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عبور می کند و این استان قربانی ماجرای قاچاق مواد مخدر است

شهردار کرمان:

نمی توان یک نسخه واحد 
برای کل شهر کرمان پیچید
بالتکلیفی ۹ ساله ساخت

 ۱۰ جاده در جنوب

استان کرمان، قربانی 
قاچاق مواد مخدر

پای بورس به جنوب باز می شود
مدیراجرایی اتاق بازرگانی جنوب کرمان از راه اندازی کارگزاری بورس در آینده ای نزدیک 

در این منطقه خبر داد

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری جنوب:

افزون بر ۱۰۰ آبگرمکن خورشیدی 
در روستاهای جنوب توزیع شد
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راه نامناسب مسیر بقعه 
فضل بن عباس منوجان

منوجانی ها خواستار آسفالت شدن مسیرخاکی 
بقعه فضل بن عباس در این شهرستان هستند
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ما را در تلگرام دنبال کنید
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بازگشت از سفر عشق
محسن غرویان
یادداشت مهمان

راهپیمایــی اربعیــن یــک ســیر و ســلوک معنــوی 
ــه عشــق  ــا عشــق آغــاز و ب ــن ســفر ب اســت؛ ای

ــود. ــم می ش خت
ــا عشــق اســت و بازگشــت  شــروع ایــن ســفر ب
و  عشــق  براســاس  همــه  نیــز  ســفر  ایــن 
محبــت اســت. عنصــر اصلــی در عرفــان همیــن 
ــن مســیر  ــراد بســیاری در ای ــت اســت. اف محب
ــب  ــد، منقل ــدا می گوین ــر خ ــد، ذک ــه می کنن توب
می شــوند و تحمــل درونــی پیــدا می کننــد. 
ــوض  ــفر ع ــن س ــیاری در ای ــی بس ــیر زندگ مس
ــد. عــده ای  ــرار می گیرن ــر ق می شــود و تحت تأثی
ــن نباشــند،  ــی و متدی ــدان مذهب کــه شــاید چن
ــن  ــه دی ــا ب ــه آنه ــفر، عالق ــن س ــد از ای ــا بع ام
و مذهــب و ایمــان بــه خــدا بســیار قــوت 
ــن  ــی ای ــوی و عرفان ــار معن ــن از آث ــرد. ای می گی

ــت. ــفر اس س
همانطــور کــه مقــام معظــم رهبــری فرموده انــد، 
تریبــون  یــک  درواقــع  اربعیــن  راهپیمایــی 
عاشــورا،  عظمــت  کــه  اســت  مانیتــوری  و 
را  عاشــورایی  فرهنــگ  و  امام حســین)ع( 
می گــذارد؛  نمایــش  بــه  جهانــی  ســطح  در 
و  فیلــم  رســانه ها  همــه  اینکــه  به خاطــر 
تصویــر ایــن همایــش بــا شــکوه جهانــی را 
منعکــس می کننــد. مشــاهده ایــن تصاویــر، 
ــد  ــاد می کن ــان ایج ــردم جه ــرای م ــؤالی را ب س
مبنــی بــر اینکــه حســین کیســت و عاشــورا 
چیســت و کربــال کجاســت؟ تصاویــر راهپیمایــی 
ــه  ــان را ب ــر جه ــدگان سراس ــام بینن ــن تم اربعی
تفکــر و مطالعــه دربــاره فرهنــگ عاشــورا و 
جهــت،  ایــن  از  وامــی دارد.  امام حســین)ع( 
ــرای  ــد ب ــزرگ و قدرتمن ــون ب ــک تریب ــن ی اربعی
جهــان  ســطح  در  امام حســین)ع(  معرفــی 

ــت. اس
جمهــوری  بــرای  راهپیمایــی،  و  ســفر  ایــن 
اســالمی ایــران و کشــور عــراق قــدرت سیاســی 
و  گردهمایــی  می کنــد؛  ایجــاد  منطقــه  در 
ــر  ــار یکدیگ ــی در کن ــت میلیون ــاع جمعی اجتم
نشــان دهنده قــدرت و پتانســیل قــوی سیاســی 
ــا  ــت. ام ــان اس ــه و جه ــور در منطق ــن دوکش ای
تأکیــد مــن بــر ایــن اســت کــه زائــران بــه قصــد 
کســب معنویــت ایــن ســفر را آغــاز کننــد و تمــام 
ــر مســئله  ــن ســفر ب ــول ای ــا در ط ــات آنه توجه
ــینی  ــق حس ــت و عش ــان، معرف ــت، عرف معنوی
باشــد. اگــر آن انــرژی عمیــق باطنــی و فرهنگــی 
ــی  ــدرت سیاس ــش آن ق ــود، به دنبال ــل ش حاص

ــد شــد. ــم حاصــل خواه ه
نکتــه دیگــر ایــن اســت کــه ایــن ســفر در 
ــدت  ــال وح ــد؛ مث ــدت می کن ــاد وح ــع ایج واق
بیــن ملــت ایــران و عــراق. یک زمانــی ایــن 
دوکشــور در جنــگ بــا یکدیگــر بودنــد امــا 
اکنــون می بینیــم کــه بــا چــه عشــق و عالقــه ای 
بــه یکدیگــر خدمــت می کننــد. ایــن نعمــت 
بزرگــی اســت. ایــن وحــدت، اتحــاد و همدلــی، 
ــه الهــی  ــه نیــت مخلصان ــرای خــدا و ب آن هــم ب
می توانــد  امام حســین)ع(  رضایــت  بــرای  و 
یــک وحــدت پایــدار باشــد کــه بــا وحدت هــای 
ــت.  ــاوت اس ــی متف ــری سیاس ــری و قش ظاه
در  اســت کــه  بزرگــی  بســیار  نعمــت  ایــن 
ایــن ســفر اتفــاق می افتــد. »حب الحســین 
همــه  مشــترک  شــعار  به عنــوان  یجمعنــا« 
ــت. ــاد اس ــن اتح ــمندی ای ــانه ارزش ــران نش زائ
گروه هــای  همــه  از  زائــران  ســفر  ایــن  در 
سیاســی مختلــف در داخــل و خــارج کشــور 
می آینــد.  مختلــف گردهــم  کشــورهای  از  و 
بنابرایــن نبایــد مباحــث سیاســی در ایــن میــان 
ــت و اخــالق  ــان معنوی ــه هم مطــرح شــود، بلک
ــر بحث هــای دیگــر بایــد غلبــه داشــته باشــد.  ب
همدلــی و نزدیکــی قلــوب در زائــران؛ همــان 
ــی  ــب نزدیک ــه موج ــت ک ــینی اس ــق حس عش
اســت.  ارزشــمند  بســیار  و  دل هــا می شــود 
ــه  ــت ک ــن اس ــئوالن ای ــرای مس ــر ب ــه دیگ نکت
و مدیریــت  بهتــر  برنامه ریزی هــای  بــا  آنهــا 
ایــن  از  می تواننــد  ایــن  از  بیــش  دقیق تــر 
ــی عاشــقان حســینی اســتفاده  ــاع میلیون اجتم
و بهره بــرداری کننــد. بایــد تــالش شــود تــا 
بی برنامگــی و نداشــتن نظــم و انضبــاط بــه 
کمتریــن حالــت خــود برســد و از ایــن فرصــت 
ــی و  ــائل فرهنگ ــرای مس ــزرگ ب ــت ب و جمعی
معنــوی و اخالقــی بســیار بیشــتر اســتفاده 
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نمی توان یک نسخه واحد برای کل شهر کرمان پیچید

مهـر - شـهرداری کرمان گفت: همه اقدامـات در محله 
هـا بـا رویکـرد محلـه محـوری انجـام مـی شـود؛ زیرا 
مشـکالت و خواسـته های محالت بـا یکدیگر متفاوت 
اسـت و نمـی تـوان یـک نسـخه واحـد برای کل شـهر 

پیچیده شـود.

سـید مهـران عالـم زاده عصـر یکشـنبه در نشسـت 
هـم اندیشـی بـا قائـم مقـام رئیـس دانشـگاه علـوم 
پزشـکی و جمعـی از مدیـران دانشـگاه علوم پزشـکی 
کرمـان بـا بیـان اینکـه هـر کاری کـه بخواهـد در حوزه 
اجتماعـی انجـام شـود، نیـاز بـه سـاختار اجرایـی دارد 

اظهـار کـرد: یـک برنامـه تـدارک دیـده بـه راحتی نمی 
تواند به سـرعت اجرایی شـود مگر آنکه سلسـله مراتب 
مدیریتـی را طـی و هماهنگـی هـای الزم انجام شـود.
عالـم زاده در ادامه به تشـکیل شـورای محالت توسـط 
در  شـهرداری کرمـان  اجتماعـی  فرهنگـی  معاونـت 
محلـه هـای مختلف شـهر کرمان اشـاره کـرد و افزود: 
در گذشـته یـک نفـر بـه صـورت انتصابـی بـه عنـوان 
شـهردار محلـه فعالیـت داشـت کـه شـاهد عملکـرد 
خوبـی از آنهـا نبودیـم؛ هـم اکنـون با تشـکیل شـورای 
محـالت و انتخـاب شـهردار از بین و توسـط خود مردم 
محلـه شـاهد فعالیت خوب و چشـمگیری در محالت 
هسـتیم و هـر روز نیـز به تعـداد شـورای محالت محله 

ای افـزوده مـی شـود.
وی تصریـح کـرد: شـورای محـالت ظرفیـت بسـیار 
خوبـی دارد و ارگان هـای مختلـف مـی تواننـد از ایـن 
ظرفیـت بـرای تشـکیل پایگاه سـالمت، آمـوزش ها و 
فرهنگ سـازی هـا در زمینـه هـای مختلـف اسـتفاده 

. کنند
عالـم زاده تشـکیل شـورای محـالت را اقدامـی زیـر 
سـاختی عنـوان و اظهـار کـرد: همـه اقدامـات در محله 

هـا بـا رویکـرد محلـه محـوری انجـام مـی شـود؛ زیرا 
مشـکالت و خواسـته های محالت بـا یکدیگر متفاوت 
اسـت و نمـی تـوان یـک نسـخه واحـد برای کل شـهر 

پیچیده شـود.
وی در بخـش دیگـری از صحبـت هـای خـود بـه راه 
انـدازی شـبکه شـهروندی توسـط معاونـت فرهنگـی 
اجتماعـی شـهرداری اشـاره کرد و گفـت: بـا راه اندازی 
ایـن شـبکه خدمـات ارزنـده ای بـه شـهروندان ارائـه 

شـد. خواهد 
عالـم زاده بـا اشـاره بـه برگـزاری جشـنواره نوبهـار و 
تابسـتانه شـهروندی، افزود: بـرای اولین بار بـود که در 
کشـور، در کالنشـهر کرمان این کار فرهنگی در مقیاس 
بزرگـی انجام شـد کـه خوشـبختانه با اسـتقبال خوب 

مـردم همـراه بود.
وی هـدف از ایـن اقـدام را تزریـق نشـاط و شـادابی در 
بیـن شـهروندان عنـوان کرد و گفـت: عالوه بر آن شـهر 
کرمـان در حـوزه گردشـگری بایـد بـه جایـگاه اصلی و 

واقعـی خود برسـد.
شـهردار کرمان با بیان اینکه متاسـفانه در حوزه شـهری 
کار مشـاوره و پژوهـش بـه خوبی انجام نشـده اسـت، 
افـزود: اگـر ایـن اقـدام انجام شـود، تمامـی برنامه ها 
بـا توجه بـه اولویـت و زود بازده بـودن و گرایش علمی 

پیش مـی رفت.
وی در بخـش دیگـری از صحبت های خود به آسـیب 
پذیـر بودن نیروهای شـرکتی شـهرداری که وابسـتگی 

قـراردادی بـا شـهرداری ندارنـد و از طریـق شـرکت هـا 
حمایـت می شـوند، اشـاره کـرد و افـزود: ایـن آمادگی 
در شـهرداری وجـود دارد در قالـب تفاهم نامه اقداماتی 

بـرای پرسـنل قراردادی شـهرداری انجـام دهیم.
وی بـا بیان اینکه متاسـفانه بعضـی از تفاهم نامه های 
بیـن ادارات و نهادهـا  فقـط در قـاب هـا قـرار گرفتـه و 
اجرایی نمی شـوند، از مسـئوالن دانشگاه علوم پزشکی 
خواسـت پیـش نویـس تفاهـم نامـه ای  کـه ظرفیت 
اجرایـی داشـته باشـند، آمـاده و برای شـروع همکاری 

های بیشـتر به شـهرداری ارائـه دهند.
همـکاری  هرگونـه  آمادگـی  شـهرداری  گفـت:  وی 
بـا دانشـگاه علـوم پزشـکی بـرای ارائـه خدمـات بـه 

دارد. را  شـهروندان 
ادامـه صافـی زاده قائـم مقـام رئیـس دانشـگاه  در 
علـوم پزشـکی ضمـن تشـکر از همـکاری های بسـیار 
خـوب شـهردار کرمـان بـا دانشـگاه علـوم پزشـکی در 
بخـش هـای مختلـف اطـالع رسـانی، برگـزاری دوره 
هـای آموزشـی و فرهنـگ سـازی، برگـزاری جشـنواره 
هـای شـاد نوبهـار و تابسـتانه را اقدامی بسـیار خوب و 
ارزشـمند و مـورد نیـاز بـرای مـردم کرمـان عنـوان کرد.

وی در ادامـه بـا اشـاره بـه ارتبـاط تنگاتنـگ شـهرداری 
و دانشـگاه علـوم پزشـکی طـی سـال هـای گذشـته، 
خواسـتار انعقاد تفاهم نامه در جهت  همکاری بیشـتر 
و تنگاتنـگ بیـن ایـن نهـاد در بخـش هـای مختلـف 

بخصـوص حـوزه پژوهـش شـد.

شهردار کرمان:

ــد  ــی بای ــات انتخابات ــت: تبلیغ ــتان راور گف ــر - دادس مه
ــا تبلیغــات زودهنــگام  در موعــد قانونــی انجــام شــود و ب

ــی شــود. ــا برخــورد م کاندیداه
ــنبه  ــح دوش ــوچ زاده صب ــماعیل بل ــالم اس ــت االس حج
ــات  ــم انتخاب ــوع جرائ ــگیری از وق ــتاد پیش ــه س در جلس
شهرســتان راور از رصــد مســتمر فضــای حقیقــی و مجازی 
در ایــام انتخابــات خبــر داد و اظهــار کــرد: تخریــب و ســیاه 
نمایــی چهــره نظــام و تخریب کاندیداها توســط اشــخاص، 
گــروه هــا و رقبــای انتخاباتــی از جملــه مصادیــق و عناوین 
ــه  ــاره ب ــا اش ــت.وی ب ــات اس ــث انتخاب ــه در بح مجرمان
تشــکیل شــعبه ای بــرای رســیدگی بــه جرائــم و تخلفــات 

ــون عمــل  انتخاباتــی در راور افــزود: همــگان بایــد مــر قان
ــد  ــد در موع ــات بای ــاس تبلیغ ــن اس ــر همی ــم و ب کنی
قانونــی انجــام شــود و بــا تبلیغــات زودهنــگام کاندیداهــا 
ــزاری  ــه برگ ــاره ب ــا اش ــتان راور ب ــی شود.دادس ــورد م برخ
ــرد:  ــوان ک ــون عن ــالب تاکن ــد از انق ــات بع 3۷ دوره انتخاب
تمامــی انتخابــات هــای گفتــه شــده در نهایــت ســالمت، 
اقتــدار و امنیــت برگــزار شــدند.حجت االســالم بلــوچ زاده 
از دموکراســی و اســالم را مبنــای نظــام جمهــوری اســالمی 
ــری  ــایه رهب ــم در س ــال ه ــت: امس ــت و گف ــران دانس ای
داهیانــه مقــام معظــم رهبــری شــاهد برگــزاری انتخاباتــی 

ــود ... پرشــور و در کمــال ســالمت خواهیــم ب

برخورد جدی با تبلیغات زود هنگام کاندیداها

هر
 م

س:
عک

هر
 م

س:
عک

 فراخوان مناقصه عمومی
یک مرحله ای

روابط عمومی اداره کل ورزش و جوانان استان کرمان  

ــی  ــن  مصنوع ــن چم ــدد زمی ــب  8 ع ــد و نص ــی خری ــه عموم ــر دارد مناقص ــان در نظ اداره کل ورزش وجوان
ــی  ــدارکات الکترونیک ــامانه ت ــق س ــماره 168  را از طری ــه ش ــیر   ب ــیرجان و بردس ــتانهای س ــطح شهرس ــک  در س کوچ
دولــت برگــزار نمایــد. کلیــه مراحــل برگــزاری مناقصــه از دریافــت اســناد مناقصــه تــا ارائــه پیشــنهاد مناقصــه گــران و 
  www.setadiran.ir بازگشــایی پاکــت هــا از طریــق درگاه ســامانه تــدارکات الکترونیکــی دولــت )ســتاد( بــه آدرس
انجــام خواهــد شــد و الزم اســت مناقصــه گــران در صــورت عــدم عضویــت قبلــی ، مراحــل ثبــت نــام در ســایت مذکــور 
و دریافــت گواهــی  امضــای الکترونیکــی را جهــت شــرکت در مناقصــه محقــق ســازند.  تاریــخ  انتشــار  مناقصــه  در  

ســامانه تاریــخ 98/۰8/۰2 مــی باشــد.

م الف: 1015

مهلــت زمانــی دریافــت اســناد مناقصــه از ســایت : ســاعت  ۰۷:3۰ روز  پنــج شــنبه  تاریــخ  98/۰8/۰2 الــی ســاعت 14:۰۰ 
شــنبه  تاریــخ 98/۰8/۰4

مهلت زمانی ارائه پیشنهاد : ساعت14:۰۰  روز  سه شنبه  تاریخ 98/۰8/14
زمان بازگشایی پاکتها : ساعت ۰8:۰۰  روز  پنج شنبه تاریخ    98/۰8/16

اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه : مرکز تماس :۰21-41934
دفتر ثبت نام 88969۷3۷ و 85193۷68
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روزنامه های دیروز

آگهی حراج مال غیرمنقول )نوبت اول(
زرنـد  دادگسـتری  حقوقـی  احـکام  اجـرای 
اجرائـی  پرونـده  بـا  رابطـه  در  دارد  نظـر  در 
محکـوم  بیـن  مطروحـه   980138 کالسـه 
لـه : محمدرضـا میرزائـی و محکـوم علیـه : 
روح الـه و علـی هـر دو یزدانـی در راسـتای اجـرای دادنامـه 
9۷099۷343۷3002۷۷ از سـوی شـعبه سـوم حقوقـی زرنـد 
جلسـه مزایـده مال غیرمنقـول متعلق به شـخص ثالث: محمد 
حسـن زاده بـا حضـور نماینـده محترم دادسـرا در روز دوشـنبه 
دفتـر  محـل  در  11 صبـح  سـاعت  رأس   1398/8/13 مـورخ 
اجـرای احـکام حقوقـی جهـت اسـتیفای بدهـی محکـوم علیه 
برگـزار نمایـد لـذا متقاضیـان خرید مـی توانند پنـج روز قبل از 
مزایـده ضمن بازدیـد و مالحظه مدارک ملک پیشـنهادات خود 
را در پاکـت الک و مهـر شـده تحویـل اجـرای احـکام نمـوده و 
رسـید اخـذ نمایند جلسـه مزایـده در مورخ دوشـنبه 98/8/13 

در محـل دفتـر اجرای احـکام حقوقی دادگسـتری زرند برگزار و 
شـروع مزایـده از قیمـت پایه کارشناسـی خواهد بـود. ضمنًا ده 
درصـد مبلـغ پیشـنهادی فی المجلـس و مابقـی در موعد مقرر 
از برنـده مزایـده اخـذ خواهـد شـد. خریـد بـه صورت شـفاهی 

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

شـش دانـگ مفروز عرصـه و اعیان پـالک شـماره 1۷93 فرعی از 
2368 اصلـی مفـروز و مجزی شـده از 124 فرعـی از اصلی مذکور 
بـه شـماره ثبـت 23۷04 مـورخ 83/0۷/22 دفتـر امـالک شـماره 
156 صفحـه 160 بخـش 13 کرمـان بـا کاربـری سـفید و موقعیت 
تجـاری بنـام محمد حسـن زاده سـبلوئی بـه آدرس زرنـد خیابان 
آیـت الـه شـاهرخی )توکلـی غربـی سـابق( نبـش کوچـه 4 بـه 
مسـاحت 1۷5/2 مترمربـع عرصـه و حصـار بصـورت منقطـع و 

غیرمنظـم بـه قیمـت 3/861/600/000 ریـال. م/الـف 31۷ 
دفتر اجرای احکام حقوقی زرند – میرزائی

اگهی حصر وراثت
ورثـه مرحوم سـجاد سـابقی نژاد 
ملـی  بـه کـد  هللا  لطـف  فرزنـد 
تاریـخ  در  53600944311کـه 
1398/06/01در اثـر تصـادف فوت 

نمـوده اسـت .
ورثـه :1- حمیـده خادمـی زیـارت فرزنـد جهـان 
پنجعلـی   فرزنـد  سـاردو  محمـدی  سـکینه   -2
3- حسـنا سـابقی نـژاد فرزنـد سـجاد )فرزنـد 
مرحـوم ( 4- شـکر سـابقی نـژاد )پـدر بـزرگ 
االنتشـار  روزنامـه کثیـر  در  نوبـت  (در  مرحـوم 

اگهـی مـی گـردد .
شواری حل اختالف شاره یک بخش جازموریان 
–م الف ۷33
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از  مجلــس  در  کهنــوج  مــردم  نماینــده 
تکمیــل  خواســتار  شهرســازی  و  راه  وزیــر 
کرمــان  جنوبــی  شــهر   5 در  جــاده   10
شــد.  بالتکلیفــی  ســال   9 تــا   8 از  پــس 
احمــد حمــزه در گفــت وگــو بــا خبرنگار خبرگزاری 
ــتار  ــازی خواس ــر راه و شهرس ــت، از وزی ــه مل خان
تعییــن تکلیــف 10 جــاده در 5 شــهر جنوبــی 
جــاده کــه  ده  ایــن  و گفــت:  شــد  کرمــان 
نمی رســد  بــه 150 کیلومتــر هــم  آنهــا  طــول 
نزدیــک بــه 8 تــا 9 ســال اســت در دســت 
نشــده اند. تکمیــل  هنــوز  و  هســتند  ســاخت 

نماینــده مــردم کهنــوج، فاریــاب، منوجــان، 
ــزود:  ــج در مجلــس دهــم، اف ــار و قلعه گن رودب
مــارز، رمشــک، کوهیــج، زهکلــوت، چاه حســن، 
دهنــو، تــکل حســن و فاریــاب زهمــکان از 
ــل  ــوز تکمی ــه هن ــتند ک ــی هس ــه جاده های جمل
نشــده اند و می طلبــد وزیــر راه و شهرســازی 
دهــد. قــرار  اولویــت  در  را  آنهــا  تکمیــل 

دسترسی به راه ارتباطی مناسب حق 
روستاییان جنوب کرمان است/ نقش 

موثر جاده در کاهش محرومیت روستاها
راه  بــه  دسترســی  اینکــه  بــر  تاکیــد  بــا  وی 
جنــوب  روســتاییان  حــق  مناســب  ارتباطــی 
مهمتریــن  جــاده  داد:  ادامــه  اســت،  کرمــان 
موثــری  کــه  نقــش  اســت  زیرســاختی 
می کنــد. ایفــا  محرومیــت  کاهــش  در 

ــت  ــازمان ثب ــس س ــور و ریی ــر کش ــاون وزی مع
ــی واجــد  ــون ایران ــت: 9 میلی احــوال کشــور گف
شــرایط تاکنــون بــرای دریافــت کارت ملــی 
ــان نیا   ــد درخش ــدام نکرده اند.حمی ــمند اق هوش
ملــی  کارت  صــدور  عملیــات  کــرد:  اظهــار 
ســپری  را  خــود  نهایــی  مراحــل  هوشــمند 
درصــد   85 تاکنــون  طوری کــه  بــه  می کنــد 
مــردم ایــران کارت ملــی هوشــمند دریافــت 
کــرده و بــا کارت آنهــا در مرحلــه صــدور اســت. 
ــی دریافــت کــرده  ــی کارت مل ــون ایران 48 میلی
ــه  ــز در مرحل ــون کارت نی ــج میلی ــش از پن و بی
نهایــی صــدور اســت کــه بــا رفــع مشــکالت بــه 
وجــود آمــده امیدواریــم بــه زودی تحویــل ایــن 
کارت هــا را انجــام دهیم.معــاون وزیــر کشــور در 
ــای  ــار کارت ه ــی اعتب ــت قانون ــان مهل ــورد پای م
ــای  ــر کارت ه ــرد: دیگ ــح ک ــابق تصری ــی س مل
ــا  ــا ب ــتند و ادارات تنه ــر نیس ــابق معتب ــی س مل
ــراد  ــن اف ــه ای ــد ب ــنامه می توانن ــت شناس دریاف
ــد هــر چــه ســریعتر  ــد و بای ــه کنن خدمــات ارائ
ســامانه  در  را  خــود  اطالعــات  افــراد  ایــن 
جمعیتــی وارد کــرده و نســبت بــه دریافــت کارت 

ــد. ــدام کنن اق
درخشــان نیا بــه در پیــش بــودن انتخابــات نیــز 
بــه عنــوان یــک عرصــه مهــم و حســاس اشــاره 
کــرد و گفــت: هویــت تمامــی افــراد واجــد 
ــگاه  ــق پای ــط و از طری ــورت برخ ــه ص ــرایط ب ش
امــر  مســئوالن  اختیــار  در  جمعیتــی کشــور 
ــل  ــت کام ــت و دق ــا صح ــا ب ــرد ت ــرار می گی ق

ــد. ــام برس ــه انج ــات ب انتخاب

اداره کل منابــع طبیعــی و آبخیــزداری جنــوب 
مصــرف  الگــوی  تغییــر  راســتای  در  کرمــان 
ــون 110  ــا کن ــاری ت ــال ج ــدای س ــوخت از ابت س
آبگرمکــن خورشــیدی بیــن اهالــی ایــن منطقــه 

ــت.  ــرده اس ــع ک توزی
ــوب  ــزداری جن ــی و آبخی ــع طبیع ــرکل مناب مدی
کرمــان در گفــت و گــو بــا خبرنــگار ایرنــا اظهــار 
ــه  ــع شــده در منطق ــای توزی داشــت: آبگرمکن ه
ــارد و 180  ــج میلی ــار پن ــا اعتب ــان ب ــوب کرم جن
صنــدوق  اعتبــارات  محــل  از  ریــال  میلیــون 
ــگان  ــورت رای ــه ص ــداری و ب ــی خری ــعه مل توس

ــت. ــده اس ــع ش توزی
ــز ۷5  ــزود: ســال گذشــته نی ــدی اف ــزه احم حم
میلیــارد   2 اعتبــار  بــا  خورشــیدی  آبگرمکــن 
از محــل  ریــال  هــزار   500 و  میلیــون   43۷ و 
اعتبــارات صنــدوق توســعه ملــی خریــداری و در 
جنــوب کرمــان توزیــع شــد.وی گفــت: در دولــت 
خورشــیدی  آبگرمکــن   245 امیــد  و  تدبیــر 
در هفــت شهرســتان جنوبــی اســتان کرمــان 
طبیعــی  منابــع  اســت.مدیرکل  شــده  توزیــع 
ــع  ــش و قط ــان کاه ــوب کرم ــزداری جن و آبخی
وابســتگی جوامــع محلــی بــه اســتفاده از چــوب 
را  گــرم   آب  تامیــن  مصــرف  هیزم بــرای  و 
آبگرمکن هــای  رایــگان  اصلی توزیــع  هــدف 
داشــت:  اظهــار  و  کــرد  عنــوان  خورشــیدی 
وســایل جایگزیــن اســتفاده از ســوخت فســیلی 
بــرای بهره برداران بــه صــورت رایــگان واگــذار 
ــوی  ــر الگ ــرح تغیی ــاح ط ــه افتت ــود.وی ب می ش
ــوج  ــد کهن مصــرف ســوخت در روســتای چاه مری
ــداد 12  ــرح تع ــن ط ــت: در ای ــرد و گف ــاره ک اش
منظــوره   2 خورشــیدی  آبگرمکــن  دســتگاه 
ــار  ــا اعتب ــی ب ــتیبان برق ــن پش ــا آبگرمک همراه ب
ــع شــد.احمدی هــدف  ــال توزی ــون ری 565 میلی
از قطــع  را جلوگیــری  ایــن طــرح  اجــرای  از 
درختــان، کنــدن بوته هــا و ممانعــت از ســوزاندن 
آب  کــردن  گــرم  بــرای  جنگلــی  هیزم هــای 
عنــوان کــرد.وی بــا بیــان اینکــه اعتبار مــورد 
محــل  از  کهنــوج  چاه مریــد  بــرای  نیــاز 
ــاری  ــال ج ــی س ــعه مل ــدوق توس ــارات صن اعتب
کرد: مســاحت  بیــان  اســت،  شــده  تامیــن 
حــوزه آبخیــز کهنــوج 68 هــزار و 400 هکتــار 
منابــع  طــرح   35 امســال  است. شــهریورماه 
ــارد  ــار 165 میلی ــا اعتب ــزداری ب ــی و آبخی طبیع
ــرداری رســید  ــه بهره ب ــان ب ــوب کرم ــال در جن ری
ــای  ــوار از مزای ــزار و 100 خان ــج ه ــش از پن و بی
تغییــر  شــدند.طرح  بهره منــد  طرح هــا  ایــن 
الگــوی مصــرف سوخت، ســال 96 در جنــوب 

ــد. ــاز ش ــان آغ کرم
اداره کل منابــع طبیعــی و آبخیــزداری جنــوب 
ــوم  ــک س ــتان ی ــز اس ــتقل از مرک ــان مس کرم
ــک  ــت ی ــا جمعی ــور را ب ــتان کش ــن اس پهناورتری

ــش دارد. ــت پوش ــر تح ــون نف میلی

بالتکلیفی 9 ساله 
ساخت 1۰ جاده 

در جنوب

اعتبار کارت ملی سابق 
تمام شده است

افزون بر 1۰۰ آبگرمکن 
خورشیدی در روستاهای 

جنوب توزیع شد

خبر

خبر

واژگونی خودروی حامل سوخت قاچاق 
در قلعه گنج 2 کشته بر جا گذاشت

کمک های انسان دوستانه به 
دانش آموزان مناطق محروم جیرفت 

62 درصد زایمان های بیمارستان 
آیت هللا کاشانی جیرفت طبیعی است

کارفرمایان با چک یا سفته ضمانت 
نمی تواند کاری انجام دهند

30 مهرماه، آخرین فرصت بخشودگی 
100درصدی جرایم مالیاتی

 واژگونــی و انفجــار خــودروی 
ســوخت  حامــل  ســواری 
ــی  ــور مواصالت ــاق در مح قاچ
 2 رمشــک  بــه  قلعه گنــج 

ــت.  ــا گذاش ــر ج ــته ب کش
شــیخی پور  ابــوذر  یکــم   ســتوان 
 - گنــج  قلعــه  راه  پلیــس  فرمانــده 
ــگار  ــه خبرن بشــاگرد شــامگاه یکشــنبه ب
پیش، یــک  گفت: ســاعتی  ایرنــا 
ــه حامــل  ــژو 405 ک دســتگاه خودروی پ
ســوخت قاچــاق در قســمت صنــدوق 
بــه  قلعه گنــج  مســیر  در  بــود  عقــب 
محدوده روســتای  در  و  رمشــک 
دچــار  چاه دادخــدا  چاه هیشــرکی 

شــد. ســانحه 
علــت  بــه  خــودرو  ایــن  افــزود:  وی 

ناتوانــی  و  از ســرعت مطمئنــه  تجــاوز 
و  خودرو واژگــون  کنتــرل  در  راننــده 

می شــود. حریــق  دچــار 
 - گنــج  قلعــه  راه  پلیــس  فرمانــده 
بشــاگرد ادامــه داد: هــر 2 سرنشــین 

ســوختند.  آتــش  در  این خــودرو 
بــه گفتــه شــاهدان، شــعله های   بنــا 
ــا  ــه ب ــوده ک ــاد ب ــدری زی ــه ق ــش ب آت
ــرق برخــورد و روســتای مجــاور  ســیم ب

ــت. ــده اس ــی ش ــار خاموش دچ
فاصلــه 65  در  هیشــرکی  چــاه 
در  و  قلعه گنــج  کیلومتری مرکــز شــهر 
اســت. شــده  واقــع  مسیر رمشــک 

در  نیــز  قلعه گنــج  شهرســتان  مرکــز 
ــان  ــوب کرم ــری جن ــه 420 کیلومت فاصل

ــت. ــده اس ــع ش واق

رییــس دادگســتری جیرفــت 
اقــدام  یــک  طــی  گفــت: 
کارکنــان  خداپســندانه 
ــدام  ــت اق ــتری جیرف دادگس
ــرای  ــاس ب ــر و لب ــه لوازم التحری ــه تهی ب
نقطــه  جنوبی تریــن  دانش آمــوزان 
گــزارش  بــه  کردنــد.  کرمــان  اســتان 
استان های باشــگاه  گــروه  خبرنــگار 
حســین  جوان از کرمــان،  خبرنــگاران 
دادگســتری  رییــس  شــکوهی نســب؛ 
شهرســتان جیرفــت گفــت: طــی یــک 
ــی و  ــان قضائ ــندانه کارکن ــدام خداپس اق
اداری دادگســتری شهرســتان جیرفــت 
اقــدام بــه تهیــه لــوازم التحریــر و لبــاس 
بــرای دانش آمــوزان روســتا های پنــگ 
و میــل فرهــاد در جنوبی تریــن نقطــه 

بیــان کــرد:  اســتان کرمــان کردنــد.او 
ــه دانــش  ــوازم اهدایــی ب ارزش ریالــی ل
ــال  ــون ری ــد میلی ــه ص ــب ب ــوزان قری آم
ــزار،  ــت اف ــل نوش ــر از قبی ــوازم التحری ل
ــراش، جامــدادی، مــداد  ــر، مــداد، ت دفت
ــدی  ــه صــورت بســته بن ــن، ب ــگ، پاک رن
و مبلــغ بیســت میلیــون ریــال لــوازم 
بهداشــتی از قبیــل صابــون ومســواک، 
لبــاس  وانــت  دو  تعــداد  همچنیــن 
شــامل چــادر وپیراهــن ولبــاس گــرم 
ــد.او  ــه ش ــن تهی ــکاری خیری ــا هم ــز ب نی
خــود  صــورت  بــه  کمک هــا  افــزود: 
جــوش توســط کارمنــدان دادگســتری 
نیــروی  همیــاری  بــا  و  آوری  جمــع 
ایــن  دانش آمــوزان  بیــن  انتظامــی 

مناطــق توزیــع شــد.

ــتان  ــس بیمارس ــه ریی ــه گفت ب
جیرفــت  کاشــانی  آیــت هللا 
از ابتــدای امســال تــا کنــون 
62 درصــد زایمان هــای ایــن 
بیمارســتان بــه صــورت طبیعــی انجــام 
شــده اســت. رییــس بیمارســتان کاشــانی 
از  ایرنــا گفــت:  خبرنــگار  بــه  جیرفــت 
ــا کنــون ســه هــزار  ابتــدای ســال جــاری ت
و 100 زایمــان در ایــن بیمارســتان انجــام 

ــت. ــده اس ش
بــه  توجــه  بــا  افــزود:  عارفــی  لیلــی 
ــج  ــه تروی ــده در زمین ــام ش ــات انج اقدام
جــزو  بیمارســتان  طبیعی، ایــن  زایمــان 
بــا  مــی رود.وی  شــمار  برتریین ها بــه 
بیــان ایــن مطلــب کــه زایمــان طبیعــی 
مطمئــن  علمــی  منابــع  اســاس  بــر 

ــوب  ــان محس ــان در جه ــن روش زایم تری
می شــود، گفــت: زایمــان طبیعــی در کشــور 
ایــران هــم مــورد تاکیــد اســت زیــرا عمــل 
ــه  ــود ک ــام می ش ــواردی انج ــزارین در م س
ــد.عارفی  ــته باش ــود داش ــی وج ــل علم دلی
ــانی  ــتان کاش ــرد بیمارس ــریح عملک ــه تش ب
پرداخــت و گفــت: از ابتــدای ســال جــاری 
ــن  ــتری در ای ــزار و 500 بس ــون 6 ه ــا کن ت
بیمارســتان ثبــت شــده کــه عــالوه بــر 
ــه  ــم ب ــورد ه ــش از 31 م ــداد، بی ــن تع ای
صــورت ســرپایی در کلینیــک و بیمارســتان 
کرده انــد. دریافــت  درمانــی  خدمــات 
ــت  ــه 10 تخ ــورت گرفت ــای ص ــا پیگیری ه ب
یــو  ســی  آی  ان  بخــش  بــه  بســتری 
از  بیمارستان اضافه می شــود.وی  ایــن 
به ســازی اتــاق عمــل بیمارســتان خبــر داد.

نیــوز،  اســتناد  گــزارش  بــه 
ــون  ــرکل کان ــوی، دبی ــادی اب ه
عالــی انجمــن هــای صنفــی 
ضمانــت  دربــاره  کارگــران 
ــگام  ــران هن ــه کارگ ــک ک ــفته و چ ــای س ه
ــد  ــا بپردازن ــه کارفرم ــد ب ــرارداد بای ــاد ق انعق
گفــت:در قانــون کار هیــچ اشــاره ای بــه اخــذ 
ــم  ــون کار ه ــت. در قان ــرده اس ــت نک ضمان
ــده  ــوع نش ــن موض ــه ای ــاره ای ب ــچ اش هی
ــن  ــت حس ــد باب ــا بخواه ــه کارفرم ــت ک اس
ــد. ــت کن ــی دریاف ــا چک ــفته ی ــام کارس انج

وی ادامــه داد: از دیــدگاه نماینــدگان کارگــران 
ایــن موضــوع یــک بحــث غیرقانونــی اســت 
ــًا در محاکــم قضایــی روقتــی کارگــر  و عمدت
ــفته ای  ــا س ــک ی ــه چ ــد ک ــی کن ــا م ادع
ــال  ــت از او گرفته اند،ابط ــوان ضمان تحــت عن

آن اعــالم مــی شــود وکارفرمــا هــم بــا ایــن 
مــدارک نمــی توانــد کاری انجــام دهــد. وی 
ــه اینکــه بســیاری از کارگــران از  ــا اشــاره ب ب
قانــون بــی اطــالع هســتند و هــراس دارنــد 
ــی  ــی کار م ــد از کار ب ــفته ندهن ــر س ــه اگ ک
ــن اســت  ــن ای ــه اول م ــت: توصی شــوند گف
ــرای  ــفته ب ــک و س ــران از دادن چ ــه کارگ ک
ــن  ــد ای ــا بای ــد. آنه ــاب کنن ــتخدام اجتن اس
ــک  ــا چ ــه از آنه ــی ک ــه کارفرمای ــد ک را بدانن
و ســفته می خواهــد در واقــع قصــد دارد 
حق شــان را ضایــع کنــد. ابــوی گفــت: توصیــه 
ــه  ــه ب ــی ک ــه کارگران ــن اســت ک دوم مــن ای
هــر دلیــل چــک و ســفته گذاشــته اند اواًل آن 
ــد و درثانــی از  ــا قیــد ضمانــت کار بگذارن را ب
ــل  ــورای ح ــق ش ــند و از طری ــکایت نترس ش

ــند. ــود باش ــوق خ ــر حق ــالف پیگی اخت

مدیــرکل امــور مالیاتــی اســتان 
کرمــان بــا اشــاره بــه اینکــه 
بخشــودگی جرائــم مالیاتــی، 
در  نشــدنی  تکــرار  فرصــت 
ــت:  ــت، گف ــد اس ــت از تولی ــتای حمای راس
مودیــان محتــرم مالیاتــی بــا پرداخــت 
اصــل بدهــی خــود تــا 30 مهرمــاه، فرصــت 
ــم  اســتفاده از بخشــودگی 100درصــدی جرائ
ــد. ــت ندهن ــش را از دس ــل بخش ــی قاب مالیات

ــور  ــی اداره کل ام ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب
ــان ، محمــد ســلمانی  ــی اســتان کرم مالیات
از اقدامــات ســازمان امــور مالیاتــی کشــور در 
راســتای حمایــت از تولیــد خبــرداد و گفــت: 
ــورت  ــه ص ــی ک ــن اقدامات ــی از مهم تری یک
ــی  ــم مالیات ــه اســت، بخشــودگی جرائ گرفت
در  ســازمان  اســت.این  بخشــش  قابــل 

ــی  ــد و کاالی ایران ــت از تولی ــتای حمای راس
ــادی،  ــاالن اقتص ــت از فع ــور حمای و به منظ
و  ارباب رجــوع  تکریــم  اصــل  رعایــت 
افزایــش رضایت منــدی مودیــان محتــرم 
مالیاتــی، تصمیماتــی اتخــاذ کــرد کــه در 
ــی و  ــخاص حقیق ــان اش ــتای آن مودی راس
ــورت  ــی، در ص ــی غیردولت ــخاص حقوق اش
شــده  قطعــی  بدهــی  مانــده  پرداخــت 
 191 مــاده  مقــررات  اجــرای  در  خــود، 
به عنــوان  مســتقیم  مالیات هــای  قانــون 
و  حیــث  ایــن  از  خوش حســاب  مــودی 
ــودگی  ــورد بخش ــی و م ــه تلق ــن مرحل در ای
ــت  ــدم پرداخ ــورت ع ــد.در ص ــرار می گیرن ق
بدهــی مالیاتــی قطعــی شــده و برخــورداری 
از تســهیالت یــاد شــده، ایــن امــکان در 

ــود. ــد ب ــم نخواه ــده فراه ــال آین س

روزنامه پیام ما
خبر داده خودروسازان حاضر نیستند ریسک تغییر نرخ ارز را قبول کنند.

روزنامه واقعه
از اختصاص 10 میلیارد تومان اعتبار به راه آهن جیرفت خبر داده است.

روزنامه ندای وحدت
هفت تصمیم مهم برای طرح های آبرسانی استان را بررسی کرد.

روزنامه کرمان امروز
در گزارشی آفت غذارسانی به سگ های بالصاحب و خطرات منجر به مرگ آن 

برای حیوانات و انسان ها را بررسی کرد. گفــت:  خیرخــواه،  اصغــر  علــی  دکتــر 
ــده در  ــران کنن ــل نگ ــی از عوام ــروزه یک ام
ــت  ــتان اس ــرطان پس ــان، س ــالمتی زن س
و در جمعیــت تحــت پوشــش دانشــگاه 
علــوم پزشــکی جیرفــت، ســرطان پســتان 
ــت. ــان اس ــایع در زن ــرطان ش ــن س اولی

ــت  ــواه«، در گف ــر خیرخ ــی اصغ دکتر »عل
ــتان  ــزاری شبس ــگار خبرگ ــا خبرن ــو ب و گ
ــه در  ــن ک ــالم ای ــا اع ــوب، ب ــان جن از کرم
ــتان،  ــرطان پس ــا س ــورھای دنی ــر کش اکث
زنــان  بیــن  در  ســرطان  تریــن  شــایع 
اســت، گفــت: در جمعیــت تحــت پوشــش 
جیرفــت،  پزشــکی  علــوم  دانشــگاه 
ســرطان پســتان اولیــن ســرطان شــایع در 

ــت. ــان اس زن
معــاون بهداشــت دانشــگاه علــوم پزشــکی 
جیرفــت، افــزود: بــه طــور متوســط، از 
ــه  ــال ب ــر مبت ــک نف ــان، ی هــر 8 زن در جه
ســرطان پســتان مــی شــود کــه ایــن آمــار 
در ایــران از ھــر 12 الــی 15 زن ایرانــی، 
ــت و  ــتان دس ــرطان پس ــا س ــر ب ــک نف ی

ــد. ــی کن ــرم م پنجــه ن
  وی، اظهــار داشــت: یکــی از علــل شــایع 
بــودن ســرطان پســتان در زنــان، عــدم 
آگاھــی از عالیــم بیمــاری و تشــخیص 
ســرطان در مراحــل پیشــرفته اســت، ایــن 
ســرطان ھرچــه زودتــر تشــخیص داده 
ــت  ــر و موفقی ــان ت ــان آن آس ــود، درم ش

ــوان  ــل، بان ــن دلی ــه ھمی ــت، ب ــر اس آمیزت
بایــد بــرای حفــظ ســالمت خــود، حقایقــی 

ــد. ــاری بدانن ــن بیم ــاره ای را درب
ــا  ــوده ی ــرد: ت ــه ک ــواه، اضاف ــر خیرخ دکت
پوســت  تغییــرات  پســتان،  در  تومــور 
پســتان، ترشــح یــا خونریــزی از نــوک 
عالئــم  تریــن  مهــم  از  درد  و  پســتان 
ــر در  ــه تغیی ــت، البت ــتان اس ــرطان پس س
انــدازه یــا شــکل، بــه داخــل کشــیده شــدن 
ــزی و جــوش  ــا قرم ــوک ب ــا برگشــتن ن ی
ــوک، کشــیده شــدن پوســت،  در اطــراف ن
ــح  ــای واض ــاد وریدھ ــورم و ایج ــم و ت زخ
عالئمــی  از  بــازو  تــورم  و  پســتان  روی 
ــوع  ــن ن ــت در ای ــن اس ــه ممک ــتند ک ھس
ــه  ــا مراجع ــه ب ــود، البت ــر ش ــرطان ظاھ س
ــخیص زود  ــک و تش ــه پزش ــع ب ــه موق ب

ــتند. ــان ھس ــل درم ــگام قاب ھن
ــوم پزشــکی  معــاون بهداشــت دانشــگاه عل
ــه مھــم تریــن عوامــل خطــر در  جیرفــت، ب
ــان اشــاره  ــه ســرطان پســتان در زن ــال ب ابت
بــه ســابقه  تــوان  افــزود: مــی  کــرد و 
خانوادگــی ســرطان در بســتگان درجــه اول، 
عــدم بارداری ، یائســگی بعد از 55 ســالگی، 
شــروع قاعدگــی زودھنــگام، آثــار ھورمونــی 
ــی در  ــای ھورمون ــرف داروھ ــژه مص ــه وی ب
دوره یائســگی، وجــود ســرطان ھــای دیگــر 
در فــرد، رژیــم غذایــی بــا چربــی بــاال، 
چاقــی، مصــرف الــکل و دخانیــات، بیمــاری 

ھــای خــوش خیــم پســتان، ویــروس ھــا، 
تابــش اشــعه یونیــزان، اضطراب و اســترس 
و نخســتین حاملگــی در ســنین باالتــر از 25 
ســال، از مهمتریــن عالئــم ســرطان پســتان، 

اشــاره کــرد.
ــناخته  ــه روش ش ــت: س ــوان داش وی، عن
ــرطان  ــخیص زودرس س ــرای تش ــده ب ش
پســتان، خــود آزمایــی ماھانــه پســتان 
)در زنــان 20 ســال بــه بــاال (، معاینــه 
ــا  ــان 20 ت ــک )در زن ــط پزش ــتان توس پس
ــار – در  ــک ب ــال ی ــه س ــر س ــال ھ 40 س
زنــان 40 ســال بــه بــاال ســالی یــک بــار( 
و ماموگرافــی ســاالنه ) در زنــان بــاالی 35 

ــرد. ــوان ک ــال( عن س
ــت:  ــار داش ــان اظه ــواه در پای ــر خیرخ دکت
ــی پیشــگیری و تشــخیص زود  پویــش مل
ھنــگام ســرطان پســتان در بــازه زمانــی ) 9 

ــان( ســال جاری اســت. ــت 9 آب ــر لغای مه
معــاون بهداشــت دانشــگاه علــوم پزشــکی 
ــش  ــن پوی ــی ای ــدف اصل ــه ھ ــت، ب جیرف
اشــاره کــرد و افــزود: افزایــش آگاھــی 
در  جامعــه  عمومــی  ســالمت  ســواد  و 
موضــوع شــناخت و پیشــگیری از ابتــال 
ــن  ــه در ای ــت ک ــتان اس ــرطان پس ــه س ب
ــه  ــی در زمین ــانی عموم ــالع رس ــیر اط مس
خــود مراقبتــی، تشــخیص زود ھنــگام 
و شــناخت عوامــل خطــر تاثیرگــذار، در 
بســیار  پســتان  ســرطان  از  پیشــگیری 

موثراســت.
وی، ابــراز داشــت: غربالگــری رایــگان ایــن 
ــای  ــگاه ھ ــز و پای ــه مراک ــرطان در کلی س
بھداشــتی ســطح شهرســتان ھــای تحــت 
پوشــش دانشــگاه علــوم پزشــکی جیرفــت 

انجــام مــی شــود.

رییـس کل دادگسـتری اسـتان کرمـان بـا بیـان ایـن 
مطلـب کـه ۷0 درصـد مـواد مخـدر ورودی بـه کشـور 
از پهنـای اسـتان کرمـان عبـور مـی کند، گفت: اسـتان 
کرمـان قربانـی ماجـرای قاچـاق مـواد مخدر اسـت و 
مبـارزات گسـترده ای را بـا قاچـاق مواد مخدر داشـته 
و بیشـترین کشـفیات نیز غالبا مربوط به این اسـتان 

است.
بـه گـزارش ایسـنا، "یـدهللا موحـد" صبـح امـروز 29 
مهرمـاه در دومیـن نشسـت هـم اندیشـی معاونیـن 
مالـی، پشـتیبانی و عمرانی دادگسـتری های اسـتان 
هـای شـرق کشـور در کرمـان افـزود: در اتـاق فکـر 
دادگسـتری  عمرانـی  و  پشـتیبانی  مالـی،  معاونیـن 
های اسـتان های شـرق کشـور باید راهکارهای تبیین 
مسـائل خـاص و متفـاوت ایـن اسـتان هـا بـا سـایر 

اسـتانها، تدویـن شـود.
وی تاکیـد کـرد: هنـر مدیـران مالـی و پشـتیبانی این 
اسـت کـه مسـائل و مشـکالت اسـتان هـای شـرق 
کشـور را بررسـی کـرده و در سـطوح باالتـر مطرح کنند 
تـا از نظـام چانـه زنی، اصـرار و مراجعه به سـمت یک 

نظـام منسـجم و جامـع مالـی حرکت شـود.

مقـام عالـی قضایـی در اسـتان کرمـان بـا اشـاره بـه 
اینکـه مدیریـت مالـی و پشـتیبانی در شـرایط جنـگ 
اقتصـادی سـنگین تریـن مسـئولیت اسـت، گفـت: 
بخـش مالی و پشـتیبانی دادگسـتری اسـتان کرمان 
بـه خوبی مدیریت شـده و امکانات موجود به شـکلی 

عادالنـه توزیـع مـی شـود که جـای تقدیـر دارد.
موحـد ضمـن اشـاره بـه اینکـه مطلـب کـه در صـورت 
بـه  پاسـخگویی  منابـع،  بـا  نیازهـا  عـدم همخوانـی 
مطالبـات بـه حـق کار سـختی اسـت، اظهـار کـرد:  در 
این شـرایط مطالبات باید به شـکلی پاسـخ داده شود 

کـه از بـروز نارضایتـی نیـز جلوگیـری شـود.
وی حرکـت نظـام منـد واحدهـای مالـی، پشـتیبانی 
و عمرانـی را مـورد تاکیـد قـرار داد و تصریـح کـرد: کار 
مالی، پشـتیبانی و اقتصادی در شـرایط تورمی، دشوار 
اسـت و این موضـوع تنها مربوط بـه بخش خصوصی 
نیسـت و در بخـش هـای دولتـی، قضائـی و ... نیـز 

اسـت. اثرگذار 
رئیـس کل دادگسـتری اسـتان کرمـان ضمـن بیـان 
ایـن مطلـب کـه صرفه جویـی نیـز از موضوعـات مهم 
در قـوه قضائیـه به شـمار می رود و باید به این سـمت 

حرکـت کـرد، گفت: بـا راه انـدازی ویدئـو کنفرانس در 
اسـتان کرمـان بالـغ بـر 8 میلیـارد تومـان در هزینه ها 
صرفـه جویـی شـده اسـت و در حـال حاضر بسـیاری 
از جلسـات و بازدیدهـای اسـتانی بـه صـورت ویدئـو 
کنفرانـس برگـزار مـی شـود ضمـن آنکـه اسـتفاده از 
تکنولـوژی هـای نوین زمینـه صرفه جویـی و افزایش 
بهـره وری را فراهـم مـی کنـد و در ایـن رابطـه بنـا بـه 
فرمـوده رهبـر معظـم انقـالب اسـالمی بایـد منابـع 

موجـود را بـر اسـاس اولویـت هـا بـه کار گرفـت
موحـد با اشـاره به اینکه باید به سـالمت و امور رفاهی 
کارکنان قضایی و اداری دسـتگاه قضایی در اسـتان ها 
توجـه جدی صورت گیـرد، اظهار کرد: در اسـتان کرمان 
بـه دنبـال ایجاد کلینیک ویژه کارکنان قضایـی و اداری 
دسـتگاه قضایی هسـتیم تا در اسـرع وقت نسـبت به 

تدوین پرونده سـالمت آنها اقدام شـود.
ادامـه  در  اسـتان کرمـان  قضایـی  شـورای  رئیـس 
سـخنان خـود با بیـان اینکـه اسـتان کرمان بـه عنوان 
پهناورتریـن اسـتان کشـور بـا مسـاحت 183 هـزار و 
285 کیلومترمربـع، 11 درصـد از خـاک کشـور را بـه 
خـود اختصـاص داده اسـت و مسـاحت ایـن اسـتان 
از جملـه  برخـی کشـورها  معـادل مسـاحت  تقریبـا 
سـوریه و معـادل مسـاحت پنج کشـور اروپایی اسـت 
ادامـه داد: در مجمـوع سـه میلیون و 164 هـزار و 818 
نفـر جمعیـت بر اسـاس سرشـماری سـال 95 در این 
اسـتان سـاکن هسـتند کـه چهـار درصـد از جمعیـت 
کل کشـور را شـامل مـی شـود و ایـن آمـار، حکایـت 
از پراکندگـی قابـل توجـه جمعیت در این اسـتان دارد.
وی بـه وجـود 23 شهرسـتان و 52 بخـش در اسـتان 
کرمـان اشـاره و عنـوان کـرد: در 18 شهرسـتان ایـن 
اسـتان دادگسـتری وجود دارد و در پنج شهرستان نیز 
دادگاه هـای عمومـی فعـال هسـتند و در مجمـوع 14 

حـوزه قضایـی بخـش در ایـن اسـتان فعالیـت دارند.
رئیس کل دادگسـتری اسـتان کرمان به فعالیت 315 
شـورای حـل اختالف بـا یک هـزار و 500 عضـو در این 
اسـتان نیـز اشـاره و بیان کـرد: در مجموع بالغ بر سـه 
هـزار نفـر در شـوراهای حـل اختـالف و مجموعه های 
اداری و قضائی دادگسـتری کل استان کرمان مشغول 

به فعالیت هسـتند.
موحـد یـادآور شـد: در حـال حاضـر 345 قاضـی در 
اسـتان کرمـان فعال هسـتند کـه 19 درصد غیـر بومی 
و مابقـی بومـی هسـتند و 98 درصـد کارکنـان اداری 
دادگسـتری کل اسـتان کرمـان نیـز از بین افـراد بومی 

مشـغول بـه فعالیـت می باشـند.
وی از اسـتان کرمـان بـه عنـوان یکـی از قطـب هـای 
و  علمـی  قطـب  نیـز  و  معدنـی کشـور  و  صنعتـی 
دانشـگاهی یـاد کـرد و ادامـه داد: 25 درصـد باغـات 
کشـور در اسـتان کرمـان اسـت و عمـده محصـوالت 
کشـاورزی و باغـی اسـتان نیـز تولید پسـته اسـت و 
ایـن اسـتان بزرگتریـن تولیـد کننده پسـته در کشـور 

بـه شـمار مـی رود.
مقـام عالـی قضائـی در اسـتان کرمـان بـا اشـاره بـه 
اینکـه ارزش ریالی سـاالنه محصوالت باغـی 14 هزار 
میلیـارد تومـان اسـت و عمـده آن مربـوط بـه پسـته 
اسـت، تاکیـد کـرد: ایـن اسـتان بـا دارا بـودن هفـت 
هـزار اثـر باسـتانی و فرهنگـی،   ۷00 اثـر باسـتانی و 
فرهنگـی ثبت شـده و هفـت اثر ثبت شـده جهانی از 
قطـب های گردشـگری کشـور نیز به شـمار مـی رود.

آنکـه  وجـود  بـا  اسـتان کرمـان  داد:  ادامـه  موحـد 
فرصـت هـا و ظرفیـت هـای فـوق العـاده ای دارد، 
بـا محدودیـت هـا و تهدیداتـی نیـز روبرو اسـت و به 
عنوان مثال این اسـتان سـربندر نیز هسـت و گذرگاه 

قاچـاق کاال نیـز محسـوب مـی شـود.

وی بـا اشـاره به اینکه بافـت اجتماعی اسـتان کرمان 
متفـاوت از تمامـی اسـتان هـا و تفاوت ها در شـمال 
و جنـوب ایـن اسـتان نیز کامال مشـهود اسـت، گفت: 
و  اسـت  هـا  فرهنـگ  خـرده  مرکـز  اسـتان کرمـان 
پراکندگـی و اختالفـات فرهنگـی گسـترده ای دارد و 
از ایـن رو مدیریـت در ایـن اسـتان نیـاز بـه نگاهـی 

فراگیـر دارد.
عالـی تریـن مقام ارشـد قضایـی در اسـتان کرمان با 
بیـان ایـن مطلـب کـه وضعیت اسـتان کرمـان از یک 
سـو فرصـت اسـت و اگـر فرصـت ها خـوب مدیریت 
نشـود مـی توانـد تبدیـل بـه تهدید شـود، اظهـار کرد: 
در  ناامنـی  بلوچسـتان سـرریز  و  از سیسـتان  بعـد 
افغانسـتان و پاکسـتان بـه ایـن اسـتان مـی رسـد. 
اسـتان کرمـان در گـذرگاه و مسـیر ترانزیـت قاچـاق 
غالـب  در گذشـته  و  دارد  قـرار  مـواد مخـدر  عمـده 
بارانـداز قاچاقچیـان عمـده مـواد مخـدر در مرزهـای 
بیـن اسـتان کرمـان بـا سیسـتان و بلوچسـتان بوده 

ست. ا
موحـد بـا بیان ایـن مطلب کـه ۷0 درصد مـواد مخدر 
ورودی بـه کشـور از پهنـای اسـتان کرمـان عبـور مـی 
ماجـرای  قربانـی  اسـتان کرمـان  داد:  ادامـه  کنـد، 
قاچـاق مـواد مخـدر اسـت و مبـارزات گسـترده ای 
را بـا قاچـاق مـواد مخـدر داشـته اسـت و بیشـترین 
کشـفیات نیـز غالبـا مربـوط بـه ایـن اسـتان اسـت.

اتبـاع  رییـس کل دادگسـتری اسـتان کرمـان ورود 
بیگانـه غیرمجـاز را از دیگـر مشـکالت اسـتان کرمـان 
برشـمرد و گفـت: روزانـه 1500 اتبـاع بیگانه از اسـتان 
کرمـان عبـور مـی کردنـد کـه تهدیـدات و ناامنی های 

زیـادی را ایجـاد مـی کرد.
وی بـا اشـاره به این مطلب که خشکسـالی و زلزله از 
تهدیـدات این اسـتان به شـمار مـی رود، گفت: بعد از 
انقالب 4 زلزله شـدید را در این اسـتان را داشـته ایم 
کـه ایـن مـوارد نیـز تبعـات و تهدیـدات جـدی ایجاد 

مـی کند.
موحـد تصریح کـرد: وقتی در مدیریت کالن کشـور در 
بخش قضائی و اجرایی، اسـتان کرمان معادل سـایر 
اسـتان ها در نظر گرفته می شـود، جـای تعجب دارد 
زیـرا خدمـت رسـانی در ایـن اسـتان نیـاز بـه وقـت، 
هزینـه و ... بیشـتری دارد و بـا دشـواری های زیادی 

نیز روبرو اسـت.
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بازار سهام نقش بسزایی در اقتصاد هر جامعه ای ایفا می کند. 
در  سـهام  موجـود  بازارهـای  از تعـداد  اسـت  ممکـن  شـما 
کشـورهای سراسـر جهـان،  در  زده شـوید.  جهـان شـگفت 
بـورس اوراق بهـادار بـرای کمـک بـه کسـب و کار در حـال 
بـرای  سـرمایه گـذاران  هـای  فرصـت  و  سـرمایه  افزایـش 
مـورد  شـده  تاسـیس  و  جدیـد  هـای  شـرکت  از  حمایـت 
اسـتفاده قـرار مـی گیـرد. هیـچ محدودیـت جغرافیایـی یـا 
تعصـب بـه بـازار سـهام وجود نـدارد، بـه ایـن معنی کـه افراد 
از طیـف وسـیعی از کشـورها مـی تواننـد از بـازار سـهام بـرای 
ایجـاد ثـروت و مسـئولیت سـرمایه گـذاری اسـتفاده کننـد. 
بـازار سـهام جهانـی اسـت و مـی توانیـد بـا هـر اسـتاندارد 
انـدازه گیـری، عملکـرد و سـود در بـازار سـهام فعالیـت کنید. 

افزایش سرمایه 
بـازار سـهام در درجـه اول در موسسـات مالـی ایجـاد شـده، 
بـرای کمـک بـه کسـب و کارهـا و کارآفرینـان بـرای خریـد، 
فـروش و تجـارت سـهام بـه منظـور ارائه سـرمایه به شـرکت 
هایـی کـه بـه آن نیـاز دارنـد، گـرد هم مـی آیند. اگـر مبادالت 
سـهامی نبـود، کارآفرینـان بـه منظـور دسـتیابی بـه سـرمایه 
گـذاران خـود بـه تکاپو می افتادند و تحت آن شـرایط، مصرف 
کنندگان بـدون رعایـت قوانیـن بـدون مالیـات بـدون مجوز و 
بـدون کنتـرل نظـارت محصـول پایانـی را دریافت مـی کردند.

خدمات سرمایه گذاران 
یکی دیگر از نقش بازار سـهام این اسـت که به عنوان واسـطه 
ای برای سـرمایه گذاران بزرگ و کوچک که قصد خارج شـدن 

از قلمـرو موسسـات بانکـی اسـتاندارد را دارنـد، عمـل کننـد. 
اهمیـت و نقـش بـورس در اقتصـاد، بـه حداکثـر رسـاندن 
بازدهـی پس انـداز اسـت کـه ممکـن اسـت در حسـاب های 
اوراق  بـورس  باشـد.  کـم  بـازده  بـا  اسـتاتیک  بانکـی 
بهـادار غالبـا سـود بیشـتری را ارائـه مـی دهـد در عـوض، 
فرصت هـای  بخـش،  اطمینـان  اقدامـات  سـرمایه گذاران 
کننـد.   مـی  دریافـت  را  پذیـری  انعطـاف  و  متنـوع 

شاخص سالمت 
بـورس اوراق بهـادار مـی توانـد به عنوان شـاخصی از سـالمت 

داخلـی  بـورس  تغییـرات  رونـد  کمـک کنـد،  مالـی کشـور 
)افزایـش و کاهـش( موجـب تغییـرات اقتصـاد داخلـی می 
شـود. بـر اسـاس اطالعـات مالـی مرکـز آمـوزش سـرمایه 
گـذاری افزایـش و کاهـش بـورس، رابطـه بیـن یـک جامعـه 

و بـورس اوراق بهـادار آن چنـان عمیـق تعبیـه شـده اسـت که 
تحلیـل گـران مـی تواننـد بـر اقتصـاد داخلی و یـا بازار سـهام 
کـه بـر آن متکـی هسـتند، بـا نشـان دادن چشـم اندازهـای 
بگذارنـد.  تاثیـر  دو،  ایـن  از  یکـی  بـر  حتـی  بیـن  خـوش 

حسابدهی مالی 
سیسـتم های پیشـرفته بازار مالی نیاز به اعتبار و حسـابدهی 
دارنـد، اگـر آنهـا از طـرف شـرکت هـا و سـرمایه گـذاران بـه 
عنـوان سـودمند بـودن در اخـالق حرفـه ای عمـل کننـد. بـه 
همیـن دلیـل، بـورس اوراق بهـادار از یـک سـاختار رسـمی که 
توسـط قوانیـن و مقـررات حمایت می شـود، سـود مـی برد. 
اسـتانداردهای مدیریتـی و عملیاتـی کـه توسـط دولـت هـا، 
دفاتـر و سـازمان هـای نظـارت بـر عملیـات بـورس صـورت 
مـی گیـرد، اقتـدار و نظـارت را بـه موسسـه مـی دهـد و بـه 
سـهامداران، سـرمایه گـذاران و شـرکت هـا، کنتـرل و تـوازن 
الزم را بـرای اعتمـاد سـرمایه گـذاران اختصـاص مـی دهـد. 

تأثیرات اقتصادی 
تأثیـر مسـتقیم فعالیت بازار سـهام می تواند اقتصاد کشـور را 
بـه روش هـای مختلفی تحـت تاثیر قرار دهد. سـهام کاهش 
مـی یابد، هزینه ها متوقف می شـود، مصرف کنندگان اعتماد 
بـه نفـس خود را از دسـت می دهنـد، وضعیـت مالی جامعه 
شـروع بـه شکسـت مـی کنـد. برعکـس، سـهام افزایش می 
یابد، اعتماد به نفس گسـترش می یابد، هزینه ها و سـرمایه 
گـذاری هـا افزایـش می یابـد. خلق و خوی جامعـه می تواند 
فعالیت و عملکرد بازار سـهام را کاهش دهد، نشـان می دهد 
کـه نقـش یـک بـورس در حسـابداری اجتماعـی و مالی چه 
اهمیتی دارد. تأثیر بازار بورس اوراق بهادار در توسـعه اقتصادی 
بـورس اوراق بهـادار یـک نهـاد محوری در بازار سـرمایه اسـت 
کـه منابـع مالی برای فعالیـت های اقتصادی اسـت. این امر 
پـس اندازهـا را جـذب مـی کنـد و نقدینگـی را برای سـرمایه 
گـذاری فراهـم می کند و بـه کاهش خطرات سـرمایه گذاری، 
ارائه شـفافیت برای سـرمایه گذاری و تشویق کارآفرینی کمک 
مـی کند. توسـعه اقتصادی مسـتلزم تعهد به سـرمایه گذاری 
درازمـدت اسـت. بـورس اوراق بهادار سـرمایه هـای طوالنـی 
مـدت بـرای بخش هـای اصلی اقتصـاد از جمله کسـب و کار 
و دولـت را فراهـم می کند. شـاخص های بـورس اوراق بهادار 
اغلب به عنوان شـاخص سالمت اقتصادی استفاده می شود. 

افزایش سرمایه 
اقتصـاد  هـای مختلـف  بخـش  توسـعه،  از  هـر مرحلـه  در 

مثـال،  عنـوان  بـه  دارنـد.  سـرمایه درازمدت  رشـد  بـه  نیـاز 
بخـش کسـب و کار نیـاز بـه سـرمایه بـرای سـرمایه گـذاری 
گیاهـان  سـاختار  تجدیـد  یـا  و  تولیـد  جدیـد  امکانـات  در 
بـه  نیـاز  هـا  دولـت  ترتیـب،  همیـن  بـه  اسـت.  موجـود 
سـرمایه گـذاری هـای زیربنایـی دارنـد. ایـن نـوع سـرمایه 

گـذاری هـا بـه تعهـد سـرمایه گـذاری درازمـدت نیـاز دارنـد 
و توسـط یـک بـورس اوراق بهـادار صحیـح ارائـه مـی شـوند. 

نقدینگی 
سـرمایه گـذاران بـدون وجود بـورس اوراق بهـادار مایع تمایلی 
ندارند. نقدشـوندگی  مـدت  بلنـد  در  گـذاری  سـرمایه  بـه 

آرامـش مـی  بـه  را در معامـالت عمومـی  سـرمایه گـذاران 
رسـاند و مـی تواننـد سـهام خـود را هر زمـان که خواسـتند از 
سـرمایه گـذاری خـود خـارج کننـد و به فـروش برسـانند. در 
عیـن حـال، سـرمایه گـذاران در سـهام خصوصی بایـد منتظر 
تولیـد کنـد.  بـازده  آنهـا  هـای  سـرمایه گـذاری  تـا  بماننـد 

کاهش خطر 
بـورس اوراق بهادار مایع فرصت سـرمایه گذاران برای سـرمایه 
گـذاری های مالی خـود را در فعالیت های مختلف اقتصادی 
فراهم می کند و ریسـک خود را نیز گسـترش می دهد. عالوه 
بـر ایـن، آنهـا مسـوولیت محـدودی در سـرمایه گذاری هـای 

خـود دارنـد و هیـچ تعهـدی بـرای ادامـه سـرمایه گـذاری در 
سـرمایه گذاری های نامناسـب ندارند. وجود مکانیزم کاهش 
خطـر مـی توانـد سـرمایه گـذاری بیشـتری را جـذب کنـد. 

کارگزاری بورس در جنوب راه اندازی می شود
محبـان مدیراجرایی اتاق بازرگانی جنوب به»کاغذوطن«گفت: 
»مدتهاسـت تصمیـم داریم کـه کارگـزاری بـورس را در منطقه 
راه انـدازی کنیـم امـا ایـن مسـاله مسـتلزم این بود کـه مردم 
و فعـاالن منطقـه از آشـنایی نسـبی نسـبت بـه ایـن موضوع 
منطقـه  در  بـورس  زودی کارگـزاری  بـه  و  باشـند  برخـوردار 
از  تاکنـون  افزود:»جنـوب  خواهیـم کـرد.«وی  راه انـدازی  را 
برداشـتن  امـا مـا در حـال  بـوده  بـورس محـروم  داشـتن 
هسـتیم.  منطقـه  بـرای  زمینـه  ایـن  در  قدم هـا  نخسـتین 
اولیـن دوره آموزشـی آشـنایی بـا بـورس را برگزار کردیـم و در 
حـال برنامه ریـزی هسـتیم کـه جلسـات آشـنایی بـا بـورس 
بـه درجـه ای برسـد کـه دوران آموزشـی را شـروع کنیـم.«وی 
اضافـه کرد:»وقتـی دوره آموزشـی شـروع شـود بحـث ورود 
کارگـزاری پیـش می آیـد و هدف از این مسـاله هم جلوگیری 
فصـل کشـاورزی  در  اسـت کـه  سـرمایه هایی  هدررفـت  از 
بـه دسـت مـردم می افتـد درصـدد هسـتیم راهـکاری تعیین 
کنیـم و نهایـت امـر ایـن اسـت کـه محصـوالت و صنایع مـان 
را بتوانیـم بـه بـورس وارد کنیم.«مدیراجرایـی اتـاق بازرگانـی 
جنـوب کرمـان تاکیـد کرد:»این هـا بخشـی از  نـگاه بلندمدت 
مـا هسـتند . در حـال حاضـر برخـی صنایـع از جملـه کارخانه 
نیلـی صنعـت عنبرآباد در بـورس وارد شـده و هیچ محصولی 
از جنوب دیگر در بورس نیسـت محصوالت کشـاورزی منطقه 
بـه صـورت تازه خـوری هسـتند و نمی تواننـد در بـورس منتظر 
قیمت گـذاری باشـند ولی بـرای برخی از محصوالت می شـود 
ایـن کار را کـرد کـه خرمـا یکـی از ایـن محصـوالت اسـت و 
اسـتارت هایی را زدیـم کـه امیدواریم بتوانیم آن را به سـرمنزل 
خوبـی برسـانیم.«محبان اضافـه کرد:»جمع بنـدی خوبـی از 
کالس هـای آموزشـی را در ابتـدای آبان ماه انجـام می دهیم و 
بـه زودی این کالس ها را برگـزار خواهیم کرد که چارچوب های 
ورود بـه بـورس، اهمیـت بـورس و روش هـای اسـتفاده از آن 
را آمـوزش می دهـد.«وی در خصـوص میـزان اسـتقبال مردم 
افـزود:»دوره ای  ابـراز رضایـت کـرد و  از بـورس در جیرفـت 
کـه بـرای آشـنایی برگـزار کردیـم رضایت بخـش بـود و اکثـر 
افـراد بیـن بیسـت تـا 30 سـال بودنـدو حـدود 30درصـد را 
بودنـد.« داده  اختصـاص  بـه خـود  بـاالی 30  هـم سـنین 

 محبان می گوید:»در حال حاضر برخی صنایع 
از جمله کارخانه نیلی صنعت عنبرآباد در بورس 

وارد شده و هیچ محصولی از جنوب دیگر در 
بورس نیست محصوالت کشاورزی منطقه 

به صورت تازه خوری هستند و نمی توانند 
در بورس منتظر قیمت گذاری باشند ولی 

برای برخی از محصوالت می شود این کار را 
کرد که خرما یکی از این محصوالت است و 
استارت هایی را زدیم که امیدواریم بتوانیم 
آن را به سرمنزل خوبی برسانیم.«محبان 

اضافه کرد:»جمع بندی خوبی از کالس های 
آموزشی را در ابتدای آبان ماه انجام می دهیم 
و به زودی این کالس ها را برگزار خواهیم کرد 

که چارچوب های ورود به بورس، اهمیت 
بورس و روش های استفاده از آن را آموزش 

می دهد.«وی در خصوص میزان استقبال 
مردم از بورس در جیرفت ابراز رضایت کرد و 
افزود:»دوره ای که برای آشنایی برگزار کردیم 
رضایت بخش بود و اکثر افراد بین بیست تا 

3۰ سال بودندو حدود 3۰درصد را هم سنین 
باالی 3۰ به خود اختصاص داده بودند.«

مدیراجرایی اتاق بازرگانی جنوب کرمان از راه اندازی کارگزاری بورس در آینده ای نزدیک در این منطقه خبر داد

پای بورس به جنوب باز می شود

توسـعه  فعالیت هـای تجـاری موجـب آن شـده اسـت کـه مناسـبات مالـی و فرایندهای مدیریـت مالی 
روزبـه روز پیچیده تـر شود.سـرمایه گذاری در بـورس دارای اهمیت بسـیار زیادی در سـامانه های اقتصادی 
اسـت و بـه عبارتـی یکی از پارامترهایی اسـت که میزان سـنجش سـالمت و یا بیماری اقتصادی کشـورها 
را مشـخص می کنـد. یکـی از مهم تریـن مباحثی کـه در اقتصاد دنیا مورد بررسـی قرار می گیرد اسـتفاده از 
سـرمایه های راکد در جهت توسـعه ی اقتصادی هر کشـور اسـت.جنوب کرمان که پتانسـیل های کشاورزی 
و ...زیـادی را در خـود جـای داده امـا هنوز از داشـتن بورس محروم اسـت البته محبـان مدیراجرایی اتاق 

بازرگانـی جنـوب کرمـان از راه انـدازی کارگزاری بورس در جنـوب در آینده ای نزدیـک خبر داد.

جنـوب  بازرگانـی  اتـاق  مدیراجرایـی  محبـان 
به»کاغذوطن«گفت:»مدتهاسـت تصمیـم داریـم 
کـه کارگـزاری بـورس را در منطقـه راه اندازی کنیم 
امـا ایـن مسـاله مسـتلزم ایـن بـود کـه مـردم و 
فعـاالن منطقه از آشـنایی نسـبی نسـبت بـه این 
موضـوع برخـوردار باشـند و بـه زودی کارگـزاری 

بـورس در منطقـه را راه انـدازی خواهیـم کـرد.«

الهام پی پر
دبیر تحریریه/کاغذ  وطن
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راه نامناسب مسیر بقعه فضل بن عباس منوجان
منوجانی ها خواستار آسفالت شدن مسیرخاکی بقعه فضل بن عباس در این شهرستان هستند

باشــگاه  هــای  اســتان  گــروه  خبرنــگار  بــه گــزارش 
خبرنــگاران جــوان از کرمــان، هرســاله در آســتانه ی اربعیــن 
ــن  ــاده روی اربعی ــکوه پی ــم و باش ــم عظی ــینی، مراس حس
ــه  ــن الحســین )ع( ب ــدهللا ب ــا اباعب ــدادگان آق ــران و دل زائ
ســمت کربــالی معلــی انجــام می شــود، در کنــار ایــن 
ــن  ــدگان اربعی ــاده روی جامان ــه پی ــم، برنام ــت عظی حرک
حســینی نیــز یــک برنامــه کامــاًل مردمــی اســت که امســال 

ــد. ــزار ش ــال برگ ــتمین س ــرای هش ب
در ایــن آییــن عاشــقانی کــه از زیــارت اربعیــن حســینی در 
ــت،  ــان در کربالس ــی دلش ــه نوع ــد و ب ــا مانده ان ــال ج کرب
امــا بــه هــر دلیلــی نتوانســتند خــود را بــه کاروان دلــدادگان 
ــیر های  ــود، مس ــهر های خ ــانند، در ش ــدهللا )ع( برس اباعب
ــه  ــد و امــروز ایــن حرکــت ب ــاده روی می کنن خاصــی را پی

یــک حرکــت جهانــی شــده اســت.
ــا  ــن ب ــدگان اربعی ــوی جامان در منوجــان هــم مراســم معن
حضــور گســترده مــردم برگــزار شــد و شــرکت کننــدگان در 
ــین  ــتای حس ــری روس ــو مت ــیر 30 کیل ــم، مس ــن مراس ای

ــد. ــا بقعــه فضــل ابــن عبــاس را پیمودن ــاد ت آب

خدمات رسانی 12 موکب در مسیر حرکت 
جاماندگان اربعین در منوجان

ــاد شهرســتان  ــردم نه ــب م رضــا احســانی، مســئول مواک
منوجــان در گفــت و گــو بــا خبرنــگار  گــروه اســتان هــای 
باشــگاه خبرنــگاران جــوان از کرمــان، بــا اشــاره بــه اینکــه 
منوجــان،  شهرســتان  در  اربعیــن  جامانــدگان  مراســم 
ــف مــردم  ســابقه ای 8 ســاله دارد و طــی آن اقشــار مختل
ــی  ــت: پذیرای ــد، گف ــور دارن ــوش حض ــکل خودج ــه ش ب
در  موکــب   12 انــدازی  راه  بــا  اربعیــن،  جامانــدگان  از 
روســتا های طالقــان، چغوکــی، مهرآبــاد پــور شــعبان چــاه 

ــد. ــام ش ــا انج ــن علی حس
او افــزود: هرســاله از شهرســتان های همجــوار ازجملــه 
ــزگان، رودان و  ــی هرم ــاب و حت ــوج، فاری ــج، کهن ــه گن قلع
مینــاب )اســتان همجــوار( نیــز بــه ایــن راهپیمایــی عظیــم 

می پیوندنــد.
احســانی تصریــح کــرد: بدیــن ترتیب، در مســیر پیــاده روی 
موکب هــای مختلفــی توســط مــردم بــرای پذیرایــی از زوار 

نصــب و آمــاده خدمــات رســانی می شــوند.

موکب شهید "کریم مبرز" و ارائه خدمات در 
کنار وحدت شیعه و سنی

ــوش  ــی و خودج ــورت مردم ــه ص ــی ب ــی موکب های برپای
ــات بهداشــتی و رفاهــی  ــات و امکان ــه خدم ــا هــدف ارائ ب
ــی از  ــیر راهپیمای ــران در مس ــه زائ ــگان ب ــورت رای ــه ص ب
ــود  ــه خ ــیاری را ب ــقان بس ــه عاش ــت ک ــه اقداماتیس جمل
مشــغول ســاخته اســت، یکــی از ایــن موکب هــا کــه نظــر 
ــد، موکــب شــهید  ــب می کن ــه خــود جل ــده ای را ب هــر بینن
"کریــم مبــرز" در روســتای مهرآبــاد اســت کــه در آن 
بــرادران اهــل تســنن بــا مشــارکت تشــیع در کنــار یکدیگــر 

ــد. ــانی می کنن ــت رس ــن خدم ــه زائری ب
شــهید کریــم مبــرز از شــهدای هشــت ســال دفــاع مقــدس 
اســت کــه ســال 6۷ بــه شــهادت رســید و پیکــر مطهــرش 
تیرمــاه امســال پــس از 31 ســال چشــم انتظاری مــادرش 

بــه زادگاهــش روســتای محمــد آبــاد منوجــان بازگشــت.
ــروم و  ــتایی مح ــت و روس ــک دش ــب در دل ی ــن موک ای
دور افتــاده قــرار دارد کــه هرســاله پذیــرای زوار جامانــدگان 

اربعیــن اســت.
روســتای مهرآبــاد همــه فقیــر و مســتضعفند و اهالــی پــول 
ــام  ــی از زوار ام ــا افتخــار صــرف پذیرای ــری خــود را ب کارگ
حســین )ع( می کننــد، ایــن روســتا متشــکل از ســه قبیلــه 
ــرادران  ــه ب ــی ک ــارزی اســت جای بشــکردی، رمشــکی و م
اهــل تســنن و تشــیع در کنــار هــم بــرای عشــق بــه امــام 
حســین )ع( زیــر پرچــم ســاالر شــهیدان گــرد هــم جمــع 

می شــوند.
ایــن روســتا بــا جمعیتــی بالــغ بــر 100 خانــوار و 3۷0 نفــر 
در فاصلــه 30 کیلومتــری از مرکــز شهرســتان منوجــان 

ــراردارد. ق
صالــح بهــزادی، دهیــار روســتای مهرآبــاد در گفــت و گــو بــا 
خبرنــگار  گــروه اســتان هــای باشــگاه خبرنــگاران جــوان از 
کرمــان، گفــت: مــا طبــق روال هرســاله ایــن موکــب را یــک 
شــب قبــل از اربعیــن بــرای خدمــت رســانی بــه زوار امــام 

حســین )ع( در ایــن روســتا برپــا می کنیــم.
ــنن و  ــل تس ــرادران اه ــه از ب ــب هم ــن موک ــزود: در ای اواف
تشــیع گرفتــه تــا پیــر و جــوان در کنــار هــم بــرای عشــق بــه 

ــد. ــین )ع( کار می کنن ــام حس ام
بهــزادی تصریــح کــرد: هــر ســاله چنــد روز قبــل از اربعیــن 
ــر ســه  ــا حضــور ســران ه در مســجد محــل، جلســه ای ب
قبیلــه رمشــکی، مــارزی و بشــکردی برگــزار می شــود و هــر 
ــع  ــا جم ــب از خانوار ه ــرای موک ــی ب ــغ تبرک ــرقبیله مبل س
آوری می کننــد و بعــد از آن خریــد توســط مســئول موکــب 
انجــام و یــک شــب قبــل از اربعیــن موکــب برپــا می شــود.
ــان  او بیــان داشــت: شــب قبــل از اربعیــن، مــردان و جوان
هرســه قبیلــه، بــرای برگــزاری و برپایــی موکــب درکنــار هــم 
ــردن آش  ــر ک ــرای حاض ــم ب ــان ه ــوند و زن ــع می ش جم

ــد. ــالش می کنن ــی از زوار ت ــذری و پذیرای ن
ــا از  ــب م ــی موک ــت: پذیرای ــاد گف ــتای مهرآب ــار روس دهی
ــاده روی  ــان پی ــاز می شــود و تاپای ــن آغ ــل اربعی شــب قب

ــه دارد. ــن ادام اربعی

رسم عاشقی
ــرادران اهــل تســنن روســتای  ــی از ب ــدری، یک ــه حی جمع
ــب  ــن موک ــران در ای ــای دیگ ــه پ ــا ب ــه پ ــاد اســت ک مهرآب

ــور دارد. حض
ــی  ــر خاص ــه قش ــق ب ــین )ع( متعل ــام حس ــت: ام او گف
ــت و  ــده اس ــی ش ــروزه جهان ــه وی ام ــق ب ــت و عش نیس
ــار  ــتیم و افتخ ــهید هس ــام ش ــدادگان آن ام ــا دل ــه م هم

می کنیــم کــه نوکــری ایشــان را می کنیــم.
ــب را  ــه ش ــت ک ــر از کسانیس ــی دیگ ــی، یک ــم کریم ابراهی
تــا صبــح در کنــار جوانــان، در ایــن موکــب بیــدار اســت، او 
احساســاتش را اینگونــه بیــان کــرد: کار بــرای امــام حســین 
ــا از دیشــب  ــه عشــق اســت، م ــدارد بلک )ع(، خســتگی ن

بیــدار بودیــم و در کنــار جوانــان روســتا بــرای برپایــی ایــن 
موکــب و پذیرایــی از زوار وی تــالش کردیــم تــا جوانــان مــا 
از االن یــاد بگیرنــد، همــواره در مکتــب امــام حســین )ع( 

قــدم بردارنــد.
عظیــم احمــدی، پیرمــرد 60 ســاله مهرآبــادی کــه پابــه پای 
جوانــان ایــن روســتا در ایــن موکــب خدمــت می کنــد نیــز 
بــا چشــمانی اشــکبار به خبرنــگار باشــگاه خبرنــگاران جوان 
مرکــز کرمــان گفــت: حســین عشــق اســت و دل شــیفه او 

می دانــد، عشــق بــه حســین خســتگی نــدارد.
ــه  ــن هســت ک ــن ای ــی م ــای قلب ــی از آرزو ه ــت: یک او گف
قبــل از مرگــم بــه بــارگاه ملکوتــی آن امــام همــام مشــرف 
شــوم و در بیــن الحرمیــن قــدم بگــذارم و آنجــا نوکــری و 

خدمــت امــام حســین )ع( را بکنــم.
موکــب چــاه حســن عشــایری نیــز یکــی دیگــر از موکــب 
ــن  ــدگان اربعی ــاده روی جامان ــیر پی ــه در مس ــت ک هاییس

ــا شــده اســت. منوجــان برپ
حســن جوهــری، مســئول ایــن موکــب گفــت: ایــن موکــب 
ــه زوار  ــود و ب ــا می ش ــن برپ ــت، درروز اربعی ــد سالیس چن
ــت  ــذری و... خدم ــه، آش ن ــا صبحان ــام حســین )ع( ب ام

ــد. ــانی می کن رس
او افــزود: از دیگــر برنامه هــای ایــن عــزاداران قرائــت 
ــزاداری  ــر و ع ــر و عص ــت ظه ــاز جماع ــن، نم ــارت اربعی زی

ــت. اس

مشکالت مسیر پیاده روی جاماندگان اربعین 
در منوجان

ــور مــرادی، دیگــر موکــب دار مســیر پیــاده روی اربعیــن  پ
ــگار  گــروه اســتان هــای باشــگاه  ــا خبرن ــو ب در گفــت و گ
خبرنــگاران جــوان از کرمــان، گفــت: همانطــور کــه مشــاهده 
می کنیــد، همــه مــردم پــای کار هســتند و در ایــن کار 
ــای  ــئوالن پ ــفانه مس ــا متأس ــد، ام ــترده دارن ــور گس حض
کار نیســتند و ایــن مشــکالتی را بــرای زوار در پــی داشــته 

اســت.
او نبــود راه آســفالته بــه زیــارت فضــل ابــن عبــاس، کمبــود 
ــرای زوار  ــان ب ــایه ب ــود س ــتی و نب ــرویس های بهداش س
کــه مجبورنــد در هــوای گــرم طریــق راه کننــد را از جملــه ی 
مشــکالت ایــن مســیر دانســت و تأکیــد کــرد: ایــن مســائل 

نیازمنــد توجــه بیشــتر مســئوالن اســت.

گزارش
باشگاه خبرنگاران
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 ای

س:
عک

تولید ساالنه ۱۴هزار مترمربع 
فرش دست باف توسط مددجویان 

کمیته امداد استان

معــاون اشــتغال و خودکفایــی کمیتــه امــداد اســتان کرمــان از تولیــد 852 تختــه 
فــرش توســط مددجویــان کرمانــی در 6 ماهــه نخســت امســال خبــر داد.

ــت باف  ــرش دس ــع ف ــزار مترمرب ــاالنه 14 ه ــد س ــه تولی ــه” ب ــا خواج “غالمرض
ــه امــداد اســتان کرمــان اشــاره کــرد و  ــان تحــت حمایــت کمیت توســط مددجوی
ــه  گفــت: مددجویــان کرمانــی در 6 ماهــه نخســت امســال 852 تختــه فــرش ب

ــد. ــروش کرده ان ــازار ف ــه ب ــد و روان ــع تولی ــراژ 6532 مترمرب مت
وی ارزش فرش هــای تولیــدی مددجویــان تحــت حمایــت کمیتــه امــداد اســتان 
ــزود:  ــارد تومــان اعــالم کــرد و اف کرمــان در 6 ماهــه نخســت امســال را 10 میلی
ــه مــدت  فرش هــای تولیــدی مددجویــان در 6 ماهــه نخســت امســال نســبت ب

مشــابه ســال قبــل 40 درصــد رشــد داشــته اســت.
خواجــه تعــداد قالی بافــان فعــال تحــت حمایــت کمیتــه امــداد اســتان کرمــان را 

3600 نفــر اعــالم کــرد و افــزود: اکثــر ایــن قالی بافــان بیمــه هســتند.
وی تعــداد دارهــای فعــال قالــی مددجویــان را 3381 دار اعــالم کــرد و گفــت: بــه  
منظــور حمایــت از قالی بافــان تحــت حمایــت فرش هــای تولیــدی آن هــا بــدون 

واســطه توســط ایــن نهــاد بــه فــروش می رســد.
ــاد  ــن نه ــه امــداد اســتان کرمــان افــزود: ای ــی کمیت معــاون اشــتغال و خودکفای
ــوب  ــه مرغ ــواد اولی ــن م ــازار، تأمی ــاز ب ــای روز و موردنی ــایی طرح ه ــا شناس ب
ــروش  ــان و ف ــی مددجوی ــای قالی باف ــرای طرح ه ــر اج ــارت ب ــب، نظ و مناس
ــرده  ــالش ک ــر، ت ــت باالت ــتان باقیم ــارج از اس ــا در خ ــدی آن ه ــای تولی فرش ه

ــد. ــت کن ــت حمای ــده تح ــان بافن ــب مددجوی ــود را نصی ــترین س بیش
ــغلی  ــاوره ش ــان و مش ــنجی قالی باف ــتعداد س ــه اس ــه اینک ــاره ب ــا اش ــه ب خواج
ــاد در ایجــاد  ــن نه ــره از رویکردهــای اساســی ای ــه چه ــره ب ــا به صــورت چه آن ه
ــان  ــل متقاضی ــن مراح ــی ای ــس از ط ــت: پ ــت، گف ــی اس ــای قالی باف طرح ه
ــای  ــه واحده ــده ب ــل پرون ــرش و تکمی ــوع ف ــاب ن ــت انتخ ــرش جه ــت ف باف
مربوطــه معرفــی می شــوند کــه بــا تهیــه امکانــات نقشــه و مــواد اولیــه موردنیــاز 

ــدازی شــود. ــداد، طــرح راه ان ــه ام توســط کمیت
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عظیــم احمــدی، پیرمــرد 6۰ ســاله مهرآبــادی کــه 
پابــه پــای جوانــان ایــن روســتا در ایــن موکــب 
ــه  ــکبار ب ــمانی اش ــا چش ــز ب ــد نی ــت می کن خدم
خبرنــگار باشــگاه خبرنــگاران جــوان مرکــز کرمــان 
گفــت: حســین عشــق اســت و دل شــیفه او 
ــدارد. ــتگی ن ــین خس ــه حس ــق ب ــد، عش می دان

ــن  ــن ای ــی م ــای قلب ــی از آرزو ه ــت: یک او گف
هســت کــه قبــل از مرگــم بــه بــارگاه ملکوتــی آن 
امــام همــام مشــرف شــوم و در بیــن الحرمیــن 
ــام  ــت ام ــری و خدم ــا نوک ــذارم و آنج ــدم بگ ق

ــم. ــین )ع( را بکن حس

 نو
ان
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تاثیر فعالیت های معدنی بر افزایش فعالیت گسل ها

فعالیت هـای معدنـی در ثبـت زلزله در سـایت های 
لرزه نـگاری مؤثـر هسـتند امـا ایـن زمین لرزه هـا 

همیشـه مربوط به گسل نیستند و ممکن است در 
اثـر انفجـار و یـا ریزش تونـل صورت گرفته باشـند.

مـورد   525 جـاری  سـال  نخسـت  ماهـه   6 در 
زمین لـرزه از یـک تـا نزدیـک بـه پنـج ریشـتر در 
اسـتان کرمـان رخ داده کـه 6 مورد بیـن چهار تا پنج 
ریشـتر بـوده اسـت. 120 مـورد از ایـن زمین لرزه ها 
در هجـدک، 63 مـورد سـیرچ، 31 مورد یزدانشـهر، 
29 مورد گلباف و 2۷ مورد در کیان شـهر و 2۷ مورد 
در کوهبنـان رخ داده اسـت ایـن صحبـت مدیـرکل 
مدیریـت بحـران اسـتان کرمان در جلسـه شـورای 

مدیریـت بحران اسـت.
نظـر  اسـاس  بـر  سـعیدی،  مجیـد  گفتـه  بـه 
منطقـه  در  معدنـی  فعالیت هـای  کارشناسـان، 
گسـل ها  فعالیـت  افزایـش  موجـب  یزدانشـهر 

. د می شـو
از آنجایـی کـه 25 سـامانه گسـلی در اسـتان وجود 
دارد، سـعیدی گفتـه: »بایـد دسـتگاه های اجرایـی 
آمادگـی و قابلیـت پاسـخ در زمان بحران را داشـته 

باشـند و بایـد ایـن آمادگی حفظ شـود.«

بـا توجـه بـه صحبـت مدیـرکل مدیریـت بحـران 
دربـاره فعالیت هـای معدنی یزدانشـهر و همچنین 
وجـود فعالیت هـای معدنـی گسـترده در اسـتان، 
ایـن سـوال پیـش می آید کـه وجـود فعالیت های 
معدنـی چـه مقـدار می توانـد بـر فعالیت گسـل ها 

تاثیر داشـته باشـد؟
مرکـز  مخاطـرات  اداره  رییـس  ُدرزاده،  حامـد 
زمین شناسـی در ایـن بـاره بـه مـا توضیـح داد: 
برافزایـش  معدنـی  فعالیت هـای  تاثیـر  »دربـاره 
فعالیـت گسـل ها نظـرات متفاوتـی وجـود دارد و 
بسـتگی بـه حجـم و محـل فعالیـت دارد. بایـد در 
نظـر داشـت در معـدن انفجارهایی انجام می شـود 
کـه می توانـد باعث فعال شـدن بعضی از گسـل ها 
شـود؛ امـا نمی توانیـم بگوییـم همـه انفجارها یک 
گسـل را فعـال می کنند، بلکه باید مقیـاس کاری و 

پراکندگـی آن هـا مـورد بررسـی قـرار بگیـرد.«
ُدرزاده ادامـه داد:»گاهـی زمین لرزه هـا در اثر انفجار 
و یـا در اثـر ریـزش تونـل اتفـاق می افتنـد کـه بـه 
آن هـا زمین لـرزه غیـر سـاختاری می گوینـد یعنی 
بـه سـاختارهای گسـلی مرتبط نیسـتند. به هرحال 

سـایت های لرزه نـگاری همـه این مـوارد را به عنوان 
نمی توانیـم  بنابرایـن  می کننـد.  ثبـت  زمین لـرزه 
بگوییـم همـه زمین لـرزه هـای یـک منطقـه مانند 
ایـن  اسـت.  معدنـکاری  بـه  مربـوط  یزدانشـهر 
فعالیت هـا گاهـی می تواننـد تأثیـر گـذار باشـند .«

چگونگی تاثیر معدنکاری بر افزایش 
فعالیت گسلی

دربـاره  زمین شناسـی  مخاطـرات  اداره  رییـس 
چگونگـی بررسـی کـردن نـوع زمین لـرزه توضیـح 
داد:»بـرای تحلیـل لـرزه ای در یـک منطقـه بایـد 
زمین لرزه هـا را بـا گسـل ها منطبـق کـرد. در ایـن 
راسـتا یـک سـری زمین لـرزه مربـوط بـه گسـل 
پیـدا می شـود. امـا بعضـی از زمین لرزه هـا دور از 
گسـل دیـده مـی شـوند و ممکـن اسـت مربـوط 
بـه شـاخه های فرعـی از گسـل های اصلی باشـند. 
همـه ایـن مـوارد بایـد موردمطالعـه قـرار بگیرنـد، 
بـا گسـل ها منطبـق  لرزه هـا  زمیـن  درصورتی کـه 
تـا  منطبـق می شـوند  معدنکاری هـا  بـا  نباشـند، 
نتیجه گیـری شـود کـه آیـا تونلـی کـه در حـال کار 

اسـت؟ و انفجـار و ریزشـی داشـته یـا نـه؟«

مدیر عامل باشـگاه گل  گهر سـیرجان از اضافه شـدن مربی 
بدنسـاز اسـپانیایی به کادر فنی گل گهر، خبر داد.

محمـد جـوادی گفـت:» در 2 روز گذشـته سـرمربی جدیـد 
تیـم گل گهر)جاللـی(، تقاضـای نهایـی کـردن قـرارداد بـا 

مربـی بدنسـاز اسـپانیایی تیـم را کـه در فصـل گذشـته بـا 
تیـم نسـاجی مازنـدران همـکاری کـرده بـود را داشـت.«

تیـم گل گهـر  جدیـد  سـرمربی  انتخـاب  دربـاره  جـوادی 
گفـت:» بعـد از صعـود تیم گل گهر بـه لیگ برتـر، بالفاصله 

قـرارداد کادر فنـی ایـن تیـم تمدیـد شـد.«
وی دربـاره حضـور »مجتبـی جبـاری« در کادر فنـی گفـت: 
وینگـو  تقاضـای  بـا  مربـی کرواتـی  فصـل،  ابتـدای  »در 
بگوویـچ بـه کادر فنـی تیـم اضافه شـد کـه متاسـفانه پس 
از چنـد هفتـه از آغـاز فصـل، احسـاس کردیم این شـخص 
انتظـارات فنـی تیـم را بـر آورده نمی کنـد و یـک فاصلـه ای 
بیـن بازیکنـان و کادرفنـی ایجاد شـده بود، پـس از مذاکره 
بـا بگووویـچ و بـرای پر کردن خـال موجود، تصمیـم گرفتیم 
کـه یـک مربـی ایرانـی و سرشـناس را بـه کادرفنـی تیـم 
مجتبـی  بـا  مختلـف  بیـن گزینه هـای  اضافـه کنیـم کـه 

جبـاری بـه توافـق رسـیدیم.«
جـوادی ضمـن بیـان ایـن کـه می دانـد »مجتبـی جباری« 
ایـن  اول  روز  از  داد:»  توضیـح  نـدارد،  مربیگـری  کارت 
بـه همیـن  نیـز  قـرارداد  انعقـاد  را می دانسـتیم.  موضـوع 
منظـور صـورت نگرفـت و منتظر صـدور کارت حضـور وی بر 
روی نیمکـت تیـم از سـوی سـازمان لیـگ بودیـم. پس از 
رفتـن بگوویـچ با چنـد گزینه جـدی از جمله »علـی دایی« 
و »مجیـد جاللـی« روبـرو بودیـم کـه در ایـن بـازه زمانـی 

مجتبـی جبـاری تمرینـات تیـم را برعهـده گرفـت.«
وی دربـاره سرنوشـت کادرفنـی فعلـی ایـن تیـم بـه نقل از 
مجیـد جاللـی گفت:»بعـد از 10 روز دربـاره کادرفنـی فعلـی 

تصمیـم گیـری خواهد شـد.«

مربی اسپانیایی به گل گهر می پیوندد

هر
س:م
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آوای محلی           

پدر مرده همی دل بی صحاُبم
نبو زوُرم که تا ِکردی جواُبم
تو ناُدنی چکد سخته َسوایی
که بلکُم در نیایی ای عذاُبم

شاعر :  منصور رئیسی

َب ُغرَصه شوَنه ِی َبخُتم َشِلت ِکه
ُو   پاِی  واَیه ووُنم    ُبوگَِلت  ِکه
َبسی چیکَنِدت ای جُوُنم َحالَوت
َسُرم َسرد ُو گَنوگ ُو َاحَولِت  ِکه

شاعر :  مهدی جاللی

َدخیلی َبسَتر ُو َتسبی َو گاَلر
ُو َصدتا واَیه َسر ُمهرِگ کَتاَلر

ِدلی ِمث َدسُتِن بی بی ِدُروشی
ِدلیکیَنر   َولی  پاَبنِد    فاَلر

شاعر :  مهدی جاللی

ِدال  تو َتنِگ  تهنایی   رُِمنتی 
به دار ُغرِب دلتنگی   ِکُشنتی 
از و َهنگُم  کُتوکُم  سوت کوره 
که پای کوُدِمت کُردی ِنُخنتی

شاعر :  رضامیرشکاری )ُهلُهلک(

دِل  خوش ای دیوار و َدر ندارن 
و ِامرو چاشِت گَرمی َبر ندارن
 همَه َاهِل َمـَحل باید بـدوِنن

که طفلون علی مادر ندارن

شاعر :  محمدرضاساالری


