت و بی ــتانی اس باس

بحث ارتباطات،خدمات مخابراتی و شبکه های 
اینترنت مهم ترین مشکل روستاهای هدف 

گردشگری جنوب است
ــان  ــوب کرم ــی جن ــاق بازرگان ــروه گردشــگری ات ــس کارگ ریی
به»کاغذوطن«گفت:»برنامــه ای را از ســال 9۶ بــا اداره کل 
ــکاری را  ــه هم ــم و صورتجلس ــروع کردی ــی ش ــراث فرهنگ می
داشــتیم و یــک ســری کارهــای تبلیغاتــی و برنامه هایــی 
ــرا  ــه اج ــم ک ــی کردی ــتان طراح ــراث اس ــرای می ــر را ب دیگ
ــعه  ــا توس ــن برنامه ه ــی از ای ــاری پور افزود:»برخ کردند.«افش
ــع  ــای صنای ــرمایه گذاری، آموزش ه ــعه س ــردی و توس ــوم گ ب
دســتی و ...بــوده و مجــری کار میــراث فرهنگــی بــوده و 
تســهیل گری ها را اتــاق بازرگانــی انجــام داده اســت. در حــوزه 
تبلغیــات، نمایشــگاه و جشــنواره اتــاق کمک هــای را بــه ایــن 
ــا همــکاری  نهــاد کــرده اســت.«وی ادامــه داد:»15روســتا را ب
میــراث فرهنگــی بــه عنــوان هــدف گردشــگری مــورد مطالعــه 
قــرار دادیــم و گــزاش تصویــری  کاملــی به میــراث اســتان ارائه 
کردیــم و مهم تریــن مشــکلی کــه ایــن مناطــق دارنــد بحــث 
ارتباطات،خدمــات مخابراتــی و شــبکه های اینترنــت اســت کــه 
بتواننــد بــا تورهــای آنالیــن ارتبــاط بگیرنــد و یــا تبلیغــات کنند.

در بحــث آمــوزش نیــز مشــکالت زیــادی وجــود دارد و اکنــون 
ــود  ــگری وج ــع گردش ــدادی مجتم ــو تع ــد بوم گردی 37 واح
ــتند و  ــوز هس ــد مج ــال اخ ــز در ح ــر نی ــد دیگ دارد و 30 واح
ایــن هــا نیــاز بــه آمــوزش نحــوه اســتقبال، نحــوه پوشــش، 
اســتفاده از ظرفیت هــای بومــی و محلــی اســت و مهم تریــن 
مشــکالت نیــروی متخصــص اســت کــه اگــر باشــد می توانــد 
ــح  ــد.«وی تصری ــک کن ــا کم ــه انه ــت کار ب ــش کیفی در بخ
کــرد:»در بخــش تبلیغــات نیــز مشــکالتی وجــود دارد و هنــوز 
ــده اند  ــی نش ــد معرف ــه بای ــور ک ــا آنط ــگری م ــق گردش مناط
ــک  ــوان ی ــه عن ــفندقه ب ــیر اس ــد مس ــق مانن ــیاریاز مناط بس
محــور گردشــگری، میجــان، امگز،رودفــرق و...هنــوز بــه عنــوان 
مناطــق گردشــی معرفــی نشــده اند.برنامه مــا هــم ســه ســاله 
ــت.« ــدت داش ــد م ــدت و بلن ــاه م ــای کوت ــه بخش ه ــود ک ب

رییس کارگروه گردشگری اتاق بازرگانی 
جنوب کرمان به»کاغذوطن«گفت:»برنامه ای 
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نهاد کرده است.«وی ادامه داد:»۱5روستا 
را با همکاری میراث فرهنگی به عنوان 

هدف گردشگری مورد مطالعه قرار دادیم و 
گزاش تصویری  کاملی به میراث استان ارائه 
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پروژه های آبی چشم انتظار افتتاح
هم اکنون سه هزار پروژه ناتمام در استان کرمان وجود دارد که برای تعیین تکلیف در انتظار بودجه و برنامه ریزی 

هستند و مهمترین این پروژه ها در بخش آب و صنعت تعریف شده اند

در هفتــه دولــت ســال جــاری ۶54 پــروژه افتتــاح 
شــد، ایــن درحالــی اســت کــه ســال گذشــته اســتاندار 
کرمــان در جلســه بزرگداشــت هفتــه دولــت اعــالم کــرده 
ــا یــک حســاب  ــود 9۲0 پــروژه افتتــاح مــی شــود و ب ب
ــه در  ــن نتیجــه رســید ک ــه ای ــوان ب سرانگشــتی مــی ت

ــم. ــروژه مواجــه بودی ــا افــت ۲۶۶ پ ســال جــاری ب
همچنیــن طبــق اعــالم اســتاندار کرمــان در ایــن اســتان 
ســه هــزار پــروژه نیمــه تمــام وجــود دارد و عمــال تکمیــل 
بســیاری از ایــن پــروژه هــا بــا توجــه بــه هزینــه هایــی 
کــه از قبــل انجــام شــده و راکــد مانــده اســت ضــروری 

اســت.
در ســال 98 از مجمــوع پــروژه هــای تعریــف شــده برای 
افتتــاح 481 پــروژه مربــوط بــه بخــش دولتــی بــوده و 
ــاح  ــا ســرمایه گــذاری بخــش خصوصــی افتت مابقــی ب

شــده اســت.

لیست پروژه های افتتاح شده در شهریور 
ماه

ــا 1۶  ــروژه ه ــن پ ــاح ای ــرای افتت ــاز ب ــورد نی ــه م هزین
ــن  ــن ای ــه مهمتری ــوده اســت ک ــان ب ــارد توم هــزار میلی
ــا  ــاد مســکن انقــالب اســالمی ب طــرح هــا شــامل؛ بنی
ــا 43 پــروژه،  34۲ پــروژه، ســازمان جهــاد کشــاورزی ب
اداره کل ورزش و جوانــان بــا 1۶ پــروژه، راه و شهرســازی 
اســتان و کمیتــه امــداد امــام خمینــی )ره( بــا 14 پــروژه، 
ــا 11  ــروژه و شــرکت گاز ب ــا 1۲ پ ــرودگاه هــا ب اداره کل ف
پــروژه بیشــترین تعــداد پــروژه هــای افتتاحــی را در این 

هفتــه دارنــد.

تکمیل پروژه های نیمه تمام ضروری است
یکــی از دغدغــه هــای اصلــی اســتاندار کرمــان افتتــاح 
طــرح هــای نیمــه تمــام مــی باشــد و گفتــه مــی شــود 
ــارد  ــزار میلی ــاری 4 ه ــه اعتب ــا ب ــرح ه ــن ط ــام ای اتم

ــاز دارد. ــی نی تومان
ــه  ــای نیم ــروژه ه ــار پ ــن آم ــه بی ــا مقایس ــال ب ــا عم ام
ــه  ــه البت ــت ک ــه دول ــای هفت ــروژه ه ــداد پ ــام و تع تم
نســبت بــه ســال قبــل کاهــش یافتــه اســت مــی تــوان 
فهمیــد کــه هنــوز راه بســیاری بــرای اتمــام ایــن پــروژه 

ــده اســت. هــا مان
در حــال حاضــر بــدون شــک کمبود شــدید آب در اســتان 
کرمــان مهمتریــن چالــش در ایــن منطقه محســوب می 
ــروژه هــای  ــن مشــکل اجــرای پ ــع ای ــرای رف شــود و ب
انتقــال آب و یــا تحــول در آبیــاری در بخش کشــاورزی از 
اهمیــت فــوق العــاده ای برخــورد اســت، اگــر نگاهــی بــه 
پــروژه هــای افتتاحــی ســال هــای اخیــر به خصــوص در 
هفتــه دولــت بیندازیــم بــه جــز پــروژه هــای کوچــک در 
بخــش آب و مدرنیــزه کــردن کشــاورزی اقــدام خاصــی 

صــورت نگرفتــه اســت.
در عمــل در بخــش کالن تــا کنــون اقــدام موثــری بــرای 
ــه  ــرف بهین ــده و مص ــان نش ــتان کرم ــن آب در اس تامی
آب نیــز بــه خصــوص در بخــش کشــاورزی بــا وضعیــت 

ایــده آل فاصلــه زیــادی دارد.
هــر ســال از ســطح آبهــای زیــر زمینــی کرمــان کاســته 
مــی شــود و بارندگــی نیــز ســیر نزولــی خــود را ادامــه 
ــی از  ــارد مترمکعب مــی دهــد، برداشــت منفــی 1.1 میلی
آبهــای زیــر زمینــی هــم ادامــه دارد و در این میــان اجرای 
پــروژه هــای بــزرگ در بخــش آبرســانی و اســتفاده بهینه 
ــه اجــرای طــرح  ــده و ب ــع موجــود بالتکلیــف مان از مناب

هــای کوچــک و منطقــه ای اکتفــا شــده اســت.

بسیاری از پروژه های نیمه تمام کارشناسی 
شده نیستند

ــی  ــان کم ــتان کرم ــام اس ــه تم ــای نیم ــروژه ه ــار پ آم
ــزار  ــوص 3 ه ــان در خص ــتاندار کرم ــت اس ــب اس عجی
ــد  ــی گوی ــت م ــیده اس ــام نرس ــه اتم ــه ب ــروژه ای ک پ
کــه اکثــر ایــن پــروژه هــای دارای کارشناســی مناســبی 

ــتند. نیس
محمدجــواد فدایــی یکــی از مهمتریــن اقداماتــی کــه در 
زمینــه اجــرای ایــن پــروژه بایــد اجــرا شــود را اولویــت 
ــا توجــه بــه منابــع  بنــدی آنهــا بنــا بــه نیــاز اســتان و ب

مالــی محــدود موجــود دانســته اســت.
ــاس  ــا براس ــروژه ه ــن پ ــدی ای ــت بن ــت: اولوی وی گف

اقتصــادی،  فنــی،  مالــی،  ماننــد  هایــی  شــاخصه 
شــد. خواهــد  انجــام  ریســک  و  زیســت محیطی 

پروژه های نیمه تمام باید به بخش 
خصوصی واگذار شود

ــتان  ــزی اس ــه ری ــت و برنام ــازمان مدیری ــس س ریی
کرمــان در گفتگــو بــا مهــر مــی گویــد: مهمتریــن 
راهــکار دولــت بــا توجــه بــه کمبــود اعتبــارات در 
وضعیــت موجــود اســتفاده از تــوان بخــش خصوصــی 

ــت. ــرمایه اس ــب س و جل
ــه  ــای نیم ــروژه ه ــی از پ ــزود: نیم ــر رودری اف جعف
ــه  ــتند و بقی ــعه ای هس ــی و توس ــان احداث ــام کرم تم

ــتند. ــک هس ــا کوچ طرحه
ــه  ــای صــورت گرفت ــری ه ــا پیگی ــرد: ب ــح ک وی تصری
بســیاری از پــروژه هــای مهــم اســتان در بخــش پــروژه 
هــای اقتصــاد مقاومتــی بــه معین هــای شهرســتانهای 
ــد اجــرای  ــد کــه رون مختلــف اســتان واگــذار شــده ان
ایــن پــروژه هــا بــا دقــت پیگیــری مــی شــود و 
ــه خصــوص در مناطــق  موجــب توســعه و پیشــرفت ب

ــد. محــروم شــده ان

اشتغال زایی و محرومیت زدایی 
در اولویت است

وی توجــه بــه اشــتغالزایی و توســعه و محرومیــت 
زدایــی در پــروژه هــای اولویــت بنــدی شــده را بســیار 
بــا اهمیــت دانســت و گفــت: حــدود 180 مــورد از پروژه 
هــای اســتان کرمــان در بعــد ملــی تعریــف شــده انــد 

و نیــاز بــه تامیــن اعتبــار دارنــد.
ــد و  ــای راک ــازی واحده ــال س ــر فع ــن ب وی همچنی
نیمــه فعــال صنعتــی و معدنــی در اســتان کرمــان 
تاکیــد کــرد و بیــان داشــت: در ایــن زمینــه تســهیالت 
ــه  ــر گرفت ــبی در نظ ــویقی مناس ــای تش ــت ه و سیاس

شــده اســت.
ــتان  ــزی اس ــه ری ــت و برنام ــازمان مدیری ــس س ریی
کرمــان گفــت: در زمینــه اقتصــاد مقاومتــی در اســتان 
ــل  ــه تکمی ــف شــده اســت ک ــروژه تعری ــان ۲۶7پ کرم
ایــن پــروژه هــا نقــش قابــل توجهــی در توســعه 

ــه دارد. ــعه یافت ــر توس ــق کمت مناط
رودری بیــان کــرد: هــم اکنــون شــاهد پیشــرفت 4۶.5 

درصــدی فیزیکــی ایــن طــرح هــا هســتیم.
اســتان کرمــان در راســتای توســعه و محرومیــت 
ــتای  ــا در راس ــروژه ه ــر پ ــرای اب ــه اج ــاز ب ــی نی زدای
اشــتغالزایی، تامیــن منابــع آبــی، توســعه شــهری 
و توســعه صنعــت گردشــگری، صنعتــی، معدنــی و 

بهینــه ســازی کشــاورزی دارد.

گزارش
مهر

رنا
 ای

س:
عک

ایجاد بانک اطالعاتی از وضعیت 
بانوان تحصیل کرده استان کرمان

مدیـرکل امـور اجتماعـی و فرهنگـی اسـتانداری کرمـان بـا تاکیـد بـر اینکه بـا افزایش 
اعضـای کمیسـیون هایی مربـوط بـه زنـان؛ این کمیسـیون ها قـدرت بیشـتری خواهند 
گرفـت اظهـار کـرد: معتقدیم باید اقدامات و فعالیت های این کمیسـیون ها رسـانه ای تر 
شـوند تا زنان متخصص به جایگاه واقعی خود در کارهای تخصصی و اجتماعی برسـند 
و در ایـن راسـتا نیـز وجـود یـک بانک اطالعاتـی دقیـق از وضعیت بانـوان تحصیل کرده 

اسـتان، امری ضروری اسـت.
“زهرا موسـی پور” صبح امروز ششـم مهرماه دیدار با اعضای کمیسـیون مشـورتی بانوان 
نظام مهندسـی سـاختمان اسـتان کرمان با تاکید بر اینکه توانا بودن و داشـتن آگاهی و 
دانش یکی از راه های پیشـرفت اسـت، گفت: کمیسـیون مشـورتی باید به تعادل حضور 

مـردان و زنان در محیط هـای کار تخصصی کمک کند.
موسـی پـور بـا بیـان اینکـه وجـود چنیـن کمیسـیون هایی باعـث اسـتفاده صحیـح از 
ظرفیت هـای بانـوان تحصیل کـرده در کار و در نتیجـه افزایش حضور زنـان کمک خواهد 
کـرد، گفـت: حضـور و فعالیـت زنـان در جامعـه می توانـد به کاهـش آسـیب های حوزه 
زنـان کمـک شـایانی کند زیـرا زنان پویـا و فعـال، می توانند فرزندان سـالم و بـا اعتماد 
بـه نفـس را تربیـت کنند که این موضـوع یکـی از راه های کاهش آسـیب های اجتماعی 

در حـوزه زنـان و خانواده اسـت.
وی بـا تاکیـد بـر اینکـه بـا افزایـش اعضـای کمیسـیون هایی مربـوط بـه زنـان؛ ایـن 
کمیسـیون ها قـدرت بیشـتری خواهنـد گرفـت اظهـار کـرد: معتقدیـم بایـد اقدامـات و 
فعالیت های این کمیسـیون ها رسـانه ای تر شـوند تـا زنان متخصص به جایـگاه واقعی 
خـود در کارهـای تخصصـی و اجتماعـی برسـند و در ایـن راسـتا نیـز وجـود یـک بانک 

اطالعاتـی دقیـق از وضعیـت بانـوان تحصیل کـرده اسـتان، امـری ضـروری اسـت.
مدیـرکل امـور اجتماعـی و فرهنگـی اسـتانداری کرمـان بـا تاکیـد بـر اینکـه زنـان 
جامعـه اگـر در کنـار یکدیگـر و بـه صـورت همـدل و صمیمـی قـرار گیرنـد؛ کارهـای 
بزرگـی می تواننـد انجـام دهنـد، گفـت: بـه اشـتراک گذاشـتن ایده ها و انجـام کارها 
به صـورت تیمـی، سـبب رسـیدن بـه اهـداف کمیسـیون ها را تسـهیل خواهـد کـرد 
و از اعضـای کمیسـیون مشـورتی بانـوان نظـام مهندسـی سـاختمان اسـتان کرمان 
می خواهیـم تـا بـا یکدیگـر رقابـت نداشـته باشـند تـا مسـئولیت های محـول شـده 
را بـه خوبـی و حتـی بیشـتر از شـرح وظایـف انجـام دهنـد چرا کـه یکـی از راه های 

موفقیـت در گـروی انجـام کار گروهـی صحیـح اسـت.

هر
 م

س:
عک

شش شکارچی متخلف در کرمان دستگیر شدند

در حــال حاضــر بدون شــک کمبــود شــدید آب در 
اســتان کرمــان مهمتریــن چالــش در ایــن منطقه 
محســوب مــی شــود و بــرای رفــع ایــن مشــکل 
ــا تحــول در  ــروژه هــای انتقــال آب و ی اجــرای پ
ــوق  ــت ف ــاورزی از اهمی ــش کش ــاری در بخ آبی
العــاده ای برخــورد اســت، اگــر نگاهــی بــه پــروژه 
ــه خصــوص  هــای افتتاحــی ســال هــای اخیــر ب
ــه جــز پــروژه هــای  در هفتــه دولــت بیندازیــم ب
کــردن  مدرنیــزه  و  آب  بخــش  در  کوچــک 
ــه اســت. ــدام خاصــی صــورت نگرفت کشــاورزی اق

عضـو کمیسـیون اقتصادی مجلس شـورای اسـالمی 
گفـت: وضعیـت منابـع و مصـارف اسـتان همخوانـی 

نـدارد و در صورتـی کـه منابـع شـرکت ها درصـدی بـه 
اسـتان آمـده، باید گـزارش کاملـی در این زمینـه ارائه 
و در سـرجمع سـپرده ها، برای ارائه تسـهیالت تکلیف 

شود.
دکتر”محمدرضـا پـور ابراهیمـی” امروز شـش مهرماه 
در جلسـه شـورای معـادن اسـتان کرمـان اظهـار کرد: 
سـازمان صنعـت، معـدن و تجـارت و شـورای معادن 
حسـاب  انتقـال  زمینـه  در  زیـادی  پیگیری هـای 
بـر  کـه  داشـته اند  اسـتان  بـه  بـزرگ  شـرکت های 
اسـاس آخرین گزارشـات، شـرکت ها بخشـی از کار را 

بـه خوبـی انجـام داده انـد.
وی افـزود: بـر اسـاس گزارشـی کـه در سـفر رییـس 
کل بانـک مرکـزی بـه کرمـان ارائـه شـد، عـددی کـه 
بابـت میـزان سـپرده و تسـهیالت مـا بـوده قبـاًل 1۲0 
درصـد میـزان اخذ تسـهیالت نسـبت به سـپرده بوده 

و اکنـون بـه 7۶ درصـد رسـیده کـه کاهش پیـدا کرده 
و ایـن اصـاًل قابـل قبول نیسـت.

پـور ابراهیمـی تصریح کـرد: وضعیت منابـع و مصارف 
منابـع  کـه  صورتـی  در  و  نـدارد  همخوانـی  اسـتان 
شـرکت ها درصـدی بـه اسـتان آمـده، بایـد گـزارش 
کاملـی در ایـن زمینـه ارائـه و در سـرجمع سـپرده ها، 

بـرای ارائـه تسـهیالت تکلیـف شـود.
در ایـن جلسـه درباره محدوده معدنـی واقع در اراضی 
معافیـت  )هوانیـروز( کرمـان،  آبـاد  قاسـم  پـادگان 
 – سـیرجان  آزادراه  طـرح  مجـری  دولتـی  حقـوق 

شـهربابک و … تصمیـم گیـری شـد.
همچنیـن در ایـن جلسـه مصـوب شـد نیـم واحـد 
درصـد از کل فـروش معادن و صنایـع معدنی آالینده 
بـه اسـتان )مناطـق محـدوده ایـن معـادن و صنایع( 

یابد. اختصـاص 

پرونده هـای  بـا  متخلـف  شـکارچی  شـش 
اسـتان  در  وحشـی  حیوانـات  شـکار  مختلـف 

شـدند. دسـتگیر  کرمـان 

دستگیری شکارچیان دو رأس قوچ و میش 
در بردسیر کرمان

زیســت  محیــط  حفاظــت  اداره  سرپرســت 

شــکارچی   ۲ گفــت:  بردســیر  شهرســتان 
ــوچ  ــکار دو رأس ق ــه ش ــدام ب ــه اق ــف ک متخل
ــا  ــد ب ــرده بودن ــتان ک ــن شهرس ــش در ای و می
ــط زیســت  ــوران حفاظــت محی هوشــیاری مأم

دســتگیر شــدند.
یــگان  مأمــوران  افــزود:  اســماعیلی  میــالد 
ــیر  ــتان بردس ــت شهرس ــط زیس ــت محی حفاظ
ــن  ــل ت ــه چه ــت در منطق ــن انجــام مأموری حی
بــا دو شــکارچی متخلــف روبــرو می شــوند.

ــی  ــه از تاریک ــان بالفاصل ــه داد: متخلف وی ادام
هــوا اســتفاده کــرده و اقــدام بــه فــرار می کننــد 
کــه بــا اقــدام بــه موقــع مأمــوران یــگان 
ایــن شهرســتان  زیســت  حفاظــت محیــط 
دســتگیر و بــه منظــور ســیر مراحــل قانونــی بــه 

مرجــع قضایــی معرفــی می شــوند.
اســماعیلی اظهــار داشــت: از متخلفــان صیــد در 

ــی ۲70  ــه زن بردســیر یــک قبضــه اســلحه گلول
و همچنیــن یــک قبضــه اســلحه ســاچمه زنــی 
ــط  ــف و ضب ــه ۲70 کش ــاه گلول ــول و پنج دول

شــد.
متخلفی که با سالح دست ساز اقدام 

به شکار پرندگان وحشی می کرد در شهداد 
کرمان دستگیر شد

سرپرســت نمایندگــی حفاظــت محیــط زیســت 
شهرســتان کرمــان گفــت:  شــهداد  بخــش 
شــکارچی متخلفــی کــه بــا ســالح دســت ســاز 
دام اقــدام بــه شــکار پرنــدگان وحشــی می کــرد 

ــد. ــتگیر ش ــان دس ــهداد کرم در ش
ــت  ــوران حفاظ ــزود: مأم ــد اف ــد جلیل ان حام
ــع کرمــان بعــد  محیــط زیســت شــهداد از تواب
را  ایــن شــکارچی، وی  اقــدام  از  اطــالع  از 
ــه  ــک قبض ــد و ی ــتگیر کردن ــایی و دس شناس
اســلحه دســت ســاز و مقــداری الشــه پرنــده 
از منــزل متخلــف شــکار و صیــد کشــف و 

ــد. ــط ش ضب

وی ادامــه داد: طــی یــک فقــره بازرســی از 
ــی  ــر وحش ــه کبوت ــت قطع ــداد هش ــزل تع من
ــه همــراه یــک قبضــه اســلحه دســت ســاز و  ب
ــد. ــط ش ــف و ضب ــکار کش ــری ادوات ش مقادی
جلیلوند دستگیری شکارچیان دو رأس قوچ 

و میش در بردسیر کرمان
ــکار  ــه ش ــون ب ــه مظن ــزل س ــی از من در بازرس
غیرمجــاز گوشــت ســه راس قــوچ و میــش 

ــد. ــط ش ــف و ضب کش
زیســت  محیــط  حفاظــت  اداره  رئیــس 
ســری  یــک  از  پــس  کرمــان  شهرســتان 
ــزل ســه  ــات شناســایی در بازرســی از من عملی
نفــر مظنــون بــه شــکار غیــر مجــاز گوشــت ســه 
ــط  ــف و ضب ــی کش ــش وحش ــوچ و می راس ق

ــد. ش
مهــدی افشــار پــور افــزود: در هــر یــک از ایــن 
منــازل بقایــای الشــه یــک راس قــوچ یــا میش 
کشــف شــد و مجرمیــن بــه همــراه پرونــده هــا 

بــه مقــام قضایــی شهرســتان معرفــی شــدند.

وضعیت منابع و مصارف استان همخوانی ندارد
آوای محلی           

 سایه ای َرنِدمو ِششکال َاَزنه
 ُغرصه ای توِی دلوم نال َاَزنه    

 آتش انگار به سیفال َاَزنه
 ای َسروم َدرد به َدسمال َاَزنه

 آه ! َور سینِه مو َدهَمرده
 ننه ای دیدن مو جا خورده
 َبین ای َسرکوُتون َدم َزرده

 گوش َا ُدمبیل َاَدَهه فال َاَزنه :

 "ِمث فالنی ُخو نبودی َمشهور
 کارونی چاخ َاکَِنن دورآدور
 شو رو هم دوَتِله رو بافور

 وعده ای هم دو سو ِمثخال َاَزنه

 ِفل َنَخر ِدندونونی الماسه
 کاری ام خوردن حق الناسه
 َاَزنه هر چه که یو َپل کاسه

 بیش ته روهک َرد مال ازنه '... 

 خبروم نی کَپروم َدم ِکرده
 کمر َصبرِمونی َخم ِکرده

 َرمه ای توی َسروم َرم کرده
 هی َاجل دور و َبروم بال َازنه

 مال هالونوم همه شو چو که
 مرغ ِاکبالوم َهنوزا چوکه

 مردوم ای بس َخَملوم پوچو ِکه
 کی ُمِغ َبخِت مو َسرخال ازنه؟

شاعر :  ایرج انصاری فرد

 ِتویتا  بی پالکی  زیرِ  ساِگه
 گَپ ُوگُفتی َهَمش ای ُبن َدماِگه
 َنَفر    ای َبرکَه ِی  کاچاِک بنزین
 ِاُطو  کَنِچه  اگویی روِی   خاِگه

شاعر :  مهدی جاللی


