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ما را در تلگرام دنبال کنید

تومــان  500 قیمــت              1398 شــهریور   24 یکشــنبه          573 پیاپــی  شــماره  ســوم           ســال 
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نیاز اساسی جامعه 
ایران به شناخت 

جهان غرب
محمد رجبی

یادداشت مهمان

متفـاوت  معنـای  مـا سـه  جهـان کنونـی  در  غـرب 
جغرافیایـی، فرهنگی و سیاسـی دارد که شـناخت آن 
از منظر سیاسـی و فرهنگی در این برهه زمانی بسـیار 

مهـم و اساسـی اسـت.
مفهـوم کنونـی غـرب از منظـر سیاسـی متفـاوت بـا 
مفهومـی اسـت کـه در گذشـته تصـور می شـد. غـرب 
در گذشـته بـه معنـای بلـوک سـرمایه داری در مقابـل 
بلـوک سوسیالیسـتی آن زمـان بـود. بـه طوری کـه 
شـعار »نه شـرقی، نه غربـی« پس از پیـروزی انقالب 
اسـالمی مبنـی بـر غیـر متعهـد بـودن ایـران بـه ایـن 
وجـود کشـورهای  بـا  امـروزه  امـا  بلوک بندی هابـود. 
کمونیسـتی  ماننـد چیـن و کوبـا دیگـر بلوک شـرق از 
میان رفته و آن چه هسـت، غرب و هژمونی آن اسـت. 
جهـان امـروز بـه طـور کامـل یـک جهـان غربی  شـده 

 اسـت  بـه ایـن معنـا کـه جهـان کنونی،  
           ادامه در همین صفحه

کهنوججیرفت

هوا
 و 

آب
27 تا 2643 تا 39

مبانـی نظـری، فکـری و زیبایی شـناختی غـرب را بـه طور 
کامـل پذیرفته اسـت و نفـوذ و ریشـه های عمیق فرهنگی 
غـرب در جای جـای دنیـا ریشـه دوانیده اسـت. از انتخـاب 
عروسـک چشـم آبـی بلونـد بـرای فرزندانمـان گرفتـه تـا 
تلویزیونـی  برنامه هـای  مجـری  یـا  هنرپیشـه  انتخـاب 
بـر اسـاس معیـار زیبایی شـناختی غربی هـا، همگـی از 
مـی  علـی)ع(  امـام  غربی شـدن جهـان خبـر می دهـد. 
فرمایند:»بهـا و ارزش هـر انسـانی بـه آن چیـزی اسـت 
کـه آن را زیبـا می بینـد و می پسـندد«. زمانـی کـه معیـار و 
ترجیحـات زیبایی شـناختی ما براسـاس غـرب و الگوهای 
آن هـا قـرار بگیـرد، این جاسـت کـه دیگـر از لحـاظ اعتبار و 
ارزش بـا آن هـا تفاوتـی نداریـم و ایـن پذیـرش فرهنگـی، 
همـان دروازه ورود غـرب بـه کشورهاسـت. به طوری کـه اگر 
خـود آن هـا هـم حتـی بـه لحـاظ سیاسـی وارد نشـوند، با 
قبـول اسـاس و معیـار زیبایی شـناختی غـرب در فرهنـگ 
وارد  را  آن هـا  آنهـا، خودبه خـود  بـه  و مشـابه کردن خـود 
می کنیـم. اگـر تفکیـک غـرب بـه دوران »قرون وسـطا« و 
»جدیـد« بپذیریـم، باید گفت در گذشـته، غرب بـه دیدگاه 
»حقیقت محـور« اعتقـاد داشـت و شـعاری کـه در قـرون 
وسـطا همانند شـعار ادیان دیگر حاکم بود، شـعار»نجات« 
بـود؛ همـان چیزی که در قرآن از آن به »فالح« و در فارسـی 
به »رسـتگاری« معنا می شـود و برخالف نگاه ژورنالیسـتی  
تاریکـی،  دوران  وسـطا  قـرون  دارد،  وجـود  امـروزه  کـه 
توحـش و تباهـی نبـود و بیشـتر پیشـرفت های مـادی و 
مخترعـان، متعلـق بـه کشیشـان آن دوران اسـت. امـا اگر 
در دوران جدیـد )از رنسـانس تـا امـروز( شـاهد افزایـش 
انـواع کشـفیات، ثروت و قـدرت غربی ها هسـتیم به دلیل 
تغییـر نـگاه »حقیقت محور« بـه » واقع محور« اسـت؛ زیرا 
هـدف آن هـا از دنیـای روحانـی بـه دنیـای مـادی معطوف 

تغییـر یافته اسـت.
از زمانی کـه غـرب دیـدگاه »حقیقت بینی« خـود را )دیدگاه 
حاکـم بـر قـرون وسـطا( کنـار گذاشـت شـاهد افزایـش 
پیشـرفت  آن  مـوازات  بـه  و  فسـاد  تباهـی،  بیماری هـا، 
علـم و تکنولـوژی بـه مثابـه نیـاز آن هـا بوده ایـم. در حـال 
حاضـر بـا تغییر فرهنـگ اروپایـی قرون وسـطا به فرهنگ 
اروپایـی امـروزی، شـاهد عینیـت یافتـن جملـه معـروف 
هابـز »انسـان، گـرگ انسـان اسـت« در جوامـع اروپایـی 
هسـتیم کـه متاسـفانه ایـن فرهنـگ در حـال نسـوخ بـه 
همـه جوامـع جهـان اسـت و ایـن چیـزی اسـت کـه بایـد 
جلـو آن را گرفـت. این سـقوط فکـری و فرهنگـی غربی ها 
کـه از پروتستانتیسیسـم )لوتـر( شـروع شـد، سـرزمین 
غـرب را کـه روزی در جنگ هـای صلیبـی، متحـد و بـرادر 
بودنـد،  بـه سـرزمینی تهـی از ارزش هـای انسـانی بدل کرد 
و بـا حاکـم شـدن افـکار ماکیاولیسـتی در آن جـا، هـر روز 
فتوحـات، چپـاول و خیانـت آن ها به خود و سـرزمین های 
دیگـر افزایـش یافـت. بـه طوری کـه برتراندراسـل در اثـر 
خـود »ماتریالیسـت« مـی نویسـد: روح دوره جدیـد، روح 

است. ماکیاولیسـتی 
غـرب بـا حاکم کـردن دیـدگاه »ظاهرگرایانه« کـه مبتنی بر 
واقع نگری، واقعیت انگاری، رئالیسـم اسـت، توانسـت دنیا 
را زیر سـلطه خود بکشـاند و تسـلط جهانی را به دست آورد. 
در حقیقـت، آن چـه کـه غرب را غـرب کرد و باعـث هژمونی 
آن بـر جهـان شـد، براسـاس ایـن دیـدگاه فرهنگی اسـت. 
در آخریـن جنـگ صلیبی کـه به »جنگ کـودکان« معروف 
اسـت بـه دلیل شکسـت اروپاییـان در جنگ هـای صلیبی، 
کـودکان و فرزندانـی پیـدا شـدند کـه  بـه پاک کـردن لکـه 
ننگ پدرانشـان در این جنگ ها تصمیم گرفتند و به سـوی 
فلسـطین سـرازیر شـدند. به طوری که هزاران جوان و افراد 

دیگـر بـه آن هـا پیوسـتند و ارتشـی را موسـوم بـه ارتـش 
کـودکان تشـکیل دادنـد کـه با اجیـر کردن کشـتی هایی در 
سـواحل فلسـطین  بـه تـاراج  پـول فلسـطینی ها و اعراب 
پرداختنـد و چنیـن بـود کـه دینشـان، پـول هایشـان شـد 
)اشـاره بـه حدیث حضـرت علی( و جهانـی ثروتمند، قوی، 

امـا بیمـار را به اسـم غرب تشـکیل دادند.
در کتـاب »فرهنـگ اسـالم در اروپـا« کـه عنـوان اصلـی آن 
»خورشـید هللا بـر فـراز اروپا«سـت بـه وقایعـی از تاریـخ 
مسـلمانان اشـاره شده اسـت مبنـی بـر این کـه فردریـک 
کبیـر، پادشـاه آلمـان زمانی کـه بـه فتـوای پـاپ بـه جنگ 
بـا مسـلمانان رفـت، در آن جـا متوجـه پیشـرفت و نبـوغ 
مسـلمانان شـد و بـا وجود مـورد تکفیـر قرار گرفتـن پاپ، 
تصمیـم بـه آتش بـس و صلـح بـا مسـلمانان گرفـت. تـا 
جایی کـه عـده ای از قبایـل عربـی را بـه اروپـا کـوچ داد تـا 
تمـدن و فرهنـگ اعـراب را آمـوزش دهـد. اروپاییـان فن و 
علـم را از مسـلمانان گرفتنـد، بـدون این کـه دچار اسـتحاله 
فرهنگـی شـوند. مـا نیـز در حـال حاضـر بایـد ماننـد رفتار 
اروپاییـان در گذشـته، خیلـی چیزها را از آن ها کسـب کنیم 
بـدون این کـه از فرهنگشـان متاثـر و دچـار از خودبیگانگی 
فرهنگـی شـویم و ایـن ممکـن نیسـت مگـر بـا شـناخت 
دقیـق، عمیـق و همـه جانبـه غـرب. مـا زمانـی می توانیـم 
تحـت تاثیـر غربی هـا قـرار نگیریـم کـه بینـش، ایده آل ها، 
آمال و معیار زیبایی شـناختی ما تقلیدی از غرب نباشـد و 
زمانی کـه این اتفـاق بیفتد می توانیم جامعه را از سیاسـت 
و فرهنگ غرب واکسـینه کنیم که بدون اسـتحاله فرهنگی 
بـه فرهنـگ خـودی و بومـی روی آوریـم. آن چـه کـه امروز 
نیاز اساسـی جامعه ما را شـکل می دهد، شـناخت درسـت 
و عمیـق از غـرب اسـت.  ترجمـه آثـاری در ایـن زمینه و به 
زبـان خـود آن هـا در شـناخت دنیـای غـرب به عنـوان یک 
واقعیـت جاافتـاده و جهانی، نیازی جدی و مبرم اسـت که 

نبایـد بـا ترجمـه این شـش اثـر متوقف شـود.

نیاز اساسی جامعه ایران به شناخت جهان غرب
ادامه یادداشت

مراســم تودیــع و معارفــه مدیــر مجتمــع گهرزمیــن 
در روز بیســتم شــهریور 98 برگــزار گردیــد.

ــل  ــی مدیرعام ــر پوریان ــت علی اکب ــن نشس در ای
ــه مناســبت  ــن تســلیت ب ــن ضم شــرکت گهرزمی
ســالروز شــهادت ســرور و ســاالر شــهیدان بــه 
تالش هــای همکارانــش بــرای ارتقاء شــرکت اشــاره 
نمــود و گفــت: "در کنــار موفقیت هــا، پیشــرفت 
ــالش و  ــان از ت ــن نش ــه ای ــتیم ک ــا را داش پروژه ه
کوشــش همــکاران مجموعــه مــی باشــد. تصــور مــا 
بــر ایــن اســت کــه تــا پایــان مهرمــاه بــا حمایــت 
ــازی  ــه ی گندله س ــت های اولی ــره، تس ــت مدی هیئ

شــروع شــود."
پوریانــی عملکــرد شــرکت را بســیار خــوب ارزیابــی 
ــدن، در  ــرداری مع ــدت بهره ب ــزود: "در م ــرد و اف ک
ــدا  ــن دســت پی ــه ســنگ آه ــری ب ــق 140 مت عم
کردیــم کــه موفقیــت چشــمگیری مــی باشــد. وی 
بــا اشــاره بــه 440 میلیــون تــن عملیــات معدنکاری 
گفــت: تاکنــون بالــغ بــر 40 میلیــون تــن اســتخراج 
ســنگ آهــن را داشــتیم. مدیرعامــل گهرزمیــن در 
ادامــه بــا اشــاره بــه ثبــت رکوردهــای تولیــد افــزود: 
ــال و  ــانتره در دو س ــن کنس ــون ت ــد 13 میلی تولی
نیــم نشــان از تــالش و کوشــش همــکاران اســت. 
باالتریــن  گهرزمیــن  حاضــر  حــال  در  درواقــع 
ــرای منافــع  راندمــان را در ســطح کشــور دارد کــه ب
شــرکت بایــد نهایــت تالشــمان را انجــام دهیــم."

وی بــا اشــاره بــه مشــکالت پیــش آمــده در 
ــرد و  ــدواری ک ــراز امی ــز اب ــرداری نی ــه ی بهره ب زمین

عنــوان کرد:"بــا آمــدن ماشــین آالت جدیــد میــزان 
اســتخراج را افزایــش خواهیــم داد."

ــر  ــه خاط ــی در ادام ــر پوریان ــی اکب ــدس عل مهن
نشــان کــرد: از زحمــات و تــالش هــای دلســوزانه 
ی مهنــدس عبــاس ســلیمان زاده کــه در کنــار دیگــر 
همــکاران نقــش موثــر و بســزایی در جهت پیشــبرد 
اهــداف و ارتقــاء شــرکت داشــته انــد، قدردانــی می 
کنــم. پوریانــی در تودیــع ســلیمان زاده گفــت: "مــن 
از صمیــم قلــب ناراحتــم کــه آقــای ســلیمان زاده در 
ــرای  ــد و ب ــگاه در مجموعــه حضــور ندارن ــن جای ای
ایشــان آرزوی ســالمتی داریــم." البتــه امیدواریــم 
بتوانیــم از تجریباتشــان در آینــده اســتفاده کنیــم.

معرفــی  بــا  همچنیــن  گهرزمیــن  مدیرعامــل 
مهنــدس غالمحســین رحیمیــان قائــم مقــام 
شــرکت بــا حفــظ ســمت قبلــی بــه عنــوان مدیــر 
جدیــد مجتمــع، خاطرنشــان کــرد: "مهنــدس 
ــدن کشــور و از  ــزرگان صنعــت و مع ــان از ب رحیمی
ــه آرزوی  ــن عرصــه هســتند ک ــه ای ــا تجرب ــراد ب اف
ــرای ایشــان دارم." ــد را ب موفقیــت در پســت جدی
پوریانــی در پایــان ســخنان خــود خواســتار تــداوم 
پیشــرفت  راســتای  در  همپوشــانی  و  همدلــی 

ــد. ــرکت ش ش
ــین  ــدس غالمحس ــه مهن ــن جلس ــه ی ای در ادام
رحیمیــان ضمــن تقدیــر از تالش هــای مدیــر ســابق 
ســایت گهرزمیــن، از عبــاس ســلیمان زاده بــه خاطر 
ــرد و  ــگزاری ک ــیار، سپاس ــات بس ــات و زحم خدم
گفــت: "امــروز گهرزمیــن در رتبــه ی 11 شــرکت های 

برتــر مــی باشــد کــه امیدواریــم بــا همــت عزیــزان 
ــری  ــرار گرفتــن شــرکت در رتبه هــای برت شــاهد ق

باشــیم ."
ســپس دکتــر ســعید صادقــی عضــو هیــات مدیــره 
گهرزمیــن از خدمــات مهنــدس عباس ســلیمان زاده 
بــه عنــوان منشــاء بســیاری از خیــرات نــام بــرد و 
گفــت: "جــا دارد بــه پیشکســوتی پاکدســت و 
تیزبیــن چــون آقــای رحیمیــان کــه مدیــر مجتمــع 
شــدند تبریــک ویــژه عــرض کنــم. وی بــا اشــاره بــه 
اینکــه آینــده از آن مــا می باشــد و تخریــب یکدیگر 
ــا  ــت ب ــد اس ــزود: امی ــت اف ــی اس ــن بی عدالت عی
همــت و همدلــی موجــب ســربلندی مجموعــه 
باشــیم و در راســتای تولیــد ملــی تــالش و فرصــت 
ســازی کنیــم . عضــو هیئــت مدیــره گهرزمیــن در 
ــر حــس انســان دوســتی  ــد ب ــن تاکی ــان ضم پای
و احتــرام جامعــه گفــت: بایــد در جهــت انســانیت 
ــک  ــوان ی ــه عن ــئولیت ب ــه مس ــم و ب ــالش کنی ت

تعهــد نــگاه کنیــم."
الزم بذکــر اســت مهنــدس غالمحســین رحیمیــان 
تاکنــون عناوینــی چــون" مدیرعامــل شــرکت تهیــه 
ــو  ــس و عض ــران، رئی ــی ای ــواد معدن ــد م و تولی
هیئــت مدیــره شــرکت ســنگ آهــن مرکــزی، 
رئیــس و عضــو هیئــت مدیره شــرکت زغال ســنگ 
البــرز مرکــزی، رئیــس هیئــت مدیــره شــرکت آهن 
ــر  ــره و مدی ــت مدی ــو هیئ ــفنجی اردکان، عض اس
عامــل شــرکت ســنگاب آذرشــهر و... را در کارنامــه 

ــد. ــه ثبــت رســانده ان خــود ب
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احســان شــاهرخی، گفــت: در 4 ماهــه نخســت امســال بیــش از یکهــزار و 420 
عــدد تابلــو و عالیــم هشــدار دهنــده در جــاده هــای مواصالتــی جنــوب اســتان 

کرمــان مفقــود و ســرقت شــده اســت.
ــزاری شبســتان از  ــگار خبرگ ــا خبرن ــو ب ــت و گ » احســان شــاهرخی « در گف
ــزار و 420  ــش از یکه ــه نخســت امســال بی ــت: در 4 ماه ــوب، گف ــان جن کرم
عــدد تابلــو و عالیــم هشــدار دهنــده در جــاده هــای مواصالتــی جنــوب اســتان 
کرمــان مفقــود و ســرقت شــده کــه ارزش ریالــی آن بیــش از 2هــزار و ســیصد 
ــل  ــل و نق ــداری و حم ــداری اداره کل راه ــاون راه ــت. مع ــال اس ــون ری میلی
جــاده ای جنــوب کرمــان، افــزود: نصــب و رفــع عیــوب تابلوهــا و عالیم هشــدار 
دهنــده در جــاده هــا یکــی از وظایــف روزمــره راهــداران اســت کــه متاســفانه در 
هــر مــاه آمــار قابــل توجهــی از عالیــم هشــدار دهنــده جــاده ای نظیــر چــراغ 
هــای راهنمایــی و متعلقــات نــوری، بشــکه هــای ایمنــی و تابلوهــای هشــدار 
دهنــده توســط ســارقان بــه ســرقت مــی رود. وی، بــا بیــان ایــن مطلــب کــه 
در بســیاری از مــوارد بــه دلیــل عــدم توانایــی ســارقان در بــاز کــردن تابلوهــا 
ایــن عالیــم هشــدار دهنــده جــاده ای  توســط ســارقان بــا پایــه از جــا کنــده 
و ســرقت مــی شــوند، ابــراز داشــت: پیگیــری هــا زیــادی بــه ویــژه در حــوزه 
فرهنــگ ســازی و اطــالع رســانی بــه جهــت نبــود تابلوهــای هشــدار دهنــده در 

جــاده هــا و مخاطــرات آن صــورت گرفتــه کــه تاثیــر گــذرار هــم بــوده امــا ایــن 
رونــد متوقــف نشــده اســت.

شــاهرخی، اضافــه کــرد: متاســفانه در برخــی مــوارد شــاهد اســتفاده از تابلوهــا 
و عالیــم هشــدار دهنــده در روســتاها بــرای ایجــاد حصــار و ســایبان هســتیم 
ــوری  ــا و نصــب ت ــاغ ه ــراف ب ــل حصــار اط ــرای تکمی ــا ب ــه تابلوه ــه از پای ک

اســتفده مــی شــود.
معــاون راهــداری اداره کل راهــداری و حمــل و نقــل جــاده ای جنــوب کرمــان، 
ــا  ــاده ه ــده در ج ــدار دهن ــا و هش ــیر نم ــای مس ــود تابلوه ــت: نب ــار داش اظه
ــود  ــد و گاه موجــب می ش ــه می کن ــددی مواج ــا مشــکالت متع ــدگان را ب رانن
آنهــا راه خــود را گــم کننــد و ســبب بــروز حــوادث رانندگــی و در نهایــت حــوادث 

مــرگ بــار شــود.
وی، از مــردم  خواســت: در صــورت مشــاهده افــراد یــا گــروه هایــی در جــاده 
ــا  ــار تابلوه ــت در کن ــال فعالی ــداری در ح ــاس رســمی راه ــدون پوشــش لب ب
ــد. ــه شــماره 110 پلیــس و 141 مرکــز مدیریــت راه هــا اطــالع دهن مــوارد را ب

شــاهرخی، افــزود: طبــق مــاده ۶8۶ قانــون مجــازات اســالمی بــرای تخریــب 
کننــدگان و تعــرض بــه امــوال عمومــی از 3 تــا 10ســال حبــس در نظــر گرفتــه 

شــده اســت.

مفقود شدن ۱۴۲۰ تابلو و عالیم جاده ای در جنوب کرمان
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اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان 
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک سیرجان 

هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای 
فاقد سـند رسـمی

آگهـی موضـوع مـاده 3 قانـون و مـاده 13 آئیـن نامـه قانون تعییـن تکلیف وضعیـت ثبتی و 
اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی

 برابـر رای شـماره 1398۶031901200105۶هیـات دوم موضـوع قانـون تعییـن تکلیف وضعیت 
ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک 
سـیرجان تصرفـات مالکانـه بالمعـارض متقاضـی آقـای علـی مسـلمی زاده فرزنـد عبـاس 
بشـماره شناسـنامه 213 صـادره از سـیرجان در ششـدانگ یـک قطعـه زمیـن مزروعـی بـه 
آدرس  بـه  در بخـش 3۶ کرمـان  واقـع  اصلـی  پـالک 333  مسـاحت 1002/27 مترمربـع 
سـیرجان صدرآبـاد انتهـای خیابـان ولـی عصر)عـج( شـمال پمپ سـی ان جی خریـداری از 
مالـک رسـمی آقـای عبـاس مسـلمی زاده محـرز گردیـده اسـت. لـذا بـه منظور اطـالع عموم 
مراتـب در دو نوبـت بـه فاصلـه 15 روز آگهـی مـی شـود در صورتـی کـه اشـخاص نسـبت بـه 
صـدور سـند مالکیـت متقاضـی اعتراضـی داشـته باشـند مـی تواننـد از تاریـخ انتشـار اولیـن 
آگهـی بـه مـدت دو مـاه اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـليم و پـس از اخـذ رسـید، ظرف 
مـدت یـک مـاه از تاریـخ تسـلیم اعتـراض، دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضایـی تقدیـم 
نماینـد. بدیهـی اسـت در صـورت انقضـای مدت مذکـور و عدم وصـول اعتراض طبـق مقررات 

سـند مالکیـت صـادر خواهد شـد. 
تاریخ انتشار نوبت اول : 1398/0۶/09

تاریخ انتشار نوبت دوم : 1398/0۶/24
محمد آرمان پور رئیس ثبت اسناد و امالک  م.الف 393

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک شهر عنبر آباد  

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی اگهـی موضوع 

3 ماده 
قانـون و مـاده13 آئیـن نامـه قانـون تعییـن تکلیـف و ضعیـت ثبتـی و اراضـی و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی  برابـر رای  
1398۶03190910015۶3مـورخ 98/0۶/23هیـات اول موضـوع قانـون تعییـن تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و سـاختمانهای فاقد 

سـند رسـمی مسـتقر در واحد ثبتی
حـوزه ثبـت ملـک شـهر عنبرآبـاد تصرفات مالكانـه بالمعارض متقاضـی اقای صالح علی توکلی فرزند نجف بشـماره شناسـنامه 
251 صـادره از عنبرابـاد درششـدانگ یـک بـاب خانـه بـه مسـاحت 427/23 مترمربـع پـالک -فرعـی از49- اصلـی مفـروز 
ومجـزی شـده از پـالک 49 - اصلـی قطعـه یـک بخـش 45 کرمان واقـع در عنبر اباد اراضـی محمد اباد بی بی شـهری بخش 
45کرمـان  خریـداری  از مالـک رسـمی آقـای محمـود کنـت محـرز گردیـده اسـت. لـذا بـه منظـور اطالع عمـوم مراتـب در دو 

نوبـت بـه فاصلـه 15 روز آگهی می شـود
در صورتـی کـه اشـخاص نسـبت بـه صـدور سـند مالکیـت متقاضـی اعتراضـی داشـته باشـند مـی تواننـد از تاریـخ انتشـار 
اولیـن اگهـی بـه مـدت دو مـاه اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید، ظـرف مـدت یـک مـاه از تاريخ 
تسـليم اعتـراض، دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضایـی تقدیـم نماینـد. بدیهـی اسـت در صـورت انقضـای مـدت مذکـور و 
عـدم وصـول اعتراضـی طبـق مقـررات سـند مالکیت صـادر خواهد شـد- تاریـخ انتشـار نوبـت اول : 98/0۶/24 تاریخ انتشـار 

نوبـت دوم 98/07/09 
مصیب حیدریان- ریس اداره ثبت اسناد عنبراباد- م الف 2275

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک شهر عنبر آباد  

هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتی اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی 
اگهـی موضوع مـاده 3

قانـون و مـاده13 آئیـن نامـه قانـون تعییـن تکلیف و ضعیت ثبتی و اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی  
برابـر رای شـماره1398۶0319091001432مورخ 98/05/25 هیـات اول موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیت 

ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی مسـتقر در واحد ثبتی
حـوزه ثبـت ملـک شـهر عنبرآبـاد تصرفـات مالكانه بالمعـارض متقاضـی اقای صالح علـی توکلـی فرزند نجف 
بشـماره شناسـنامه 251 صـادره از عنبرابـاد بـا کـد ملـی شـماره ۶0۶99841۶1 درششـدانگ یـک بـاب خانـه به 
مسـاحت 200 مترمربـع پـالک -فرعـی از4۶- اصلـی مفـروز ومجـزی شـده از پـالک 4۶ - اصلـی قطعه یک 
بخـش 45 کرمـان واقـع در عنبرابـاد شـهرک نارنـج خریـداری  از مالـک رسـمی آقای نجف علـی توکلی محرز 

گردیـده اسـت. لـذا بـه منظـور اطـالع عمـوم مراتـب در دو نوبت بـه فاصلـه 15 روز آگهی می شـود
در صورتـی کـه اشـخاص نسـبت بـه صدور سـند مالکیت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند می تواننـد از تاریخ 
انتشـار اولیـن اگهـی بـه مـدت دو مـاه اعتـراض خود را بـه این اداره تسـلیم و پـس از اخذ رسـید، ظرف مدت 
یـک مـاه از تاريـخ تسـليم اعتـراض، دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضایـی تقدیـم نماینـد. بدیهـی اسـت 

در صـورت انقضـای مـدت مذکـور و عـدم وصـول اعتراضـی طبـق مقررات سـند مالکیـت صادر خواهد شـد-
تاریخ انتشار نوبت اول : 98/0۶/24 تاریخ انتشار نوبت دوم 98/07/09 

مصیب حیدریان -ریس اداره ثبت اسناد عنبراباد-م الف 2272

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان 
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک سیرجان 

هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای 
فاقد سـند رسـمی

آگهـی موضـوع مـاده 3 قانـون و مـاده 13 آئیـن نامـه قانون تعییـن تکلیف وضعیـت ثبتی و 
اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی

تکلیـف  تعییـن  قانـون  موضـوع  اول  1398۶0319012001081هیـات  شـماره  رای  برابـر   
وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتـی حـوزه 
ثبـت ملـک سـیرجان تصرفـات مالکانـه بالمعـارض متقاضـی آقـای محـرم مرادپـور فرزند 
صفـر بشـماره شناسـنامه 14 صـادره از سـیرجان در ششـدانگ یـک بـاب قطعـه خانـه بـاغ  
بـه مسـاحت 5024/53 مترمربـع پـالک 4۶2 اصلـی واقـع در بخش 39 کرمـان به آدرس 
سـیرجان روسـتای دره گیـرا توابـع بلـورد خریـداری از مالـک رسـمی آقـای )متقاضـی 
مالـک مشـاع میباشـد( محـرز گردیـده اسـت. لـذا بـه منظـور اطـالع عمـوم مراتـب در دو 
نوبـت بـه فاصلـه 15 روز آگهـی مـی شـود در صورتـی کـه اشـخاص نسـبت بـه صدور سـند 
مالکیـت متقاضـی اعتراضـی داشـته باشـند مـی تواننـد از تاریـخ انتشـار اولیـن آگهـی بـه 
مـدت دو مـاه اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـليم و پـس از اخـذ رسـید، ظـرف مـدت 
یـک مـاه از تاریـخ تسـلیم اعتراض، دادخواسـت خـود را به مراجـع قضایی تقدیـم نمایند. 
بدیهـی اسـت در صـورت انقضـای مـدت مذکور و عـدم وصول اعتـراض طبق مقررات سـند 

مالکیـت صـادر خواهد شـد. 
تاریخ انتشار نوبت اول : 1398/0۶/09

تاریخ انتشار نوبت دوم : 1398/0۶/24
محمد آرمان پور رئیس ثبت اسناد و امالک  م.الف 397

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

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی

آگهـی موضـوع مـاده3 قانـون و مـاده 13آئیـن نامـه قانون تعییـن  تکلیـف وضعیت ثبتی 
واراضی و سـاختمان فاقد سند رسـمی برابر رای شـماره1398۶0319014001077 -98/03/12 
هیـات دوم موضـوع قانـون تعییـن تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند 
رسـمی مسـتقر در واحـد  ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک جیرفـت تصرفـات مالکانـه بالمعـارض 
متقاضـی آقـای اکبـر افشـاری پورفرزنـد نعمـت الـه بشـماره شناسـنامه 828صـادره ازبـم 
درششـدانگ یـک قطعـه زمین مزروعی به مسـاحت15438 مترمربع پـالک - فرعی از4- 
اصلـی مفـروز و مجـزی شـده از پـالک - فرعـی از4- اصلـی قطعـه یـک واقـع دراراضـی 
زاویـه دشـتکوچ جیرفـت بخـش45 کرمان خریـداری از مالک رسـمی آقایان اکبر افشـاری 
پـور ومهـدی رئیسـی محـرز گردیـده اسـت.لذا بـه منظـور اطـالع عمـوم مراتـب دردو نوبت 
بـه فاصلـه 15 روزآگهـی مـی شـود در صورتی که اشـخاص نسـبت بـه صدور سـند مالکیت 
متقاضـی اعتراضـی داشـته باشـند می تواننـد از تاریخ انتشـار اولین آگهی به مـدت دو ماه 
اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخذ رسـید، ظرف مـدت یک مـاه از تاریخ 
تسـلیم اعتـراض ،دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضایـی تقدیم نماینـد . بدیهی اسـت در 
صـورت انقضـای مـدت مذکـور و عـدم وصول اعتـراض طبق مقررا ت  سـند مالکیـت صادر 
خواهدشـد . تاریخ انتشـار نوبت اول:98/0۶/10- تاریخ انتشـار نوبت دوم: 98/0۶/24- جواد 

فاریابـی- رئیـس ثبت اسـناد امـالک – م الـف :179

آگهی حصر وراثت 
محمـود ضیاءالدینـی دشـتخاکی فرزنـد محمـد دارای شناسـنامه 31 بشـرح دادخواسـت 
شـماره  مـورخ  توضیـح داده شـادروان محمـد ضیاءالدینـی دشـتخاکی فرزنـد حسـین بـه 
شناسـنامه 183 در تاریخ 1398/۶/7 در شـهر دشـتخاک فوت شـده و وراثت منحصر حین 

الفـوت وی عبارتنـد از:
1 – مهدی ضیاءالدینی دشتخاکی فرزند محمد به شماره ملی 3091257525 متولد 13۶2 فرزند متوفی
2 – حسین ضیاءالدینی دشتخاکی فرزند محمد به شماره ملی 3091020071 متولد 1341 فرزند متوفی
3 – علی ضیاءالدینی دشتخاکی فرزند محمد به شماره ملی 309104505۶ متولد 1345 فرزند متوفی
4 –  ربابه ضیاءالدینی دشتخاکی فرزند محمد به شماره ملی 3091059812 متولد 1347 فرزند متوفی

5 – عباس ضیاءالدینی دشتخاکی فرزند محمد به شماره ملی 3091132935 متولد 1354 فرزند متوفی
۶ – محمـود ضیاءالدینـی دشـتخاکی فرزنـد محمـد بـه شـماره ملـی 3091173178 متولـد 1357 فرزنـد 

فی متو
7 – صغـری ضیاءالدینـی دشـتخاکی فرزنـد محمـد بـه شـماره ملـی 309155۶247 متولـد 13۶0 فرزنـد 

فی متو
8 – فاطمه ضیاءالدینی دشتخاکی فرزند محمد به شماره ملی 3091013200 متولد 1340 فرزند متوفی 

9 – اکبر ضیاءالدینی دشتخاکی فرزند محمد به شماره ملی 309110۶871 متولد 1352 فرزند متوفی
10 – کبری ضیاءالدینی دشتخاکی فرزند محمد به شماره ملی 309120235۶ متولد 1359 فرزند متوفی

11 – زهرا منصوری بابهوتکی فرزند اکبر به شماره ملی 30909330۶3 متولد 1324 همسر متوفی                              
لـذا مراتـب یـک نوبـت در روزنامه های کثیراالنتشـار محلی آگهی می شـود چنانچه کسـی اعتـراض دارد یا 
وصیـت نامـه ای از متوفـی نزد اشـخاصی باشـد ظرف مـدت یک ماه از نشـر آگهی به شـورای حل اختالف 
تقدیـم دارد واال گواهـی صـادر خواهـد شـد و هر وصیتنامه ای جز رسـمی و سـری که بعد از ایـن موعد ابراز 

شـود از درجه اعتبار سـاقط است.م/الف278
دفتر شورای حل اختالف شماره ۶ شهرستان زرند – نغمه سادات سرداری

آگهی تحدید حدود اختصاصی
اصلـی   -۶9 از  فرعـی   199 پـالک  خانـه  یکبـاب  ششـدانگ  چـون 
بمسـاحت 339/4۶مترمربـع واقـع در بخش34کرمـان و آدرس :واقـع 
دراراضـی بنسـتان جبالبارزجیرفـت مـورد تقاضای آقای منصـور افتخاری 
کنزرکـی بـه اسـتناد رای هیـات محترم حـل اختالف ثبـت جیرفت بش
مـاره1398۶031901400427-98/02/14 درمالکیـت نامبـرده قرارگرفتـه وآگهـی موضوع 
مـاده 3قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتی اراضی وسـاختمانهای فاقد سـند رسـمی 
و مـاده13- آییـن نامـه قانـون ثبت منتشـر ودر موعد مقرر مـورد واخواهی قـرار نگرفته 
ونیـاز بـه تحدیـد حـدود دارد لـذا حسـب درخواسـت مورخـه 898۶-98/0۶/11مالـک 
بدینوسـیله آگهـی تحدیـد حـدود آن بـا سـتناد تبصـره مـاده 13قانـون مزبورمنتشـر و 
عملیـات تحدیـد ی آن از سـاعت 8صبـح روزیکشـنبه مـورخ 98/07/28شـروع وبعمل 
خواهـد آمـد لـذا بـه مالـک یـا مالکیـن امـالک مجـاور رقبـه مزبـور اخطـار میگـردد که 
در موعـد مقـرر در ایـن اعـالن بـه محـل وقـوع ملـک حاضـر و در صـورت عـدم مراجعه 
مجاوریـن عملیـات تحدیـد ی بـا معرفـی مالک انجـام و چنانچه کسـی از مجاورین بر 
حـدود وحقـوق ارتفاقـی آن اعتـراض داشـته باشـد بـر طبق مـاده 20قانون ثبـت و ماده 
8۶- اصالحـی پـس از تنظیـم صورتمجلـس تحدیدی اعتراض خـود را کتبا ظرف مدت 
30روز بـه ایـن اداره اعـالم ودادخواسـت بـه مراجـع ذیصـالح قضائـی تقدیـم و گواهـی 
دادخواسـت به این اداره ارائه نماید وپس از گذشـت مهلت یاد شـده هیچگونه ادعایی 
مسـموع نخواهـد بود./. م الـف:300- تاریخ انتشـار :98/0۶/24-روز : یکشـنبه - جواد 

فاریابـی - رئیـس اداره ثبـت اسـناد وامـالک جیرفت

آگهی تحدید حدود اختصاصی
چـون ششـدانگ یکبـاب خانـه مشـتمل برباغچـه پـالک 18فرعـی از 
و  بخش34کرمـان  در  واقـع  1000مترمربـع  بمسـاحت  اصلـی   -۶34
آدرس :واقـع دراراضـی سـرگدار قنـات دره سـاردوئیه جیرفـت مـورد 
هیـات  رای  اسـتناد  بـه  دارابـی  ناصرموسـوی  سـید  آقـای  تقاضـای 
بشـماره97/02/12-1398۶0319014000407  جیرفـت  ثبـت  اختـالف  حـل  محتـرم 
درمالکیـت نامبـرده قرارگرفتـه وآگهـی موضوع مـاده 3قانون تعییـن تکلیف وضعیت 
ثبتـی اراضـی وسـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی و مـاده13- آییـن نامـه قانـون ثبت 
منتشـر ودر موعـد مقـرر مـورد واخواهـی قرار نگرفتـه ونیاز بـه تحدید حـدود دارد لذا 
حسـب درخواسـت مورخـه 89۶7-98/0۶/10مالـک بدینوسـیله آگهـی تحدیـد حدود 
آن بـا سـتناد تبصـره مـاده 13قانـون مزبورمنتشـر و عملیـات تحدید ی آن از سـاعت 
8صبـح روزچهارشـنبه مـورخ 98/07/24شـروع وبعمـل خواهـد آمـد لذا بـه مالک یا 
مالکیـن امـالک مجـاور رقبـه مزبـور اخطـار میگـردد کـه در موعـد مقرر در ایـن اعالن 
بـه محـل وقـوع ملـک حاضـر و در صـورت عـدم مراجعـه مجاوریـن عملیـات تحدید 
ی بـا معرفـی مالـک انجـام و چنانچـه کسـی از مجاوریـن بر حـدود وحقـوق ارتفاقی 
آن اعتـراض داشـته باشـد بر طبـق ماده 20قانـون ثبت و مـاده 8۶- اصالحی پس از 
تنظیـم صورتمجلـس تحدیـدی اعتـراض خود را کتبا ظـرف مدت 30روز بـه این اداره 
اعـالم ودادخواسـت بـه مراجـع ذیصالح قضائـی تقدیـم و گواهی دادخواسـت به این 
اداره ارائـه نمایـد وپس از گذشـت مهلت یاد شـده هیچگونه ادعایی مسـموع نخواهد 
بـود./. م الـف:298- تاریـخ انتشـار :98/0۶/24-روز : یکشـنبه - جـواد فاریابـی - 

رئیـس اداره ثبـت اسـناد وامـالک جیرفت

آگهی تحدید حدود اختصاصی
اصلـی   -1204 از  فرعـی   111 پـالک  خانـه  یکبـاب  ششـدانگ  چـون 
:واقـع  آدرس  و  بخش34کرمـان  در  واقـع  379مترمربـع  بمسـاحت 
مـرادی  زهـرا  خانـم  تقاضـای  مـورد  جیرفـت  دلفـارد  دراراضـی گربـه 
سـرجاز بـه اسـتناد رای هیـات محتـرم حل اختـالف ثبـت جیرفت بش

مـاره1397۶0319014000708۶-97/02/14 درمالکیـت نامبـرده قرارگرفته وآگهی موضوع 
مـاده 3قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتی اراضی وسـاختمانهای فاقد سـند رسـمی 
و مـاده13- آییـن نامـه قانـون ثبت منتشـر ودر موعد مقرر مـورد واخواهی قـرار نگرفته 
ونیـاز بـه تحدیـد حـدود دارد لـذا حسـب درخواسـت مورخـه 9048-98/0۶/12مالـک 
بدینوسـیله آگهـی تحدیـد حـدود آن بـا سـتناد تبصـره مـاده 13قانـون مزبورمنتشـر و 
عملیـات تحدیـد ی آن از سـاعت 8صبـح روزدوشـنبه مـورخ 98/07/29شـروع وبعمـل 
خواهـد آمـد لـذا بـه مالـک یـا مالکیـن امـالک مجـاور رقبـه مزبـور اخطـار میگـردد که 
در موعـد مقـرر در ایـن اعـالن بـه محـل وقـوع ملـک حاضـر و در صـورت عـدم مراجعه 
مجاوریـن عملیـات تحدیـد ی بـا معرفـی مالک انجـام و چنانچه کسـی از مجاورین بر 
حـدود وحقـوق ارتفاقـی آن اعتـراض داشـته باشـد بـر طبق مـاده 20قانون ثبـت و ماده 
8۶- اصالحـی پـس از تنظیـم صورتمجلـس تحدیدی اعتراض خـود را کتبا ظرف مدت 
30روز بـه ایـن اداره اعـالم ودادخواسـت بـه مراجـع ذیصـالح قضائـی تقدیـم و گواهـی 
دادخواسـت بـه ایـن اداره ارائـه نمایـد وپـس از گذشـت مهلـت یـاد شـده هیچگونـه 
ادعایـی مسـموع نخواهد بـود./. م الف:299- تاریخ انتشـار :98/0۶/24-روز : یکشـنبه 

- جـواد فاریابـی - رئیـس اداره ثبـت اسـناد وامـالک جیرفـت آگهی حصر وراثت 
علـی حسـن خانی دولـت آبـادی فرزنـد محمـد دارای شناسـنامه 30905۶1557 بشـرح 
محمـد  شـادروان  داده  توضیـح   98/12/1۶ مـورخ   98300312 شـماره  دادخواسـت 
حسـنخانی دولـت آبـادی فرزنـد علی بـه شناسـنامه 23 در تاریـخ 98/۶/1 در شـهر زرند 

فـوت شـده و وراثـت منحصـر حیـن الفـوت وی عبارتنـد از:
1 – مصطفـی حسـنخانی دولـت آبادی فرزند محمد به شـماره شناسـنامه 4 و شـماره ملـی 3090539535 

متولـد 1339 فرزند متوفی
2 – علی حسنخانی دولت آبادی فرزند محمد به شماره ملی 30905۶1557 متولد 1342 فرزند متوفی

3 – مهدی حسنخانی دولت آبادی فرزند محمد به شماره ملی 3090703998 متولد 1355 فرزند متوفی
4 – مرتضـی حسـنخانی دولـت آبـادی فرزنـد محمد بـه شـماره ملـی 3090584794 متولـد 1345 فرزند 

فی متو
5 – فاطمه حسنخانی دولت آبادی فرزند محمد به شماره ملی 3090۶31342 متولد 1350 فرزند متوفی
۶ – زهرا حسنخانی دولت آبادی فرزند محمد به شماره ملی 3090704234 متولد 1355 فرزند متوفی
7 – طیبه حسنخانی دولت آبادی فرزند محمد به شماره ملی 3090۶028۶5 متولد 1347 فرزند متوفی

8 – فاطمه اسالمی علی آبادی فرزند علی به شماره ملی 3090595044 متولد 134۶ همسر متوفی
لـذا مراتـب یـک نوبـت در روزنامـه هـای کثیراالنتشـار محلی آگهـی می شـود چنانچه کسـی اعتراض 
دارد یـا وصیـت نامـه ای از متوفـی نزد اشـخاصی باشـد ظرف مدت یک ماه از نشـر آگهی به شـورای 
حـل اختـالف تقدیـم دارد واال گواهـی صـادر خواهـد شـد و هـر وصیتنامـه ای جز رسـمی و سـری که 

بعـد از ایـن موعـد ابراز شـود از درجه اعتبار سـاقط اسـت.م/الف277
دفتر شورای حل اختالف شماره 3 شهرستان زرند

آگهی حصر وراثت 
اکبـر اسـدی خانوکـی فرزنـد محمدعلـی دارای شناسـنامه 51 بشـرح دادخواسـت شـماره 
فرزنـد  خانوکـی  اسـدی  محمدعلـی  شـادروان  داده  توضیـح   98/۶/20 مـورخ   400357
غالمعلـی بـه شناسـنامه ۶57 در تاریـخ 1398/5/13 در شـهر خانـوک فوت شـده و وراثت 

منحصـر حیـن الفـوت وی عبارتنـد از:
1 – اکبـر اسـدی فرزنـد محمدعلـی بـه ش ش 51 کدملـی 30909۶9483 متولـد 1333/7/2 فرزنـد 

فی متو
2 – عصمـت اسـدی خانوکـی فرزنـد محمدعلـی بـه ش ش 52 دارای کـد ملـی 30910057۶2 متولـد 

1339/7/3 فرزنـد متوفـی
3 – عبـاس اسـدی خانوکـی فرزنـد محمدعلـی بـه ش ش 2۶ دارای کـد ملـی 309103۶944 متولـد 

1344/1/1 فرزنـد متوفـی
بـه ش ش 32 دارای کـد ملـی 3091051080 متولـد  4 – زهـرا اسـدی خانوکـی فرزنـد محمدعلـی 

متوفـی فرزنـد   134۶/۶/5
لـذا مراتـب یـک نوبـت در روزنامه هـای کثیراالنتشـار محلی آگهی می شـود چنانچه کسـی اعتراض دارد 
یـا وصیـت نامـه ای از متوفـی نـزد اشـخاصی باشـد ظـرف مـدت یک مـاه از نشـر آگهی به شـورای حل 
اختـالف تقدیـم دارد واال گواهـی صـادر خواهـد شـد و هـر وصیتنامـه ای جـز رسـمی و سـری کـه بعد از 

ایـن موعـد ابراز شـود از درجه اعتبار سـاقط اسـت.م/الف27۶
دفتر شورای حل اختالف شماره چهار شهرستان زرند

اداره کل ثبت اسـناد و امالک استان کرمان
اداره ثبت اسـناد و امالک حوزه ثبت ملک شـهر عنبر آباد

هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضی و سـاختمانهای 
فاقد سـند رسـمی اگهـی موضـوع ماده 3

قانـون و مـاده13 آئیـن نامـه قانـون تعییـن تکلیـف و ضعیت ثبتـی و اراضی 
و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی  برابـر رای شـماره 1398۶0319091000512 هیـات اول 
موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی 

مسـتقر در واحـد ثبتی
حـوزه ثبـت ملـک شـهر عنبرآبـاد تصرفـات مالكانـه بالمعـارض متقاضـی اقـای اسـماعیل 
جیرفـت  از  صـادره  شناسـنامه15937  بشـماره  مجیـد  امجزفرزنـد  زاده  مشـایخی 
درششـدانگ یـک بـاب خانـه بـه مسـاحت 284مترمربـع پـالک -فرعـی از 47- اصلـی 

مفـروز ومجـزی شـده از پـالک 47 - اصلـی  واقـع در احمـد ابـاد عنبـر اباد خریـداری  از 
مالـک رسـمی آقـای غالمحسـین پور حـق وردی محـرز گردیده اسـت. لذا بـه منظور اطالع 

عمـوم مراتـب در دو نوبـت بـه فاصلـه 15 روز آگهـی مـی شـود
در صورتـی کـه اشـخاص نسـبت بـه صدور سـند مالکیـت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند 
مـی تواننـد از تاریـخ انتشـار اولیـن اگهـی بـه مـدت دو مـاه اعتراض خـود را به ایـن اداره 
تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید، ظرف مدت یک مـاه از تاريخ تسـليم اعتراض، دادخواسـت 
خـود را بـه مراجـع قضایـی تقدیـم نماینـد. بدیهی اسـت در صـورت انقضای مـدت مذکور و 

عـدم وصـول اعتراضـی طبـق مقررات سـند مالکیـت صادر خواهد شـد.
تاریخ انتشـار نوبت اول :98/0۶/24
تاریخ انتشـار نوبت دوم 98/07/09

مصیب حیدریان -ریس اداره ثبت اسـناد عنبراباد-م الف 227۶

آگهی حراج مال غیرمنقول )نوبت اول( 
اجـرای احـکام حقوقـی دادگسـتری زرنـد در نظـر دارد در رابطـه بـا پرونـده 
و  سـاالریان  احمـد   : لـه  محکـوم  بیـن  مطروحـه   980178 اجرائـی کالسـه 
محکـوم علیـه علـی کاربخـش فرزنـد رضـا در راسـتای اجـرای نیابـت شـماره 
1398021000335۶94 صـادره از اجـرای احـکام شـعبه 1 حقوقـی کرمان جلسـه 
مزایـده مـال غیرمنقـول متعلـق بـه شـخص ثالث به نـام خانم اعظـم عبـاس زاده را با حضور 
نماینـده محتـرم دادسـرا در روز یکشـنبه مـورخ 1398/7/7 رأس سـاعت 11 صبـح در محـل 
دفتـر اجـرای احـکام حقوقی جهت اسـتیفای بدهی محکوم علیـه برگزار نماید لـذا متقاضیان 
خریـد مـی تواننـد پنـج روز قبـل از مزایده ضمـن بازدید و مالحظـه مدارک ملک پیشـنهادات 
خـود را در پاکـت الک و مهـر شـده تحویـل اجـرای احـکام نموده و رسـید اخذ نمایند جلسـه 
مزایـده در مـورخ 98/7/7 در محـل دفتـر اجـرای احـکام حقوقـی دادگسـتری زرنـد برگـزار و 
شـروع مزایـده از قیمـت پایـه کارشناسـی خواهـد بـود. ضمنـًا ده درصـد مبلغ پیشـنهادی فی 
المجلـس و مابقـی در موعـد مقـرر از برنـده مزایده اخذ خواهد شـد. خرید به صورت شـفاهی 

نیـز در جلسـه آزاد می باشـد.
مشخصات و قیمت مال مورد مزایده:

شـش دانـگ عرصـه و اعیـان طلـق بـا کاربری خانه بـه مسـاحت 333/2 مترمربـع به آدرس 

زرند روسـتای رشک 
- ملـک مذکـور از جانـب غـرب از طـرف معبـر دسترسـی دارد – ملـک مذکـور دارای دارای 
موقعیـت منحصـر بـه فـرد در روسـتا مـی باشـد . ارزش عرصـه ملـک اخیـر جمعا بـه مبلغ 
190/000/000 ریـال مـی باشـد – نـام و نـام خانوادگـی صاحـب ملـک خانـم اعظـم عبـاس 
زاده مـی باشـد. – محـل وقـوع ملـک در محدوده روسـتای رشـک زرند می باشـد. – ملک 
مذکـور دارای سـند رسـمی بـه پـالک ثبتـی 1137 فرعـی از 30۶ اصلـی می باشـد. – ملک 
مذکـور قابـل سـکونت نمـی باشـد. – ملـک مذکـور از اراضی واقـع در طرح هادی بـوده و با 
توجـه بـه قوانیـن ثبتـی قابـل افـراز و تفکیـک نمی باشـد. – ملـک مذکـور دارای امتیازات 
آب و بـرق مـی باشـد . همچنیـن بـر روی ملـک اخیر سـاختمان مصالح بنایی با مسـاحت 
110 مترمربـع احـداث گردیـده کـه در معـرض تخریـب مـی باشـد . ارزش کل احداثـات و 
امتیـازات جمعـا بـه مبلـغ 55/000/000 ریـال. – ملـک مذکـور بـا فـرض نداشـتن معـارض 
حقیقـی یـا حقوقـی و بدهـی و عوارض و دیون به ادارات، سـازمان ها، شـهرداری، دهیاری 

و غیـره کارشناسـی گردیده اسـت. 
- بـا توجـه بـه مـوارد ذکـر شـده در فوق و بـا فـرض بالمعارض بـودن ارزش کل شـش دانگ 

ملـک بـه میـزان 245/000/000 ریـال می باشـد. م/الف283
دفتر اجرای احکام حقوقی زرند – عرب زاده 

اداره کل ثبت اسناد وامالک استان کرمان
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک گلباف 

هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای فاقـد 
رسمی سـند 

آگهـی موضـوع مـاده 3 قانـون و مـاده 13 آئیـن نامه قانـون تعیین تکلیـف وضعیت 
ثبتـی و اراضـی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی برابـر رای شـماره 1398۶03190۶200028۶ مورخ 
98/4/24 هیـات اول موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتی اراضـی و سـاختمانهای فاقد 
سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتی حـوزه ثبت ملی گلبـاف تصرفـات مالکانه بالمعـارض متقاضی 
آقـای یاسـر زینـل پور فرزند حسـن بشـماره شناسـنامه 318003570۶ صادره از گلبـاف در یک باب 
خانـه بـه مسـاحت 375/55 متـر مربـع پـالک یکفرعـی از 10۶5-اصلـی مفـروز و مجزی شـده از 
پـالک 10۶5- اصلـی واقـع در گلبـاف خیابـان امـام کوچـه شـهید قاسـمی محلـه سرآسـیاب خان 
خریـداری از مالـک رسـمی آقـای اسـداله زینل پور محـرز گردیده اسـت. لذا به منظـور اطالع عموم 
مراتـب در دو نوبـت بـه فاصلـه 15 روز آگهـی مـی شـود در صورتـی کـه اشـخاص نسـبت بـه صدور 
سـند مالکیـت متقاضـی اعتراضـی داشـته باشـند می تواننـد از تاریخ انتشـار اولین اگهـی به مدت 
دو مـاه اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخذ رسـید، ظـرف مدت یک مـاه از تاریخ 
تسـلیم اعتـراض، دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضایـی تقدیـم نماینـد. بدیهـی اسـت در صورت 

انقضـای مـدت مذکـور و عـدم وصـول اعتراض طبـق مقررات سـند مالکیـت صادر خواهد شـد. 
تاریخ انتشار نوبت اول : 98/۶/24
تاریخ انتشار نوبت دوم : 98/7/8

محمد مقصودی رئیس ثبت اسناد و امالک گلباف م.الف 855

قوه قضائیه
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

آگهی مزایده اموال غیرمنقول )اسناد رهنی( 
آگهـی مزایـده مـال غیرمنقول پرونده کالسـه 9200020 له بانک رفاه کارگران شـعبه 

مرکـزی زرنـد، علیه آقای مهدی حسـینی نژاد 
بـه موجـب پرونـده اجرائـی کالسـه فـوق شـش دانگ خانـه پـالک ثبتـی 121 فرعـی از 2431 
– اصلـی واقـع در بخـش 13 کرمـان – زرنـد ، خیابـان زنبـق، کـه سـند مالکیـت آن در صفحـه 
150 دفتـر امـالک جلـد ۶3 ذیـل ثبـت 822۶ برابر خالصه معاملـه به شـماره 3790 – 91/4/20 
دفتـر اسـناد رسـمی شـماره 177 زرنـد با واسـطه به متعهـد فوق انتقـال قطعی یافته اسـت، و 
سـپس برابر خالصه سـند رهنی به شـماره 3791 – 91/4/20 دفتر اسـناد رسـمی شـماره 177 
زرنـد در قبـال 1/000/010/000 ریـال بـه مدت 3 سـال در رهـن بانک رفاه کارگران شـعبه زرند قرار 
گرفتـه و محـدود اسـت بـه حـدود: شـماال ، دیوار مشـترک با زمیـن محصور پـالک 123 فرعی 
از 2431 – اصلـی شـرقا، در دو قسـمت، اول دیـوار مشـترک بـا زمیـن پالک 122 فرعـی، دوم، 
دیـوار مشـترک بـا زمیـن محصـور پـالک 120 فرعـی از 2431 – اصلـی ، جنوبـا، دیوار مشـترک 
بـا زمیـن محصـور پـالک 119 فرعـی از 2431 – اصلـی ، غربا، درب و دیواریسـت بـه کوچه فاقد 
متـراژ در سـند طبـق نظر کارشـناس رسـمی دادگسـتری ملـک بدین شـرح ارزیابی مـی گردد: 
الـف: عرصـه – مسـاحت کل عرصـه )مترکشـی توسـط کارشـناس رسـمی( ۶33 مترمربـع بـه 
ارزش 3/798/000/000ریـال 2– اعیـان: شـامل سـاختمانی گنبـدی و طـاق ضربـی فرسـوده و 

فاقـد اسـتحکام بنـا بـه متـراژ 290 مترمربـع بـه ارزش 290/000/000ریـال 3 – محوطـه سـازی، 
حصارکشـی و امتیـازات آب، بـرق، تلفـن و گاز بـه ارزش 150/000/000ریـال ارزیابـی مـی گـردد. 
ارزش کل ملـک بـه فـرض بالمعـارض بـودن و بـدون درنظرگرفتـن دیـون و مطالبـات احتمالی 
جمعـا معـادل مبلـغ 4/238/000/000ریـال )چهارمیلیـارد و دویسـت و سـی و هشـت میلیـون 
ریـال( ارزیابـی و قطعـی گردیـده اسـت. پـالک فـوق از سـاعت 9 الی 12 روز سـه شـنبه مورخ 
98/7/9 در اداره ثبـت اسـناد و امـالک شهرسـتان زرنـد واقـع در بلوار فـردوس از طریق مزایده 
بـه فـروش مـی رسـد. مزایـده از مبلـغ 4/238/000/000ریال )چهارمیلیارد و دویسـت و سـی و 
هشـت میلیـون ریـال( شـروع و به باالترین قیمت پیشـنهادی نقـدًا فروخته می شـود. الزم به 
ذکـر اسـت پرداخـت بدهی هـای مربوط بـه آب، برق، گاز اعم از حق انشـعاب و یا حق اشـتراک 
و مصـرف در صورتـی کـه مـورد مزایـده دارای آنهـا باشـد و نیـز بدهی هـای مالیاتـی و عـوارض 
شـهرداری و غیـره تـا تاریـخ مزایـده اعـم از اینکـه رقـم قطعی آن معلوم شـده یا نشـده باشـد 
بـه عهـده برنـده مزایـده اسـت و نیـز در صورت وجـود مـازاد، وجـوه پرداختی بابـت هزینه های 
فـوق از محـل مـازاد بـه برنده مزایده مسـترد خواهد شـد و نیم عشـر و حق مزایـده نقدًا وصول 
مـی گـردد ضمنـًا چنانچـه روز مزایده تعطیل رسـمی گردد، مزایـده روز اداری بعـد از تعطیلی در 

همـان سـاعت و مکان مقـرر برگـزار خواهد شـد. م/الف127
تاریخ انتشار: روز یکشنبه مورخ 98/۶/24

حسین توحیدی نیا
رییس واحد اجرای اسناد رسمی زرند

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان 
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک سیرجان 

هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای 
فاقد سـند رسـمی

آگهـی موضـوع مـاده 3 قانـون و مـاده 13 آئیـن نامـه قانون تعییـن تکلیف وضعیـت ثبتی و 
اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی

تکلیـف  تعییـن  قانـون  موضـوع  اول  1398۶0319012001083هیـات  شـماره  رای  برابـر   
وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتـی حـوزه 
ثبـت ملـک سـیرجان تصرفـات مالکانـه بالمعـارض متقاضـی آقـای نیـاز علـی لـری کرانی 
فرزنـد قدمعلـی بشـماره شناسـنامه 10۶7 صـادره از سـیرجان در ششـدانگ یـک باب خانه 
بـه مسـاحت 143/01 مترمربـع پـالک 2119 اصلـی واقـع در بخـش 35 کرمـان بـه آدرس 
سـیرجان بدرابـاد خیابـان شـهید انصـاری کوچـه بعد از مسـجد خریـداری از مالک رسـمی 
آقـای علـی کریـم الدینـی محـرز گردیـده اسـت. لـذا به منظـور اطـالع عموم مراتـب در دو 
نوبـت بـه فاصلـه 15 روز آگهـی مـی شـود در صورتـی کـه اشـخاص نسـبت بـه صدور سـند 
مالکیـت متقاضـی اعتراضـی داشـته باشـند مـی تواننـد از تاریـخ انتشـار اولیـن آگهـی بـه 
مـدت دو مـاه اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـليم و پـس از اخـذ رسـید، ظـرف مـدت 
یـک مـاه از تاریـخ تسـلیم اعتراض، دادخواسـت خـود را به مراجـع قضایی تقدیـم نمایند. 
بدیهـی اسـت در صـورت انقضـای مـدت مذکور و عـدم وصول اعتـراض طبق مقررات سـند 

مالکیـت صـادر خواهد شـد. 
تاریخ انتشار نوبت اول : 1398/0۶/09

تاریخ انتشار نوبت دوم : 1398/0۶/24
محمد آرمان پور رئیس ثبت اسناد و امالک  م.الف 394

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان 
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک سیرجان 

هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای 
فاقد سـند رسـمی

آگهـی موضـوع مـاده 3 قانـون و مـاده 13 آئیـن نامـه قانون تعییـن تکلیف وضعیـت ثبتی و 
اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی

 برابـر رای شـماره 1397۶0319012003979هیـات دوم موضـوع قانون تعییـن تکلیف وضعیت 
ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک 
سـیرجان تصرفـات مالکانـه بالمعـارض متقاضی آقای محمد شـاهمرادی پور گسـمونی فرزند 
عبدالفتح بشـماره شناسـنامه 30۶0382220 صادره از سـیرجان در ششـدانگ یک باب مغازه 
مشـتمل بـر حیـاط بـه مسـاحت 99 مترمربـع پـالک 50۶4 اصلی واقـع در بخـش 3۶ کرمان 
بـه آدرس سـیرجان انتهـای خیابـان ابـن سـینا روبـروی پـارک شـقایق خریـداری از مالـک 
رسـمی کاتریـن محـب زنـدی محـرز گردیـده اسـت. لـذا بـه منظـور اطـالع عمـوم مراتـب در 
دو نوبـت بـه فاصلـه 15 روز آگهـی مـی شـود در صورتـی کـه اشـخاص نسـبت به صدور سـند 
مالکیـت متقاضـی اعتراضـی داشـته باشـند مـی تواننـد از تاریـخ انتشـار اولیـن آگهـی بـه 
مـدت یـک مـاه اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـليم و پـس از اخـذ رسـید، ظـرف مـدت 
یـک مـاه از تاریـخ تسـلیم اعتـراض، دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضایـی تقدیـم نمایند. 
بدیهـی اسـت در صـورت انقضـای مـدت مذکـور و عـدم وصـول اعتـراض طبـق مقررات سـند 

مالکیـت صـادر خواهد شـد. 
تاریخ انتشار نوبت اول : 1398/0۶/09

تاریخ انتشار نوبت دوم : 1398/0۶/24
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روزنامـه  بـه  مقـدم  مصباحـی  االسـالم  حجـت 
قیمـت  شـدن  واقعـی  مدافـع  گفـت:  ایـران 
افزایـش قیمت هـا هسـتم  انـرژی و  حامل هـای 
منتهـا نبایـد در شـرایط وجـود تـورم 42 درصدی 

وارد کـرد. شـوک 
در  سـهمیه بندی  یـک  بایـد  گفت:دولـت  وی 
نفـت  و  گازوییـل  و  بنزیـن  بـرای  بگیـرد  نظـر 
گاز و بگویـد معـدل مصـرف ایـن اسـت هرکـس 
کـف  مـا  کـرد  مصـرف  معـدل  ایـن  براسـاس 
مصـرف  می گیریـم.  نظـر  در  او  بـرای  را  قیمـت 
بـرای  و  کنـد  پیـدا  کاهـش  بایـد  سـوخت 
حتمـًا  قیمـت  اصـالح  یـک  مصـرف  کاهـش 
1000 تومـان  نیـاز اسـت. مثـالً بنزیـن از لیتـری 
تومـان،   2000 نـه کـه  گـر  ا تومـان   1500 بشـود 
گازوییـل از 300 تومـان بشـود 500 تومـان یـک 
هرکـس  تـا  بگیـرد  صـورت  هـم  سـهمیه بندی 
قیمـت  داشـت  مصـرف  سـهمیه اش  از  بیـش 

بپـردازد. را  آن  شـده  تمـام 
گـر ایـن طـور شـد یقینـًا مقـدار مصرف سـوخت  ا
دولـت  درآمـد  یقینـًا  پیـدا می کنـد،  مـا کاهـش 
از محـل اصـالح قیمـت افزایـش پیـدا می کنـد، 
صـادرات گاز و محصـوالت نفتـی مثـل گازوییـل 
و مـازوت و امثـال اینهـا بشـدت افزایـش پیـدا 
می کنـد. درآمـد ریالـی و ارزی دولت در شـرایط 
تحریمـی از ایـن طریـق افزایـش پیـدا می کند .

امـام جمعـه جیرفـت گفـت: برخـی بـه دنبـال ایـن 
هسـتند کـه بعضی از حواشـی را در جامعـه بزرگ کنند 

و مـردم را از مسـائل اصلـی دور کننـد.
بـه گـزارش خبرگزاری فارس از جیرفت، حجت االسـالم 
رضـا سـعادت فر ظهـر امـروز در خطبه های نمـاز جمعه 
ایـن شهرسـتان اظهـار داشـت: از جمله نـکات مهم که 
در کانـون خانواده بایسـتی برای پدر و مادر مهم باشـد، 
ایـن اسـت کـه کانـون خانـواده بایسـتی کانـون امیـد 

باشد.
وی بیـان داشـت: در دهـه  اول محـرم شهرسـتان را به 
خیمـه گاه حسـینی تبدیـل کردند کـه انسـان از زندگی 
کـردن در ایـن شـهر و بین ایـن مردم، احسـاس غرور 
اول  دهـه ی  زیبـای  پدیده هـای  از جملـه  و  می کنـد 
اهتمـام مومنین به نظافت کوچـه و خیابان در جاهایی 
کـه موکـب یـا هیئت هـا حضـور داشـتند و بعضـی از 
مومنیـن ماشین هایشـان را وقـف جابجایـی زائرین به 

صـورت صلواتـی کـرده بودند.
سـعادت فـر ادامـه داد: در زمـان پیامبـر )ص( دغدغه  
مـردم، فراگیـر شـدن اسـالم در جهـان بـود و بعـد از 
رحلـت پیامبـر )ص( و خصوصـًا زمـان خلیفه  سـوم و 
اواخـر دهـه  30 )ه.ق( سـبک زندگـی مـردم به سـمت 
دنیاپرسـتی می رود و مدیران جامعه به سـمت چپاول 
بیت المـال و ثروت انـدوزی می رونـد و زندگی اشـرافی 

خلفـا به مـردم سـرایت کرده اسـت.
امـام جمعـه جیرفـت تصریـح کـرد: در دوران پیروزی 
انقـالب اسـالمی ایـران نیز شـاهد ایـن دو مـدل تفکر 
هسـتیم و در دوران پیـروزی انقـالب اسـالمی و دوران 
طالیـی دفـاع مقـدس، عشـق و عالقـه  همـه  مـردم، 
مسـتولی شـدن حکومـت اسـالم بر همـه  عالم بـود و 
کسـی بـه فکـر منافـع شـخصی نبـود و در دوران دفاع 
مقـدس، آرزوی فرماندهـان شـهادت بـود و نیت هـا 

خالـص بـرای زمینه سـازی منجـی عالـم بـود.
وی گفت: امروز نیز صحنه، صحنه  عاشـورا اسـت و امام 
امت مـان، حسـین زمان اسـت پس مراقب باشـیم که 
در عرصـه  عاشـورا عقب نمانیم و اگـر عقب ماندیم فردا 
روز خسـران اسـت و امروز باید با ایستادگی و مقاومت 

در مقابل جبهه  کفر ایسـتادگی کرد.
سـعادت فر بـا اشـاره بـه اینکـه برخـی بـه دنبـال ایـن 
هسـتند کـه بعضی از حواشـی را در جامعـه بزرگ کنند 
و مـردم را از مسـائل اصلـی دور کنند، خاطرنشـان کرد: 
مـردم بـه فضل الهی بـاز هـم در انتخابات حضـور پیدا 
خواهنـد کـرد و از رای هـای گذشـته خودشـان درس 
عبـرت می گیرنـد و بـه فضـل الهی شـاهد خواهیم بود 
کـه یـک مجلـس و دولـت جـوان و متعهـد و انقالبـی 

مدیریـت جامعـه اسـالمی را به عهـده بگیرند.
وی ادامـه داد: امـروز قـوه مقتـدر قضائیـه پـا روی ُدم 
برخـی از افراد گردن کلفت گذاشـته لـذا برخی به دنبال 
ایـن هسـتند که بـا این حواشـی آن روحیـه انقالبی در 

قـوه قضائیـه تضعیف بکنند.
سـعادت فر بیان داشـت: مسئوالن شهرسـتان جیرفت 
خصوصا مسـئوالن جهـاد کشـاورزی در خصوص بحث 
توزیـع بـذر نظـارت الزم را داشـته باشـند، قیمـت بـذر 
نسـبت به سـال قبـل باالتر رفته و الزم اسـت کـه یارانه 
بـه بـذر تعلـق بگیـرد و آن مقـداری هم کـه یارانه تعلق 
می گیـرد در مسـیر صحیـح و همـراه بـا عدالـت توزیع 

شود.

توصیه به دولت درباره 
افزایش نرخ بنزین

برخی با ایجاد حواشی 
مردم را از مسائل 
اصلی دور می کنند

خبر

اختصاص6 میلیارد تومان اعتبار 
به موزه باستان شناسی جیرفت

شاخص  نهضت عاشورا نجات 
مردم از جهالت بود

بسیج بهترین ظرفیت صلح 
وسازش درقلعه گنج 

بسته حمایتی یکشنبه نهایی 
می شود

پرهیز از دپوی محصول خرما
در سردخانه ها در جنوب کرمان

میــراث  مدیــرکل  گفتــه  بــه 
و  دســتی  صنایــع  فرهنگــی، 
 ۶ کرمــان  اســتان  گردشــگری 
میلیــارد تومــان اعتباربــرای تکمیل 
باستانشناســی  ای  منطقــه  مــوزه  ســاختمان 
ــزارش  ــه گ ــت. ب ــه اس ــاص یافت ــت اختص جیرف
ایرنــا، فریــدون فعالــی روز شــنبه در نشســت 
با نماینــده مــردم جیرفــت و عنبرآبــاد در مجلــس 
ای  منطقــه  مــوزه  افــزود:  اســالمی  شــورای 
ــه احــداث می شــود که ســه  ــت در 13 طبق جیرف
طبقــه آن در زیرزمیــن قــرار دارد و در حــال حاضــر 
ــان  ــا بی 10 درصــد پیشــرفت داشــته اســت.وی ب
ــه ای باستانشناســی  ــوزه منطق ــل م ــه تکمی اینک
جیرفــت بــه صــورت ویــژه در دســتور کار قــرار دارد، 
افــزود: در ســال جاری ۶ میلیــارد تومــان اعتبــار از 
محــل منابــع ملــی به ایــن مــوزه اختصــاص یافته 

است.سرپرســت اداره کل میــراث فرهنگــی، صنایع 
دســتی و گردشــگری اســتان کرمــان تاکیــد کــرد: 
محوطــه باســتانی کنارصنــدل جیرفــت بــه ســایت 
مــوزه تبدیــل می شــود و بــا راه انــدازی ایــن 
ســایت مــوزه امکانــات و زیرســاختهای مــورد نیــاز 
گردشــگران نیــز ایجــاد خواهــد شــد.وی بــا اشــاره 
بــه اینکــه جنــوب اســتان کرمــان ظرفیــت هــای 
ــار  ــگران دارد، اظه ــذب گردش ــت ج ــی جه فراوان
داشــت: بایــد داشــته های تاریخی، باســتانی و 
گردشــگری ایــن منطقــه بیــش از گذشــته مــورد 
ــرد: توســعه  ــح ک ــی تصری ــرار گیرد.فعال ــه ق توج
گردشــگری جنــوب کرمــان بــدون همــکاری همــه 
ــد  ــر نخواه ــط میس ــای مرتب ــتگاه ها و نهاده دس
شــد و بایــد شــرایط بــرای ســرمایه گــذاری بخش 

ــه تســهیل شــود. ــن منطق خصوصــی در ای

حجــت االســالم یحیــی احمدی 
هــای  شــاخص  زاده، گفــت: 
نهضــت عاشــورا، ایثارحســینی، 
نجــات  اســتقامت،  و  صبــر 
نیزتنهــا  و  و گمراهــی  جهالــت  از  مــردم 
گــزارش  خداســت.به  ولــی  نگذاشــتن 
کرمــان  شبســتان از  خبرنگار خبرگــزاری 
جنــوب، حجــت االســالم » یحیــی احمــدی 
زاده «ضمــن توصیــه بــه تقــوای اللهــی 
ایــام  مناســبت  بــه  تســلیت  عــرض  و 
ــت:  ــدهللا )ع( گف ــرت اباعب ــوگواری حض س
درس عاشــورا درس فــداکاری، دینــداری، 
شــجاعت، مواســات، درس قیــام هللا و درس 

محبــت وعشــق اســت.
افــزود:  زاده،  احمــدی  االســالم  حجــت 
ــا  ــاد نهضــت حســینی ب ــی ابع امســال تجل

جبهــه فراگیــر مقاومــت ارتبــاط معنــا داری 
گرفتــه بــود کــه در کشــورهای جهــان بازتــاب 
گســترده ای داشــت، امــا متاســفانه شــبکه 
ــش نگذاشــتند. ــه نمای ــی آن را ب ــای جهان ه
ــج، ادامــه  خطیــب موقــت جمعــه قلعــه گن
داد: شــاخص هــای ایــن نهضــت، ایثــار 
حســینی، صبــر و اســتقامت و نجــات مــردم 
از جهالــت و گمراهــی و تنهــا نگذاشــتن 
ولــی خداســت، کــه در شــب عاشــورا دبیــر 
کل حــزب هللا لبنــان ســید حســن نصــرهللا 
خطــاب بــه ولــی امــر مســلمین جهــان 
ــدن  ــم ب ــد؛ حاضری ــه ای گفتن ــام خامن االم
هایمــان را اربــا اربــا کننــد  ســرهای مــان را 
بــاالی نیــزه بزننــد هــزار بــار کشــته شــویم 
امــا دســت از یــاری حســین زمانمــان امــام 

ــم. ــر نداری ــه ای ب خامن

انقــالب  دادســتان عمومــی و 
ــت:  ــج گف ــه گن ــتان قلع شهرس
بســیج می توانــد بــرای همــکاری 
وتعامــل دربحــث صلح وســازش 
وپیشــگیری از وقوع جرم به سیســتم قضائی 
کمــک کنــد. به گــزارش خبرنــگار گروه اســتان 
جوان از کرمــان  خبرنــگاران  های باشــگاه 
ســجاد افشــارمنش دادســتان عمومــی و 
انقــالب شهرســتان قلعــه گنــج گفــت: ایجــاد 
ــاخص های  ــای ش ــه و ارتق ــت در جامع عدال
اصلــی  اولویت هــای  از  منطقــه  امنیتــی 
ــد.او  ــتان می باش ــن شهرس ــتانی در ای دادس
ــای  ــی و پایگاه ه ــان انتظام ــع فرمانده درجم
ــتی  ــج افزود:بایس ــه گن ــی قلع ــیج مردم بس
ــح  ــت بســیج در راســتای ایجــاد صل از ظرفی
وســازش در جامعه اســتفاده کرد.افشــارمنش 

بابیــان اینکــه دســتگاه قضایــی آمادگــی الزم 
بــرای همــکاری وتعامــل بــا مجموعــه بســیج 
افــزود:  دارد  را  وســازش  صلــح  دربحــث 
ــی از مباحــث  ــوع جــرم یک پیشــگیری از وق
مهمــی اســت کــه بســیجیان می تواننــد 
سیســتم قضائی را کمک کنند.دادســتان قلعه 
گنــج گفــت: شــور، نشــاط انقالبــی و اخــالص 
بســیجیان ضامــن امنیــت پایدار درشهرســتان 
ــح  ــت.او تصری ــه اس ــش درمنطق و ایجادآرام
کــرد: خوشــبختانه بــا رهنمود هــای مقــام 
ــت  ــی( امنی ــه العال ــری )مدظل ــم رهب معظ
ــت و  ــم فرماس ــور حک ــطح کش ــدار در س پای
دســتگاه قضائــی در چارچــوب منویــات رهبــر 
معظــم انقــالب در جهــت تحقــق عدالــت 

ــد. ــالش می کن ــه ت ــت در جامع وامنی

ــاون، کار و  سرپرســت وزارت تع
رفــاه اجتماعــی بــا بیــان اینکــه 
ــد  ــا درآم ــوار ب ــتان خان سرپرس
ــمول  ــون، مش ــر از 3 میلی کمت
ســبد کاال مــی شــوند گفــت: جمعیــت تحت 
ــت  ــارژ در نشس ــل ش ــغ قاب ــش و مبل پوش

یکشــنبه دولــت نهایــی مــی شــود.
ــاون  ــاق تع ــری ات ــگاه خب ــزارش پای ــه گ ب
ــاره  ــران ،انوشــیروان محســنی بندپی درب ای
جزئیــات بســته حمایتــی بــرای اقشــار 
مــاه  دو  طــی  جامعــه گفــت:  مختلــف 
ــی در خصــوص  ــای مختلف ــته بحث ه گذش
مکانیــزم  حمایــت از اقشــار مختلــف جامعــه 
در قالــب کاالکارت، ســبد غذایــی یــا کوپــن 
ــد. ــام ش ــت انج ــطح دول ــک در س الکترونی
وی افــزود: در نهایــت جمــع بنــدی بــه ایــن 

ــه  ــی ب ــت اجتماع ــه حمای ــد ک ــورت ش ص
ــاز  ــورد نی ــالم م ــی از اق ــبد کاالی صــورت س
ــن ترتیــب  ــه ای و اساســی جامعــه باشــد ب
ــاب  ــه حس ــت ب ــد نوب ــی در چن ــه مبلغ ک
ــت  ــز شود.سرپرس ــوار واری ــتان خان سرپرس
ــاره  ــاه اجتماعــی درب ــاون، کار و رف وزارت تع
جمعیــت تحــت پوشــش دریافــت ســبد کاال 
گفــت: تــالش کردیــم تــا شناســایی جامعــه 
برخــوردار از ایــن حمایــت اجتماعــی بــا 
ــد.بندپی  ــان باش ــب اطمین ــترین ضری بیش
ریــزی  برنامــه  اســاس  بــر  داد:  ادامــه 
ــر از  ــد کمت ــراد دارای درآم ــده اف ــام ش انج
ــت  ــن حمای ــاه مشــمول ای ــون در م 3 میلی
ــم  ــالش کردی ــه ت ــوند ک ــی ش ــی م اجتماع
ــاال  ــان ب ــا ضریــب اطمین ایــن خانوارهــا را ب

ــم. ــایی کنی شناس

عضــو هیــات مدیــره ســردخانه داران 
جنــوب کرمــان گفــت: خرمــاداران 
ــود  ــای خ ــول خرم ــوی محص از دپ
جلوگیــری کننــد  ســردخانه ها  در 
چــرا کــه ایــن کار نــه تنهــا موجــب افزایــش قیمــت 
نمی شــود بلکه ســبب ضــرر و زیــان مالی خرمــاداران 
ــره  ــات مدی ــو هی ــتانی عض ــژن سیس ــود. بی می ش
ســردخانه داران جنــوب کرمــان گفــت: دالالن قیمــت 
ــن  ــد و ای ــرده ان ــاال ب ــی ب ــه صــورت حباب ــا را ب خرم
ــان  ــتقبالی بازرگان ــم اس ــبب ک ــت س ــش قیم افزای
ــدف  ــای ه ــه بازار ه ــان اینک ــا بی ــت. او ب ــده اس ش
خرمــا، کشــور های هندوســتان، افغانســتان و عــراق 
ــه  ــا ب ــادرات خرم ــرای ص ــرد: ب ــح ک ــت، تصری اس
کشــور هندوســتان یــک مــاه، افغانســتان 20 و عــراق 
10روز زمــان نیــاز اســت لــذا بــا توجــه بــه زمــان مــاه 
ــا داران  ــر خرم ــن کشــور ها اگ ــارک رمضــان در ای مب

محصــول خــود را هــر چــه زودتــر بفــروش نرســانند، 
ــان و صــادر  ــه بازرگان ــود را ب ــای خ ــد خرم نمی توانن
کننــدگان خرمــا در زمــان مــورد نیــاز آن ها برســانند در 
نتیجــه بــا انبوهــی از خرمــای بــدون خریدار تجــار در 

کشــور مواجــه خواهیــم شــد.
خرماداران خرمای خود را بفروشند

ــور  ــل کش ــدود داخ ــاز مح ــه نی ــه ب ــا توج ــت: ب او گف
ــردخانه ها  ــده در س ــو ش ــای دپ ــاد خرم ــم زی و حج
خرمــاداران متحمــل ضــرر و زیــان مالــی می شــوند از 
ایــن رو خرمــا داران اقــدام بــه فــروش خرمــای خــود 
ــوب  ــره ســردخانه داران جن ــات مدی ــد. عضــو هی کنن
کرمــان بیــان داشــت: هــم اکنــون قیمــت هــر کلیــو 
خرمــای مضافتــی بیــن 18 تــا20 و رقــم کلوتــه بیــن 
ــه  ــوده کــه نســبت ب ــو ب ــا 17 هــزار تومــان در کیل 1۶ت
ســال گذشــته افزایــش چشــمگیری داشــته اســت لذا 
ــه فــروش محصــول خــود کننــد. خرمــاداران اقــدام ب

فعــاالن اقتصــادی همــواره اعــالم کرده انــد کــه افزایــش قیمــت حامل هــای انــرژی 
و هزینه هــای حمــل و نقــل در کشــور بــه گونــه ای شــده کــه برخــی مــوارد، هزینــه 
جــا بــه جایــی مــواد معدنــی بــه مراتــب از قیمــت خــود مــاده معدنــی بیشــتر 
می شــود و ایــن اتفــاق، بهره بــرداران را مجبــور کــرده کــه قیــد ارزش افــزوده را زده 
و مــواد معدنــی را بــه صــورت خــام بفروشــند امــا روش هایــی همچــون کانه آرایــی 
و ُپرعیارســازی ســیار، بــا توجیــه اقتصــادی مطلوبــی بــه مــدد معدنــکاران آمــده 
ــورد اســتفاده  ــان م ــوب کرم ــه، در جن ــرای نخســتین مرتب ــن روش ب ــروز ای و ام
قــرار گرفــت و نخســتین کارخانــه تولیــد و فــرآوری مــس بــه روش فلوتاســیون 
)flotation( بــا حمایــت دولــت و ســرمایه گذاری شــرکت خصوصــی کانی فــرآوران، 
در منطقــه رمشــک از توابــع شهرســتان قلعه گنــج جنــوب اســتان کرمــان فعالیــت 

خــود را آغــاز کــرد.
افزایش عیار مس

ــگار  ــا خبرن عبدالرضــا ملــک مدیــر ایــن معــدن مــس رمشــک در گفــت و گــو ب
ایرنــا اظهــار داشــت: در روش فلوتاســیون، مــس از فــرآوری خاک هــای معــدن بــه 
دســت می آیــد و عیــار آن از 2 دهــم بــه 20 تــا 25 درصــد می رســد و ســپس بــرای 

ذوب کــردن بــه کارخانه هــای دیگــر در ســطح کشــور حمــل مــی شــود.
ــدازی شــده و  ــار در کشــور راه ان ــرای نخســتین ب وی تصریــح کــرد: ایــن روش ب
مجموعــه دســتگاه هــای مــورد نیــاز آن بــه ارزش 20 میلیــارد تومــان خریــداری و 

در شــهر رمشــک نصــب شــده اســت.
مدیــر معــدن مــس رمشــک گفــت: هزینــه اکتشــافات نخســتین ایــن معــدن نیز 
حــدود پنــج میلیــارد تومــان تخمیــن زده شــده و درواقــع راه انــدازی ایــن مجموعــه 

بیــش از 25 میلیــارد تومــان هزینــه در برداشــته اســت.
ــا 15 ســال طــول می کشــد  ــرداری اولیــه از ایــن معــدن 10 ت ملــک افــزود: بهره ب
ــرداری را  ــال بهره ب ــا 100 س ــوان ت ــاف می ت ــدی اکتش ــل بع ــام مراح ــا انج ــا ب ام

ادامــه داد. وی ادامــه داد: هــم اینــک 25 نفــر از جوانــان بومــی رمشــک در ایــن 
معــدن مشــغول بــه کار شــده اند و همزمــان بــا توســعه، از ســایر نیروهــای بومــی 

اســتفاده خواهیــم کــرد.

تامین آب و برق مشکل اصلی معدن رمشک
مدیــر معــدن مــس رمشــک عنــوان کــرد: یکــی از مشــکالت اصلــی مــا تامیــن آب 
و بــرق ایــن معــدن بــوده و برقــی کــه بــه مــا داده انــد 250 کیلــو وات اســت کــه یک 

چهــارم کارخانــه را هــم پوشــش نمی دهــد.
ــور  ــدن، 2 دســتگاه ژنرات ــاز مع ــورد نی ــرق م ــن ب ــرای تامی ــه ب ــان اینک ــا بی وی ب
خریــداری کرده ایــم اظهــار داشــت: در حــال حاضــر روزانــه تــا 200 ُتــن فلوتاســیون 
ــعه ای،  ــای توس ــم و در طرح ه ــام می دهی ــد انج ــا 25 درص ــار 20 ت ــا عی ــس ب م

ــن در دســتور کار اســت. ــا ظرفیــت 500 ُت احــداث کارخانــه ای ب
ملــک تصریــح کــرد: بــرای فعالیــت معــدن روزانــه بــه 400 هــزار لیتــر یــا 400 متــر 

مکعــب ) 20 تانکــر ( آب نیــاز داریــم.

5۰ نفر اشتغال مستقیم در فاز نخست
عطــا ناوکــی فرمانــدار قلعــه گنــج نیــز در بازدیــدی کــه بــه همــراه نماینــده مــردم 
ــس  ــدن م ــس شــورای اســالمی از مع ــان در مجل ــی کرم ــج شهرســتان جنوب پن
ــه مســاحت 13 کیلومتــر  ــوان کــرد: ایــن معــدن در زمینــی ب رمشــک داشــت عن
مربــع راه انــدازی شــده و در فــاز نخســت آن 50 نفــر از بومیــان رمشــک مشــغول 

بــه کار خواهنــد شــد.
وی تصریــح کــرد: تنهــا مشــکل ایــن معــدن، کمبــود بــرق بــود کــه مقــرر شــده 
وزارت صنعــت، معــدن و تجــارت بــا همــکاری ســازمان توســعه و نوســازی معــادن 
و صنایــع معدنــی ایــران )ایمیــدرو( مبلــغ 10 میلیــارد تومــان بــه تامیــن بــرق آن 

اختصــاص دهنــد.
ــی  ــت زدای ــت خــود، محرومی ــای نخســتین فعالی ــد از روزه ــر و امی ــت تدبی دول
ــه  ــه گفت ــه ب ــان ک ــوب کرم ــرار داد و جن ــوردار را در دســتور کار ق ــق کم برخ از مناط
ــروز  ــی رود ام ــمار م ــه ش ــور ب ــه کش ــن منطق ــئوالن، محروم تری ــیاری از مس بس

ــا و  ــل عکس ه ــدی قب ــا چن ــه ت ــه ای ک ــه، منطق ــرار گرفت ــرفت ق ــیر پیش در مس
فیلم هــای زیــادی از محرومیتــش در ســایت ها و شــبکه هــای اجتماعــی دســت 
ــش  ــادی بخ ــران اقتص ــت و جهادگ ــت دول ــه هم ــروز ب ــد، ام ــت می ش ــه دس ب
ــر  ــد، ب ــاق جدی ــک اتف ــر روز ی ــه و ه ــرار گرفت خصوصــی در مســیر شــکوفایی ق

ــد. ــار می افزای ــن دی ــعه ای ــار توس ــتاب قط ش
خــوب اســت بدانیــد، رمشــک یکــی از دهســتان هــای محــروم جنــوب کرمــان بود 
کــه در دولــت تدبیــر و امیــد، رســمًا بــه شــهر تبدیــل شــد و ایــن مســیر مــی رود 
تــا جایــی کــه اهالــی ایــن خطــه بــه معنــای واقعــی کلمــه، طعــم شــیرین آبادانــی 
را بچشــند. رمشــک از توابــع قعلــه گنــج در فاصلــه 1۶0 کیلومتــری از مرکــز ایــن 

شهرســتان در جنــوب اســتان کرمــان واقــع شــده اســت.
از محرومیت هــای جنــوب کرمــان زیــاد شــنیده ایم امــا 
انصافــا بایــد جهــادی باشــی تــا از نزدیــک ایــن محرومیــت را 
لمــس کنــی و در گرمــای داغ تابســتان، منطقــه ای را مقصــد 
ســفر تابســتانی قــرار دهــی کــه می دانــی نــه از هــوای 
ــی،  ــات آنچنان ــه از امکان ــری هســت و ن ــف خب ــک و لطی خن
امــا دانشــجویان جهــادی ایــن کار را کردنــد و تفریــح و نشــاط 
تابستانه شــان، خدمــت بــه مردمــان محــروم در جنــوب کرمــان 
اســت. خبرگــزاری فــارس کرمان|از ســوی بســیج رســانه دعوت 
شــدیم بــرای اعــزام بــه جنــوب کرمــان و دیــدار بــا گروه هــای 
جهــادی در شهرســتان رودبــار جنــوب، بعــد از نمــاز صبــح بــه 
همــراه چنــد نفــر از همــکاران حرکــت کردیــم و ســاعت هشــت 
ــف و  ــس از توق ــدیم و پ ــت ش ــتان جیرف ــح وارد شهرس صب
اســتراحتی در دفتــر بســیج دانشــجویی شهرســتان جیرفــت 
ــوب  ــم.از محرومیت هــای جن ــار حرکــت کردی ــه ســمت رودب ب
کرمــان زیــاد شــنیده ایم امــا انصافــا بایــد جهــادی باشــی تــا 
از نزدیــک ایــن محرومیــت هــا را لمــس کنــی و در گرمــای داغ 
تابســتان، منطقــه ای را مقصــد ســفر تابســتانی قــرار دهــی کــه 
می دانــی نــه از هــوای خنــک و لطیــف خبــری هســت و نــه از 

امکانــات آنچنانــی، امــا دانشــجویان جهــادی ایــن کار را کردند و 
تفریــح و نشــاط تابستانه شــان را، خدمــت بــه مردمــان محروم 
در جنــوب کرمــان انتخــاب کردند.اولیــن مقصــد مــا روســتای 
هیرگلــو از توابــع بخــش مرکــزی شهرســتان رودبــار جنــوب بود 
فاصلــه ایــن روســتا تــا مرکــز شهرســتان 40 کیلومتــر اســت 
ــن  ــوج در ای ــگاه کهن ــک دانش ــهید تاجی ــادی ش ــروه جه و گ
روســتا در حــال ســاختن یــک مســجد بود.  حجــت خــاوری 
مســؤول ایــن گــروه جهــادی کــه دانشــجوی مدیریــت دولتــی 
ــه  ــاه اســت ک ــت: حــدود ۶ م ــود، گف ــع کارشناســی ب در مقط
در حــال ســاخت مســجد روســتا هســتیم، حــدود ۶0 خانــوار 
ــد.وی  ــی می کنن ــتا زندگ ــن روس ــر در ای ــت 500 نف ــا جمعی ب
افــزود: 12 ســال اســت مــردم یــک دیــوار را بــدون هیــچ ایمنی 
به عنــوان مســجد بــرای برگــزاری مراســم عــزاداری ایــام محــرم  
ــد، هزینه هــای  و صفــر و دیگــر مناســبت ها ایجــاد کــرده بودن
ســاخت ایــن مســجد از کمک های مردم،  بســیج دانشــجویی 
و اندکــی هــم از خیــران تاکنــون تامیــن شــده است.مســؤول 
گــروه جهــادی شــهید تاجیــک ادامــه داد: همــه افــرادی کــه 
ــد عضــو  ــن مســجد کمــک می کنن ــرای ســاخت ای ــا ب ــه م ب
بســیج دانشــجویی و از بومیــان ایــن منطقــه هســتند و 
انشــاءهللا تا پایــان آبــان مــاه مســجد آمــاده و بــه بهره بــرداری 
می رســد. فاطمــه یکــی از افــراد روســتا بــه خبرنــگار فــارس در 
ــد: نداشــتن  مــورد عمــده مشــکالت روســتای هیرگلو می گوی
ــن  ــام و... از مشــکالت ای مســجد، ســرویس بهداشــتی، حم
ــاخت  ــول س ــا ق ــه م ــؤولین ب ــی از مس ــت، برخ ــتا اس روس
حمــام و ســرویس بهداشــتی را داده انــد امــا هنــوز به ســرانجام 
نرســیده اســت.وی بیــان کــرد: یکــی دیگر از مشــکالت روســتا 
نداشــتن مســجد اســت کــه دانشــجویان دســت بــه کار شــدند 
و مســجدی را بــرای مــا احــداث می کنند.حجت االســالم 

ســیدمهدی نبــوی مبلــغ اعزامــی از قــم در روســتای هیرگلــو 
در گفت و گــو بــا خبرنــگار فــارس اظهــار داشت: مشــکل حمــام 
ایــن روســتا اکنــون تــا حدی بهترشــده و قبــال ایــن دیوارک هــا 
ــکالت  ــه مش ــاره ب ــا اش ــت.وی ب ــود نداش ــام وج ــرای حم ب
فرهنگــی منطقــه عنــوان کــرد: بــرای مشــاوره در زمینــه تربیــت 
ــد و  ــاس می گیرن ــهر تم ــا ش ــواده، ازدواج و ... ب ــد، خان فرزن
گله منــد هســتند، یــک ســاعت کالس همســرداری بــرای 
ــن  ــه ای ــا درخواســت داشــتند ک ــی روســتا گذاشــتیم ام اهال
ــدم  ــه از ع ــراز گالی ــا اب ــغ ب ــن مبل ــه دهید.ای جلســات را ادام
حمایــت مســؤوالن بــرای کار در ایــن روســتاها عنــوان می کنــد: 
ــدک  ــر ان ــه و اگ ــورت گرفت ــردم ص ــط م ــا توس ــت تنه حمای
ــر  ــکل فق ــت مش ــورت می گرف ــت ص ــوی دول ــی از س حمایت
فرهنگــی در ایــن مناطــق برطــرف می شــد و اگــر فقــر فرهنگی 
برطــرف شــود، فقــر اقتصــادی هــم برطــرف خواهد شــد. نبوی 
ــروم اســت،  ــق مح ــه می گویند مناط ــا ک ــرد: اینج ــح ک تصری
محــروم اقتصــادی نیســتند بلکــه کشــاورز هســتند و دام دارند 
ــن  ــد ای ــد و نمی توانن ــر فرهنگی ان ــار فق ــه دچ ــل اینک ــه دلی ب

امکانــات را اداره کننــد و بــه عنــوان مثــال ۶ مــاه کار می کننــد و 
۶ مــاه دیگــر نمی داننــد چــه کار کننــد و آورده خــود را از دســت 

می دهنــد. 
مبلــغ اعزامــی از قــم گفــت: اگــر دولــت و مســؤوالن حمایــت 
ــؤوالن  ــر مس ــد و اگ ــد ش ــرف خواه ــکل برط ــن مش ــد ای کن
به ماننــد طلبه هــا بــه صــورت جهــادی بــه ایــن مناطــق 
بیاینــد ســرعت کار بیشــتر می شــود و بــه جــای اینکــه 
طــی 10 ســال ایــن پیشــرفت ها صــورت گیــرد پنــج یــا ســه 
ــن  ــه در ای ــه اینک ــاره ب ــا اش ــوی ب ــد. نب ــال جلوتر می افت س
ــؤوالن  ــر مس ــدارد، گفت: اگ ــود ن ــت وج ــی ثاب ــتا روحان روس
بــه ایــن مناطــق نیاینــد نمی تواننــد فقــر فرهنگــی را ببیننــد، 
ــادی  ــروه جه ــای گ ــد بچه ه ــد و ببینن ــت بیاین ــط کافیس فق
ــزام  ــت: اع ــوی گف ــد و بروند.نب ــی انجــام می دهن چــه کارهای
ــه  ــود و دغدغ ــت ش ــد حمای ــه بای ــن منطق ــه ای ــی ب روحان
ــخصی  ــه ش ــا هزین ــم ب ــن می توان ــد، م ــز باش ــؤوالن نی مس
ــد  ــا می توانن ــه طلبه ه ــا هم ــا آی ــردم ام ــم و برگ ــودم بیای خ
ایــن کار را انجــام دهنــد؟وی بیــان داشــت: تعــداد طلبه هــای 
مــا کــم اســت و آن تعــداد هــم بایــد روحیــه جهــادی داشــته 
باشــند البتــه روحیــه جهــادی دارنــد و در ایــن  مناطــق دیــده 
می شــود بعضــی از طلبه هــا بــا خانــواده خــود حتــی می آینــد 
امــا تعــداد روســتاها و مســاجد زیــاد اســت.این مبلــغ اعزامی 
از قــم بــه مســائل و مشــکالت مهمــی در ایــن منطقــه اشــاره 
کــرد و خواســتار توجــه جــدی مســئوالن بــه ایــن مناطق شــد.

گیر معدن رمشک در پیچ تامین آب و برق
فرآوری و کانه آرایی مس با روش نوین شناورسازی )فلوتاسیون( برای نخستین مرتبه در رمشک کرمان 

محروم ترین شهر ایران کلید خورد.

جهادگری داغ تابستانی
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می گویـد:  زهکلـوت  جمعـه  امـام  بامـری  حجت االسـالم 
دفتـر امـام جمعـه نیـز حـدود شـش سـال اسـت کـه در 
ایـن شـهر اسـتقرار پیـدا کـرده و خوشـبختانه خیـران و 
ایـن  در  را  زیـادی  بسـیار  خدمـات  مردمـی  نهادهـای 
منطقـه انجـام داده انـد کـه می توان به سـاخت و سـازهای 
عمرانـی ماننـد مـدارس، مسـاجد، خانه هـای بهداشـت و 
حتـی آزمایشـگاه ها اشـاره کـرد؛ ضمـن اینکـه ایـن نهادها 
فعالیت هـای فرهنگـی و آموزشـی را نیـز در ایـن منطقـه 

انجـام داده انـد.
فعالیت هـای  انجـام  علی رغـم  اینکـه  بیـان  بـا  وی 
ایـن  در  بهداشـت  و  آموزشـی  بهداشـتی،  عمرانـی، 
داشـتن  و  روسـتاها  پراکندگـی  دلیـل  بـه  منطقـه 
وجـود  زیـادی  مشـکالت  شهرسـتان،  از  زیـاد  فاصلـه 
تحصیلـی  سـال  فرارسـیدن  آسـتانه  در  گفـت:  دارد، 
فرهنگـی  و  اقتصـادی  فقـر  بـه  توجـه  بـا  جدیـد،  
ارجـاع  مـا  بـه  کـه  دارد  وجـود  فراوانـی  نیازهـای 
مـدارس،  تجهیـز  تحصیلـی،  هزینـه  کمـک  می شـود. 
نیـاز بـه سـاخت مـدارس جدیـد، امکانـات و فضاهای 
آموزشـی از جملـه نیازهایـی اسـت کـه دانش    آمـوزان 
تحصیـل  بـال  فـراغ  بـا  آنهـا  داشـتن  بـا  می تواننـد 

. کننـد
امام جمعه زهکلوت شهرسـتان رودبار جنـوب ادامه داد: عالوه 
بـر این مسـائل بـا توجه به وجود بیـش از 11 هـزار دانش آموز 
در ایـن منطقـه مشـکالتی نیـز در تهیه لوازم التحریـر و کیف و 

کفـش اهالی این منطقه وجـود دارد.

عدم استقالل آموزش و پرورش
وی بـا بیـان اینکـه یکـی دیگـر از چالش های ایـن منطقه 
عـدم اسـتقالل آمـوزش و پـرورش از رودبار جنوب اسـت، 
گفـت: مـا زیرمجموعـه شهرسـتان رودبار جنوب هسـتیم، 
همانگونـه کـه اشـاره شـد فواصـل بیـن روسـتاها و مرکـز 
شهرسـتان بسـیار زیاد اسـت، این موضوع مشکالتی را در 

رابطـه بـا وضعیـت تحصیلـی دانش آموزان به وجـود آورده 
و  آمـوزش  مدیـرکل  بـا  فراوانـی  نامه نگاری هـای  اسـت؛ 
پـرورش اسـتان کرمـان و وزارتخانـه انجام شـده اسـت؛ با 
شـخص وزیر سـابق و رییس دفتر او که به اسـتان  سـفر 

کـرده بـود نیـز صحبـت شـد امـا هنـوز پاسـخی دریافـت 
ایـن  بـه  ایـن منطقـه  نکرده ایـم؛ امیدواریـم سـتادی در 

موضـوع پرداختـه و ایـن مشـکل را حـل کند.
جـاده  و  آمـد  و  رفـت  امکانـات  و  اسـت  زیـاد  فاصلـه 
مناسـب هـم وجـود نـدارد، بـه همیـن دلیـل بسـیاری از 

می شـوند  تحصیـل  تـرک  بـه  ناچـار  دانش آمـوزان 
حجت االسـالم بامـری بـا بیـان اینکـه حـدود 23 روسـتا 
بـا جمعیتـی بالـغ بـر چهـار هـزار و 500 نفر در روسـتاهای 
منطقـه کوهسـتانی بخـش جازموریـان سـاکن هسـتند، 
منطقـه  ایـن  سـاکن  دانش آمـوزان  از  بسـیاری  گفـت: 
کوهسـتانی و صعب العبـور بـوده و بـا توجه بـه اینکه عمده 
مدرسـه های متوسـطه در شـهر هسـتند، دانش آموزان باید 
ایـن مسـیر صعب العبـور را طـی کننـد. فاصلـه زیاد اسـت 
و امکانـات رفـت و آمـد و جاده مناسـب هم وجـود ندارد، 
بـه همیـن دلیـل بسـیاری از دانش آمـوزان ناچـار به ترک 

تحصیـل می شـوند. 

جهادکشـاورزی آمایشـی در رابطه بـا چاه های 
زهکلوت انجـام نداده

بـا اشـاره بـه وضعیـت  ادامـه  امـام جمعـه زهکلـوت در 
کشـاورزی ایـن منطقـه گفـت: مشـکل آب یکـی از موانـع 
رونـق کشـاورزی اسـت؛ بعضـی از چاه هـای آب کـه پمـپ 
آنهـا گازوئیلـی اسـت بـه دلیـل نداشـتن مجـوز نمی توانند 
بـه  را  بایـد گازوئیـل  دریافـت کننـد؛ همچنیـن  سـوخت 

صـورت آزاد کـه هزینـه زیـادی دارد، خریـداری کننـد.
دیگـر  سـوی  از  کـرد:  بیـان  بامـری  حجت االسـالم 
جهادکشـاورزی آمایشـی در رابطـه با چاه هـای مجوز دار 
و بی مجـوز انجـام نـداده اسـت، آنهـا باید ایـن چاه ها را 
سـاماندهی کننـد. بـه هـر حـال کسـی کـه چـاه می زنـد 
و از گازوئیـل اسـتفاده می کنـد، آب را بـرای کشـاورزی 
می خواهـد و مصـرف دیگـری نـدارد. همچنیـن تاکنـون 
کسـی نیامـده میـزان مصـرف آب و دبـی آن  را بررسـی 
و سـاماندهی کنـد و یـا بـه آنهـا بگویـد کـه از آبیـاری 
بایـد  بارانـی؛  و  قطـره ای  از  یـا  اسـتفاده کننـد  سـنتی 
ایـن موضـوع از سـوی جهـاد کشـاورزی مـورد آمایـش 

گیرد. قـرار 
وی یـادآور شـد: اگرچـه برخـی نیـز از چاه هایـی اسـتفاده 
می کننـد کـه پمـپ برقـی دارنـد، اما ایـن چاه هـا پراکنش 
نداشـته و نمی توانـد جوابگـوی همـه کشـاورزان  زیـادی 

باشـد بـه همین دلیل بسـیاری ناچارند که چـاه غیر مجاز 
حفـر کننـد. تعـداد چاه هـای غیـر مجـاز بیـش از چاه های 
مجـاز اسـت، هـر چنـد تعـداد چاه هـای غیـر مجـازی کـه 
پروانـه می گیرنـد نیـز زیـاد اسـت، بـه همیـن دلیـل نیـاز 

اسـت کـه جهـاد کشـاورزی ورود پیـدا کنـد. پیگیری هایی 
را نیـز از طریـق نماینـده مجلـس انجـام داده ایـم اما هنوز 

بـه جایـی نرسـیده ایم.

مدیریت ضعیف مسووالن در زهکلوت
 اگـر زهکلـوت تبدیـل به فرمانـداری شـود و در آن مدیریت 
نباشـد در وضعیـت کنونـی تفـاوت چندانی ایجاد نمی شـود. 

اگـر منطقـه ای که برخـوردار اسـت، تحت مدیریـت یک فرد 
ضعیـف قـرار گیرد،  بـه هر حال چـرخ آن منطقـه می چرخد 
امـا بـرای منطقـه ضعیـف بایـد مدیـر بسـیار قـوی تعییـن 
کـرد روسـتاهای نابینایـان و ناشـنوایان آمار طالق براسـاس 

ارجاعاتـی که از سـوی دادگسـتری برای مشـاوره بـه ما داده 
می شـود،  بسـیار باالسـت. زوج هـای جـوان دوران عقـد را 
می گذراننـد و بعـد از یـک یـا دو سـال ازدواج می کنند اما به 

دلیـل اعتیـاد از هـم جدا می شـوند 

روستاهای نابینایان و ناشنوایان
وی در ادامـه بـا اشـاره بـه وجـود روسـتای نابینایـان در 
ایـن اسـتان گفـت: روسـتایی به نـام تکول حسـن در این 
منطقـه وجـود دارد کـه تعـداد زیـادی از سـاکنان آن بـه 
دلیـل وجـود مشـکل ژنتیکـی نابینـا یـا دچـار معلولیـت 
جسـمی هسـتند؛ مثـال خانـواده ای بـا پنـج نفـر جمعیت، 
دچـار یـک نـوع معلولیت هسـتند. روسـتای دیگـری هم 
اغلـب  دارد کـه  به نـام قاسـم آباد وجـود  ایـن منطقـه  در 
آگاهـی  هیچ گونـه  افـراد  ایـن  هسـتند،  الل  آن  مـردم 
ازدواج  از  پیـش  ژنتیکـی  آزمایش هـای  انجـام  مـورد  در 

ندارنـد، در حالی کـه بایـد بـه آنهـا آمـوزش داده شـود.
امـام جمعـه زهکلوت در ادامه به موضوع قاچاق سـوخت در 
ایـن منطقـه پرداخـت و گفـت: قاچاق سـوخت نیـز موضوع 
دیگـری اسـت کـه بخشـی از مـردم منطقـه بـرای کسـب 
درآمـد نسـبت بـه آن مبـادرت می کننـد. در جـاده رودبـار به 
سـوی ایرانشـهر هفتـه ای یـک یـا دو ماشـین کـه سـوخت 
قاچـاق می کننـد در مسـیر آتـش می گیرنـد و سرنشـینان 
آنهـا می سـوزند یـا مجروح می شـوند. اگـر کشـاورزی رونق 
پیـدا کنـد یـا کارآفرینی شـکل گیـرد، این مسـأله کمرنگ تر 
می شـود. افـرادی وجـود دارنـد کـه بـه محـض پیـدا شـدن 

زمینـه کاری کوچـک، از قاچـاق دسـت کشـیده اند.

محرومیت فرهنگی
حجت االسـالم و المسـلمین بامـری با بیـان اینکه عـدم وجود 
زیرسـاخت های فرهنگی و هنری از جمله دیگر محرومیت های 
ایـن منطقـه از کشـور اسـت، گفـت:  ایـن بخـش بـا تمـام 
گسـتردگی حتی نمایندگی اداره ارشـاد هـم  ندارد. اداره ارشـاد 
در شـهررودبار مسـتقر اسـت؛ کار خاصـی هـم در ایـن منطقـه 
انجـام نمی دهـد. این منطقه اسـتعدادهای هنری خیلی خوبی 
دارد،  االن گروه هـای تئاتـر مردمـی و محلـی در حـال فعالیـت 
هسـتند، از سـوی دیگر هنر سـوزن دوزی در اینجا بسیار پررونق 
اسـت و هنرمنـدان خوبـی در این منطقـه حضور دارنـد اگر این 
هنـر تبدیـل به کار اقتصادی شـود، کارآفرینی خوبی بـرای زنان 
ایجاد می شـود، اما متأسـفانه از نهادهایی ارشـاد هیچ حرکتی 

دیـده نشـده و حمایتی هـم انجام نمی شـود.

امام جمعه زهکلوت با بیان اینکه این بخش 
یکی از بزرگترین بخش های این استان است؛ 

گفت: اگر بحث استقالل از شهرستان  را پیگیری 
کنیم و خود تبدیل به شهرستان و بخشداری 

هم به فرمانداری تبدیل شود، بودجه ای به 
آن تعلق می گیرد و ممکن است بسیاری از 

زیرساخت ها ایجاد شود. هرچند اگر زهکلوت 
تبدیل به فرمانداری شود و فرمانداری با 

مدیریت صحیح اداره نشود، در وضعیت کنونی 
تفاوت چندانی ایجاد نمی شود. اگر منطقه ای 

که برخوردار است، تحت مدیریت یک فرد 
ضعیف قرار گیرد،  به هر حال چرخ آن منطقه 

می چرخد اما برای منطقه ضعیف باید مدیر 
بسیار قوی تعیین کرد.حجت االسالم بامری 
در ادامه به موضوع آسیب های اجتماعی در 
این منطقه پرداخت و گفت: اعتیاد و طالق 

پررنگ ترین آسیب اجتماعی این منطقه است، 
آمار طالق را براساس ارجاعاتی که از سوی 

دادگستری برای مشاوره ارائه می شود، می گویم 
که بسیار باالست. زوج های جوان دوران عقد 
را  می گذرانند و بعد از یک یا دو سال ازدواج 

می کنند اما به دلیل اعتیاد از هم جدا می شوند. 

امام جمعه زهکلوت:برای منطقه ضعیف باید مدیر قوی تعیین شود، مدیریت در زهکلوت ضعیف است

مدیریت ضعیف عامل عقب ماندگی زهکلوت

 حضـور جمعیتـی بالـغ بـر 50 هـزار نفـر در منطقـه جازموریـان بـه مرکزیت شـهر زهکلـوت دلیـل محکمی بر این اسـت تا 
امکاناتـی کـه بـرای یـک شهرسـتان الزم اسـت بـه آن داده شـود. ایـن منطقـه محـروم و کم  برخـوردار 210 روسـتا و پارچه 
آبـادی دارد. منطقـه جازموریـان ضمـن گسـتردگی و پراکندگـی، مناطـق صعب العبـوری  بـا بافت روسـتایی اسـت، 10 هزار 
نفـر از جمعیـت ایـن منطقـه را جمعیتـی شـهری تشـکیل داده و عمـده جمعیـت آن روسـتایی اسـت، ضمـن ایـن اینکـه 
عمـده روسـتاهای پراکنـده هم مـرز با اسـتان سیسـتان و بلوچسـتان اسـت.این منطقه آمـوزش و پرورش مسـتقلی ندارد 
و بسـیاری از دانش آمـوزان  بـرای تحصیـل مجبـور بـه طـی کردن مسـافتی طوالنی هسـتند، کشـاورزی نیز در ایـن مطنقه 
سـامانی نـدارد و چاه هـای مجازوغیرمجـاز از سـوی سـازمان کشـاورزی آمایش نشـده اند آسـیب های اجتماعـی در منطقه 

باالسـت و برخـی از روسـتاها تعـداد زیـادی نابینـا و ناشـنوا را در خود جـای داده اند.

اینکـه  بیـان  بـا  ادامـه  در  بامـری  حجت االسـالم 
ایـن منطقـه بـه لحـاظ امکانات بـا مناطـق محروم 
گفـت:  نـدارد،  تفاوتـی  بلوچسـتان  و  سیسـتان 
مناطـق  جـزء  بلوچسـتان  و  سیسـتان  منطقـه 
محـروم تعریـف شـده و امتیـازات خاصـی از ایـن 
بابـت دارد، امـا ایـن منطقـه علی رغـم مشـابهت بـا 
سیسـتان و بلوچسـتان چنیـن امتیازهایـی نـدارد، 
چـرا کـه بخشـی از اسـتان کرمـان بـوده و اسـتان 
کرمـان بـه عنـوان یـک اسـتان محـروم تعریـف 
اسـتان  جنـوب  حاضـر  حـال  در  اسـت.  نشـده 
از  اسـتان  شـمال  و  مرکـز  بـه  نسـبت  کرمـان  
جهـات اقتصـادی و فرهنگـی متفـاوت اسـت؛ این 
تبعیـض متأسـفانه وجـود دارد. برخـی از مسـئوالن 
می گوینـد کـه در تالش هسـتیم ایـن نابرابری رفع 
شـود، جنـوب اسـتان هـم ماننـد شـمال و مرکـز از 
ظرفیـت باالیـی برخـوردار اسـت، البتـه برخـی نیـز 
بـه دنبـال اسـتان شـدن جنـوب کرمـان هسـتند.

گزارش
کاغذ  وطن

 ادیب حیدری

کنا
 ای

س:
عک
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برای جبران کمبود فضای آموزشی،مبلغ 645 میلیارد تومان اعتبار الزم است

سهم فضای آموزشی از بودجه کم است

تابسـتان نفس هـای آخر را می کشـد. در یـک قدمی فصل 
بازگشـایی مدارس هسـتیم. والدین در کنار فشار اقتصادی، 
در شـروع سـال تحصیلـی، نگـران یافتـن مدرسـه ای برای 
ثبت نـام فرزنـدان خود هسـتند. دلهره ای که چالشـی برای 
خانواده هـا محسـوب می شـود. مهـال، دختـر 12 سـاله ای 
دارد کـه امسـال در پایـه ششـم بایـد درس بخوانـد. مدیـر 
مدرسـه حاضـر بـه ثبـت نام نیسـت. اولیـن مدرسـه ای که 
فرزنـدش را پذیـرش می کنـد بـا منـزل آنهـا چنـد مسـیر 
تاکسـی فاصلـه دارد. بایـد بـه فکر سـرویس مدرسـه برای 
دختـرک باشـند. مهـر نزدیک اسـت. دختـر هنـوز نمی داند 

مدرسـه اش کجاست؟
براسـاس آمـار سـازمان آمـوزش و پـرورش، به دلیـل زلزله 
سـال 9۶، 17 مدرسـه از مدارس شـهر کرمان تخلیه شـدند. 
12000 دانـش آمـوز مهاجـر و جدیـد بـه دانش آموزان سـال 
گذشـته، اضافـه شـد. 30 مدرسـه خشـت و گلـی، از چرخه 
آمـوزش خـارج شـد کـه برابـر بـا  80 کالس در شـهر کرمان 
بوده اسـت. این مشـکل باعث شـد که تراکم دانش آموزان 
در مـدارس سـطح کرمـان بـاال بـرود. بـه گفتـه »واعظـی«، 
مدیـر کل سـازمان نوسـازی مـدارس، بـا توجـه بـه اینکـه 
مـدارس غیردولتـی هم به کمـک آموزش و پـرورش آمدند 
ولـی نتوانسـتند ایـن میـزان تراکـم را بـه طور چشـمگیری 
جبـران کننـد. بنابرایـن نتیجـه ایـن اتفاقـات در سـال های 
اخیـر باعـث شـد تـا کالس  هـای برخـی از مـدارس، بیش 

از حـد پر شـود.

سـرانه فضای آموزشـی مدارس استان در چه 
است؟ وضعیتی 

سـرانه فضای آموزشـی، یعنی میزان فضایی که به ازای هر 
دانـش آموز در مدرسـه وجود دارد. اسـتاندارد سـرانه فضای 
آموزشـی در کشـور 8 و 2 دهـم مترمربـع اسـت، کـه سـهم 
دانـش آمـوزان کرمانـی تنهـا 4 و 9 دهـم مترمربـع اسـت. 
ایـن میـزان حتـی 3 دهـم از میانگین کشـوری کمتـر بوده 

و زیـر 5 و 2 دهـم متـر مربـع اسـت. ایـن در حالـی اسـت 
کـه اگـر 270 مدرسـه زیـر 5 نفر و710 مدرسـه زیـر 10 نفر را 
از سـرانه آموزشـی کـم کنیـم، آنـگاه دلیل شـلوغی مدارس 
شـهر کرمـان را درمی یابیـم. مدارسـی کـه قـرار اسـت حتی 

جوابگـوی کالس هـای 40 نفره در سـطح شـهر باشـد.
براسـاس آمـار اداره کل آمـوزش و پـرورش اسـتان، ۶35 
هـزار دانـش آمـوز در 7 هـزار و 170 مدرسـه اسـتان در حال 
تحصیـل هسـتند. اسـتان کرمـان بـه همـراه اسـتان هایی 
ماننـد سیسـتان و بلوچسـتان، البـرز و تهـران در جمـع 11 
اسـتانی اسـت که در لیسـت سـرانه پایین فضای آموزشـی 
قـرار دارد. ایـن در حالـی اسـت کـه کرمان همجوار اسـتانی 
ماننـد یزد اسـت که سـرانه فضـای آموزشـی آن حتی باالتر 

از اسـتاندارد کشـور است.

سـهم سرانه فضای آموزشـی از بودجه استانی 
و اعتبارات ملی چقدر اسـت؟

بـه گفته »رودری«، رئیس سـازمان مدیریت و برنامه ریزی 
اسـتان کرمـان، بخشـی از سـرانه فضـای آموزشـی توسـط 
بودجه اسـتانی و بخش زیادی از آن، به صورت ملی تامین 
می  شـود. در واقـع اعتبـاری که سـازمان نوسـازی می  گیرد، 
بیشـتر ملی اسـت. وی افزود: سـهم فصل عمرانی آموزش 
در سـال 97، حـدود 7 و نیـم درصـد کل اعتبـارات اسـتان 
اسـت که این میزان در سـال 98 بیشـتر شـده و نزدیک 7 
و ۶ دهـم درصـد شـده اسـت. وی افـزود: ایـن مبلغ پیش 
بینـی شـده در سـال گذشـته 71 و نیـم میلیـارد تومـان از 
1273 میلیـارد بـوده کـه در نهایت، ۶0 و نیـم میلیارد تومان 

بـه بخـش عمران آموزشـی اختصـاص یافت.
»واعظی«، مدیر کل سـازمان نوسـازی مدارس گفت: »از ۶0 
و نیـم میلیـارد تومان بودجه اسـتانی تخصیـص یافته، 3۶ 
میلیـارد تومـان به بخش نوسـازی مدارس رسـیده اسـت. 
در سـال قبـل 153 میلیارد تومان اعتبـارات ملی اختصاص 

یافتـه کـه همه این اعتبار در  اسـتان کار شـده اسـت«.

سـهم تورم و اسـناد خزانه اسـالمی از شلوغی 
کالس ها چقدر اسـت؟

پروژه هـای  سـری  یـک  »واعظـی«،  گفتـه  براسـاس 

پیمانـکاری، بـا وجود تـورم و افزایش نـرخ مصالح، متوقف 
شـدند. پیمانـکاران نتوانسـتند آن پروژه هـا را بـا نـرخ تورم 
پیـش آمـده به اتمام برسـانند. مـا مجبور شـدیم بعضی از 
ایـن پروژه هـا را خاتمه پیمـان داده و مجـدداً برای مناقصه 
بگذاریـم. وی افـزود: قیمت هـا  2 برابـر یا بیشـتر شـدند و 
هم زمـان بـا بحـث افزایـش قیمت هـا، بحـث اسـناد خزانه 
اسـالمی بـه جـای پول نقد هم در دولت بـود و باز هم باعث 
افزایـش قیمت هـا شـد. این ها همـه زمان بر بـوده و اتمام 
پروژه هـا را بـه تاخیـر انداختـه اسـت. طبـق گفتـه سـامانه 
فرابـورس ایران، اسـناد خزانه اسـالمی، اوراق بهـادار با نامی 
اسـت کـه دولـت بـه منظـور تصفیه بدهی هـای خـود بابت 
طرح هـای تملـک دارایی هـای سـرمایه ای با قیمت اسـمی 
و سررسـید معیـن بـه طلبـکاران غیردولتی واگـذار می کند. 
دارنـده اوراق درصـورت نیـاز به وجه نقد، ایـن اوراق را در بازار 
ابزارهـای نویـن مالی فرابـورس ایران به فروش می رسـاند. 
بزرگتریـن دغدغـه فعاالن بـازار سـرمایه درخصوص اسـناد 
زمـان  در  دولـت  تعهـدات  ایفـای  اسـالمی، عـدم  خزانـه 

سررسـید است.

بـرای رسـیدن بـه میانگیـن کشـوری چقـدر 
اعتبـار الزم اسـت؟

براسـاس گفته سـازمان نوسـازی مـدارس، »برای سـاخت 
هـر مترمربـع فضای آموزشـی مبلغی، برابر بـا 3 تا 3 و نیم 
میلیـون تومـان بودجه الزم اسـت«. این بودجـه در بهترین 
حالـت تنها برای سـاخت 12 هزار مترمربع فضای آموزشـی 
اسـت. ایـن میـزان فضـا، براسـاس میانگیـن کشـوری، به 
2 هـزار و 307 دانـش آمـوز تعلـق می  گیـرد. حـال آنکـه 
بـر اسـاس بررسـی های سـازمان نوسـازی، 215 هـزار متـر 
مربـع زیـر بنـای آموزشـی الزم اسـت تا به سـرانه متوسـط 
فضای آموزشـی کشوری برسیم. بنابراین در بهترین حالت، 

مبلغـی برابـر بـا  ۶45 میلیارد تومـان اعتبار الزم اسـت.
هـم اکنـون، 41 هـزار و 34۶ دانـش آمـوز فضای آموزشـی 
ندارنـد. ایـن در حالـی اسـت کـه براسـاس آمـار سـازمان 
آمـوزش و پـرورش، 12000 دانـش آمـوز مهاجـر و جدیـد، به 
تعـداد دانـش آمـوزان سـال قبل اضافه شـده اسـت. یعنی 
میزان بودجه تخصیص یافته سـال 97 به بخش نوسـازی 
مـدارس اسـتان، حتی فضای آموزشـِی یک ششـم دانش 
آموزان اضافه شـده نسـبت به سـال قبل در شـهر کرمان را  
تامیـن نمی کنـد. ایـن در حالـی اسـت کـه 17 مدرسـه هم 
در سـطح شـهر کرمـان، بـه دلیل زلزله تخلیه شـده اسـت.

برنامـه ارگان های مربوطه بـرای خلوت کردن 
چیست؟ کالس ها 

براسـاس گفتـه سـازمان مدیریـت و برنامه ریـزی اسـتان 
کرمـان، اولویـت در بخش عمران آموزشـی، طرح های نیمه 
تمـام اسـت. ولـی در مناطقی کـه در اولویت خاص باشـند، 
توسـعه برنامه ریزی شـهری استان در آن منطقه، می  تواند 
تغییـر کنـد. تـا پروژه هایـی کـه مدنظرشـان اسـت، تحقق 
یابنـد. طبق آمار سـازمان نوسـازی مـدارس، در حال حاضر 
314 پـروژه نیمـه تمام  فعال در سـطح اسـتان وجـود دارد 

کـه در حال اجرا هسـتند.
»واعظی«، مدیر کل سـازمان نوسـازی مدارس، ضمن بیان 

اینکـه برنامه هـای مـورد نظر با کمک دولت و هم مشـارکت 
خیریـن نتیجه بخـش خواهـد بـود، گفـت: قـرار اسـت بـا 
تبدیـل و بازسـازی مـدارس کوچک تر به مـدارس بزرگ تر و 
مشـارکت خیرین ظرف مدت 2 سـال، به متوسـط کشوری 
و ظرف سـه سـال به اسـتاندارد کشوری برسـیم. با توجه به 
اینکـه در شـهر کرمـان، هر سـاله رشـد دانش آمـوز، روندی 
افزایشـی دارد. بایـد ایـن رشـد را در فضای آموزشـی جبران 
کنیـم تـا از میـزان فعلـی پایین  تـر نیاییـم و از طرفـی بـه 

میانگین کشـوری نزدیک  تر شـویم.
وی افـزود: »در حـال انجـام یـک آمایـش منطقـه  ای بـر 
اسـاس سـند تحـول هسـتیم. نگاهمـان بـه آینـده اسـت. 
یعنی بیشـتر سعی  بر این اسـت در مناطقی سرمایه گذاری 
کنیـم کـه رشـد جمعیت داشـته باشـد. به طـور مثـال قرار 
اسـت در مناطقـی مدرسـه بسـازیم کـه پنـج سـال آینـده 
آن مدرسـه بـاز هـم دانـش آموز داشـته باشـد و آن منطقه 
خالی از سـکنه نشـود. مقدمات این کار انجام شـده، آمار و 
اطالعاتـی مـورد نیاز از مراکز بهداشـت دریافت شده اسـت و 

مناطـق مختلـف مـورد بررسـی قـرار گرفته اند.

خیرین مدرسـه ساز در سـال 97 چقدر مدرسه 
ساخته اند؟

طبـق آمار مدیرکل سـازمان آموزش و پرورش، در سـال 97 
تعـداد ۶1 پـروژه شـامل 3۶1 کالس درس توسـط خیـران 
مدرسه سـاز سـاخته شـده و در اختیـار آمـوزش و پـرورش 
اسـتان کرمـان قرار داده شـده اسـت. براسـاس گفته مدیر 
کل سـازمان نوسـازی مـدارس، سـهم خیریـن در مدرسـه 

سـازی اسـتان کرمـان بیـن 30 تـا 35 درصد اسـت.

سـهم ارگان هـا از شـلوغی کالس هـای شـهر 
ن کرما

برنامه ریـزی  و  مدیریـت  سـازمان  کل  مدیـر  »رودری«، 
اسـتان، دربـاره چگونگـی تخصیـص بودجـه اسـتانی بـه 
بخـش عمران آموزشـی گفت: تخصیص بودجه اسـتانی به 
ایـن بخـش، بـر اسـاس برنامه های توسـعه و اسـناد حوزه 
آمایـش و حـوزه آموزش و پرورش اسـت. در واقع اطالعات 
و نیازهـای مربـوط بـه این بخش توسـط سـازمان آموزش 
و پـرورش ارایـه می  شـود. این سـازمان تعییـن می  کند که 
چـه مکان هایـی نیـاز دارند؟ اولویتشـان چـه بخش هایی و 
در واقـع چـه مناطقـی اسـت. وی افزود: سـازمان نوسـازی 
مجـری اسـت، در واقـع برنامه ریـز بودجه، سـازمان آموزش 

و پرورش اسـت.
براسـاس گفتـه »رودری«، گزارش هـای تخصصـی دربـاره 
مشـکالت و نیازهای آموزشـی شـهر، باید توسـط سـازمان 
آمـوزش و پـرورش، ارائـه شـود، سـپس اعتبار سـرجمع در 
اختیار کمیته شهرسـتان قرار می  گیرد و شهرسـتان با توجه 
بـه اولویـت و نیازهـای بخش هـا، اعتبـار را بیـن پروژه هـا 

می  کند. تقسـیم 
در نهایت، مسـووالن مرتبط با کمبود سـرانه فضای آموزشی، 
موضـوع کیفیـت آموزشـی دانش آمـوزان را در نظـر بگیرند. 
دانـش آموزانـی که قرار اسـت چند صباحـی دیگر مدیریت 
کشـور را بـه دسـت بگیرنـد و آینـده سـازان این مـرز و بوم 
هسـتند. در پایـان سـوال ایـن اسـت مطـرح میشـود، آیـا 
در سـندهای پیشـنهادی ارگان هـای مربوطـه بـه سـازمان 
مدیریـت و برنامـه ریـزی اسـتان، افزایـش 12000 دانـش 
آموزان مهاجر و جدید، از رده خارج شـدن 17 مدرسـه پس 
از زلزله سـال 9۶ و جشـن پایان مدارس خشت و گلی را در 

نظر گرفته شـده اسـت؟

فاطمه کریم آبادی
خبرنگار/کاغذ  وطن

رنا
 ای

س:
عک

کرمان میزبان هفتمین کنگره 
سراسری ادبیات پایداری

ــان  ــتان کرم ــدس اس ــاع مق ــای دف ــر ارزش ه ــار و نش ــظ آث ــرکل حف مدی
گفــت: هفتــه دفــاع مقــدس از 31 شــهریور تــا 7 مهرمــاه برگــزار می شــود 
ــه  ــاع مقــدس در هفت ــداری دف ــات پای ــره سراســری ادبی ــن کنگ و هفتمی

ــزار می شــود. ــان برگ ــدس در کرم ــاع مق دف
ــاع  ــار و نشــر ارزش هــای دف ــظ آث ــرکل حف ــدی ابوالحســنی مدی محمدمه
مقــدس اســتان کرمــان گفــت: هــدف از برگــزاری هفتــه دفــاع مقــدس، 
ارتقــاء روحیــه مقاومــت، والیتمــداری، ایثــار و شــهادت در جامعــه و 

ــت. ــور اس ــلح کش ــای مس ــن نیرو ه ــدت بی وح
از  بهره گیــری  هفتــه  ایــن  برنامه هــای  اجــرای  سیاســت  افــزود:  او 
ظرفیــت نهضــت عاشــورا اســت و اعتقــاد داریــم کــه دفــاع مقــدس ادامــه 

ــت. ــورا اس ــه عاش حماس
او بــا بیــان اینکــه رژه نیرو هــای مســلح در کرمــان در روز 31 شــهریور بــا 
محوریــت ســپاه ثــارهللا اســتان کرمــان برگــزار می شــود گفــت: در جلســه 
قبــل مصــوب شــد کــه اعضــای ســتاد بزرگداشــت هفتــه دفــاع مقــدس، 
ــودن را ارائــه کننــد. ــا محوریــت مردمــی ب برنامه هــای پیشــنهادی خــود ب

ابوالحســنی بــا اشــاره بــه اینکــه ویــژه برنامــه دوره آموزشــی آشــنایی بــا 
دفــاع مقــدس ویــژه مدیــران ارشــد اســتان برگــزار می شــود عنــوان کــرد: 
شــب خاطــره گرامیداشــت حماســه عملیــات ثامن االئمــه و هفتمیــن 
کنگــره سراســری ادبیــات پایــداری دفــاع مقــدس در هفتــه دفــاع 

ــود. ــزار می ش ــان برگ ــدس در کرم مق
ــه  ــن جلس ــان نیزدرای ــتاندار کرم ــوزه اس ــرکل ح ــری مدی ــب هللا خنج حبی
ــه  ــه مناســبت هفت ــان ب ــتان کرم ــورای اداری اس ــه ش ــه اینک ــاره ب ــا اش ب
ــددی  ــخنرانان متع ــت: س ــود گف ــزار می ش ــر برگ ــدس روز 4 مه ــاع مق دف
ــرای تبییــن هفتــه دفــاع مقــدس نیــز در ایــن جلســه شــورا ســخنرانی  ب

. می کننــد

اســتان  دادگســتری  کل  رییــس 
و  صلــح  بــاالی  آمــار  بــه  کرمــان 
ــرد و  ــان اشــاره ک ســازش اســتان کرم
ــزار و 9۶3  ــون 15ه ــاری تاکن ــال ج ــدای س ــت: از ابت گف
ــتان  ــالف اس ــل اخت ــوراهای ح ــده در شــعب ش ــره پرون فق
کرمــان از طریــق صلــح و ســازش بــه پایــان رســیده اســت 

.
بــه گــزارش ایســنیدهللا موحــد در جمــع خبرنــگاران بــا 
ــات ارزشــمند  ــا و صف ــی ه ــی از ویژگ ــه یک ــه اینک اشــاره ب
و  ایثــار  روحیــه صبــر،  داشــتن  کریمــان  دیــار  مــردم 
ــا  ــته  ت ــال گذش ــی دو س ــرد: ط ــار ک ــت، اظه ــت اس گذش
ــه  ــوم ب ــر محک ــای دم، 37 نف ــت اولی ــا رضای ــروز ب ــه ام ب
قصــاص نفــس در اســتان کرمــان از اعــدام رهایــی یافتنــد.
رییــس شــورای قضایــی اســتان کرمــان گفــت: خوشــبختانه 
ــح و  ــق صل ــده از طری ــی آزاد ش ــان زندان ــداد مددجوی تع
ــه  ــبت ب ــاری نس ــال ج ــته س ــه گذش ــج ماه ــازش در پن س

بــه گفتــه رئیــس ســازمان مدیریــت و 
برنامــه ریــزی اســتان کرمــان، میــزان 
در  ای  هزینــه  اعتبــارات  تخصیــص 

ــوده اســت. ــون 4۶.3 درصــد ب ــن اســتان تاکن ای
بــه گــزارش ایرنــا، جعفــر رودری روز شــنبه در شــورای 
ــزان  ــزود: می ــان اف ــتان کرم ــزی اس ــه ری ــعه و برنام توس
میلیــارد   554.7 اســتان کرمــان  ای  هزینــه  اعتبــارات 
تومــان اســت کــه بیــن 31 دســتگاه اســتان کرمــان توزیــع 
ــرای  ــان ب ــارد توم ــر 170 میلی ــغ ب ــون بال ــی شــود و تاکن م
پرداخــت حقــوق و بخــش ســایر بــه دســتگاه هــا پرداخــت 

شــده اســت.
وی ادامــه داد: در ســال گذشــته 254 بازنشســته را در 
ــاداش پایــان  ــی پ ــار مال اســتان کرمــان داشــته ایــم کــه ب
خدمــت آنهــا حــدود 21 میلیــارد تومــان بــوده اســت کــه از 
ایــن میــزان 10.5 میلیــارد تومــان ابــالغ شــده و تخصیــص 
آن 100 درصــد اســت. رئیــس ســازمان مدیریــت و برنامــه 

ریــزی اســتان کرمــان خاطرنشــان کــرد: هیــچ اختالفــی در 
پرداخــت بیــن بازنشســتگان نخواهیــم داشــت و بــه تمامــی 

ایــن افــراد پرداخــت هــای یکســان انجــام خواهــد شــد.
رودری ادامــه داد: در حــوزه اعتبــارات ســرمایه ای نیــز 
میــزان تخصیــص انجــام شــده 31.4 درصــد و حــدود ۶00 
ــناد و  ــده آن اس ــه عم ــت ک ــی اس ــان نقدینگ ــارد توم میلی

ــد اســت. ــه صــورت نق ــه درصــد از آن ب س
ــران  ــرای جب ــان ب ــارد توم ــالغ 50 میلی ــه اب ــا اشــاره ب وی ب
خســارت هــای ناشــی از ســیل در اســتان کرمــان، گفــت: در 
شــورای توســعه و برنامــه ریــزی اســتان بــرای هزینــه کــرد 

ایــن اعتبــارات تصمیــم گیــری خواهــد شــد.
رودری بــا اشــاره بــه ظرفیــت ایجــاد شــده در قالــب تهاتــر، 
خاطرنشــان کــرد: بخــش مهــم مــورد نظــر در زمینــه تهاتــر، 
ــن  ــکاران اســت و در ای ــراد و پیمان ــری اف اســتقبال و پیگی
ــام  ــانی الزم انج ــی رس ــانی و آگاه ــالع رس ــد اط ــه بای رابط

شــود.

خبرقضایی

آوای محلی           
بالی که و رو

خدنگیش زِ دُلم زالی ِک ُو رو
َطَرف َبی ُمو َبد احوالی ِک ُو رو

مو ناَفهُمم ِک ِچم ُگ َای ُمو رنجی                                                              
َاگٌفِتت َای کََفس بالی ِک ُو رو
زدی ِکمریتی َا َرو ُپله ُوون دل

 َنِمشتی ِعشک ُو ، پامالی ِک ُو رو
 ُمو حاکم کوُت آ ، َخی ُحکم َبعدی

 به کَوِل َشهرُین حالی ِک ُو رو

شاعر :  محمد بخشی

اگه تاِهستی بیا
ُمو َاَرم آبال َدواُرن ، َاگه تاِهستی بیا

 َتک وَتنها تو ِخیاُرن ، َاگه تاِهستی بیا
َاگه داَیت ناهِلِتت نامَوی ِدگه گَُور ُمو بیای

 آ که رو َور سبزوارون ، َاگه تاهستی بیا
کارِ ُمو َخی تو طرف ، به َمِید ابوالفضل ُجور َابو
 َبد همه ی ِایی کار و باُرن ، َاگه تاهستی بیا
َاگه َنت دیسُتم عزیز، َپسین ُجِمه  پای کُنار

 ُمن َایام ُبهَنی مزاُرن ، َاگه تاهستی بیا
کوِل ُمو کولِن ، ِبدی ُمو حتمًا آتی ایام

 َخی ِسجل اول گداُرن ، َاگه تاهستی بیا

شاعر :  محمد بخشی

ُخنه درده
 من از چشمان تو دارم سوالی ؟

 جوابم ده جوابی خشک و خالی !
 تمام فکر و ذکر من تو هستی

 ُخنه درده تو خیلی بی خیالی  ؟

شاعر :  عباس سیفعلی

تو دُلم َابری َابو بغض گرون غـــــم تو          
با َبیوم ای ِچشونم دوله َچکونه غم تو

     آروم آروم هی َاباره تو شوون بیکسی         
سرِ زرده تا َدم کروســـــــخون غم تو

شاعر :  ایرج انصاری فرد

»حسـین  حکمـی  در  گذشـته  روز  کرمـان  شـهردار 
شـهری  خدمـات  معـاون  و  شـهردار  قائـم  کـردی«  
شـهرداری کرمـان در اوایـل دهـه 90 را به عنوان »مشـاور 
و مسـئول پیگیری هـای ویـژه شـهردار« منصـوب کـرد 
کـه باعـث واکنـش کاربـران فضـای مجـازی در کرمـان 
بـا  گفت و گـو  در  کرمـان  شـهردار  عالـم زاده  شـد.مهران 
بـه  »کـردی«  انتصـاب  خصـوص  در  ایسـنا،  خبرنـگار 
عنـوان مشـاور خـود، گفـت: مسـئولیت آقـای »کـردی« 
در ایـن سـمت پیگیری هـای ویـژه حوزه شـهردار اسـت. 
پیگیـری ابـالغ دسـتورات اینجانـب به اشـخاص حقیقی 
و حقوقی و موسسـات و دسـتگاه هـای ذیربط، پیگیری 
کمیسـیونهای  مصوبـات  و  تصمیمـات  صورتجلسـات، 
شـورا ، پیگیـری هـای مرتبـط بـا ارگان هـا، نهادهـا و 
وزارتخانه هـا، پیگیری ارسـال گزارش جلسـات از مدیران 
کـه از طـرف حـوزه در جلسـات شـرکت مـی نماینـد و 
سـایر امـور محولـه از اهـم وظایـف ایشـان  اسـت.وی 

در رابطـه بـا سـوء سـابقه  آقـای »کـردی« اظهـار کـرد: 
متاسـفانه در سیسـتم اداری برخـی از کارکنـان توبیخ یا 
احکامـی می گیرنـد و حتـی برخـی نهادهایـی همچـون 
دیـوان محاسـبات یـا بازرسـی احکامـی بـرای کارکنـان 
ادامـه  کرمـان  می کنند.شـهردار  صـادر  نیـز  مدیـران  و 
داد: هـر فـردی در جامعـه حـق حیـات و حقـوق مدنـی 
دارد و هـر کـس در برابـر هـر کار خطایـی کـه می کنـد، 
براسـاس قوانیـن اعمـال قانـون می شـود و پـس از آن 
دیگـر هیـچ ممنوعیتی براسـاس چهارچـوب و احکامش 
نـدارد و دلیـل نمی شـود کـه حـق حیـات و حـق کار از 
افـراد بـه علـت یک خطـا گرفته شـود لذا قانـون محترم 
اسـت و بایـد در چهارچـوب قانـون رفتـار کـرد و دیگـران 
نمی تواننـد ایـن مهـم را تشـخیص دهنـد.وی بـا تاکیـد 
برآنکـه وقتـی ایـن فرد اعمـال قانون شـده دیگـر منعی 
بـرای به کارگیـری آن مطابـق قانـون وجـود نـدارد، بیـان 
کـرد: آقـای کـردی بـا سـابقه بیـش از 20 سـال جـزء 

و  می شـود  محسـوب  شـهرداری  انسـانی  سـرمایه های 
فـردی کـه بیـش از 20 سـال در شـهرداری خدمـت کرده 
و دارای تجربـه و تـوان اسـت نمی تـوان بـه دلیـل یـک 
خطـا، خدمـت چندیـن سـاله آن را نادیـده گرفـت و آن 
خطـا جبـران شـده اسـت و ایـن فـرد بـه محـل کار خود 
بازگشـته اسـت.عالم زاده اعـالم کرد: آقـای »کردی« یک 
سـال اسـت کـه کار خـود را در شـهرداری شـروع کـرده 
اسـت و بـه دلیـل خطایـی کـه در گذشـته انجـام داده  
بودنـد، بـا محدودیـت کار کـردن چنـد سـاله ای مواجـه 
شـده بودنـد، کـه این محدودیـت نیز تمام شـده و اکنون 
یـک سـمت جدیدی بـه وی محول شـده است.شـهردار 
کرمـان در خصـوص نیروهای مازاد شـهرداری اظهار کرد: 
براسـاس چارت تشـکیالت شـهرداری؛ حدود یک چهارم 
نیروهـای فعلی شـهرداری کرمـان مازاد هسـتند بنابراین 
حـدود 800 نفـر نیـروی غیرمجـاز در شـهرداری داریم که 

در سـنوات قبـل بـا آنهـا قـرارداد بسـته شـده اسـت.

پاسخ شهردار کرمان به یک انتصاب

مــدت مشــابه ســال گذشــته 131 درصــد رشــد داشــته 
ــالف در  ــل اخت ــعب ح ــالش ش ــا ت ــه ب ــن آنک ــت ضم اس
ــا اخــذ رضایــت  ــی ب ــدان هــای اســتان تعــداد ۶00 زندان زن
شــکات، از زندان هــای اســتان آزاد و بــه آغــوش گــرم 

ــد. ــته ان ــواده بازگش خان
نماینــده عالــی دســتگاه قضایــی در اســتان کرمــان بــا 
ــگام در  ــای پیش ــتان ه ــی از اس ــان یک ــه کرم ــالم اینک اع
ــی  ــرد: ط ــوان ک ــح و ســازش در کشــور اســت، عن ــر صل ام
ســال جــاری یــک هــزار و 30 فقــره پرونــده از طریــق 
مصالحــه در شــعب حــل اختــالف زنــدان، منتهــی بــه صلــح 

ــت . ــده اس ــازش ش و س
ــه داد:  ــان ادام ــتان کرم ــی در اس ــد قضای ــام ارش ــن مق ای
ــزار و  ــداد ۶3 ه ــال 98 تع ــته س ــه  گذش ــج ماه ــی پن ط
102فقــره پرونــده وارد شــعب شــوراهای حــل اختــالف 
ــره  ــزار و 42 فق ــل ۶2 ه ــده و در مقاب ــان گردی ــتان کرم اس

ــت. ــده اس ــه ش ــیدگی و مختوم ــورد رس ــده م پرون

رییس کل دادگستری استان کرمان:

رهایی 37 محکوم به قصاص نفس از اعدام در کرمان
بیش از 46 درصد اعتبارات هزینه ای استان کرمان 

تخصیص یافت


