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مدیر جهاد کشاورزی عنبرآباد:

خسارت ۵۰ میلیارد ریالی باران
به کشاورزی عنبرآباد

قتل مشکوک رییس بانک ملت 
منوجان در هرمزگان

جنوب کرمان گزینه اصلی 
تقسیم استان است

جنوب در وضعیت نارنجی
 مدیر حفظ نباتان سازمان جهاد کشاورزی جنوب: سازمان فائو و حفط نباتات 

به ما هشدار دادند قطعا جمعیت ملخ نسبت به سال گذشته بیشتر خواهد بود 

نماینده مردم شهرستان های جیرفت و عنبرآباد:
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ما را در تلگرام دنبال کنید

تومــان  500 قیمــت              1398 آبــان   12 یکشــنبه         607 پیاپــی  شــماره  ســوم           ســال 
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دلنوشته ای برای مردم 
عزیز استان کرمان

سید یعقوب موسوی
یادداشت مهمان

از آن زمـان کـه تقدیـر بـر آن شـد تـا از طـرف وزارتخانه 
راهـی اسـتان دیگـری شـوم با کسـی مشـورت نکردم 
و بـر اسـاس هماهنگی هـای صورت گرفتـه به مالقات 
اسـتاندار کرمان در محل کارشـان در دفتر وزارت کشـور 
در تهـران رفتم.مـردی به غایت هوشـمند و بسـیار فراتر 

از روزگار خویـش.
نمـی دانـم از مـن چه می دانسـت امـا فورا دسـتور داد 
برایم بلیت بگیرند و من از تهران راهی اسـتان باسـتانی 
کرمان شـدم و با دستورشـان ماشـینی از استانداری به 
فـرودگاه کرمـان آمد و بالفاصله از فـرودگاه کرمان راهی 
اسـتانداری و سـپس عازم منطقه جنوب اسـتان شدم.

ابتـدا بـه جیرفـت و عنبرآباد رفتم و در کشـت و صنعت 
جیرفـت آقایـان مهنـدس موسـوی و دکتربرخـوری از 
مـن پذیرایـی کردنـد و سـپس عـازم کهنـوج و پـس از 
آن فاریـاب شـدم. شـب را در مهمانسـرای فرمانـداری 
جيرفـت بیتوتـه نمـوده و روز بعـد عازم رودبـار جنوب و 
سـپس قلعه گنج و منوجان شـدم روز سـوم به کرمان 
آمـدم و یـک روز در کرمـان مانـدم و در مهمانسـرای 

اسـتانداری بیتوتـه و پـس از آن عـازم تهران شـدم.
اولیـن بـاری بـود که به اسـتان کرمان می آمـدم و نمی 
دانسـتم پاسـخ پیشـنهاد وزارتخانـه را چـه بدهـم فقط 
گزارشـی 37 صفحـه ای از وضعیـت اسـتان نوشـتم و 
پـس از تایـپ و چـاپ آن در میـدان انقـالب کلیربوکی 
خریـداری و گـزارش را در آن جـا داده و بـه اسـتاندار 
تقديـم نمودم.طبـق توصیـه وزارتخانـه حق نداشـتم در 
ایـن زمینـه بـا کسـی گفتگـو نمـوده و کسـی از ماجـرا 
مطلـع شـود ولـی اسـتاندار محتـرم بعـدا" موضـوع را 
تلفنـی بـا نماینـدگان مجلـس در میـان گذاشـته بودند 
کـه بعدهـا بـرای این اطالع رسـانی مـورد مواخـذه قرار 
گرفتـم کـه البتـه تفهیم شـد کـه اطالع رسـانی توسـط 
بنـده صورت نپذیرفته است.کسـی از آمدن مخفیانه ام 
به منطقه خبر نداشـت و حتی کسـانی هم که با ایشان 
مصاحبت داشـتم هرگز تصـور نمی کردند کـه انگیزه ام 
از آمـدن بـه آن منطقه چه بوده اسـت و حتـی فرماندار 
وقـت جیرفـت کـه از طـرف اسـتانداری محـل اقامـت 
شـبانه ام را تامیـن نمـوده بـود نتوانسـت مـرا ببیند دو 
بار وارد سـازمان جهاد کشـاورزی شـدم ولی نگذاشـتم 
کسـی مـرا بشناسـد.به هـر حـال بـه تهـران بازگشـتم 
هنـوز پاسـخ وزارتخانـه را نـداده بـودم کـه از طریق یکی 
از دوسـتان سـابق در سـازمان جهـاد کشـاورزی جنوب 
کرمـان مطلـع شـدم که فـردا روز معارفـه ام در جیرفت 
اسـت سـرزده بـه وزارتخانـه رفتـم و دیـدم کـه حکمـم 
توسـط وزیـر امضـاء شـده و بلیـت تهـران کرمـان هـم 
تهیه شـده اسـت.خود را به دسـت سرنوشـت سـپردم 
و موضـوع را بـرای نخسـتین بـار بـه خانـواده ام اطـالع 
دادم و بـه همـراه مقامات وزارتخانه بـه جیرفت آمدیم.

28 اردیبهشت 93 حکم تحریر، انشاء و امضاء و 29 در 
یک روز گرم در مراسـم معارفه شـاهد حضور گرم مردم 
صمیمـی و مهربـان جنوب کرمـان بودیم. بـا نگاهی به 
سـر و وضـع سـازمان و بررسـی تاریـخ سـازمان کهـن 
عمـران منطقـه ای جیرفـت و کهنـوج بـه خـودم آمدم 
کـه کار بسـیار سـختی دارم و اوضـاع مطابـق خواسـت 
و مطلـوب نبـود کشـاورزان منطقـه رودبـار جنـوب در 
پـی اعتراضـات جمعی به قیمـت پایین گوجـه فرنگی 
تجمعاتـی برپـا نموده و فضای رسـانه ای نیـز در داخل 
و خـارج از کشـور بـدان پرداختـه بودنـد و بـا گـذری در 
گذشـته و حال منطقه و سـازمان روزگار بسـیار سختی 
در ذهنـم آمـد.در اولین قـدم در بعدازظهر معارفه و پس 
از بدرقـه مقاماتـی کـه از تهـران اینجانب را مشـایعت و 
همراهـی نمـوده بودنـد از تعـدادی از مدیـران ارشـد 
سـازمان دعـوت کـرده و اطالعاتـی از سـاختار منابـع و 
موضوعـات روز جویـا شدم.شـب را نتوانسـتم بخوابـم 
و مهمانسـرا اصـال وضعیت مناسـبی نداشـت. بـا خود 
گفتـم یـا باید به تهـران بازگردم یا باید سـخت کار کنم. 
راه دوم را برگزیـدم و مقدمات اسـکان خانواده را فراهم 
نمـودم ولـی بـه دلیل آمـاده نبـودن خانـه مدتـی را در 
مهمانسـرا گذرانیدم.بـه شهرسـتان هـا و دهسـتان هـا 
سرکشـی می کـردم بـر اسـاس سـاختار جغرافیایی و 
اسـتقرار نمادهای حاکمیت مانند اسـتانداری و سازمان 
برنامـه و بودجـه در اسـتان حضـور در مرکز اسـتان هم 

ضـروری و اجتنـاب ناپذیـر مـی نمود.
سـازمان سـابق عمـران منطقـه ای جیرفـت کـه بـه 
تغییـر  کرمـان  جنـوب  کشـاورزی  جهـاد  سـازمان 
تریـن  قدیمـی  ردیـف  در  بـود  داده  نـام  و  هویـت 
سـازمان هـا و تنهـا سـازمان جهاد کشـاورزی اسـت 
کـه در مرکـز اسـتان مسـتقر نمـی باشـد و ایـن امر 
پتانسـیل فـراوان و منحصـر بـه فـرد ایـن منطقه در 

ایـران را نشـان مـی دهـد.
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مردم حضوری آگاهانه و با بصیرت در راهپیمایی ۱۳ آبان داشته باشند

رفسـنجان - امام جمعه رفسـنجان گفت: دانش آموزان 
و همـه اقشـار مختلـف حضـور عارفانـه و با بصیـرت در 

راهپیمایی 13 آبان داشـته باشـند.
بـه گزارش خبرنگار مهر، به مناسـبت گرامیداشـت هفته 
بسـیج دانـش آمـوزی، صبحـگاه مشـترک نیروهـای 
مسـلح شهرسـتان رفسـنجان صبـح شـنبه بـا حضـور 

مسـئوالن در دبیرسـتان شـهید انصـاری برگـزار شـد.
امـام جمعـه رفسـنجان در ایـن مراسـم اظهـار داشـت: 
بسـیج عنصر باارزش و نهاد مقدسـی اسـت که در طول 

دوران مقـدس نقش آفرینـی سـتودنی داشـتند و خیل 
عظیـم شـهدای بسـیجی بالـغ بـر 36 هـزار نفـر گویای 

ایـن حقیقت اسـت.
حجـت االسـالم عبـاس رمضانـی پـور بـا بیـان اینکـه 
زنـدان  از  رهایـی کشـورمان  تداعـی کننـده  آبـان   13
پهلـوی ملعـون و از اسـارت در آمـدن ملـت بـا جریـان 
کاپیتوالسـیون اسـت، افـزود: امـروز هم به شـکل نوین 
جریـان سـلطه آمریکا و صیانت بخشـی به مستشـاران 
آن ادامـه دارد کـه از جملـه ظلمـی اسـت کـه بـه مـردم 

مظلـوم عـراق مـی کنند.
وی با اشـاه به جنایات آمریکا در ممالک اسـالمی بیان 
کرد: بیشـترین منابـع نفتی عراق در اختیار آمریکاسـت 
و امروز بسـیاری از اغتششـات و اعتراضات و نارضایتی 
در عـراق بـه دلیـل وابسـتگی دولت عراق بـه نفت و این 

فسادهاست.
وی بـا تسـلیت شـهادت امـام عسـکری )ع( روایتی از 
آن حضـرت بیـان کـرد و گفت: رسـیدن به خـدا یک راه 
طوالنـی اسـت و نیازمند مرکـب اسـت و بهترین مرکب 
مناجـات بـا خداونـد در دل شـب اسـت، شـما دانـش 
ایـد، قـدر ایـن  آمـوزان هنـوز گناهـی مرتکـب نشـده 

موقعیـت و سـن را بدانیـد.
رمضانـی پـور اظهار کـرد: رسـالت امروز جـوان در عرصه 
علـم و سـازندگی علمی و اخالقی اسـت، عنصر عمل به 
هنـگام و بـه انـدازه بـه موقـع عمل کردن کارسـاز اسـت 
نـه اینکـه بـا تاخیـر باشـد، در عرصه عاشـورا عـده ای با 

تاخیـر آمدنـد و دیگر فایده ای نداشـت.
امـام جمعـه رفسـنجان بـا تاکیـد بـر اینکه مـا باید با 
تمـام قـوا سـرباز والیت باشـیم، تصریح کـرد: در این 
مسـیر بصیـرت، اخـالص و عمـل بـه موقع نیاز اسـت 
تـا فـردی انقالبـی، مومـن و کارسـاز باشـیم.رمضانی 
پـور اظهـار کـرد: شـما دانـش آمـوزان سـهم واالیـی 
در 13 آبـان داریـد و مـی طلبـد بـا حضـور آگاهانـه و 
باشـکوه خـود حماسـه ای دیگـر در رفسـنجان خلـق 

. کنید

رییس اوقاف بافت:

فرماندار بافت:

لزوم رعایت نکات ایمنی وسایل گرمایشی در آستانه فصل سرد سال
شناسایی موقوفات فاقد سند بافت

پیگیر تبدیل »َخبر« و »امیرآباد« به شهر هستیم

مدیرعامـل شـرکت گاز اسـتان کرمـان  ادامـه داد اولین 
نکتـه مهمـی که مشـترکان گاز طبیعی باید بـه آن توجه 
داشـته باشـند مطمئن بودن از درسـت کارکردن وسـایل 
صـورت  در  را  وسـایل گازسـوز  حتمـًا  اسـت،  گازسـوز 
معیـوب بـودن به متخصصیـن امر و مراکـز مجاز تعمیر 
و نگهـداری وسـایل گاز سـوز، جهت کنتـرل و رفع عیب 

بسپارید. 
در منازلـی کـه از بخـاری بـه عنـوان وسـیله گـرم کننـده 
اسـتفاده می شـود، اطمینان از باز بودن مسـیردودکش 

اسـت. ضروری 
فـالح بـه اهمیت نحوه اتصـال قطعات دود کش اشـاره 
کـرد و گفـت: قبـل از نصـب دودکـش بـا شـعله کبریت 
یـا شـمع، مکـش دریچـه دودکـش را بررسـی و هنگام 
اسـتفاده از بخـاری با بررسـی گـرم بودن لولـه دودکش 

از صحـت عملکـرد آن مطمئن شـوید.
مهنـدس منوچهـر فـالح به نصـب کالهک H اشـاره کرد  
و گفـت مشـترکین گاز طبیعـی بایـد نسـبت بـه نصـب 
صحیـح لولـه بخـاری نیـز توجـه داشـته باشـند، لولـه 
بخـاری بایـد فلـزی بـوده و نبایـد از لوله هـای فنری ) 
آکاردئونـی ( به دلیل عدم اسـتحکام الزم اسـتفاده کرد 
و لولـه هـای دودکـش باید به شـکل صحیـح و محکم 
بـه  وسـیله گازسـوز و محـل دودکـش در دیـوار نصـب 

باشند. شـده 
مهنـدس فـالح تصریـح کـرد: مشـترکان بایـد از نصب 

آبگرمکـن بـه ویـژه در محیـط هـای بسـته از جملـه 
انبـاری، آشـپزخانه های کوچـک حمـام یـا رختکـن و 
همچنیـن اسـتفاده از بخـاری هـای بـدون دودکش در 
محیط هـای مسـکونی بسـته از جملـه اتاق خـواب جدا 

خـودداری کننـد.
مدیرعامـل شـرکت گاز اسـتان کرمـان افـزود: هـر چند 
گاز طبیعـی سـوختی بسـیار ارزان، در دسـترس و پاک 
اسـت کـه اسـتفاده از این نعمـت نه تنها رفـاه را برای ما 

بـه ارمغـان می آورد بلکـه باعث رونق اقتصـادی جامعه 
نیز می شـود اما اگر از این سـوخت با روشـی درسـت، 
صحیـح و بهینـه اسـتفاده نگردد، مـی توانـد خطراتی را 

بـرای مصـرف کنندگان در بر داشـته باشـد.
مشـترکین محتـرم در صـورت داشـتن هرگونه سـوالی 
مـی تواننـد در هـر سـاعت از شـبانه روز با شـماره تلفن 
اتفاقـات 19۴ پسـت امـداد شـرکت گاز اسـتان کرمـان 

تمـاس حاصـل نمایند.

مهـر  - رئیـس اوقـاف شهرسـتان های بافت، رابـر و ارزوئیه 
از شناسـایی موقوفـات فاقد سـند مالکیت خبـر داد و گفت: 
حـدود 262 سـند مالکیـت بـه ارزش بیـش از 20 میلیـارد 

تومان گرفته شـده اسـت.
بـه گـزارش خبرنـگار مهـر، مهـدی شـریف صبـح شـنبه در 
جلسـه شـورای اداری شهرسـتان بافـت اظهـار داشـت: در 
شهرسـتان های بافـت، رابـر ارزوئیـه مجموعـه 120 موقوفـه 
منفعتـی داریـم.وی ادامـه داد: در امـور اوقافـی باید صیانت 
از موقوفـات و اجـرای امینانـه موقوفـات بـه درسـتی انجام 
شود.شـریف تصریـح کـرد: در بحـث صیانـت از موقوفـات 
صـدور اسـناد مالکیـت بـرای موقوفات اسـت کـه موقوفاتی 

کـه فاقد سـند مالکیت بوده اند شناسـایی کرده ایـم و حدود 
262 سـند مالکیـت به متـراژ 36۴ هکتار بـه ارزش بیش از 

20 میلیـارد تومـان گرفته شـده اسـت.
در  شفاف سـازی  بـرای   90 سـال  از  اینکـه  بیـان  بـا  وی 
موقوفـات سـامانه ای راه انـدازی شـده اسـت، گفـت: امـروز 
همایشـی به منظـور تقدیر و تشـکر از خدامی کـه با مجموعه 

اوقـاف همـکاری داشـتند برگـزار مـی شـود.
در ایـن جلسـه »علـی جاوید« به عنـوان رئیس جدیـد اداره 
تعـاون، کار و رفـاه اجتماعـی شهرسـتان بافـت معرفـی و از 
خدمـات »رضـا مهدی پـور« رئیـس اداره تعـاون، کار و رفاه 

اجتماعـی این شهرسـتان تقدیر شـد.

مهــر - فرمانــدار بافــت از پیگیــری بــرای تبدیــل 
»َخبــر« و »امیرآبــاد« بــه شــهر خبــر داد.

ــگار مهــر، فتحعلــی حمــزه جــواران  ــه گــزارش خبرن ب
صبــح شــنبه در جلســه شــورای اداری شهرســتان 
ــم  ــون حاک ــه قان ــی ک ــه جای ــان اینک ــا بی ــت ب باف
اظهــار  دارد،  وجــود  آبادانــی  و  پیشــرفت  باشــد 
ــر  ــت ب ــتان باف ــکوئیه شهرس ــتای کش ــت: روس داش
تبدیل شــده  شــهر  بــه  کشــور  وزیــر  اســاس نامه 
اســت و پیگیــر هســتیم کــه َخبــر و امیرآبــاد از روســتا 

ــوند. ــهر ش ــه ش ــل ب تبدی
بــرای  داد: همچنیــن منطقــه طرنــگ  ادامــه  وی 

اســت. قرارگرفتــه  کار  دســتور  در  گازرســانی 
اســتاندار  در ســفر  عنــوان کــرد:  جــواران  حمــزه 
ــان  ــون توم ــت 600 میلی ــتان باف ــه شهرس ــان ب کرم
اعتبــار بــرای راه دسترســی دانشــجویان بــه موسســه 
آمــوزش عالــی شهرســتان و 200 میلیــون تومــان 
بــرای محوطــه ســازی موسســه آمــوزش عالــی 

اختصــاص داده شــد.
نماینــده شهرســتان های بافــت رابــر ارزوئیــه هــم 
ــه  ــه ب ــی ک ــت: مســئوالن از فرصت ــن جلســه گف در ای
ــرای  ــد و ب ــر اســتفاده را بکنن ــد حداکث دســت آورده ان

ــد. ــالش کنن ــردم ت ــتی م ــکالت معیش ــل مش ح
علــی بختیــاری اظهــار داشــت: اربعیــن امثــال یکــی 
ــرای  ــود و ب ــزرگ ب ــای ب ــه  ه ــن حماس از ماندگارتری
اینکــه اهــداف عاشــورای امــام حســین )ع( را بدانیــم 
ــه  و تحلیــل کنیــم. ــد زندگــی آن حضــرت را تجزی بای
ــس  ــوان رئی ــد« به عن ــی جاوی ــه »عل ــن جلس در ای
جدیــد اداره تعــاون، کار و رفــاه اجتماعــی شهرســتان 
بافــت معرفــی و از خدمــات »رضــا مهــدی پــور« 
ایــن  تعــاون، کار و رفــاه اجتماعــی  اداره  رئیــس 

ــد. ــر ش ــتان تقدی شهرس

2۵ تا 2۵39 تا 38
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فرمانـــده انتظامـــی اســـتان کرمـــان گفـــت: 
پنـــج  زیـــارت  منطقـــه  مســـلح  ســـارقان 
شهرســـتان  کوثرآبـــاد  شـــهرک  و  تـــن 
شـــدند.  دســـتگیر  جنـــوب  رودبـــار 
بـــه گـــزارش خبرنـــگار گـــروه اســـتان های 
کرمـــان،  از  جـــوان  خبرنـــگاران  باشـــگاه 
ســـردار ناظـــری فرمانـــده انتظامـــی اســـتان از 
دســـتگیری ســـارقان مســـلح منطقـــه زیـــارت 
پنـــج تـــن و شـــهرک کوثرآبـــاد شهرســـتان 
لحظاتـــی  عملیـــات  در  جنـــوب  رودبـــار 
قبـــل پلیـــس ایـــن شهرســـتان خبـــر داد.

ســـرقت های  انجـــام  پـــی  در  افـــزود:  او 
مســـلحانه در منطقـــه زیـــارت پنـــج تـــن و 
شـــهرک کوثرآبـــاد شهرســـتان رودبـــار جنـــوب 
ـــری کار  ـــک س ـــام ی ـــا انج ـــس ب ـــدگان پلی رزمن
اطالعاتـــی و اســـتفاده از منابـــع محلـــی ســـاعاتی 
ــدند. ــان شـ ــایی آنـ ــه شناسـ ــق بـ ــل موفـ قبـ

ســـارق  کـــرد:  تصریـــح  ناظـــری  ســـردار 
مســـلح بـــه همـــراه همدســـتش دســـتگیر 
و تحویـــل مراجـــع قضایـــی شـــد و یـــک 
ــات  ــداری مهمـ ــه و مقـ ــالح ممنوعـ ــه سـ قبضـ
شـــدند. کشـــف  عملیـــات  درایـــن  نیـــز 

صبـح دیـروز بـا هدف توسـعه همـکاری هـا و تعامل 
بین آموزش و پرورش اسـتان کرمان و شـرکت توزیع 
نیـروی بـرق جنوب اسـتان تفاهم نامـه همکاری فی 
مابیـن این دو دسـتگاه، با حضور مدیـر کل آموزش و 
پـرورش اسـتان و مدیرعامـل و رئیس هیئـت مدیره 
شـرکت توزیع نیروی برق جنوب اسـتان منعقد شـد.

بـه گـزارش اداره اطـالع رسـانی و روابـط عمومـی 
آمـوزش و پرورش اسـتان کرمان، آموزش و اشـاعه 
فرهنـگ بهینه سـازی مصرف انرژی بـرق و صیانت 
تحـت  مـدارس  سـطح  در  ملـی  هـای  ثـروت  از 
پوشـش شـرکت توزیـع نیـروی برق جنوب اسـتان 
کرمـان، تغییر نگـرش دانش آمـوزان در زمینه بهینه 
سـازی مصـرف انـرژی الکتریکـی و اصـالح الگوی 
مصـرف انـرژی بـرق در سـطح خانواده ها کـه نهایتًا 
باعـث تغییـر رفتـار در مصـرف بهینه برق می شـود، 
ابتـکاری دانـش  ایـده هـای خـالق و  از  اسـتفاده 
آمـوزان در زمینـه مدیریـت مصرف برق، اسـتفاده از 
علوم اجتماعی در راسـتای روش های بهینه سـازی 
مصـرف انـرژی الکتریکـی و همچنیـن آشـنایی بـا 
نحـوه تولیـد انتقال و توزیـع برق و برچسـب انرژی 
و تشـریح مفاهیـم مرتبـط بـا مدیریـت مصـرف و 
تعییـن رابطـه آن بـا اهداف ملـی و ارائـه راهکارهای 
مدیریتـی مصـرف بـا هـدف کاهش تلفـات کاهش 
پیـک مصـرف و بهینـه  سـازی مصـرف انـرژی بـه 
دانـش آمـوزان و نهادینـه نمـودن فرهنـگ صحیـح 
مصـرف انـرژی در بین آینده سـازان کشـور از اهداف 

کلـی ایـن تفاهم نامه اسـت.

ــزی  ــه ری ــت: جلســات برنام ــی زاده، گف ــد خوب مجی
و هماهنگــی بــا همــکاران و رابطــان کانون هــای 
ــاماندهی،  ــور س ــه منظ ــاجد ب ــری مس ــی هن فرهنگ
ثبــت اعضــا و فعالیت هــای کانون هــای مســاجد 
جنــوب کرمــان در ســامانه فهمــا، برگــزار شــده اســت.

ــگار  ــا خبرن ــو ب ــی زاده«، در گفــت  وگ ــد خوب  »مجی
خبرگــزاری شبســتان از کرمــان جنــوب، گفــت: 
جلســات برنامــه ریــزی و هماهنگــی بــا همــکاران و 
ــه  ــاجد ب ــری مس ــی هن ــای فرهنگ ــان کانون ه رابط
منظــور ســاماندهی، ثبــت اعضــا و فعالیت هــای 
کانون هــای مســاجد جنــوب کرمــان در ســامانه 
ــی  ــتاد هماهنگ ــت.مدیر س ــده اس ــزار ش ــا، برگ فهم
ــزود: در  ــان، اف ــوب کرم ــاجد جن ــای مس ــون ه کان
ــه  ــتانی ب ــکاران اس ــر از هم ــه نف ــتا س ــن راس همی
شهرســتان های  »فهمــا«  ســامانه  رابــط  عنــوان 
اســتان انتخــاب  شــده اند و 23 نفــر از مدیــران 
جنــوب  مســاجد  هنــری  فرهنگــی  کانون هــای 
کرمــان نیــز بــه عنــوان رابطــان ســامانه فهمــا 
ــری  ــی هن ــای فرهنگ ــون ه ــات کان ــت اطاع در ثب
در ســامانه فهمــا فعالیــت مــی کننــد.وی، بیــان 
ــری مســاجد  داشــت: طــرح پایتخــت فرهنگــی هن
ایــران بــرای نخســتین بــار بــه عنــوان پایتخــت فهمــا 
در کشــور اجــرا مــی شــود و در راســتای اجــرای ایــن 
ــاجد  ــری مس ــی هن ــای فرهنگ ــه کانون ه ــرح کلی ط
سراســر کشــور براســاس شــاخص هــای اعالم شــده  
رتبــه بنــدی مــی شــوند کــه در نهایــت کانــون هــای 
ــری  ــر و پایتخــت فرهنگــی هن ــری برت فرهنگــی هن

ــود. ــی ش ــاب م ــز انتخ ــا نی فهم

ـــه  ـــت ک ـــور اس ـــتان کش ـــن اس ـــان پهناورتری کرم
طبیعـــی  فرهنگـــی،  تاریخـــی،  جاذبه هـــای 
و گردشـــگری بســـیار زیـــادی دارد و مرکـــز 
ــور و  ــرق کشـ ــوب شـ ــارت جنـ ــت و تجـ صنعـ
ــوده و در  ــوب بـ ــاری جنـ ــز تجـ ــواره مرکـ همـ
ـــه  ـــتان ب ـــن اس ـــز ای ـــعه نی ـــم توس ـــه شش برنام
ــاب  ــران انتخـ ــواحل مکـ ــتیبان سـ ــوان پشـ عنـ

شـــده اســـت. 
روز جمعـــه در  زاده  ســـید مهـــدی طبیـــب 
ــعه  ــیل توسـ ــای پتانسـ ــی هـ ــت بررسـ نشسـ
کرمـــان  در  فرامـــرزی  اقتصـــادی  روابـــط 
افـــزود:  دشـــت شـــهداد گرمتریـــن نقطـــه 
ــنجان  ــی رفسـ ــا علـ ــاج آقـ ــه حـ ــان، خانـ جهـ
ـــان،  ـــتی جه ـــای خش ـــن بن ـــوان بزرگتری ـــه عن ب
ـــوع  ـــه و متن ـــاز خاورمیان ـــدن روب ـــن مع بزرگتری
تریـــن اقلیـــم آب و هوایـــی و غیـــره همگـــی 
متعلـــق بـــه اســـتان کرمـــان اســـت و حتـــی 
ــوع  ــوان تنـ ــی تـ ــور مـ ــه از کشـ ــن خطـ در ایـ

ــرد. ــاهد کـ ــی مشـ ــه خوبـ ــی را بـ گیاهـ
رئیـــس اتـــاق بازرگانی،صنایـــع، معـــادن و 
کشـــاورزی کرمـــان اظهـــار داشـــت: در بخـــش 
اقتصـــادی ایـــن اســـتان، بیـــش از 2 میلیـــارد 
ـــر  ـــج براب ـــا پن ـــه ت دالر صـــادرات در ســـال دارد ک

قابـــل افزایـــش اســـت.
وی بـــا بیـــان اینکـــه اســـتان کرمـــان 265 
ــته   ــال 96 داشـ ــادرات در سـ ــون دالر صـ میلیـ
اســـت افـــزود: ســـال گذشـــته صـــادرات ایـــن 
ـــال  ـــا امس ـــت ام ـــش یاف ـــداری کاه ـــتان مق اس

ــه افزایـــش اســـت. رو بـ
طبیـــب زاده تاکیـــد کـــرد: کارخانجـــات بـــزرگ 
صنعتـــی در اســـتان کرمـــان در حـــال ســـاخت 
اســـت کـــه بـــرای راه انـــدازی آنهـــا بـــه مـــواد 
ـــاس  ـــر اس ـــم و ب ـــاز داری ـــوژی نی ـــه و تکنول اولی
ــته  ــال گذشـ ــد سـ ــرف چنـ ــه ظـ ــی کـ تجربیاتـ
ـــاق  ـــم در ات ـــته ای ـــدودی توانس ـــا ح ـــتیم، ت داش
ـــوالت  ـــدف محص ـــای ه ـــان بازاره ـــی کرم بازرگان
ــداف  ــرده و اهـ ــایی کـ ــتان را شناسـ ــن اسـ ایـ
بازارهـــا  ایـــن  در  موجـــود  پتاســـیل های  و 

بررســـی کنیـــم.
کاالی   500 از  بیـــش  کـــرد:  تصریـــح  وی 
صادراتـــی در اســـتان کرمـــان وجـــود دارد و 
رابطـــه اقتصـــادی بـــا کشـــورهای اورآســـیایی 
میـــز  و  اســـت  اســـتان کرمـــان  اولویـــت 
ــان  ــتان کرمـ ــی اسـ ــاق بازرگانـ ــیا در اتـ اورآسـ

می شـــود. تشـــکیل  بـــزودی 
ــعه  ــیل توسـ ــای پتانسـ ــی هـ ــت بررسـ نشسـ
کرمـــان  در  فرامـــرزی  اقتصـــادی  روابـــط 
ــور  ــادی وزارت امـ ــاون اقتصـ ــور معـ ــا حضـ بـ
ـــان  ـــفرا و رایزن ـــان و س ـــتاندار کرم ـــه، اس خارج
اقتصـــادی 15 کشـــور در محـــل هتـــل پـــارس 

ــد. ــزار شـ ــان برگـ کرمـ

دستگیری سارقان  
مسلح در جنوب کرمان 

انعقاد تفاهم نامه 
بین آموزش و پرورش 

و شرکت برق

ثبت اطالعات کانون های 
فرهنگی و هنری مساجد 

در سامانه »فهما«

مراوده ۶۶کشور 
با کرمان در تجارت 

خبر

خبرخبر

روزنامه های دیروز

خسارت ۵۰ میلیارد ریالی باران 
به کشاورزی عنبرآباد

پیام انقالب اسالمی زندگی 
عزتمندانه است

تهیه سندجامع تهدیدات 
بیوتروریسمی کشاورزی جنوب

افتتاح دوره آموزشی پیشگامان 
بسیج دانش آموزی جیرفت

قتل مشکوک رییس بانک ملت 
منوجان در هرمزگان

جهــاد  مدیــر  گفتــه  بــه 
عنبرآبــاد  کشــاورزی 
میلیــارد   50 بــاران  بــارش 
بــه بخــش  ریــال خســارت 
کــرد.  وارد  شهرســتان  ایــن  کشــاورزی 
روز  عنبرآبــاد  کشــاورزی  جهــاد  مدیــر 
ــا  ــگار ایرن ــا خبرن ــو ب ــت و گ ــه در گف جمع
ــان و تگــرگ طــی  ــاران، طوف ــارش ب ــه ب ب
روز گذشــته در ایــن شهرســتان اشــاره 
کــرد و اظهــار داشــت: ایــن بــارش باعــث 
بــروز خســاراتی بــه بخــش کشــاورزی 

ــد. ش
محســن طاهــری تصریــح کــرد: پــس 
ــاورزی  ــاد کش ــان جه ــی کارشناس از بررس
ــه 210  ــرگ ب ــان و تگ ــد طوف ــخص ش مش
مــزارع  از  100هکتــار  باغ هــا،  از  هکتــار 

عنبرآبــاد  در  گلخانــه  هکتــار  چهــار  و 
خســارت وارد کــرده اســت.

ــد  ــاران 30 درص ــارش ب ــه داد: ب وی ادام
درصــد   35 و  باغ هــا  بــه  خســارت 
اســت. وارد کــرده  مــزارع  بــه  خســارت 

ــت:  ــاد گف ــاورزی عنبرآب ــاد کش ــر جه مدی
بــا  می تواننــد  کشــاورزان  و  باغــداران 
در  خــود،  هــای  زمیــن  کــردن  بیمــه 
مالــی  خســارات  از  بحرانــی  شــرایط 

کننــد. جلوگیــری  بیشــتر 
روز گذشــته وزش بــاد شــدید و بــارش 
ــده در  ــورت پراکن ــه ص ــرگ ب ــاران و تگ ب
بخــش  بــه  خســارت هایی  عنبرآبــاد 

وارد کــرد. کشــاورزی 
کیلومتــری   260 فاصلــه  در  عنبرآبــاد 

اســت. شــده  واقــع  کرمــان  جنــوب 

امـام جمعـه جیرفت گفـت: پیام 
انقالب اسـالمی زندگی عزتمندانه 
خبرگـزاری  گـزارش  بـه  اسـت. 
فـارس از جیرفت، حجت االسـالم 
نمـاز جمعـه  رضـا سـعادت فر در خطبه هـای 
امـروز  اظهـار داشـت: متاسـفانه ایـران از نظـر 
ضایعـات مـواد غذایـی در جهـان رتبـه  اول را 
دارد و معـادل 10 کشـور اروپایـی دورریـز مـواد 
غذایـی ماسـت، در اروپـا 12 کشـور 3۴ میلیون 
تـن مـواد غذایـی را راهـی زبالـه می کننـد و در 
ایـران حـدود 30 تـن یعنـی غـذای 21 میلیون 
نفـر را راهـی زباله دانـی می کنیم.امـام جمعـه 
جیرفت بیان داشـت: دشـمن بـرای جلوگیری 
از آزادی جامعـه اسـالمی و تغییـر مسـیر، یک 
بدافزارهـا و ویروس هایی را تهیـه کرده تا باورها 
و محاسـبات جامعـه غلـط شـود و در نتیجـه 

رفتـار جامعـه اشـتباه از کار درآیـد و آن چـه کـه 
موجب عدم پیشـرفت جهان اسـالم شده و در 
تاریـخ اسـالم مطالعه می کنیـم در واقع خطای 
محاسـباتی بوده که مردم انجـام داده اند.وی با 
اشـاره بـه اینکه پیـام روز 13 آبان مـاه، روز ملی 
مبارزه با اسـتکبار جهانی، دانش آموز و تسـخیر 
النه  جاسوسـی آن اسـت، عنوان داشـت: ملت 
هرجایـی کـه اعتمـاد بـه آمریـکا کنـد دچـار 
خطای محاسـباتی می شـود و 15 آبان سالروز 
مخالفـت و اعتـراض امـام بـا کاپیتوالسـیون 
اسـت و پیام امام راحل آن اسـت که نخواسـت 
اجـازه دهـد که عزت این مملکـت مورد معامله 
قـرار گیـرد و امـروز هـم هـر قـراردادی که عزت 
ملـی و ایمانـی جامعـه اسـالمی و مسـلمان را 
لکـه دار کنـد در حکـم کاپیتوالسـیون بـوده و 

اسـت. محکوم 

علی سـاالری، گفت: به مناسبت 
هفتـه پدافنـد غیرعامل همایش 
بـا  بیوتروریسـمی  تهدیدهـای 
حضـور کارکنان جهاد کشـاورزی 
از مسـووالن شهرسـتان جیرفـت  و جمعـی 
ایـن  جهادکشـاورزی  مدیریـت  محـل  در 
برگـزار شـد.به گـزارش خبرنـگار  شهرسـتان 
در  سـاالری«،  شبسـتان»علی  خبرگـزاری 
ایـن جلسـه ضمن اشـاره بـه انـواع تهدیدات 
بیوتروریسـمی و لـزوم توجه بـه بحث پدافند 
غیرعامـل و حفاظت از سـرمایه های زیسـتی 
پیدایـش  و  شهرسـتان، گفـت: خشکسـالی 
برخـی آفات و بیماری هـا در منطقه باالخص 
آفـات خطرناکـی نظیـر کـرم خـراط و مگس 
میـوه مدیترانـه ای، محدودیـت منابـع پایـه، 
تغییـر  و  فرسـایش  خـاک،  و  آب  شـوری 

کاربـری اراضی، اسـتفاده نادرسـت از سـموم 
و کودهـای شـیمیایی از مهمتریـن تهدیدهای 
بخـش کشـاورزی اسـت.انتظار می رود سـایر 
بخـش  اجرایـی شهرسـتان،  دسـتگاه هـای 
کاهـش  و  مقابلـه  جهـت  در  را  کشـاورزی 
خسـارت ناشـی از تهدیدهـای بیوتروریسـتی 
یـاری کننـد. سـالمت و امنیت غذایـی منطقه 
بخـش کشـاورزی  تولیـدات  بـه  مسـتقیما 
وابسـته اسـت و هـر گونـه اختاللـی در رونـد 
تولیـد ایـن بخش مـی  تواند به طور مسـتقیم 

امنیـت غذایـی کشـور را تهدیـد کنـد.
سـند  زودی  بـه  افـزود:  ادامـه  در  سـاالری، 
حـوزه  در  بیوتروریسـمی  تهدیـدات  جامـع 
بـه  و  تهیـه  جیرفـت  شهرسـتان  کشـاورزی 
دبیرخانـه پدافنـد غیرعامـل سـازمان ارسـال 

می شـود.

دوره  افتتاحیــه  مراســم 
بســیج  پیشــگامان  آموزشــی 
دانــش آمــوزی جیرفــت، بــا 
فرمانــده  جانشــین  حضــور 
ســپاه ناحیــه جیرفــت و مســئولین آمــوزش 

شــد. برگــزار  جیرفــت  پــرورش  و 
 بــه گــزارش خبرنــگار خبرگزاری شبســتان از 
کرمــان جنوب،»حســن ســنجری«، در ایــن 
مراســم ضمــن تبریــک هفتــه بســیج دانش 
آمــوزی و ســال روز شــهادت شــهید دانــش 
آمــوز محمــد حســین فهمیــده، گفــت: امــروز 
ــه  ــت فقی ــت از والی ــداری و تبعی ــت م والی
ــط در حــد حــرف اســت و  ــرای برخــی فق ب
ــی  ــه کوتاه ــی فقی ــن ول ــه فرامی ــل ب در عم
مــی کننــد و هنــوز بــه ایــن نتیجــه نرســیده 
ــا  ــط ب ــور فق ــکالت کش ــل مش ــه ح ــد ک ان

ــه فرامیــن مقــام  تبعیــت محــض و عمــل ب
ــری انجــام مــی شود.جانشــین  معظــم رهب
بیــان  جیرفــت،  ناحیــه  ســپاه  فرمانــده 
داشــت: دشــمنان قســم خــورده ایــن نظــام 
ــه و  ــت از توطئ ــان دس ــچ زم ــالب هی و انق
دشــمنی بــا انقــالب و نظــام بــر نمــی دارنــد.

وی، بــا بیــان ایــن مطلــب کــه ایــن دشــمنان 
از صــدر اســالم تــا کنــون بــوده انــد، اضافــه 
کــرد: حتــی زمانــی کــه پیامبــران و امامــان 
معصــوم علیهــم الســالم مــی خواســتند دین 
ــن  ــل تری ــن و کام ــه بهتری ــالم ک ــن اس مبی
دیــن اســت را بــرای مــا بــه ارمغــان آورنــد، 
برنداشــتند  عــداوت  از  دســت  دشــمنان 
امــا امامــان معصــوم و پیامبــران مــا بــا 
ــدای  ــر خ ــوکل ب ــت و ت ــتادگی، مقاوم ایس

ــروز شــدند. ــان پی ــل آن ــزرگ در مقاب ب

بـه گـزارش کهنوجـی هـا ، طـی 
 ، آگاه  منابـع  از  واصلـه  اخبـار 
بانـک  ریاسـت  احمـدی  محمـد 
ملـت شهرسـتان منوجـان شـب 
گذشـته در مسـیر بندرعبـاس بـه ضـرب گلولـه 
توسـط افـراد ناشـناس بـه قتل رسـیده اسـت. 
از  هرمـزگان  اسـتان  آگاهـی  پلیـس  رییـس 
بررسـی زوایایـی پنهان فوت مشـکوک احمدی 
از شـهروندان در منطقـه کهـور کالغـی از توابـع 

خبـرداد. بندرعبـاس  حسـن لنگی 
مامـوران  کرمی"گفـت:  سـرهنگ"عبدالمجید 
پلیـس آگاهـی اسـتان شـب گذشـته از طریـق 
تلفـن مرکـز فوریـت هـای پلیسـی 110 از یـک 
فقره فوت مشـکوک در محدوده روسـتای کهور 
کالغـی از توابع حسـنلنگی  مطلع و بالفاصله به 
محـل اعزام شـدند. وی افـزود: ماموران پلیس 
اگاهـی پـس از حضور در محل مشـاهده کردند 

یکدسـتگاه  داخـل  سـاله   ۴5 حـدودا  فـردی 
بررسـی  بـا  شـده کـه  فـوت  لکسـوز  خـودرو 
هـای دقیـق میدانـی هیـچ گونـه آثـار و عالیـم 
دال بـر حملـه مسـلحانه بـه متوفی مشـاهدذه 
نگردیـد کـه بـا هماهنگـی مقـام قضایی جسـد 
متوفـی بـه پزشـکی قانونـی انتقال و بـا تالش 
هـای صـورت گرفتـه خانـواده وی نیز کـه اهل 
منوجـان کرمان هسـتند شناسـایی و به پلیس 
اگاهـی دعـوت شـدند. رییـس پلیـس آگاهی 
اسـتان هرمـزگان اظهـار داشـت: بـا توجـه بـه 
انتشـار اخبـار حمله مسـلحانه و قتل در فضای 
بررسـی  اجتماعـی،  هـای  شـبکه  و  مجـازی 
هـاو اقدامـات تخصصـی الزم مبنـی بـر علـت 
فوت توسـط پلیس و پزشـکی قانونـی در حال 
انجـام اسـت کـه بـه محـض دریافـت پاسـخ 
از مبـادی مربوطـه، علـت تامـه فـوت متوفـی 

اعـالم خواهد شـد.

روزنامه پیام ما
پیام ما در گزارشی به تولدهای الکچری در تاریخ های خاص پرداخت و نوشت 

سزارین زودهنگام کودک آزاری است.

هفته نامه نگارستان
به بررسی چگونگی سفر سفرای کشورهای خارجی به سیرجان پرداخت.

روزنامه واقعه
خبرداده تحصیل برای معلوالن در دانشگاه  رایگان شده است.

در حالـی کـه هنـوز در بخش هـای مختلـف 
ایـران همچون سیسـتان و بلوچسـتان، جنوب 
کرمان، فـارس، آذربایجـان غربی، بخش هایی 
از خراسـان، کرمانشـاه و برخـی نقـاط دیگر، با 
مشـکالتی در حـوزه گازرسـانی مواجهیـم امـا 
وزیـر نفـت وعـده اتمـام گازرسـانی تـا پایـان 
سـال 1399 را داده اسـت.در حالـی کـه هنوز در 
بخش هـای مختلـف ایران همچون سیسـتان 
و بلوچسـتان، جنوب کرمان، فارس، آذربایجان 
خراسـان، کرمانشـاه  از  بخش هایـی  غربـی، 
و برخـی نقـاط دیگـر، بـا مشـکالتی در حـوزه 
گازرسـانی مواجهیـم اما وزیر نفـت وعده اتمام 
گازرسـانی تـا پایـان سـال 1399 را داده اسـت.

به گـزارش ایسـنا، آخرین آمار جمعیت شـهری 
برخـوردار از گاز در کشـور 97.2 درصـد اعـالم  
شـده و اکنون 11۴8 شـهر در سراسـر کشـور به 
شـبکه گاز طبیعـی متصـل شـده اند و آنطور که 
پیش بینـی شـده تـا پایـان امسـال بـه 3062 
روسـتا گازرسـانی خواهـد شـد. در ایـن بیـن 
ضریـب نفوذ گازرسـانی به جمعیت روسـتایی 
حدود 79 درصد اسـت.اکنون بیش از 102 هزار 
مشـترک صنعتـی در کشـور داریـم کـه بـر این 
اسـاس می تـوان گفـت بیش تـر صنایـع عمده 
کشـور از نعمـت گاز طبیعـی بهره منـد شـده اند 
هسـتند  جـزء  صنایـع  باقیمانـده،  صنایـع  و 
کـه مصـرف گاز آن هـا کمتـر از 5000 مترمکعب 
در سـاعت اسـت. در ایـن بـاره، حسـن منتظر 

تربتـی - معـاون وزیـر نفـت در امـور گاز - بـا 
اشـاره بـه تاثیرگـذاری مثبـت مصوبـه شـورای 
اقتصـاد مبنی بر ارائه تسـهیالت تا سـقف 2۴0 
میلیـون تومان به صنایع بـرای بهره مندی از گاز 
طبیعـی، اظهار کرد: این مصوبه سـبب تسـریع 
در رونـد گازرسـانی بـه صنایـع شـد و اکنـون 
نیـز در پـی تمدیـد آن تـا سـال 99 هسـتیم.

وی بـا بیـان این کـه بـا تکیـه بـر ایـن مصوبـه، 
اقدام هـای بسـیار خوبـی در شـرکت های گاز 
اسـتانی برای گازرسـانی بـه صنایع در سراسـر 
کشـور انجام شـده اسـت، گفت: همه استان ها 
خوشـه بندی شـده اند تـا مطابق برنامـه، میزان 
صنایـع کاهـش  در  مایـع  سـوخت  مصـرف 
از گاز  بهره منـد  تعـداد واحدهـای صنعتـی  و 
طبیعـی افزایـش یابـد، تاکیـد کرد: بر اسـاس 
مصوبـه شـورای اقتصاد، هدف ما در گازرسـانی 
بـه ۴0 درصـد از صنایـع محقـق شـده و اکنـون 
بـر اسـاس آخرین آمـار، 21 هـزار صنعت باقی 
مانـده اسـت کـه بایـد بـه شـبکه گاز طبیعـی 
متصـل شـوند و امیدواریـم گازرسـانی بـه این 
صنایـع تـا پایـان سـال 1399 بـه پایان برسـد.

همچنیـن محمود آسـتانه - مشـاور وزیر نفت 
- نیـز بـا بیـان این که اکنـون بخـش بزرگی از 
طـرح گازرسـانی شـهری و روسـتایی کشـور 
بـه پایـان رسـیده و مـا در مـرز سـبز شـدن 
اسـتان های کشـور هسـتیم اظهار کرد: با توجه 
بـه فرارسـیدن زمـان تقدیم الیحه بودجه سـال 

99 از سـوی دولت به مجلس شـورای اسالمی، 
بایـد گفـت که در ایـن الیحه یک ردیـف بودجه 
بـرای طرح های بیـع متقابل گازرسـانی در نظر 
گرفتـه می شـود، در صورتـی که این رقـم، قابل 
توجه باشـد می توانیـم بخش هـای باقی مانده 
طرح هـای گازرسـانی را بـا سـرعت بیشـتری 

پیـش ببریم.

چقدر سرمایه الزم است؟
بـه گفتـه وی پیش بینـی می کنیـم بیـن هفت 
تـا 10 هـزار میلیـارد تومـان بـرای ایـن موضـوع 
اختصـاص داده شـود، ایـن در حالـی اسـت 
کـه پنـج طـرح اساسـی اسـتان سیسـتان و 
انتقـال گاز  خـط  احـداث  ماننـد  بلوچسـتان 
ایرانشـهر - چابهـار و خـط انتقـال گاز زاهـدان 
- زابـل نیازمنـد حـدود ۴ هـزار میلیـارد تومـان 
هزینـه هسـتند. هـدف مـا اتمـام طرح هـای 
اسـتان سیسـتان و بلوچسـتان تـا پایان سـال 

1399 اسـت، زیـرا انتقال سـوخت مایع به این 
اسـتان هزینـه گزافـی دارد، بـه گونـه ای کـه در 
سـال بیـش از 30 میلیـارد تومـان بـرای حمل 

نفـت سـفید بـه زاهـدان هزینـه می شـود.
همـه  بـه  توجـه  بـا  این کـه  بیـان  بـا  وی 
جوانـب اقتصـادی و اجتماعـی منطقـه بایـد 
 120 تـا  هـزار   110 از  بیـش  سـریع تر  هرچـه 
راه انـدازی شـود،  زاهـدان  در  انشـعاب  هـزار 
تومـان  میلیـارد  هـزار  صدهـا  اقـدام  ایـن 
بـه  مایـع  سـوخت  هزینـه  در  صرفه جویـی 
همـراه خواهـد داشـت، اظهـار کـرد: تاکیـد و 
سیاسـت وزیـر نفـت ایـن اسـت که تـا پایان 
سـال آینـده موضـوع گازرسـانی به سیسـتان 
و بلوچسـتان، جنـوب کرمـان و دیگـر مناطـق 
حتما تمام شـده باشـد تا جشـن ایران سـبز 
بر اسـاس خدماتی که شـرکت ملـی گاز ایران 

بـه مـردم ارائـه کـرده اسـت، برپـا شـود. 

امـروزه وقتی کارشناسـان مباحث اجتماعی 
وقـوع  از  پیشـگیری  شـاخص های  دربـاره 
جـرم بحـث می کنند، یکـی از موضوعاتی که 
جـزو عوامل ثابـت پیشـگیری از وقوع جرم 
اسـت  ورزش  بحـث  می شـود  محسـوب 
کـه نقـش اساسـی و بنیـادی دارد. ورزش 
عـالوه بر اینکه سـبب شـادی و نشـاط افراد 
انسـان  بـرای  سـودمندی  فوایـد  می شـود 
دارد کـه می تـوان بـه سـالمت روح و روان و 
جسـم کـه از مهـم تریـن ایـن فواید اسـت، 

اشـاره کرد.
یـک  بزهـکاری  و  جـرم  پدیـده  چنـد  هـر 
مشـکل اجتماعـی اسـت، تربیـت بدنـی نیز 
یـک پدیـده اجتماعـی اسـت کـه بـا سـایر 
پدیده هـا در رابطه اسـت و با توجـه به فواید 
ارزشـمند و اهـداف تربیـت بدنـی و ورزش 
کـه عنـوان خواهد شـد، مشـخص می شـود 

بزهـکاری،  کاهـش  در  بدنـی  تربیـت  کـه 
اثـرات قابـل توجهـی داشـته و دارد.

امـروزه تربیـت بدنـی و ورزش بـه عنـوان 
یـک پدیـده اجتماعـی، جایـگاه اجتماعـی 
را در جامعـه هویـدا سـاخته اسـت.  خـود 
وجـود  جامعـه  سـاختار  در  بدنـی  تربیـت 
داشـته، تحـول و تکامـل پیدا کـرده، قوانین 
و مقـررات و آئیـن نامه هـای خـاص خـود 
برنامه هـای  آنهـا  اسـاس  بـر  و  دارد  را 
مـردم  نماینـده  می نمایـد.  اجـرا  را  خـود 
در  عنبرآبـاد  و  جیرفـت  شهرسـتان های 
مجلـس شـورای اسـالمی گفـت: علـی رغم 
زحماتـی که کشـیده شـده، وضعیـت ورزش 
عنبرآبـاد  و  جیرفـت  شهرسـتان های  در 

نیسـت.  مطلـوب 
یحیـی کمالی پور، نماینده مردم شهرسـتان 
هـای جیرفت و عنبرآباد در مجلس شـورای 

اماکـن  از  بازدیـد  ی  حاشـیه  در  اسـالمی 
و  گفـت  در  جیرفـت  شهرسـتان  ورزشـی 
گـو بـا خبرنـگار گـروه اسـتان های باشـگاه 
خبرنـگاران جـوان از کرمـان، بـا اشـاره بـه 
اینکـه طی یک سـال گذشـته، شـاهد سـفر 
وزیـر ورزش و جوانـان بـه شهرسـتان های 
بودیـم، گفـت: مـا در  جیرفـت و عنبرآبـاد 
ایـن سـفر مصوباتـی داشـتیم، امـا بعـد از 
ایـن سـفر، اقدامـات چندان مثبتـی صورت 

. نگرفت
ورزشـکارانمان  دغدغـه  دیدیـم  افـزود:  او 
عنبرآبـاد  و  جیرفـت  شهرسـتان های  در 
دیگـر  یکبـار  می طلبـد  کـه  حدیسـت  بـه 
بـرای  شـود،  فراهـم  گونـه ای  بـه  شـرایط 
بهبـود وضعیـت و سـرانه فضای ورزشـی در 
عنبرآبـاد، کاری  و  شهرسـتان های جیرفـت 
انجام شـود، بدین منظـور از مدیرکل ورزش 
و جوانـان اسـتان خواهـش کردیم مـوارد را 

بررسـی کننـد.
کمالـی پـور تصریـح کـرد: از ابتـدای صبـح 
امـروز در خدمـت مدیـرکل ورزش و جوانان 
ایـم  بـوده  همکارانشـان  و  اسـتان کرمـان 
و  داشـتند  بازدیـد  ورزشـی  اماکـن  از  کـه 

را دیدنـد. معضـالت و مشـکالت 
در  ورزش  وضعیـت  داد:  هشـدار  او 
شهرسـتان های جیرفـت و عنبرآبـاد مطلوب 
نیسـت کـه امیدواریم با تـالش وزیر ورزش 

و جوانان و مدیرکل ورزش و جوانان اسـتان 
بـاز هـم خدمتشـان  آینـده  در  کرمـان کـه 

خواهیـم رسـید، وضعیـت تغییـر کنـد.
کمالـی پـور بیـان داشـت: بـا همـت جهادی 
کـه در مدیـرکل ورزش و جوانـان اسـتان و 
مسـئوالن شهرستان سـراغ داریم، امیدواریم 
بهبـود  و  کیفیـت  ایجـاد  شـاهد  بتوانیـم 
وضعیـت ورزش شهرسـتان های جیرفـت و 
عنبرآبـاد هـم در خصـوص اماکن ورزشـی و 

هـم سـرانه فضا هـای ورزشـی باشـیم.
جیرفـت  شهرسـتان های  مـردم  نماینـده 
اسـالمی  شـورای  مجلـس  در  عنبرآبـاد  و 
گفـت: واقعـًا نگـران هسـتم و در وضعیـت 
فعلـی علـی رغم زحماتی که کشـیده شـده، 
وضعیـت ورزش شهرسـتان اصـاًل مناسـب 

نیسـت.
زیرسـاخت  بحـث  در  افـزود:  کمالی پـور 
هـا، فضـای اداری، فضـا و سـرانه ورزشـی 
حتـی  و  شهرسـتان  جمعیـت  نسـبت  بـه 
متأسـفانه  روسـتا ها  و  تابعـه  بخش هـای 

نداریـم. ورزشـی  امکانـات 
او فقیرتریـن حـوزه از نظـر ورزشـی را حـوزه 
شهرسـتان های  یعنـی  خـود  انتخابیـه 
جیرفـت و عنبرآبـاد دانسـت و تصریـح کرد: 
از وزیـر ورزش و مدیـرکل ورزش و جوانـان 
اسـتان تقاضـای نـگاه ویـژه بـه ایـن بخش 

دارم. را 

وعده سبز وزیر نفت 
محقق می شود؟

ورزش جیرفت 
و عنبرآباد در کُما
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احــداث  بــرای  گفــت:  کارگــزاران  حــزب  ســخنگوی 
رغــم  علــی  جیرفــت  در  الســتیک  کارخانــه 
هســتیم.  کار  پــای  همچنــان  هجمه هــا  همــه 
بــه گــزارش ایســنا، "سیدحســین مرعشــی" شــامگاه جمعــه 
دهــم آبانمــاه در جلســه بررســی چالش های توســعه اســتان 
ــتان  ــعه و آزادی اس ــت توس ــر جمعی ــل دفت ــان در مح کرم
کرمــان در پاســخ بــه ســوال ایســنا مبنــی بر آخریــن وضعیت 
ــی رغــم هجمــه  ــه الســتیک در جیرفــت، عل احــداث کارخان
هــای وارد شــده و از طرفــی انتظــار مــردم برای اثبــات برادری 
در امــر ســرمایه گــذاری در راســتای توســعه متــوازن افــزود: 
در بحــث کارخانــه الســتیک جیرفــت مــن فقــط پشــیتبانی 
ــه  ــاب فتن ــوان اصح ــه عن ــروژه ب ــن پ ــا در ای ــم و م ــی کن م
ــه زیرســاخت  ــه طمعــی ب ــم! و هیچ گون هیــچ نقشــی نداری
ــع جنــوب نخواهیــم داشــت و مــن تنهــا از یــک گــروه  مناب
اقتصــادی کــه بخــش خصوصــی هســتند حمایــت مــی کنم.

وی ادامــه داد:همچنــان دنبــال هســتیم ایــن اتفــاق خــوب 
بیفتــد البتــه نماینــده هــم نقــش زیــادی داشــتند و شــاید 
بعضــی هــا هم گیــر دادنــد بخاطــر همراهی بــا آقــای نماینده 
بــود، چــون ظاهــرا معترضــان با آقــای نماینده مشــکل دارند .

غصه خوار انتقاد به دولت نیستم
مرعشــی در پاســخ بــه چرایــی هجمــه هــای وارده بــه دولــت 
ــه عنــوان یــک دولــت اصــالح طلــب و ســکوت مســئوالن  ب
ــک  ــش ی ــم تن ــت ه ــت: دول ــت، گف ــرد دول ــه عملک در ارای
ــه هــر حــال در عرصــه سیاســت قــرار  مقــدار مــی خــارد! ب
ــم  ــاد بگیری ــد ی نیســت مــورد هجمــه قــرار نگیــری امــا بای

هــر کــس مدیریــت مــی پذیــرد در هــر ســطحی، مخالفــان 
را بــه موافــق تبدیــل کننــد و مخالفــت همیشــه اســت 
و مــن خیلــی غصــه انتقــادات دولــت را نمــی خــورم و 
دولــت بایــد عملکــردش را جــواب بدهــد و البتــه بعضــی از 
ــد حــرف شــما درســت اســت. مســئوالن ســکوت مــی کنن

اســت  نکــرده  تغییــر  طلبــان  اصــالح  شــورای  نــام 
ــن  ــه ای ــخ ب ــب در پاس ــالح طل ــی اص ــال سیاس ــن فع ای
ســوال کــه " چــرا نــام شــورای عالــی سیاســتگذاری 
ــری  ــرد: تغیی ــان ک ــت " بی ــرده اس ــان تغییرک ــالح طلب اص
در نــام شــورای عالــی اصــالح طلبــان نداشــیتم، بــرای 

اعتــالف رســمی، بایــد وزرات کشــور نامــه ای را تاییــد 
مــی کــرد و وزارت کشــور نــام خاصــی را انتخــاب کــرد.

روحانی خودش را اصالح طلب نمی داند 
ــه  ــوال ک ــن س ــرح ای ــه ط ــخ ب ــن در پاس ــی همچنی مرعش

ــت،  ــی دول ــه یکپارچگ ــه ب ــا توج ــد ب ــاد دارن ــی اعتق "برخ
شــوراهای اســالمی و مجلــس از دیــدگاه حزبــی، امــا عملکرد 
ــه  ــم و ب ــاهد بودی ــت ش ــوی دول ــون از س ــی را تاکن ضعیف
همیــن دلیــل اصــالح طلبــان در انتخابــات پیــش رو دیگــر 
پیــروز نخواهنــد شــد" بیــان کــرد: یکپارچگــی نیســت. دولــت 
ــث  ــد و در بح ــی دان ــب نم ــالح طل ــودش را اط ــی خ روحان
شــوراها، جاهایــی مــا برنده شــدیم خودشــان را اصــالح طلب 
مــی داننــد ضمــن آنکــه اکثریــت مجلس بــا دولت نیســت .

اگر ضعیف بودیم، می افتیم 
ــا رای مــردم امــر  ــی قــدرت ب وی ادامــه داد: اصــوال جابجای
پســنیده ای اســت. الزم نیســت همیشــه مــا برنده بشــویم و 
یــا رقیــب برنــده بشــود و هــر کــدام مــردم بپســندند درســت 
اســت. مــردم حــق دارنــد سرنوشتشــان را خودشــان تغییــر 
دهنــد. مســووالن هــم بایــد پاســخ بدهنــد و قطعــا اگــر ما در 
اداره شــهرها و کشــور ضعیــف عمل کنیم رای مــا خواهد افتاد.

ــت توســعه و آزادی اســتان  ــردی جمعی عضــو شــورای راهب
کرمــان اظهــار کــرد: انتقــادی کــه بــه برخــی از نهادهــا 
مــی کنیــم ایــن اســت کــه چــرا اجــازه نمــی دهیــد 
کســانی را کــه مــردم بــه آنهــا رای دادنــد، را خودشــان 
ــد  ــت کنی ــد، رد صالحی ــه داری ــرا عجل ــد و چ ــن بیارون پایی
انتخابــات را تنــگ مــی کنیــد. آنچــه مــردم  و دایــره 
ــا نپســندیم درســت اســت. ــه م ــو اینک ــد ول ــم بگیرن تصمی

ریاست ستاد انتخابات اصالح طلبان را نپذیرفتم
خصــوص  در  ایســنا  دیگــر  ســوال  بــه  پاســخ  در  وی 
طلبــان  اصــالح  ســتاد  ریاســت  پذیــرش  پیشــنهاد 
گفــت:  اســالمی  شــورای  مجلــس  انتخابــات  بــرای 
نپذیرفتــم. را  طلبــان  اصــالح  ســتاد  ریاســت 

مرعشــی در ادامــه پاســخ بــه ســواالت مطــرح شــده توســط 
حاضریــن در ایــن نشســت ضمــن رد انتقادهــای برخــی بــه 
احداث ســدها در دوران مرحوم آیت هللا هاشــمی رفســنجانی، 
ــت  ــند. ظرفی ــه باش ــورد توج ــد م ــازی ها بای ــد س ــت: س گف
ذخیــره آب بایــد بر اســاس ظرفیت ســال های آبســالی باشــد

وی تامیــن آب صنعــت و شــرب را مــورد تاکیــد قــرار 
ــا  ــه دری ــی ب ــد متک ــرب بای ــت و ش ــزود: آب صنع داد و اف
ــات  ــر مطالع ــاز گل گه ــورد نی ــن آب م ــورد تامی باشــد و در م
ــا در شــرف  ــال آب از دری ــروژه انتق ــن پ انجــام شــدند و اولی
افتتــاح اســت و بــا اجــرای پــروژه هــای انتقــال آب از 
ــت. ــم داش ــکلی نخواهی ــت مش ــرب و صنع ــرای ش ــا ب دری

هفت باغ باید قوی تر اجرا می شد 
عضو شــورای راهبردی جمعیت توســعه و آزادی اســتان کرمان 
در پاســخ بــه انتقــادات نســبت بــه مجموعــه هفت بــاغ علوی 
گفــت: اینکــه هفــت باغ ســودی بــرای کرمــان نداشــته را قبول 
ــر اجــرا  ــروژه  قــوی ت ــد ایــن پ ــم بای ــدارم امــا اعتقــاد داری ن

مــی شــد امــا در آینــده محــور گردشــگری خوبی خواهد شــد.

تخلف باعث توقف نشود 
از  برخــی  بــا  قضایــی  برخــورد  بــه  واکنــش  در  وی 
ســرمایه گذاران گفــت: موافــق مداخلــه قــوه قضاییــه در 
مبــارزه بــا فســاد هســتم و بعضــا تخلــف مدیــر نبایــد باعــث 

متوقــف کــردن پــرژه شــود. بــا پــروژه هــای اقتصــادی نبایــد 
بــر اســاس یــک دیــدگاه تنــگ نظرانــه حقوقــی برخــورد کــرد.

مرعشــی در بخــش دیگــری از پاســخ هــای خــود به ســواالت 
حاضریــن در جلســه بــا بیان اینکه خصوصی ســازی دانشــگاه 
هــا را خواســته مــردم در امــر پرداخــت هزینــه هــای تحصیلی 

دانســت و افــزود: مــردم ایــران عالقمنــد بــودن هزینــه 
تحصیــل را پرداخــت کننــد و ایــن موضــوع نیــز بــه ایــن معنــا 
نیســت کــه برنامه هــای توســعه در امــر آمــوزش عالــی محقق 
ــد  نشــد. کســانی باعــث کنــد شــدن رشــد کشــور شــدند بای
پاســخگو باشــند. وقتــی رشــد اقتصــادی 8 درصــدی محقــق 

نشــد بیــکاری 5 میلیــون فــارغ التحصیــل را بــه دنبــال دارد.

سند چشم انداز را لِه کردند 
چشــم انداز  ســند  اســاس  بــر  را  توســعه کشــور  وی 
عملیاتــی عنــوان کــرد و افــزود: متاســفانه ســند چشــم انداز 
ــی  ــه شــد در حال ــم لِ ــت هشــتم و نه ــس دول توســط ریی
داد. اقتصــادی دخالــت  کار  را در  نبایــد سیاســت  کــه 

ــن  ــه ای ــزاران ســازندگی در پاســخ ب ســخنگوی حــزب کارگ
ــی  ــعار م ــوازن را ش ــذاری مت ــرمایه گ ــرا س ــه چ ــوال ک س
دهیــد امــا عمــل نمــی کنیــد گفــت: بخشــی از آنچــه 
مــورد انتقــاد اســت بــه دعــوا هــای سیاســی برمــی 
ــعه  ــاد.  توس ــی افت ــاق نم ــعه اتف ــوا توس ــا دع ــردد و ب گ
ــم و  ــار بگذاری ــد کن ــوا را بای ــاد. دع ــوا راه افت ــدون دع ــم ب ب
بایــد کارهــای زیــادی در جیرفــت و جنــوب انجــام داد. 
ــان  ــا در آن زم ــوند. م ــد نمی ش ــم متول ــا ه ــا ب ــروژه ه پ
ــازی  ــث تراکتورس ــم، بح ــازی در ب ــودرو س ــا خ ــوازی ب م
را شــروع کردیــم و چندیــن پــروژه شــروع شــد کــه 
متاســفانه بــا اختالفــات محلــی بــه نتیجــه نرســیدند.

استان کرمان جنوبی به شرط همدلی 
امــری  را  کرمــان  اســتان  تقســیمات  تلویحــا  وی 
فعــال  اســتان  تقســیم  گفــت:  و  دانســت  ضــروری 
مطــرح نیســت. اگــر قــرار باشــد تقســیماتی صــورت 
ــاظ  ــه لح ــی ب ــان جنوب ــتان کرم ــاد اس ــه ایج ــرد زمین بگی
ــن 7 شهرســتان فراهــم اســت. ــق بی ــا تواف کارشناســی و ب

فــوالد  هــای  "پــروژه  کــه  امــر  ایــن  بــر  مرعشــی 
بردســیر جــزء صنایــع تمیــز اســتان کرمــان هســتند" 
فــوالدی  هــای  پــروژه  اصــوال  گفــت:  و  کــرد  تاکیــد 
ندارنــد. محیطــی  زیســت  تبعــات  و  نیســتند  آلــوده 

اگر ُبخور ُبخور بود هیچ چیز باقی نبود
اســتاندار اســبق کرمــان بــا رد هــر گونــه مداخلــه در 
کــرد:  تصریــح  مولی الموحدیــن  موسســه  مدیریــت 
مــا در آن زمــان فقــط بــرای راه انــدازی ایــن موسســه 
ایــن  در  دیگــری  نقــش  هیــچ  و  کردیــم  همــکاری 
مزیــت  رانــت،  هیــچ  از  و  نــدارم  و  نداشــتم  موسســه 
ــای دیگــر هــم اســتفاده نکــردم. ــی و شــرکتی و مزای معدن

ــه  ــر در موسس ــت: اگ ــا، گف ــتانی از موالن ــان داس ــا بی وی ب
بود،هیــچ  بخــور  بخــور  الموحدیــن  مولــی  نــوع  از  ای 
شــغل  هــزار   20 تاکنــون  مانــد.  نمــی  باقــی  چیــز 
مســتقیم توســط ایــن موسســه ایجــاد شــده اســت.

وی با اشاره به ایجاد ارگ جدید بم و به وجود 
آمدن چند کارخانه در کنار هم و تبدیل ارگ 
جدید به یک منطقه  صنعتی گفت: توسعه 

بلندنظری می خواهد و با تنگ نظری کار به جایی 
برده نمی شود و اگر بخواهیم برنامه توسعه ی 

موفقی داشته باشیم باید بلندنظر باشیم.
مرعشی همچنین بابیان اینکه متأسفانه برخورد 

با هر کار بزرگی تبدیل به فرهنگ ملی شده 
است افزود: اگر قرار باشد با هر برنامه ای برای 

توسعه استان برخوردهایی مخالف با آن شکل 
گیرد و با تنگ نظری همراه باشد نمی توان 

توسعه پیدا کرد و توسعه با ایجاد امنیت برای 
نیروی انسانی و کنار گذاشتن تنگ نظری ها و 
مسائل را بادید بلند نگاه کردن اتفاق می افتد.

عضو شورای سیاستگذاری اصالح طلبان 
افزود: حرف بیجا زدن در کشور باب شده است 
و برخی گفته های نادرستی را از جمله اینکه ۶۰ 

درصد اقتصاد ایران را در دست آستان قدس و 
یا دیگر نهادها می دانند که آنچه امروز از استان 

کرمان می شناسم کمتر از 2 درصد از اقتصاد 
استان را تشکیل می دهند.

سخنگوی حزب کارگزاران: برای احداث کارخانه الستیک در جیرفت علی رغم همه هجمه ها همچنان پای کار هستیم

جنوب کرمان گزینه اصلی تقسیم استان است

به گفته اسـتاندار اسـبق کرمان   تقسـیمات اسـتان کرمان  امری ضروری اسـت. سیدحسـین مرعشـی در نشسـت 
دو روز پیـش خـود بـا خبرنـگاران جنوبـی گفتـه تقسـیم اسـتان فعـال مطـرح نیسـت. اگـر قرار باشـد تقسـیماتی 
صـورت بگیـرد زمینـه ایجاد اسـتان کرمـان جنوبی بـه لحاظ کارشناسـی و با توافق بین 7 شهرسـتان فراهم اسـت.
بخشـی از آنچـه ایـن روزهـا در بخـش توسـعه متـوازن مـورد انتقـاد اسـت بـه دعواهـای سیاسـی برمی گـردد 
دعـوا  بـدون  بـم  توسـعه  می کنـد:   تاکیـد  کرمـان  اسـبق  افتاد.اسـتاندار  نمـی  اتفـاق  توسـعه  دعـوا  بـا  و 
پـروژه  داد.  انجـام  جنـوب  و  جیرفـت  در  زیـادی  کارهـای  بایـد  و  بگذاریـم  کنـار  بایـد  را  دعـوا  افتـاد.  راه 
تراکتورسـازی  بحـث  بـم،  در  سـازی  خـودرو  بـا  مـوازی  زمـان  آن  در  مـا  نمی شـوند.  متولـد  هـم  بـا  هـا 
نرسـیدند. نتیجـه  بـه  محلـی  اختالفـات  بـا  متاسـفانه  کـه  شـد  شـروع  پـروژه  چندیـن  و  کردیـم  شـروع  را 

ــان را  ــتان کرمـ ــیمات اسـ ــا تقسـ وی تلویحـ
امـــری ضـــروری دانســـت و گفـــت: تقســـیم 
اســـتان فعـــال مطـــرح نیســـت. اگـــر قـــرار 
ــه  ــرد زمینـ ــورت بگیـ ــیماتی صـ ــد تقسـ باشـ
ایجـــاد اســـتان کرمـــان جنوبـــی بـــه لحـــاظ 
کارشناســـی و بـــا توافـــق بیـــن 7 شهرســـتان 

فراهـــم اســـت.

گزارش
ایسنا

ی 
در

کن
س

ه ا
میل

 ج
س:

عک
آگهی فقدان سند مالکیت

چـون اقـای شمسـعلی امیـر افضلـی مالک ششـدانگ پـالک 585فرعی 
از 576-اصلـی واقـع در بخش۴5کرمـان بـا ارائه دو برگ شـهادت شـهود 
تصدیـق شـده ادعـا واعـالم نمـوده اصـل سـند مالکیـت پـالک اخیرالذکر 
کـه قبال ذیـل ثبـت دفتـر13962031901۴003581 امـالک  الکترونیک محلـی جیرفت 
صـادر وتسـلیم شـده اسـت بعلـت جابجـای مفقـود گردیـده واز ایـن اداره تقاضـای 
نامبـرده  بـه درخواسـت  بنـا  لـذا  المثنـی پـالک فـوق را نمـوده  صدورسـند مالکیـت 
وبرحسـب دسـتورتبصره یـک مـاده 120آییـن نامـه – قانـون ثبـت مراتب در یـک نوبت 
آگهـی میگـردد تـا چنانچـه شـخص یـا اشـخاصی مدعـی انجـام معاملـه نسـبت بـه 
ملـک مرقـوم ویـا وجـود اصـل سـند مالکیت مـورد ادعا نـزد خود مـی باشـند از تاریخ 
انتشـار آگهـی )یـک نوبـت اسـت (ظـرف مـدت 10روز مراتـب را بـا ارائـه اصـل سـند 
مالکیـت یـا سـند معاملـه کتبـا بـه اداره ثبت اسـناد وامالک شهرسـتان جیرفـت اعالم 
نماینـد بدیهـی اسـت پـس از انقضـای مهلت مقـرر در آگهـی )10روز(هیچگونـه ادعایی 
از هیچکـس مسـموع نخواهـد بـود وایـن اداره وفق ضوابـط و مقررات نسـبت به صدور 

سـند مالکیـت المثنـی بنـام مالـک اقـدام خواهـد نمود .
جواد فاریابی -رئیس ثبت اسناد امالک جیرفت-م الف :419

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

هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیف وضعیـت ثبتـی اراضی و سـاختمانهای 
فاقد سـند رسـمی

آگهـی موضـوع مـاده3 قانـون و مـاده 13آئیـن نامـه قانـون تعییـن  تکلیف وضعیـت ثبتی 
واراضی و سـاختمان فاقد سـند رسمی برابر رای شـماره13986031901۴00235۴ -98/06/06 
هیـات اول موضـوع قانـون تعییـن تکلیف وضعیـت ثبتی اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند 
رسـمی مسـتقر در واحـد  ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک جیرفـت تصرفـات مالکانـه بالمعـارض 
متقاضـی خانـم شـیرین امیـری تنگانـی فرزنـد علـی  بشـماره شناسـنامه 10676صـادره 
ازجیرفـت درششـدانگ یـک بـاب مغـازه  بـه مسـاحت7۴/88 مترمربـع پـالک - فرعـی 
از57۴- اصلـی مفـروز و مجـزی شـده از پـالک 65 فرعـی از57۴- اصلـی قطعـه دو واقـع 
دراراضـی کالغ آبـاد جیرفـت بخش۴5کرمـان خریـداری از مالـک رسـمی آقـای سـید اکبر 
هاشـمی رضـا محرزگردیـده اسـت.لذا بـه منظـور اطالع عمـوم مراتـب دردو نوبت بـه فاصله 
15روز آگهـی مـی شـود در صورتـی کـه اشـخاص نسـبت بـه صدور سـند مالکیـت متقاضی 
اعتراضی داشـته باشـند می تواننـد از تاریخ انتشـاراولین آگهی به مدت دومـاه اعتراض خود 
را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخذ رسـید، ظـرف مدت یک مـاه از تاریخ تسـلیم اعتراض 
،دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضایی تقدیم نمایند . بدیهی اسـت در صورت انقضای مدت 
مذکـور و عـدم وصول اعتراض طبق مقررا ت  سـند مالکیت صادر خواهدشـد . تاریخ انتشـار 

نوبـت اول:98/07/28- تاریـخ انتشـار دوم :98/08/12
جواد فاریابی- رئیس ثبت اسناد امالک – م الف :387

آگهی فقدان سند مالکیت
چـون اقـای غالمرضا  امیر افضلی مالک مشـاعی پـالک 585فرعـی از 576-اصلی واقع 
در بخش۴5کرمـان بـا ارائـه دو بـرگ شـهادت شـهود تصدیـق شـده ادعـا واعـالم نمـوده 
اصـل سـند مالکیـت پـالک اخیرالذکـر کـه قبـال ذیـل ثبـت دفتـر13962031901۴001099 
امـالک  الکترونیـک محلـی جیرفت صادر وتسـلیم شـده اسـت بعلت جابجای مفقـود گردیـده واز این 
اداره تقاضـای صدورسـند مالکیـت المثنـی پالک فـوق را نموده لذا بنا به درخواسـت نامبرده وبرحسـب 
دسـتورتبصره یـک مـاده 120آییـن نامـه – قانـون ثبـت مراتـب در یـک نوبت آگهـی میگردد تـا چنانچه 
شـخص یـا اشـخاصی مدعـی انجـام معاملـه نسـبت بـه ملک مرقـوم ویـا وجـود اصل سـند مالکیت 
مـورد ادعـا نـزد خـود مـی باشـند از تاریـخ انتشـار آگهـی )یـک نوبت اسـت (ظـرف مـدت 10روز مراتب 
را بـا ارائـه اصـل سـند مالکیـت یـا سـند معامله کتبـا بـه اداره ثبت اسـناد وامـالک شهرسـتان جیرفت 
اعـالم نماینـد بدیهی اسـت پـس از انقضای مهلت مقـرر در آگهی )10روز(هیچگونـه ادعایی از هیچکس 
مسـموع نخواهـد بـود وایـن اداره وفـق ضوابـط و مقررات نسـبت بـه صدور سـند مالکیـت المثنی بنام 

مالـک اقـدام خواهـد نمود .
جواد فاریابی -رئیس ثبت اسناد امالک جیرفت-م الف :42۰

آگهی ابالغ اجرائیه پرونده کالسه 98۰۰9۵9
طبـق مـواد 18 و 19 آئیـن نامـه اصالحی اجرائی بدینوسـیله بـه آقای عبـاس دولت آبادی 
فرزنـد يـدهللا بـه شـماره ملـی 303132۴269 ابـالغ میشـود بابـت مهریه به همسـر خود 
مبلـغ 22/550/000/000 ریـال بدهـکار مـی باشـید کـه بـر اثر عـدم پرداخت وجه بسـتانکار 
درخواسـت صـدور اجرائیـه نمـوده پس از تشـریفات قانونـی اجرائیه صادر و بکالسـه فوق در ایـن اجراء 
مطـرح مـی باشـد لـذا طبق مـاده 18/19 آئین نامه اجرائی مفاد اسـناد رسـمی بشـما ابالغ می گـردد از 
تاریخ انتشـار این آگهی که تاریخ ابالغ اجرائیه محسـوب اسـت فقط یک نوبت در روزنامه درج و منتشـر 
مـی گـردد ظـرف مـدت ده روز نسـبت بـه پرداخت بدهی خـود اقدام و در غیـر این صورت بدون انتشـار 

آگهـی دیگـری عملیـات اجرائـی وفق مقررات علیه شـما تعقیب خواهد شـد.
کفیل اداره اجرای اسناد رسمی کرمان- زهرا سرمست/ م الف: 1123

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

هیـات موضـوع قانون تعیین تکلیـف وضعیت ثبتی اراضی و سـاختمانهای 
فاقـد سـند رسـمی-آگهی موضـوع مـاده3 قانـون و مـاده 13آئیـن نامـه 
قانـون تعییـن تکلیف وضعیـت ثبتی واراضی و سـاختمانهای فاقدسـند رسـمی برابررای 
تکلیـف  تعییـن  قانـون  موضـوع  اول  شـماره139860319091001039-98/0۴/25هیات 
وضعیت ثبتی اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی مسـتقردرواحد ثبتی حوزه ثبت 
ملـک شـهر عنبـر آباد تصرفـات مالکانه بالمعـارض متقاضی آقای محمد حسـین پهلوان 
نژاد فرزند حسـین شـماره شناسنامه 1226صادره ازجیرفت به شـماره ملی 3031۴۴1036 
درششـدانگ یـک بـاب خانه به مسـاحت 251/10متر مربـع پالک - فرعـی از۴5- اصلی 
مفـروز و مجـزی شـده از پـالک ۴5- اصلـی قطعـه یـک واقـع در اراضـی خداآفریـن 
بخش۴5کرمـان خریـداری از مالـک رسـمی آقـای عباس  امیـری محرزگردیده اسـت.
لـذا بـه منظـور اطالع عمـوم مراتـب دردو نوبت به فاصلـه 15روزآگهی می شـود در صورتی 
که اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند می توانند 
از تاریـخ انتشـاراولین آگهـی بـه مدت دومـاه اعتراض خود را بـه این اداره تسـلیم و پس 
از اخـذ رسـید، ظـرف مـدت یـک مـاه از تاریـخ تسـلیم اعتراض،دادخواسـت خـود را بـه 
مراجـع قضایـی تقدیم نمایند . بدیهی اسـت در صورت انقضای مـدت مذکوروعدم وصول 
اعتـراض طبـق مقررا ت سـند مالکیـت صـادر خواهدشـد ./م الف:2336-تاریخ انتشـار 

نوبـت اول:98/08/12 – تاریـخ انتشـارنوبت دوم :98/08/27
  مصیب حیدریان - رئیس ثبت اسناد امالک 

نشر اگهی 
بدینوسـیله بـه اقایـان 1- عبـاس ناروئـی فرزنـد ...2- بهـروز 
ریسـی اهـوان فرزنـد حسـن وخانمه1-افسـانه رییسـی اهوان 
فرزند حسـن 2-فضه رییسـی اهوان فرزند ...ابـالغ می گردددر 
تاریـخ 1398/09/13راس سـاعت 10صبـح در شـعبه اول دادیـاری دادسـرای 
عمومـی وانقـالب شهرسـتان عنبـر ابـاد کـه بـه اتهام سـرقت مقـدار سـه هزار 
لیتـر گازوئیـل –سـرقت امـوال از قبیـل پمـپ اب ولولـه هـای اب وکپسـول 
گاز یـک سـیلندر –اجـاق گاز ویـک سـیلندر پیـک نیک وتخریب وخشـکاندن 
تعدادسـیصد اصلـه درخـت از نـوع خرمـا از طریـق ریختـن گازوییل به ریشـه 
انها حسـب شـکایت اقای امیر حسـین رییسـی فرزند حسـین تحت تعقیب 
قـرار گرفتـه ایـد در تاریخ وسـاعت یاد شـده در این شـعبه حاضـر واز اتهامات 
انتسـابی دفـاع نماییـد در غیـر اینصـورت برابـر مقـررات مربوطه اقـدام میگردد.

دادیار شعبه اول دادسرای عمومی وانقالب شهرستان عنبر اباد 
محسن محمدی زاده - 2339

ابالغیه  
بدینوســیله بــه اقــای علــی دامســه مجهــول المــکان 
منابــع  اداره  شــکایت  موضــوع  میگــردد  ابــالغ 
برتصــرف  دائــر  اســتان کرمــان  جنــوب  طبیعــی 
ــی ظــرف مــدت یــک مــاه پــس از انتشــار اگهــی مهلــت  عدوان
ــر  ــعبه حاض ــن ش ــابی در ای ــام انتس ــاع از اته ــت دف ــد جه داری
شــوید در غیــر اینصــورت مطابــق مقــررات مربوطــه بــرای شــما 
ــی  ــورت غیاب ــه ص ــت ب ــر خواس ــی وکیف ــه دادرس ــب ب ــرار جل ق

ــردد  ــی گ صــادر م
میثم موالیی –دادیار شعبه 2دادسرای عنبراباد –م الف :2338
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جنوب در وضعیت نارنجی
به ما هشدار دادند قطعا جمعیت ملخ نسبت به سال گذشته بیشتر خواهد بود مدیر حفظ نباتان سازمان جهاد کشاورزی جنوب: سازمان فائو و حفط نباتات 

مدیـــر حفـــظ نباتـــان ســـازمان جهـــاد کشـــاورزی 
جنـــوب کرمـــان، در پاســـخ بـــه احتمـــال آســـیب 
ــد  ــه رونـ ــه بـ ــا توجـ ــده بـ ــال آینـ ــات در سـ باغـ
ــه جازموریـــان  پـــوره گـــذاری ملخ هـــا در منطقـ
فعـــاًل  تجهیزاتـــی کـــه  ایـــن  بـــا  می گویـــد: 
ــم.  ــدری نگرانیـ ــم قـ ــان هـ ــا خودمـ ــم، مـ داریـ
اگـــر مـــا نتوانیـــم آمـــاد گاه ملخمـــان را تجهیـــز 
ــت  ــان را تقویـ ــی مـ ــم پاشـ ــاوگان سـ ــم و نـ کنیـ
ایـــن نگرانـــی وجـــود  کنیـــم، قطعـــًا جـــای 
احتمالـــی  ورود  مـــورد  در  اخبـــار  دارد.اولیـــن 
ــد  ــر شـ ــاه منتشـ ــن مـ ــم بهمـ ــای مهاجـ ملخ هـ
ـــه  ـــه ب ـــا توج ـــه ب ـــرد ک ـــالم ک ـــو اع ـــازمان فائ و س
ــای  ــه گله هـ ــرای حملـ ــرایط بـ ــا، شـ ــی هـ بارندگـ
ــی،  ــازمان جهانـ ــن سـ ــده. ایـ ــاد شـ ــخ ایجـ ملـ
همچنیـــن وضعیـــت هشـــدار ایـــران را از زرد بـــه 
ــاه  ــن مـ ــت چندیـ ــا گذشـ ــر داد.بـ ــی تغییـ نارنجـ
از ایـــن اعـــالم، امـــا همچنـــان مـــا در وضعیـــت 
ــی از  ــاد برخـ ــه اعتقـ ــم و بـ ــرار داریـ ــی قـ نارنجـ
ــرما و وزش  ــل سـ ــروع فصـ ــا شـ ــان بـ کارشناسـ
ــر  ــال تغییـ ــان، احتمـ ــاد شـــدید و حتـــی طوفـ بـ
ـــه  ـــا توج ـــه ب ـــال آنک ـــود دارد. ح ـــز وج ـــت نی وضعی
بـــه اعـــالم ســـازمان جهانـــی غـــذا، در ماه هـــای 
ـــدی از  ـــوج جدی ـــال ورود م ـــال احتم ـــی امس پایان
ملخ هـــای صحرایـــی بـــه جنـــوب اســـتان کرمـــان 
ـــاد  ـــازمان جه ـــات س ـــظ نبات ـــر حف ـــود دارد.مدی وج
ــوج  ــوص مـ ــان در خصـ ــوب کرمـ ــاورزی جنـ کشـ
ــد:  ــی می گویـ ــای صحرایـ ــه ملخ هـ ــد حملـ جدیـ
ــتقرار  ــر و اسـ ــان یکـــی از مناطـــق تکثیـ جازموریـ
ـــه  ـــت و هم ـــور اس ـــوب کش ـــی در جن ـــخ صحرای مل
ســـاله مـــا شـــاهد دســـته جـــات پـــروازی در ان 
منطقـــه هســـتیم چـــرا کـــه همـــواره یکـــی از 
ــت  ــی دشـ ــخ صحرایـ ــی ملـ ــتگاه های اصلـ زیسـ

ــت. ــان اسـ ــیع جازموریـ وسـ
مجیـــد فرخـــی بـــا اشـــاره بـــه هشـــدار های داده 
شـــده در خصـــوص حملـــه ملخ هـــای صحرایـــی، 
اظهـــار می کنـــد: هـــم ســـازمان حفـــظ نباتـــات و 
هـــم فائـــو بـــه مـــا هشـــدار دادنـــد کـــه ملـــخ از 
ــد  ــزش می کنـ ــا ریـ ــه مـ ــه منطقـ ــاه بـ ــان مـ آبـ
و مـــا همچنـــان در حـــال برنامـــه ریـــزی بـــرای 
هســـتیم. صحرایـــی  ملخ هـــای  بـــا  مبـــارزه 
ـــاورزی  ـــاد کش ـــازمان جه ـــات س ـــظ نبات ـــر حف مدی
ــتان  ــت اسـ ــوص وضعیـ ــان در خصـ ــوب کرمـ جنـ
نارنجـــی  وضعیـــت  در  هنـــوز  مـــا  می گویـــد: 
ــال  ــن احتمـ ــال ایـ ــر حـ ــه هـ ــی بـ ــتیم، ولـ هسـ
ـــرا  ـــد؛ چ ـــر کن ـــا تغیی ـــت م ـــه وضعی ـــود دراد ک وج

کـــه طوفـــان جهـــت حرکـــت ملـــخ را تغییـــر 
ــمت  ــه سـ ــا بـ ــت ملخ هـ ــن اسـ ــد و ممکـ می دهـ
دریـــای ســـرخ هـــم برونـــد و در ایـــن دریاچـــه 
ـــا  ـــتان و ی ـــره عربس ـــبه جزی ـــق ش ـــر و از طری تکثی
مـــرز بیـــن یمـــن و عمـــان وراد کشـــور شـــوند.در 
حالـــی مدیـــر کل حفـــظ نباتـــات جنـــوب جهـــاد 
کشـــاورزی کرمـــان از احتمـــال ورود ملـــخ از 
شـــبه جزیـــره عربســـتان بـــه اســـتان می گویـــد 
ــان و وزش  ــال طوفـ ــرما و احتمـ ــل سـ ــه فصـ کـ
بـــاد شـــدید نگرانی هایـــی را در بیـــن مـــردم 
ایجـــاد کـــرده اســـت.فرخی در خصـــوص نگرانـــی 
کشـــاورزان نســـبت بـــه فصـــل ســـرما می گویـــد: 
در هـــر صـــورت چـــه بـــاد باشـــد و چـــه نباشـــد 
ــران  ــتان گـــذران ملـــخ، جنـــوب ایـ کانـــون زمسـ
ـــتقیم  ـــت مس ـــن اس ـــد ممک ـــاد نباش ـــر ب ـــت. اگ اس
ــاد  ــر بـ ــد و اگـ ــتان بیایـ ــد و پاکسـ ــل هنـ از محـ
هـــم بیایـــد ممکـــن اســـت جهـــت حرکتـــش 
ـــه  ـــرخ و تنگ ـــای س ـــق دری ـــود و از طری ـــوض ش ع
ــر  ــد بـ ــا تاکیـ ــود.فرخی بـ ــور شـ ــز وارد کشـ هرمـ
ـــی  ـــخ خیل ـــت مل ـــال جمعی ـــه امس ـــه ک ـــن جمل ای
اســـت، می گویـــد:  از ســـال گذشـــته  بیشـــتر 
تمهیـــدات الزم در حـــال برنامـــه ریـــزی اســـت و 
پیـــش بینـــی مـــا روی 200 هـــزار هکتـــار مبـــارزه 

اســـت.
ـــاورزی  ـــاد کش ـــازمان جه ـــات س ـــظ نبات ـــر حف مدی

ـــخ  ـــال ورود مل ـــوص احتم ـــان در خص ـــوب کرم جن
ــه  ــی کـ ــد: ملخـ ــد می کنـ ــتان ها تاکیـ ــه شهرسـ بـ
ـــان  ـــتقیم وارد جازموری ـــود مس ـــا ش ـــه م وارد منطق
می شـــود و دشـــت وســـیع جازموریـــان را بـــرای 
ــر  ــی بـ ــه فرخـ ــر چـ ــاب می کند.اگـ ــر انتخـ تکثیـ
ـــد دارد،  ـــان تاکی ـــه جازموری ـــخ در منطق ـــتقرار مل اس
ــد:  ــش می گویـ ــت هایـ ــی از صحبـ ــا در بخشـ امـ
ممکـــن اســـت دســـته جاتـــی در معـــرض وزش 

ـــارج  ـــود خ ـــی خ ـــیر اصل ـــد و از مس ـــرار گیرن ـــاد ق ب
ــد  ــم برونـ ــتان ها هـ ــایر شهرسـ ــه سـ ــوند و بـ شـ
ــتان های  ــام شهرسـ ــته تمـ ــال گذشـ ــًا در سـ فرضـ
مـــا درگیـــر ملـــخ بودنـــد و مـــا حتـــی در شـــمال 
اســـتان، ریـــگان بمـــو ارزوئیـــه کرمـــان نیـــز 
آلودگـــی ملـــخ را داشـــتیم.این احتمـــال وجـــود 
دارد چـــرا کـــه ملخـــی کـــه وارد کشـــور می شـــود 
قطعـــًا پراکنـــده می شـــود. در ســـال گذشـــته 
یـــزد، کردســـتان، بوشـــهر، ایـــالم، هرمـــزگان، 
فـــارس، و جنـــوب کرمـــان آلودگـــی ملـــخ را 
ـــی وجـــود  ـــش بین ـــن پی ـــم ای داشـــتند و امســـال ه
ـــمت  ـــا از س ـــه ملخ ه ـــال اینک ـــه احتم دارد چـــرا ک
ــا بیاینـــد وجـــود دارد. ــتان بـــه ســـمت مـ پاکسـ

ــات  ــر حفـــظ نباتـ ــارات مدیـ ــه اظهـ ــه بـ ــا توجـ بـ
ســـازمان جهـــاد کشـــاورزی جنـــوب کرمـــان، بـــار 
ـــه  ـــخ ب ـــال ورود مل ـــوص احتم ـــر از او در خص دیگ
شهرســـتان ها و آســـیب بـــه باغـــات و مـــزارع 
ـــن  ـــه ای ـــخ ب ـــد.فرخی در پاس ـــش ش ـــتان پرس اس
پرســـش می گویـــد: آســـیب بـــه باغـــات بســـتگی 
ـــاوگان  ـــر ن ـــارزه دارد، اگ ـــرای مب ـــا ب ـــی م ـــه آمادگ ب
ســـم پاشـــی مـــا کامـــاًل آمـــاده باشـــد احتمـــال 
ـــال  ـــا س ـــه م ـــان چ ـــت. چن ـــف اس ـــر ضعی ـــن ام ای
گذشـــته هـــم ایـــن اجـــازه را ندادیـــم کـــه ملـــخ 
وارد مـــزارع شـــود، همـــکاران مـــا ملخ هـــا را 
ــن  ــد.او همچنیـ ــرل کردنـ ــی کنتـ ــه پورگـ در مرحلـ
در  باغـــات  آســـیب  احتمـــال  بـــه  پاســـخ  در 
ـــذاری  ـــوره گ ـــد پ ـــه رون ـــه ب ـــا توج ـــده ب ـــال آین س
ملخ هـــا در منطقـــه جازموریـــان می گویـــد: بـــا 
ـــان  ـــا خودم ـــم، م ـــاًل داری ـــه فع ـــی ک ـــن تجهیزات ای
هـــم قـــدری نگرانیـــم. اگـــر مـــا نتوانیـــم آمـــاد 
ــم  ــاوگان سـ ــم و نـ ــز کنیـ ــان را تجهیـ گاه ملخمـ
ـــن  ـــای ای ـــًا ج ـــم، قطع ـــت کنی ـــان را تقوی ـــی م پاش

نگرانـــی وجـــود دارد.
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قدردانی از شهردار کرمان 
برای همکاری در برگزاری 

کنگره پیامبر اعظم

ــای  ــون ه ــی کان ــورای هماهنگ ــو ش ــوان »عض ــه عن ــان ب ــهردار کرم ــر - ش مه
ــد. ــوب ش ــان« منص ــتان کرم ــاجد اس ــری مس ــی، هن فرهنگ

ــگ عمومــی و شــورای  ــروز شــورای فرهن ــح ام ــر، صب ــگار مه ــزارش خبرن ــه گ ب
هماهنگــی کانــون هــای فرهنگــی و هنــری مســاجد اســتان کرمــان بــا حضــور 
ــاجد  ــری مس ــی هن ــای فرهنگ ــون ه ــر کان ــارت ب ــی و نظ ــتاد عال ــس س رئی
کشــور، امــام جمعــه کرمــان، اســتاندار، شــهردار و جمعــی از مدیــران نهادهــا و 

ــزار شــد . ــان برگ ــف شــهر و اســتان کرم ــای مختل ارگان ه
در ایــن نشســت ضمــن تشــکر از شــهردار کرمــان بــه دلیــل حمایــت و همــکاری 
بــرای برگــزاری ســومین کنگــره پیامبــر اعظــم )ص(، طــی حکمــی ســید مهــران 
عالــم زاده بــه عنــوان »عضــو شــورای هماهنگــی کانــون هــای فرهنگــی، هنــری 

مســاجد اســتان کرمــان« منصــوب شــد .
ــگ و  ــر فرهن ــاس صالحــی وزی ــم صــادر شــده از ســوی ســید عب ــن حک در ای
ارشــاد اســالمی و رئیــس شــورای سیاســتگذاری ســتاد هماهنگــی کانــون هــای 
ــت:  ــده اس ــان آم ــهردار کرم ــه ش ــاب ب ــور خط ــاجد کش ــری مس ــی و هن فرهنگ
»بــه اســتناد مــاده 11 اساســنامه مصوبــه جلســه 807 مــورخ 97/12/18 شــورای 
ــورای  ــو ش ــوان »عض ــه عن ــم ب ــن حک ــب ای ــه موج ــی، ب ــالب فرهنگ ــی انق عال
ــان« منصــوب  ــری مســاجد اســتان کرم ــی، هن ــای فرهنگ ــون ه ــی کان هماهنگ

مــی شــوید .
ــن اعضــای شــورا  ــی بی ــم افزای ــی و ه ــی در هماهنگ ــالش جنابعال ــت و ت جدی
ــون هــای فرهنگــی  ــر وظایــف شــورای هماهنگــی کان و تحقــق هرچــه ســریع ت

ــود. ــر خواهــد ب ــری مســاجد اســتان، موث هن
امیــد اســت بــا اســتعانت از خداونــد متعــال در عرصــه اجــرای گام دوم انقــالب، 

بــا بهــره گیــری از ظرفیــت هــای آن اســتان، موفــق و مویــد باشــید«.
ــود را از  ــم خ ــان حک ــهردار کرم ــم زاده ش ــران عال ــید مه ــم س ــن مراس در ای
دســت حجــت االســالم ارزانــی رئیــس ســتاد عالــی و نظــارت بــر کانــون هــای 

ــرد. ــت ک ــور دریاف ــاجد کش ــری مس ــی هن فرهنگ

گل گهر در حوزه دفاعی 
پیشرفت کرده است

مهر - سـرمربی تیم فوتبال گل گهر سیرجان 
از پیشـرفت تیمش در حوزه دفاعی خبر داد.

بـه گـزارش خبرنـگار مهـر، مجیـد جاللـی 
عصـر جمعه در نشسـت خبری بعـد از دیدار 
تیم هـای فوتبـال گل گهر و پیـکان در هفته نهم لیگ برتر با اشـاره به 
اینکـه گل گهـر در حوزه دفاعی پیشـرفت کرده اسـت، گفت: تسـاوی 
در خانـه نتیجـه خوبـی بـرای یک تیم نیسـت اما با توجه به شـرایط 
و محدودیـت هایـی که تیم بـا آن مواجه بود بازی بـدی ارائه ندادیم.

وی بـا اشـاره به اینکه بـه حریف موقعیت گل زنی ندادیـم، گفت: در 
طـول بـازی فشـارهایی به تیـم حریـف وارد و موقعیت هـای خوبی 
خلـق کردیم.جاللـی بـا اشـاره بـه اینکه گل گهـر پیشـرفت خوبی در 
حـوزه دفاعـی دارد، بیـان کـرد: بـرای پیشـرفت در حـوزه تهاجمـی 
برنامـه هـای زیـادی داریـم کـه تحقـق آن هـا نیـاز به گذشـت زمان 
بیشـتری دارد.سـرمربی تیم فوتبال گل گهر سیرجان ضمن تشکر از 
هـواداران تیـم گل گهـر افـزود: بازیکنـان این تیـم با تمام تـوان برای 
موفقیـت تـالش مـی کنند؛ رسـیدن به نتایج خـوب نیازمنـد زمان و 

اسـت. برنامه ریزی 
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مجیـد فرخـی با اشـاره بـه هشـدار های داده شـده در 
خصوص حملـه ملخ های صحرایی، اظهـار می کند: هم 
سـازمان حفـظ نباتـات و هم فائـو به ما هشـدار دادند 
کـه ملـخ از آبـان مـاه بـه منطقـه مـا ریـزش می کنـد 
و مـا همچنـان در حـال برنامـه ریـزی بـرای مبـارزه 
بـا ملخ هـای صحرایـی هسـتیم.مدیر حفـظ نباتـات 
سـازمان جهاد کشـاورزی جنـوب کرمـان در خصوص 
وضعیـت  در  هنـوز  مـا  می گویـد:  اسـتان  وضعیـت 
نارنجـی هسـتیم، ولی به هـر حال این احتمـال وجود 
دراد کـه وضعیـت ما تغییـر کند؛ چرا کـه طوفان جهت 
حرکـت ملـخ را تغییر می دهـد و ممکن اسـت ملخ ها 
به سـمت دریای سـرخ هـم برونـد و در ایـن دریاچه 
تکثیـر و از طریـق شـبه جزیره عربسـتان و یـا مرز بین 

یمـن و عمان وراد کشـور شـوند.

مهـر - مدیـر آمـوزش و پـرورش رفسـنجان از تغییـر نام 
دبیرسـتان اسـتعدادهای درخشـان رفسـنجان از »عالمه 

حلـی« بـه »شـهید محمد حسـین انصـاری« خبـر داد.
بـه گـزارش خبرنـگار مهر، حسـین تقوی صبح شـنبه در 
صبحگاه مشـترک نیروهای مسـلح شهرستان رفسنجان 
با گرامیداشـت هفته بسـیج دانش آمـوزی و همزمانی با 
هفته پدافند غیرعامل اظهار کرد: اگر برای توسـعه کشـور 
در بحـث امنیـت رشـادت نیروهـای مسـلح را داریـم، در 
پیشـرفت علمی نیز رشـادت شـما دانـش آمـوزان را می 

طلبـد تـا در عرصه فرهنگـی قدم هایـی برداریم.
تقـوی بـا اشـاره به تغییـر نـام دبیرسـتان اسـتعدادهای 
درخشـان رفسـنجان از »عالمه حلی« به »شـهید محمد 
حسـین انصاری«، توضیح داد: شهید انصاری در مبارزات 
سـال 57 از خانـواده ای متدین و روحانـی و از مبارزان در 

خـط امام و انقـالب به عنوان اولین شـهید انقالب جنوب 
شـرق کشـور به مقام شـهادت نائـل آمد.

وی افـزود: بعـد از پیـروزی انقـالب ایـن مدرسـه بـه نام 
شـهید انصـاری نامگذاری شـد، آن زمان مـدارس خاص 
را نداشـتیم، راه انـدازی مدارس اسـتعدادهای درخشـان، 
شـاهد، فرهنگیـان و مـدارس غیـر دولتـی موجـب افـت 

تعـداد دانـش آمـوزان مـدارس دولتی شـد.
تقـوی ابـراز داشـت: در ایـن زمان مدرسـه اسـتعدادهای 
درخشـان بـه مدرسـه شـهید انصـاری منتقـل شـدند، از 
آنجایـی کـه مـدارس اسـتعدادهای درخشـان در برخـی 
شهرسـتان هـا بـه نـام عالمـه حلی بـود، نـام مدرسـه به 
عالمـه حلـی تغییـر پیدا کرد و سـربرگ ها و مهر مدرسـه 

بـه نـام عالمـه بود.
مدیـر آموزش و پرورش رفسـنجان با بیـان اینکه ما خود 

را مدیـون شـهدا مـی دانیـم و آرامـش امـروز را مرهـون 
آنانی اسـت که بزرگترین سـرمایه خودشـان را گذاشـتند 
اضافـه کـرد: سـال 96 در شـورای معاونیـن آمـوزش و 
پـرورش تغییـر نـام مدرسـه بـه شـهید محمـد حسـین 
انصاری مصوب شـده، از اسـفند 97 نامه نگاری ها انجام 
شـد و کد جدید مدرسـه با نام دبیرسـتان شـهید انصاری 
رسـمیت پیـدا کـرده و سـربرگ و مهـر مدرسـه نیز عوض 

شـده است.
در این مراسـم زنگ ایثار و شـهادت با حضور مسـئوالن 
انصـاری  حسـین  محمـد  شـهید  یادمـان  از  نواختـه 
رونمایـی شـد. همچنیـن مسـئوالن در آغاز این مراسـم 
بـا ادای احتـرام بـه مقام شـامخ شـهداء از مقابل صف 
هـای نیروهـای نظامـی و انتظامـی و دانـش آمـوزان 

دیدند. سـان 

مدیر آموزش و پرورش رفسنجان: 
دبیرستان استعدادهای درخشان رفسنجان مزین به نام شهدا شد
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پایتخت فرهنگ و هنر مساجد انتخاب می شود

کانون هـای  هماهنگـی  سـتاد  رئیـس   - مهـر 
هنـر  و  فرهنـگ  پایتخـت  انتخـاب  از  مسـاجد 

داد. خبـر  نزدیـک  ای  آینـده  در  مسـاجد 
بـه گـزارش خبرنگار مهـر، حبیـب هللا ارزانی صبح 

هنـری  فرهنگـی  جلسـه کانون هـای  در  شـنبه 
مسـاجد استان کرمان بیان داشـت: در هر استان 
بـرای کانون هـای فرهنگـی یـک رویـداد تعریـف 
شـده اسـت و کرمـان ظرفیـت برگـزاری کنگـره 

پیامبـر اعظـم )ص( را دارد.
وی افـزود: در راسـتای برگـزاری کنگـره پیامبـر 
شـورای  تصمیم گیـری  مـالک  )ص(  اعظـم 
فرهنـگ عمومـی اسـتان خواهد بود تـا به صورت 

ملـی یـا بین المللـی برگـزار شـود.
رئیس سـتاد هماهنگی کانون های مساجد کشور 
گفـت: شـورای هماهنگـی کانون هـای مسـاجد 
اسـتان ها در خصـوص هم افزایـی دسـتگاه های 
فعال در حوزه مسـاجد تشـکیل شـده که ریاست 

آن برعهـده نماینـده ولی فقیه اسـت.
ارزانـی تصریح کـرد: در این شـورا وظایف مربوطه 

مشـخص و تفکیک کار انجام می شـود.

وی گفت: در بیش از 10 اسـتان این شـورا تشکیل 
شـده لـذا بـرای انتخـاب پایتخت فرهنـگ و هنر 
مسـاجد ایران )فهما(، فعالیت هـای فرهنگی هر 
مسـجد در زمینه هـای گوناگـون در سـایتی با نام 

»بچه هـای مسـجد « بارگذاری می شـود.
مسـاجد  هماهنگـی کانون هـای  سـتاد  رئیـس 
کشـور بـا اشـاره بـه این کـه در کشـور 25 هـزار و 
182 کانـون فرهنـگ مسـاجد داریـم، گفـت: دو 
میلیـون و 132 هـزار و 13 نفـر از اعضـای ثبـت 
شـده در کانون های فرهنگی مسـاجد و همچنین 
بیـش از 1۴ هـزار کتابخانـه مسـاجد و بیشـتر از 
237 مـورد فعالیت هـای ثبت شـده مسـاجد در 

داریم. کشـور 
وی ابـراز داشـت: تعداد پنج هـزار و 837 فعالیت 
ثبـت شـده در سـامانه مربـوط بـه اسـتان کرمان 

است.
ارزانـی یـادآور شـد: بـر طبـق بیانات مقـام معظم 
رهبـری کـه به اهمیت فعالیـت در فضای مجازی 
اشـاره داشـتند لـذا راه بـرون رفـت از وضعیـت 
کنونـی در حوزه فضای مجازی و مسـاجد به عزم 

عمومی نیازمند اسـت.

رئیس ستاد هماهنگی کانون های مساجد:

آوای محلی           

زمانه  پی نبرد  از  راز  یوسف
کسی هرگز نشد دمساز یوسف
تمام     مرده    پرورها   بدانند
بزیر خاک  خفت   آواز  یوسف

شاعر :  طهماسب بدرود

در  هر  قدم  آهنگ  جوانی  داری
بر  ُخرد و کالن مزه پرانی   داری

در سایه ی شرق و غربی چشمانت
آرایش  یک  جنگ    جهانی داری

شاعر :  مهدی جاللی

َزمین  َتو  ِگفِته  ُو  خونی  َاجوِشه
َرَطب ُبو کُنِگ ِدل َدستی َب ُخوِشه
َیواری تو   ُمگون   ِعیِش   ِنگاِرن
ِطال  َور   جونی ُو َغمَزه َاُفروِشه

شاعر :  مهدی جاللی

َسُرم  آجیَله  ُو  َدرگیرِه  ُهمرو
اسیرِ  َدستوِن   َتکدیرِه  ُهمرو
ِدُلم ِوی ُهکُهِک  نوکُهنه َزخِمن
ِدگه  ُتهکی  نداره پیره  ُهمرو

شاعر :  مهدی جاللی

کَچی کَفُتم مو زیرِ ساِگ کاوار
هوا گرمه بسی ایسوِن روبار

دگه نابو َدماُرم َرو فالنی
ایامی ور ُمحل مردانه ییوار

شاعر :  منصور_رییسی


