
در تقویم کشور ۱۷ دی ماه به عنوان روز کرمان نام گذاری شده است. امسال 
دیار کریمان در روز خود میزبان فرزند شهیدش است

نماینده مردم جیرفت و عنبرآباد:

نایاب شدن سیلندرهای گاز 
در شهرستان های جیرفت و عنبرآباد

بزرگراه جیرفت - بافت به نام سپهبد 
قاسم سلیمانی نامگذاری شد

تشییع در »روز کرمان«

اسکان مهمانان شهید سپهبد سلیمانی در اماکن متبرکه
مهمانان خارج از استان در مراسم تشییع پیکر شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی در اماکن آستان 

امامزاده محمد )ع(، مرکز مذهبی عباسعلی و مهدیه صاحب زمان اسکان داده می شوند

مدیرعامل شرکت گل گهر به مناسبت شهادت سپهبد سلیمانی:

بهشت پاداش معامله 
با خداست 
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رفع مشکل آب روستای حسین آباد 
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ما را در تلگرام دنبال کنید

تومــان  500 قیمــت              1398 دی   16 دو شــنبه         655 پیاپــی  شــماره  ســوم           ســال 
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حاج قاسم سلیمانی 
جمیع مکارم اخالق بود

محمدعلی کریمی
یادداشت مهمان

امـام سـّجاد علیه الّسـام درفـرازی از دعـای بسـیار 
زیبـای مکارم االخـاق می فرماینـد: "بارخدایا! هرگاه 
مـرا در نظـر مـردم به درجـه ای باال می بـری به همان 
انـدازه در نفـس خـود خـوارم گـردان و هـرگاه مـرا به 
عّزتـی آشـکار می نوازی بـه همان قـدر در نفس خود 
ذلیـل گردان."دیگـر چـه می خواسـت حـاج قاسـم؟ 
چـه چیـزی از مقامـات مـاّدی و معنـوی کـه بـه آن 
دسـت نیافتـه باشـد؟ چه شـأن و منزلـت اجتماعی 
و سیاسـی، مّلـی و یـا بین المللـی كه به آن نرسـيده 
باشـد؟اما امـروز در میـان همـه القـاب و عناوینی که 
بـر در و دیوار شـهر می بینیم، هیچ کدام بـه اندازه این 
صفات برجسـته گویای شـخصیت او نیسـت: سردار 
دل ها، سـردار عشـق و ادب و تواضع.آری حاج قاسم 
جامـع جمیـع مکارم اخاق بـود. او رسـم کاه داری و 
آئیـن سـروری خـوب می دانست.سه شـنبه در دامنه 
کوه هـای صاحب الّزمان)عج(، بهتریـن فرزندان دیار 
کریمـان جشـن وصـال فرمانـده را می گیرنـد و مـا 
زمینیـان پا در ِگل، ناله وداع و فریاد خونخواهی سـر 

داد. خواهی 

کهنوججیرفت

هوا
 و 
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مدیرعامل شرکت گل گهر به مناسبت شهادت سپهبد سلیمانی:

 بهشت پاداش معامله با خداست

نایاب شدن سیلندرهای گاز در شهرستان های جیرفت و عنبرآباد

ِإنَّ هللَا اْشـَتَرٰی ِمـَن اْلُمْؤِمِنیَن َأنُفَسـُهْم َو أَْمَواَلُهم ِبأَنَّ َلُهُم 
َة ُیَقاِتُلوَن ِفی َسـِبیِل هللِا َفَیْقُتُلـوَن َو ُیْقَتُلوَن اْلَجنَّ

در برابـر مجاهـدت در راه خـدا و از خـود گذشـتگی بـرای 
سـعادت مومنیـن آنچـه وجـود دارد و خداونـد متعال نیز 
به آن وعده داده اسـت، همانا رضای او، بهشـت و پیروزی 

است.
 آنچـه کـه سـردار سـرافراز حـاج قاسـم سـلیمانی بـه آن 
می اندیشـیدند و مجاهـدت می نمودند، چیـزی جز رضای 
پـروردگار، سـرافرازی کشـور عزیزمـان و مجاهـدت در راه 

خـدا نبـوده اسـت و اینـک بـه آن وعـده الهـی که بهشـت 
و رسـتگاری اسـت دسـت یافته و سـرافرازتر از همیشه در 
نـزد خـدا، هم رزمـان، هم وطنـان و همـه جهانیانـی اسـت 
کـه بـرای آزادگـی و بر علیه ظلـم ایسـتاده اند.اینجانب به 
نمایندگـی از خانـواده بـزرگ گل گهـر بـا کمـال تاثـر و تالم 
شـهادت بـزرگ مـرد میدان هـای حق علیـه باطل سـردار 
بـزرگ انقـاب سـردار سـپهبد حـاج قاسـم سـلیمانی را 
محضـر رهبـر معظـم انقـاب، همـه مسـلمین جهـان، 
هم وطنان، شـهروندان سـیرجانی و خانواده گرانقدر ایشان 

خصوصـا اخـوی گرامـی  ایشـان تبریک و تسـلیت عرض 
میکنم.بـدون شـک شـهادت ایـن سـرباز مطیـع والیت و 
فرمانـده فـداکار شـجاع و بی نظیـر نیـروی قـدس سـپاه 
پاسـداران انقاب اسـامی آغازگر راهی نو در راه مجاهدت، 
و  پرافتخـار  و  مانـدگار  آفرینی هـای  نقـش  و  فـداکاری 
اعتـای اسـام و دفـاع از حریم قـرآن و اهل بیت عصمت 

و طهـارت خواهـد بود.
جمشید مالرحمان
مدیرعامل شرکت معدنی و صنعتی گل گهر

نماینـده مـردم جیرفـت و عنبرآبـاد در مجلـس نسـبت به 
نایـاب شـدن سـیلندرهای گاز در شهرسـتان هـای حـوزه 
انتخابیـه انتقـاد کرد.بـه گـزارش خبرنـگار خبرگـزاری خانه 
ملـت، یحیـی کمالی پور در نشسـت علنی امروز )یکشـنبه، 
15 دی مـاه( مجلـس شـورای اسـامی بـا تسـلیت بـه 
مناسـبت شـهادت سـردار سـرافراز سـپاه اسـام سـردار 
سـپهبد قاسـم سـلیمانی، گفت: قطعـا بـه زودی پایه های 
ظلـم و سـتم و اسـتکبار جهانی به ویژه آمریـکای جهانخوار 
به دسـت نیروهـای مقاومت به لرزه درخواهـد آمد.نماینده 
مـردم جیرفـت و عنبرآبـاد در مجلس شـورای اسـامی در 

تذکـر بـه وزیـر ورزش و جوانـان، گفـت: آقـای وزیـر شـما 
قـول دادیـد کـه اگـر شهرسـتان هـا، زمیـن آمـاده کننـد به 
ازای هـر شهرسـتان 10 زمیـن چمـن ورزشـی ایجـاد مـی 
کنیـد امـا متاسـفانه حتـی یـک مـورد از وعـده های شـما 
عملیاتـی نشـده اسـت.وی در تذکـری بـه وزیـر ارتباطات و 
فنـاوری اطاعـات افـزود: آقـای وزیـر امید داشـتیم که در 
سـایه تعهد، تخصص، نشـاط و جوانی شما تحولی در حوزه 
ارتباطـات صـورت گیـرد امـا متاسـفانه این امیدهـا همه به 
یاس تبدیل شـده و مسـیرهای بین شـهری و روسـتایی با 
مشـکات ارتباطـی مواجه اند.کمالی پـور در تذکری به وزیر 

نفـت، گفـت: آقـای وزیر شهرسـتان هـای ما فاقـد جایگاه 
هـای سـوخت CNG بـوده و امـروز سـیلندرهای گاز هـم 
نایـاب شـده انـد و مـردم با مشـکل روبه رو هسـتند که در 
ایـن عرصـه بایـد اقـدام عاجلی صـورت گیرد.نایـب رئیس 
کمیسـیون قضایـی و حقوقـی مجلـس در تذکـر بـه وزیـر 
آمـوزش و پـرورش تصریـح کـرد: علیرغـم تصویـب و اباغ 
قانـون، نیروهای حق التدریسـی، پیش دبسـتانی، نهضت 
سـوادآموزی و سـرباز معلـم هـا هنوز تعیین تکلیف نشـده 
انـد از ایـن رو وزارتخانـه باید هرچه سـریع تر مشـکات آن 

هـا را حـل کند.

۱2 تا ۱323 تا 23

تاريخ انتشار مزایده در سامانه تاریخ 98/۱0/۱2می باشد . 
مهلــت زمانــی دریافــت اســناد مزایــده از تاریــخ انتشــار آگهــی بــه مــدت ۷ روز )98/۱0/۱8( مهلــت زمانــی ارســال مــدارک حداکثــر ۱0 روز 

پــس از انتشــار آگهــی نوبــت اول )98/۱0/28(
زمان بازگشایی پاکت ها : ساعت  ۱0 روز یکشنبه مورخ 98/۱0/29

اطالعــات تمــاس دســتگاه مناقصــه گــزار جهــت دریافــت اطالعــات بیشــتر در خصــوص اســناد مناقصــه و ارائــه ضمانتنامــه هــا الــف : 
آدرس کرمــان بلــوار شــهید صدوقــی نرســیده بــه پــل راه آهــن خیابــان هــالل احمــر خزانــه داری جمعیــت هــالل احمــر اســتان کرمــان 

محل بازدید : ماهان کمربندی کرمان بم جنب باغ هزار دستان پایگاه و انبار امدادی جمعیت هالل احمر ماهان
ــام:  ــت ن ــر ثب ــاس: ۴۱93۴- 02۱ دفت ــز تم ــامانه: مرک ــت در س ــل عضوی ــام مراح ــت انج ــتاد جه ــامانه س ــاس س ــات تم  اطالع

85۱93۷68 و   88969۷3۷
جمعیت هالل احمر استان کرمان 

آگهی مزایده عمومی 
جمعیــت هــالل احمــر اســتان کرمــان در نظــر داد کاالهــای مســتعمل و مــازاد خــود را بــا جزئیــات منــدرج در اســناد مزایــده 

ــا شــماره مزایــده سیسســتمی98/۱0به فــروش برســاند.  ــا بهــره گیــری از طریــق ســامانه تــدارکات الکترونیکــی دولــت )ســتاد( ب ب
کلیــه مراحــل برگــزاری مزایــده از دریافــت اســناد مزایــده تــا ارائــه پیشــنهاد و بازگشــایی پاکــت هــا از طریــق درگاه ســامانه تــدارکات 
الکترونیکــی دولــت )ســتاد( بــه آدرس www.setadiran.ir انجــام خواهــد شــد و الزم اســت مزایــده گــران در صــورت عــدم عضویت 

قبلــی ، مراحــل ثبــت نــام در ســایت مذکــور و دریافــت گواهــی امضــای الکترونیکــی را جهــت شــرکت در مناقصــه محقــق ســازند.

شماره شناسه: ۷2۱6۴9 روابط عمومی اداره آموزش وپرورش

آگهی مزایده )اجاره(
ــا  ــگ ب ــاب پارکین ــر دارد ۱ب ــت در نظ ــتان جیرف ــرورش شهرس ــوزش و پ ــت آم مدیری

ــدارکات الکترونیکــی  ــا بهــره گیــری از ســامانه ت ــده را ب جزئیــات منــدرج در اســناد مزای
دولــت ) setadiran.ir( و بــا شــماره مزایــده ۱006 ) شــماره سیســتمی ( ۱006 بــه صــورت 

الکترونیکــی بــه اجــاره برســاند.

زمــان انتشــار درســایت تاریــخ :۱0/۱6/ 98ســاعت :۱0صبــح - مهلــت دریافــت اســناد مزایــده تاریخ: 
98/۱0/29 ســاعت :۱۴

تاریخ بازدید :  98/۱0/۱۷- آخرین مهلت ارسال پیشنهاد قیمت  تاریخ : 98/۱0/29 ساعت :۱۴
زمــان بازگشــایی تاریــخ :  98/۱0/30 ســاعت : 9صبــح   -زمــان اعــالم بــه برنــده تاریــخ :  98/۱0/30  

ســاعت ۱2
ضمنًا رعایت موارد ذیل الزامی می باشد :

۱- برگــزاری مزایــده صرفــًا از طریــق ســامانه تــدارکات الکترونیکــی دولــت مــی باشــد و کلیــه مراحــل 
فرآینــد مزایــده شــامل دریافــت اســناد مزایــده ) در صــورت وجــود هزینــه مربوطــه ( پرداخــت تضمین 
شــرکت در مزایــده ) ودیعــه ( ارســال پیشــنهاد قیمــت ، بازگشــایی پــاکات ، اعــالم برنــده ، و واریــز وجه 

مزایــده در بســتر ســامانه از ایــن طریــق امــکان پذیــر مــی باشــد.
2- پیشنهاد می گردد قبل از ارائه پیشنهاد از موضوع مزایده بازدید به عمل آورید.

3- عالقمنــدان بــه شــرکت در مزایــده مــی بایســت جهــت ثبــت نــام و دریافــت گواهــی الکترونیکــی 
)توکــن ( بــا شــماره هــای ذیــل تمــاس حاصــل نماینــد :

مرکز پشتیبانی و راهبری سامانه : ۴۱93۴ – 02۱
اطالعــات تمــاس دفاتــر ثبــت نــام ســایر اســتانها ، در ســایت ســامانه ) www.setadiran.ir( بخــش 

» ثبــت نــام / پروفایــل مزایــده گــر « موجــود اســت.
۴-هزینه نشر آگهی و کارشناسی بر عهده برنده مزایده می باشد.

5- آموزش و پرورش در رد و پذیرش پیشنهادات مختار می باشد.
6- بــه پیشــنهادات مبهــم ، مشــروط ، مخــدوش ، فاقــد ضمانــت نامــه و پیشــنهاداتی کــه خــارج از 

مهلــت قانونــی ارائــه شــود ترتیــب اثــر داده نخواهــد شــد.

۷- ارائه تضمین معتبر مطابق با اسناد مزایده الزامی می باشد.
8-شماره تماس اداره آموزش وپرورش شهرستان جیرفت واحد کارپردازی :03۴۴32۱0380
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کاغذ جنوبکاغذ جنوب

خبرخبرخبرخبرآبفا

حـوزه  در  مرتـع  بخـش  پروژه هـای  اجـرای  از  هـدف 
آبخیزشـهری فاریاب حفظ، اصاح و احیـا مراتع، افزایش 
کمـی و کیفـی پوشـش گیاهـی، حفاظـت آب و خـاک، 
تغذیـه سـفره های آب زیـر زمینی، افزایش تنوع زیسـتی، 
احیـا پوشـش گیاهـی و افزایـش زادآوری گیاهان اسـت.

معـاون فنـی اداره کل منابـع طبیعـی و آبخیـزداری جنوب 
کرمـان گفـت: اجـرای پروژه های مرتع حوزه آبخیزشـهری 
فاریـاب پویایـی اکوسیسـتم و مقابلـه بـا خطراتـی نظیـر 
آفـات، خشکسـالی، چـرای مفـرط دام و افزایـش تنـوع 

زیسـتی اعـم از فـون و فلـور را بـه همـراه دارد.
علـی قـادری عنـوان کرد: در سـال جـاری در حـوزه آبخیز 
شـهری فاریـاب پـروژه هالـی آبگیـر تـوام بـا بـذرکاری، 
حفاظـت و قـرق بـه حجـم 550 هکتـار بـا 100 درصـد 

پیشـرفت فیزیکـی بـه پایـان رسـید.
حـوزه  در  مرتـع  بخـش  پروژه هـای  گویـد:  مـی  وی 
آبخیزشـهری فاریـاب بـا اهـداف حفـظ، اصـاح و احیـا 
مراتـع، افزایـش کمـی و کیفی پوشـش گیاهـی، حفاظت 
آب و خـاک، تغذیـه سـفره های آب زیـر زمینـی، افزایش 
تنـوع زیسـتی، احیا پوشـش گیاهـی و افزایـش زادآوری 

گیاهـان اجـرا مـی شـود.
وی افـزود: اعتبارمصـوب ایـن پروژه ۷ هـزار و ۷00 میلیون 
ریـال از محـل اعتبارات صندوق توسـعه ملی سـال 1398 

است.
بـه گفته معاون فنـی اداره کل منابع طبیعـی و آبخیزداری 
جنـوب کرمان پروژه احداث آب انبار با100 درصد پیشـرفت 
فیزیکـی در حـوزه آبخیـز گاشـگرد ایـن شهرسـتان نیـز 

اجرایی شـده اسـت.
وی ذخیـره آب در فصـول پـر آب و اسـتفاده از آن در 
فصول خشـک سـال، جلوگیـری از تبخیر و هـدر رفت آب 
همچنیـن خنـک مانـدن آب در تابسـتان را از اهـداف این 

دانسـت. پروژه 
قـادری تاکیـد کـرد: پـروژه احـداث آب انبـار حـوزه آبخیز 
گاشـگرد بـا اعتبار مصـوب 300 میلیون ریـال و حجم ۷۲ 

متـر مکعـب به اتمام رسـیده اسـت.
وی در پایـان خاطـر نشـان کـرد: بـرای انجـام عملیـات 
آبخیـزداری در سـطح حوزه های آبخیز شهرسـتان فاریاب 
مشـارکت مـردم و درخواسـت های جوامع محلـی در نظر 

گرفته شـده اسـت.

حجت االسـام رضا سـعادت فر، گفت: از سـوی اداره 
کل راهـداری و حمـل و نقـل جاده ای جنـوب کرمان، 
بزرگـراه از سـمت جیرفـت بـه طـرف زادگاه سـردار 
سـلیمانی بـه نـام بزرگـراه سـپهبد شـهید سـردارحاج 

قاسـم سـلیمانی نامگذاری شـد.
بـه گـزارش خبرنـگار خبرگـزاری شبسـتان از کرمـان 
جنـوب، از سـوی اداره کل راهـداری و حمـل و نقـل 
جـاده ای جنـوب کرمـان، بزرگراه جیرفـت - بافت به 
سـمت زادگاه سـردار سـلیمانی به نام بزرگراه سـپهبد 

شـهید سـردارحاج قاسـم سـلیمانی نامگذاری شـد.
حجت االسـام »رضا سـعادت فر« در حاشیه مراسم 
نامگـذاری ایـن بزرگـراه، ضمـن تبریـک و تسـلیت 
شـهادت سـردار رشید اسـام قاسم سـلیمانی، گفت: 
بـه منظـور گرامی داشـت یاد و خاطره شـهید سـپهبد 
حـاج قاسـم سـلیمانی اداره کل راهـداری و حمـل و 
نقـل جـاده ای جنوب کرمان بزرگـراه جیرفت – بافت 
کـه بـه سـمت زادگاه ایـن سـردار عزیـز مـی رود را به 
نام بزرگراه سـپهبد شـهید قاسم سـلیمانی نامگذاری 

کرده اسـت.
 امـام جمعـه جیرفـت، افـزود: احـداث ایـن بزرگـراه 
کـه بـا همت اداره کل راه و شهرسـازی جنوب اسـتان 
کرمـان کـه در حـال انجام اسـت، نقش تاثیـر گذاری 
در کاهـش محرومیـت زیـر سـاختی در حـوزه راه و 
نقـش تاثیـر گـذاری در توسـعه منطقه جنوب اسـتان 

کرمـان دارد.
 وی، ادامـه داد: امیدواریـم بـا این نامگـذاری مبارک، 
سـرعت توسـعه و آبادانـی در جیرفـت و زادگاه ایـن 
سـردار بـزرگ در بخـش هنـزای رابـر بیشـتر شـود که 
ایـن خـود بزرگتریـن و شـیرین تریـن خدمـت بـه 
مـردم ایـن منطقـه اسـت کـه محرومیـت را از عمـق 

وجـود درک کـرده انـد.
 حجـت االسـام سـعادت فـر، ضمـن تشـکر از ایـن 
اقـدام ارزشـمند اداره کل راهـداری و حمـل و نقـل 
جـاده ای جنـوب اسـتان کرمـان، افـزود: توجـه بـه 
محرومـان و افـراد ضعیـف همیشـه در راس کارهـای 
سـردار سـلیمانی بـود کـه امیدواریـم با کمـک گرفتن 
از روح بلنـد ایـن سـردار، اداره کل راه و شهرسـازی 
جنـوب کرمـان در حوزه سـاخت، این بزرگـراه را ایمن 
سـازی و نگهـداری کننـد تـا نـام سـردار دل هـا که به 
نشـانه تبـرک بـر پیشـانی ایـن بزرگـراه نصـب شـده 
اسـت بـرای مـردم منطقـه خیـرات و بـرکات را بـه 

دنبـال داشـته باشـد.

پایان عملیات اجرایی 
پروژه های بخش مرتع 

شهرستان فاریاب

بزرگراه جیرفت - بافت به 
نام سپهبد قاسم سلیمانی 

نامگذاری شد

خبر

 5۷0 فقره انشعاب غیر مجاز آب 
در شهرستان کهنوج به مجاز تبدیل شد

هیات دولت روز سه شنبه تشییع در »روز کرمان«
را در استان کرمان تعطیل اعالم کرد

پیش بینی ۱00 هزار مهمان خارج از استان 
کرمان در مراسم تشییع سردار سلیمانی

اسکان مهمانان شهید سپهبد سلیمانی 
در اماکن متبرکه

ــعاب  ــره انش ــاه ۷۲۲ فق ــی دو م ط
ــوج  ــتان کهن ــاز در شهرس ــر مج غی
ــداد  ــن تع ــه از ای شناســایی شــد ک
ــل  ــی مراح ــس از ط ــره پ 5۷0 فق

ــد. ــل ش ــاز تبدی ــه مج ــی ب قانون
خبرنــگار آبفــا کرمــان- حامــد یوســف زاده ؛مدیــر 
ــت:  ــوج گف ــتان کهن ــاب شهرس ــور آب و فاض ام
ــق انشــعاب   ــت آب از طری ــدر رف ــه ه ــا توجــه ب ب
ــی آب شــرب  هــای غیرمجــاز، اســتفاده غیراصول
بــرای مصــارف غیــر ضــروری، طــرح جمــع آوری 

ــت. ــام اس ــال انج ــاز در ح ــعابات غیرمج انش
وی افزود:شناســایی و تبدیــل انشــعابات غیرمجاز 
ســهم بســزایی در جلوگیــری از مصــارف بــی رویــه 
و در نهایــت مدیریــت منابــع محــدود آبــی خواهــد 
داشــت چــرا کــه اگــر مــردم بــرای مصــارف 
ــع در  ــور قط ــه ط ــد ب ــت کنن ــه پرداخ ــود هزین خ
نحــوه مصــرف تجدیــد نظــر کــرده و از امــور غیــر 

ــان و  ــودرو، خیاب ــوی خ ــر شستش ــروری نظی ض
ــرد. ــد ک ــره خــودداری خواهن غی

یوســف زاده تصریــح کــرد: در همیــن راســتا طــی 
آبــان و آذر امســال ۷۲۲ فقــره انشــعاب غیــر مجاز 
ــاب،  ــوب، فاری ــار جن ــع )رودب ــوج و تواب آب در کهن
ــه از  ــد ک ــایی ش ــوت( شناس ــج و زهکل ــه گن قلع
ــل  ــی مراح ــس از ط ــره پ ــداد، 5۷0 فق ــن تع ای

قانونــی بــه مجــاز تبدیــل شــد.
ــان از  ــوج در پای ــتان کهن ــا شهرس ــور آبف ــر ام مدی
شــهروندان خواســت بــه منظــور مدیریــت صحیــح 
منابــع، جلوگیــری از هدررفــت و مصــارف بــی 
ــاهده  ــورت مش ــودجو،در ص ــط افرادس ــه توس روی
هرگونــه تخلــف در شــبکه توزیــع آب،مراتــب 
ــن  ــماره تلف ــا ش ــا ب ــوری و ی ــورت حض ــه ص را ب
1۲۲ اطــاع رســانی کننــد تــا در اســرع وقــت 
ــع آوری و برخــورد  ــه جم ــات الزم نســبت ب اقدام

ــرد. ــورت گی ــان ص ــا متخلف ب

معــاون فرهنگــی شــهرداری کرمــان 

بــا بیــان اینکــه روز 1۷ دی »روز 

کرمــان« اســت، گفــت: اکنــون ایــن 

روز بــا تشــییع پیکر شــهید ســپهبد 

قاســم ســلیمانی مصــادف و جهانــی شــده اســت.

ــوان  ــاهی عن ــد جهانش ــزارش داده؛ محم ــر گ مه

ــخ،  ــن تاری ــود در ســال جــاری در ای ــرار ب کــرد: ق

گرامیداشــت خواجــوی کرمانــی انجــام شــود کــه 

ایــن مراســم لغــو شــد.

ــخ  ــا روز رســمی تاری ــاه تنه ــزود: 1۷ دی م وی اف

شــهر کرمــان اســت و همزمــان مراســم تشــییع 

ــزار  ــلیمانی برگ ــم س ــاج قاس ــردار ح ــهید س ش

ــره  ــم گ ــاج قاس ــام ح ــا ن ــن روز ب ــود و ای می ش

ــود. ــی می ش ــورد و جهان ــی خ م

جهانشــاهی گفــت: برنامــه ریــزی ویــژه ای 

و  تشــییع  مناســب  برگــزاری  خصــوص  در 

ــان  ــی و جه ــزرگ مل ــره ب ــن چه گرامیداشــت ای

ــان انجــام  اســام در دوران معاصــر در شــهر کرم

ــت. ــده اس ش

ــترده  ــور گس ــه حض ــه ب ــا توج ــرد: ب ــان ک وی بی

مهمانــان از شــهرهای مختلــف کشــور ســعی 

داریــم بــا برنامــه ریــزی کــه صــورت گرفتــه 

خدمــات رفاهــی مناســبی بــه ایــن مهمانــان داده 

ــه  ــرمایه و مای ــلیمانی را س ــهید س ــود.وی ش ش

افتخــار اســتان کرمــان دانســت و ادامــه داد: ایــن 

شــهید بزرگــوار نــام شــهر کرمــان را جهانــی کــرد و 

مــردم شــهر کرمــان نیــز فــردا بــا حضــور در ایــن 

ــد. ــر می کنن ــش تقدی ــم از وی و خدمات مراس

معــاون شــهرداری کرمــان افــزود: همــه امکانــات 

ــا شــکوه مراســم  ــرای برگــزاری ب شــهر کرمــان ب

روز تشــییع ایــن شــهید بزرگــوار و ســرمایه جهــان 

اســام بســیج شــده اســت.

اسـتانداری  بـه درخواسـت  ایرنـا - 
کرمـان هیـات دولـت بـه مناسـبت 
برگـزاری آییـن تشـییع و تجلیـل از 
سـردار قهرمان ایران و اسـام سپهبد 
شـهید قاسـم سـلیمانی روز سه شـنبه )1۷ دیماه ( 

را در اسـتان کرمـان تعطیـل اعـام کـرد.
به گزارش روز یکشـنبه ،پایگاه اطاع رسـانی دولت، 
علـی ربیعـی سـخنگوی هیـات دولـت اعـام کـرد: 
هیات دولت جمهوری اسـامی ایـران ضمن دعوت 
از اقشـار مختلـف مـردم برای مشـارکت در مراسـم 
تشـییع و تجلیـل از سـردار قهرمـان ایـران و اسـام 
، سـپهبد شـهید، قاسـم سـلیمانی فردا دوشـنبه 16 
دیماه را در اسـتان تهران و روز سـه شـنبه 1۷ دیماه 

را در اسـتان کرمـان تعطیـل اعـام کرد.
سـردار سـپهبد حـاج قاسـم سـلیمانی بـه همـراه 
الشـعبی  حشـد  معـاون  المهنـدس  ابومهـدی 
تروریسـتی  حملـه  اثـر  در  جمعـه  روز  بامـداد 

رسـید. شـهادت  بـه  بالگردهای آمریـکا 

حضـور  بـا  گذشـته  روز  مقاومـت  شـهدای  پیکـر 
پرشـکوه مـردم عـراق در شـهرهای مختلـف برگـزار 
شـد.بامداد امروز پیکر شـهدای مقاومـت وارد اهواز 
شـد و عصر امروز هم مراسـم وداع با پیکر شـهدای 

مقاومـت در مصلـی تهـران برگـزار می شـود.
مراسـم تشییع پیکر شـهدای مقاومت فردا دوشنبه 
زادگاهـش  در  روز  همیـن  شـامگاه  و  تهـران  در 
شهرسـتان رابر و پس از آن روز سـه شـنبه در کرمان 

تشـییع و بـه خـاک سـپرده می شـود.
بامـداد جمعـه 13 دی سـردار سـرافراز اسـام حاج 
قاسـم سـلیمانی بـه همـراه ابومهدی المهنـدس از 
فرماندهان ارشـد حشـد الشـعبی عراق و جمعی از 
همراهـان، در حملـه پهپادهای آمریکایـی در اطراف 

فـرودگاه بغداد به شـهادت رسـید.
بـر اسـاس اعـام پنتاگـون، وزارت جنـگ آمریـکا، 
دسـتور این حملـه هوایـی را دونالد ترامـپ، رییس 
جمهـوری و فرمانـده کل قـوای ایـن کشـور صـادر 

بود. کـرده 

معـاون هماهنگ کننده سـپاه ثارهللا: 
پیش بینـی رد  مشـایعت کننـدگان 
پیکر شـهیدان حاج قاسـم سلیمانی 
و حسـین پورجعفـری در کرمـان تـا 

یـک میلیـون نفر برسـند.
سـرهنگ سـیاوش مسـلمی افـزود: برنامه ریـزی 
بـرای اسـتقبال از پیکـر سـپهبد شـهید حاج قاسـم 
سـلیمانی و سـردار سـرتیپ حسـین پورجعفری در 
کرمـان صـورت گرفتـه اسـت کـه اعـام می گـردد 
ولیکـن ممکـن اسـت بـه واسـطه درخواسـت های 
جملـه  از  اسـتان ها  از  برخـی  عزیـز  مـردم  مکـرر 
اصفهان برای تشـییع پیکر این شـهدای واالمقام در 
آن اسـتان ها، تغییراتی داشـته باشـد کـه در صورت 

وقـوع، سـریعًا اطـاع رسـانی خواهد شـد.
 وی اظهار داشـت: تا این لحظه قرار اسـت دوشـنبه 
شـب پیکـر مطهر ایـن دو شـهید بزرگوار از فـرودگاه 
امـام در تهـران بـه فـرودگاه کرمـان و از آن جـا بـه 

مصـای امام علـی)ع( منتقل شـوند.

مسـلمی خاطـر نشـان کـرد: برنامـه اصلـی، وداع با 
پیکر شهداسـت کـه در مصای کرمـان برگزار خواهد 
شـد و سه شـنبه سـاعت ۷:30 صبح مراسم تشییع 
باشـکوه با حضور امت شـهیدپرور اسـتان و عزیزانی 
کـه از سراسـر ایـران بـرای شـرکت در ایـن مراسـم 
خواهنـد آمـد، از میـدان آزادی بـه سـمت میـدان 

شهدا)مشـتاق( انجـام خواهد شـد.
معـاون هماهنـگ کننـده سـپاه ثـارهللا افزود:پیکـر 
مطهـر شـهدا روی ماشـین قـرار خواهـد گرفـت و با 
حرکـت آرام ماشـین ها، مـردم به صـورت پیـاده تـا 
میـدان شـهدا مراسـم را دنبـال می کننـد و از آن جـا 
می تواننـد بـا اتوبوس هایـی کـه تـدارک دیده شـده 
بـه گلـزار شـهدا منتقـل شـوند و یـا همچنـان پـای 

پیـاده حضور داشـته باشـند.
مسـلمی تاکیـد کرد: به واسـطه برقـراری طرح های 
شـخصی  ماشـین های  ورود  و  تـردد  از  ترافیکـی 
بـه محـدوده جنـگل قائـم و اطـراف گلـزار شـهدا 

می شـود.  جلوگیـری 

رئیـس اوقـاف ناحیه دو شهرسـتان 
کرمـان از اسـکان میهمانـان خـارج 
از اسـتان کرمـان در مراسـم تشـییع 
پیکـر مطهـر سـردار شـهید سـپهبد 
اماکـن آسـتان  حـاج قاسـم سـلیمانی در محـل 
امامـزاده محمـد )ع(، مرکـز فرهنگـی و مذهبـی 
عباسـعلی و مهدیـه خبـر داد و گفـت: اداره اوقـاف 
شهرسـتان کرمـان آمـاده بـرای خدمـات پذیرایـی، 

اطعـام و اسـکان هـم وطنـان اسـت.
حجـت االسـام سـید رضـا فاطمـی در گفت وگـو با 
مهـر ضمن تسـلیت شـهادت سـردار سـرفراز سـپاه 
اسـام، سپهبد حاج قاسم سلیمانی فرمانده نیروی 
قـدس سـپاه پاسـداران انقـاب اسـامی و جمعی 
از یارانشـان اظهـار کـرد: در راسـتای هماهنگی هـای 
انجـام شـده بـه منظـور برگـزاری مراسـم باشـکوه 
تشـییع پیکـر سـردار شـهید سـپهبد حـاج قاسـم 
سـلیمانی اقداماتی برای اسکان میهمانان و دوست 
داران آن سـردار شـهید کـه از سـایر نقـاط کشـور بـه 

کرمـان سـفر می کنند در اماکن متبرکـه و مراکز زیر 
نظـر اوقـاف در نظـر گرفته شـده اسـت.

امامـزاده محمـد )ع(، مرکـز  آسـتان  افـزود:  وی 
فرهنگـی و مذهبی عباسـعلی و مهدیـه اداره اوقاف 
شهرسـتان کرمـان آمـاده بـرای خدمـات پذیرایـی، 

اطعـام و اسـکان هـم وطنـان اسـت.
فاطمی گفت: سـه موکب بزرگ این اداره در مسـیر 
حرکـت کاروان تشـییع پیکـرآن شـهید واال مقام در 
خیابـان ابوحامـد، میدان مشـتاقیه و بقعـه متبرکه 
حلیمـه خاتـون جنـب گلـزار شـهدا آمـاده خدمـت 

رسـانی بـه مردم هسـتند.
دو  ناحیـه  خیریـه  امـور  و  اوقـاف  اداره  رئیـس 
شهرسـتان کرمـان بـا اشـاره بـه اقدامات اوقـاف در 
پاسداشـت و تجلیل از مقام شـامخ شـهید سـپهبد 
سـلیمانی تصریح کرد: ویژه برنامه های بزرگداشـت 
این سـردار سـرافراز انقاب اسـامی با حضور اقشار 
مختلـف در امامـزادگان و بقـاع متبرکـه شهرسـتان 

کرمـان هر شـب برگـزار می شـود.

ســـیار  مراکـــز  نوجـــوان  عضـــو   30
ــتان  ــون اسـ ــهری کانـ ــتایی و شـ روسـ
کرمـــان در اردوی علمـــی فرهنگـــی 

شـــرکت کردنـــد.
بـــه گـــزارش روابط عمومـــی اداره کل 
ـــی  ـــان، اردوی علم ـــتان کرم ـــون اس کان
عضـــو   30 برون شـــهری  فرهنگـــی 
نوجـــوان پســـر مراکـــز فرهنگی هنـــری 
ســـیار شـــهری و روســـتایی کانـــون 
ـــان  ـــودکان و نوجوان ـــری ک ـــرورش فک پ
ـــور  ـــدف عدالت مح ـــان باه ـــتان کرم اس
بـــودن فعالیت هـــای فرهنگـــی کانـــون 
بـــرای اعضـــای مناطـــق محـــروم و 
کم برخـــوردار و افزایـــش فعالیت هـــای 
ویـــژه نوجوانـــان پســـر بـــا تاکیـــد بـــر 
کار گروهـــی و ترویـــج مهارت هـــای 

زندگـــی 1۲ دی 98 برگـــزار شـــد.
بنابـــر ایـــن خبـــر، ایـــن اردو بـــه 
فرهنگی هنـــری  مراکـــز  میزبانـــی 
کانـــون جیرفـــت و عنبرآبـــاد و بـــا 
جیرفـــت  فرمانـــداری  همـــکاری 
توابـــع  از  دوســـاری  شـــهرداری  و 
شهرســـتان عنبرآبـــاد و بـــا حضـــور 
مدیـــرکل،  روحـــی  محســـن 
معـــاون  خداتـــرس  نجمه خاتـــون 
طیـــاری  مـــژگان  و  فرهنگـــی 
ـــره  ـــرد و زه ـــی عملک ـــناس ارزیاب کارش

ده یـــادگاری کارشـــناس فرهنگـــی و 
ــت و  ــیار و جیرفـ ــز سـ ــان مراکـ مربیـ
عنبرآبـــاد کانـــون پـــرورش فکـــری 
کـــودکان و نوجوانـــان اســـتان کرمـــان 

تشـــکیل شـــد.
ــز  ــه، مراکـ ــت کـ ــی اسـ ــن درحالـ ایـ
ــان،  ــیرچ، منوجـ ــتایی سـ ــیار روسـ سـ
و  رســـتم آباد  و  رودبـــار  کهنـــوج، 
مرکـــز ســـیار شـــهری کرمـــان شـــش 
ـــری  ـــرورش فک ـــون پ ـــیار کان ـــز س مرک
کـــودکان و نوجوانـــان اســـتان کرمـــان 
ـــو  ـــج عض ـــا پن ـــدام ب ـــه هرک ـــتند ک هس
ــر در ایـــن اردو شـــرکت  ــوان پسـ نوجـ
فرهنگی هنـــری  مرکـــز  از  ابتـــدا  و 
کانـــون جیرفـــت بازدیـــد کردنـــد و بـــا 
اســـتفاده از آســـمان نمای دیجیتـــال 
ایـــن مرکـــز بـــا علـــم ستاره شناســـی 

آشـــنا شـــدند.
مرکـــز  از  ادامـــه  در  همچنیـــن 
عنبرآبـــاد  کانـــون  فرهنگی هنـــری 
ـــوش  ـــال خ ـــد و کارگاه »ح ـــدن کردن دی
ســـاخت  بـــا  همـــراه  را   » زندگـــی 
ــد. ــه گذراندنـ ــای اولیـ ــه کمک هـ جعبـ
ــاری از توابـــع  ــار دوسـ ــد از آبشـ بازدیـ
شهرســـتان عنبرآبـــاد و بـــازی محلـــی 
بـــا قصه گویـــی  و گروهـــی همـــراه 
و  ســـیرچی  جعفـــری  محمدجـــواد 

و  کتـــاب  اهـــدای  و  ســـفال گری 
هدیـــه پایان بخـــش ایـــن اردوی یـــک 

ــود. ــهری بـ ــرون  شـ روزه بـ
ـــی  ـــن روح ـــاس، محس ـــن اس ـــر همی ب
مدیـــر کل کانـــون کرمـــان در ایـــن 
ســـفر بـــا محمـــود رئیســـی فرمانـــدار 
ــرد و  ــدن کـ ــاد دیـ ــتان عنبرآبـ شهرسـ
ــا  ــت: بـ ــان داشـ ــه بیـ ــن جلسـ در ایـ
ــماری  ــتعدادهای بیشـ ــه اسـ ــه بـ توجـ
اســـتان  جنوبـــی  مناطـــق  در  کـــه 
ــاد داریـــم  ــه عنبرآبـ ــان و از جملـ کرمـ
ـــری  ـــرورش فک ـــون پ ـــه کان ـــا ک و از آنج
ـــای  ـــواره فض ـــان هم ـــودکان و نوجوان ک
قابـــل اعتمـــادی بـــرای خانواده هـــا و 
بچه هـــا بـــوده اســـت، امیدواریـــم بـــا 
ــداری  ــگی فرمانـ ــای همیشـ حمایت هـ
از کانـــون شـــاهد آینـــده ای درخشـــان 

ایـــن شهرســـتان  بچه هـــای  بـــرای 
و باقیـــات  صالحـــات بـــرای همـــه 

ــیم. باشـ
ـــاره  ـــن اش ـــه، ضم ـــز در ادام ـــی نی رئیس
مدیریـــت  جهـــادی  رویکـــرد  بـــه 
فکـــری  پـــرورش  کانـــون  فعلـــی 
توجـــه  و  نوجوانـــان  و  کـــودکان 
خـــاص ایشـــان بـــه جنـــوب اســـتان، 
و  کانـــون  عدالت محـــوری  نـــگاه  از 
تمـــام  در  امکانـــات  یکسان ســـازی 

ســـطح اســـتان تقدیـــر کـــرد.
روی  ســـرمایه گذاری  همچنیـــن،  وی 
بچه هـــا و کمـــک بـــه کانـــون پـــرورش 
ــه  ــان را کـ ــودکان و نوجوانـ ــری کـ فکـ
در زمینـــه  مســـائل فرهنگـــی و آینـــده 
ـــرم  ـــت را محت ـــراول اس ـــش ق ـــور پی کش

دانســـت و قـــول مســـاعدت داد.

هفــت  قدرشــناس  مــردم   - ایرنــا 
شهرســتان جنوبــی کرمــان بــرای حضــور 
ــردار  ــر س ــر مطه ــییع پیک ــن تش در آیی
مقاومــت و ســرباز والیــت حــاج قاســم 

ــد. ــی کردن ــام آمادگ ــلیمانی اع س
ــی  ــان و اهال ــوب اســتان کرم ــردم جن م
دیــار خــط شــکنان دوران دفــاع مقــدس 
ــرای  ــی ب ــال زدن ــوقی مث ــور و ش ــا ش ب
حضــور در آییــن اســتقبال و تشــییع 
پیکــر مطهــر ســرباز والیــت و ســردار 

پرافتخــار اســام آمــاده شــده اند. 
دســتگاه های  تمهیــدات  بــر  عــاوه 
بــه  متعــددی  کاروان هــای  اجرایــی، 
صــورت خــود جــوش بــرای انتقــال 
مــردم بــه مرکــز اســتان کرمــان در حــال 

راه انــدازی اســت.
ــرکل راهــداری و حمــل و  ــه مدی ــه گفت ب

نقــل جــاده ای جنــوب کرمــان، ایــن اداره 
کل 15دســتگاه اتوبــوس را بــرای انتقــال 
مــردم هفــت شهرســتان جنوبــی اســتان 
بــه مراســم تشــییع پیکــر مطهــر ســردار 
ــرده  ــم ک شــهید ســپهبد ســلیمانی فراه

اســت.
مســعود جمیلــی کرمانــی افــزود: بــا 
باشــکوه تر  بــه هرچــه  هــدف کمــک 
برگــزار شــدن مراســم تشــییع پیکــر 
ــلیمانی  ــم س ــاج قاس ــهید ح ــپهبد ش س
15 دســتگاه از نــاوگان حمــل و نقــل 
ــل  ــرای حم ــان ب ــوب کرم ــوس جن اتوب
ــدان ســردار  ــه من ــردم و عاق ــل  م و نق

ــت. ــده اس ــن ش ــا تامی دله
وی بــا بیــان اینکــه ایــن تعــداد اتوبــوس 
وظیفــه  جنوبــی  شهرســتان های  در 
انتقــال مــردم را بــر عهــده خواهنــد 

ــه  ــه ب ــا توج ــت: ب ــار داش ــت، اظه داش
ظرفیتــی کــه در اختیــار ایــن اداره کل 
و شــرکت های حمــل و نقــل مســافر 
تعــداد  ایــن  بــوده  کرمــان  جنــوب 

اتوبــوس فراهــم شــده اســت.
وی بــا بیــان اینکــه چنانکــه بتوانیــم 
در محورهــای  ســاعت ســرویس دهی 
ــداد  ــم تع ــا کنی ــهری را جابه ج ــن ش بی
داد.  افزایــش خواهیــم  را  اتوبوس هــا 
نقــل  و  حمــل  و  راهــداری  مدیــرکل 
جــاده ای جنــوب کرمــان بــا بیــان اینکــه 
شهرســتان های  از  عزیمــت  مــکان 
ــت  ــاعت حرک ــان و س ــه کرم ــی ب جنوب
متعاقبــا اعــام خواهــد شــد، افــزود: در 
هــر شهرســتان توســط ادارات راهــداری 
ــخص  ــرکتهای مش ــل و ش ــل و نق و حم
ــام  ــت اع ــاعت حرک ــکان و س ــده، م ش

ــد. ــد ش خواه
ــان  ــد کرم ــر فرزن ــح ســه شــنبه پیک صب
از ســاعت هفــت و 30 دقیقــه از میــدان 
آزادی بــه ســمت میــدان شــهدا بــه 
ــه  ــودرو ب ــا خ ــد ب ــاده و بع ــورت پی ص
ســمت گلــزار شــهدا تشــییع مــی شــود.

مراســم  و  تــاوت  همچنیــن کرســی 
ســوگواری ســردار ســپهبد شــهید حــاج 
ثــارهللا  در حســینه  ســلیمانی  قاســم 
ــان  ــیع ایش ــم تش ــا روز مراس ــان ت کرم
صبح هــا از ســاعت 9 و 30 دقیقــه تــا 

اذان ظهــر و عصرهــا از ســاعت 15 و 30 
ــزار  ــا برگ ــرب و عش ــا اذان مغ ــه ت دقیق

می شــود.
ــا و  ــینه ه ــراها، حس ــر مهمانس ــاوه ب ع
ــرای  ــان ب ــردم کرم ــیاری از م ــا بس تکای
میزبانــی از مهمانــان ایــن مراســم اعــام 

ــد. آمادگــی کــرده ان
ــه 13 دی ســردار ســرافراز  ــداد جمع بام
اســام حــاج قاســم ســلیمانی بــه همراه 
فرماندهــان  از  المهنــدس  ابومهــدی 
ارشــد حشــد الشــعبی عــراق و جمعــی 
پهپادهــای  حملــه  در  همراهــان،  از 
ــداد  ــرودگاه بغ ــراف ف ــی در اط آمریکای

ــید. ــهادت رس ــه ش ب
وزارت  پنتاگــون،  اعــام  اســاس  بــر 
جنــگ آمریــکا، دســتور ایــن حملــه 
رییــس  ترامــپ،  دونالــد  را  هوایــی 
جمهــوری و فرمانــده کل قــوای ایــن 

کشــور صــادر کــرده بــود.
ــر  ــتی رهب ــدام تروریس ــن اق ــی ای در پ
معظــم انقــاب اســامی ســه روز در 
ایــران عــزای عمومــی اعــام کردنــد. 
همچنیــن ســفیر ســوییس در تهــران 
بــه عنــوان حافــظ منافــع آمریــکا در 
امــور  وزارت  بــه  اســامی  جمهــوری 
اعتــراض  مراتــب  و  احضــار  خارجــه 
ــکا  ــدام آمری ــن اق ــه ای ــران ب ــدید ای ش

بــه وی اعــام شــد. 

اردوی علمی فرهنگی مراکز 

سیار کانون کرمان برگزار شد

مردم جنوب کرمان به مراسم تشییع 

پیکر مطهر سردار مقاومت می آیند
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ــن پیــش  ــن بی ــه در ای ــی ک ــون یکــی از بحــث های  اکن
ــی  ــور کل ــه ط ــا ب ــه آی ــن موضــوع اســت ک ــد ای ــی آی م
ــن بخــش مــی شــود  ــات هــای ای ــه حــال قن فکــری ب
ــه بازســازی  ــدی ب ــی، امی ــب قنات ــا در صــورت تخری و ی
ــی  آن اســت و در صــورت عــدم بازســازی چــه جایگزین
بــرای خــا نبــود ایــن قنــات از ســوی مســووالن پیــش 
ــری  ــکل کمت ــا مش ــاورزان ب ــا کش ــود ت ــی ش ــی م بین
روبــرو باشــند. یکــی از کشــاورزان ایــن منطقــه بــه 
کاغــذ وطــن در مــورد قنــات هــای حســین آبــاد گفــت: 
ــا  ــه ت ــتیم ک ــتایمان داش ــات در روس ــته قن ــا ۲ رش »م
ســال 90 آب داشــتند از آن موقــع زمیــن هــای اطــراف 
ــت  ــوز مالکی ــه هن ــه البت ــد ک ــذار کردن ــا را واگ ــات ه قن
آن هــا هــم مشــخص نیســت و باتکلیــف هســتند 
ــات  ــن قن ــن بی ــون در ای ــی دارند.اکن ــکل حقوق و مش
ــد در نتیجــه کشــاورزی حســین  ــود کردن هــای مــا را ناب
ــش از  ــن بخ ــی ای ــر اهال ــد، اکث ــود ش ــم  ناب ــاد ه آب
ــته  ــن ۲ رش ــد. ای ــی کردن ــاش م ــرار مع ــاورزی ام کش
قنــات تقریبــا  بــه صــورت کامــل تخریــب شــده انــد  و 
ــم.  ــا چــاه بزنی ــه م ــن آب هــم نگذاشــتند ک ــرای تامی ب
ــی  ــک اصل ــک و 4 مال ــرده مال ــتا 51 خ ــن روس در ای
ــرای  ــی  ب ــن زراع ــار زمی ــدود ۲00 هکت ــود دارد و ح وج
ــه  ــود  ک ــرار ب ــت. ق ــده اس ــک ش ــوع خش ــن موض همی
ــد و مشــکل را بررســی  ــک بازدی ــد از نزدی اســتاندار بیای
ــم  ــدار ه ــد و فرمان ــه در ســفر اخیرشــان نیامدن ــد ک کنن
کــه قــول بازدیــد داده بــود، هنــوز نیامــده اســت.«

 

بهسازی قنات های اسفندقه در دستور کار است
ــورد  ــفندقه در م ــداری اس ــت بخش ــهدادنژاد سرپرس ش
ــه کاغــذ وطــن گفــت: از قدیــم  قنــات هــای اســفندقه ب
وجــود  قنــات  رشــته   50 اســفندقه  بخــش  در  ایــام 
داشــت  کــه از ایــن 50 رشــته 40 تــا از آنهــا دایــر اســت 
ــژاد، در  ــهداد ن ــه ش ــه گفت ــت. ب ــر اس ــا بای ــا آنه و 10 ت
ســال 96 ، طبــق گزارشــی کــه جهــاد کشــاورزی بــه مــا 
داده اســت  ، 40 میلیــون تومــان از محــل اعتبــارات 

ملــی و 45 میلیــون تومــان هــم از محــل اعتبــارات 
دهیــاری هــا در امــر بهســازی قنــوات اعتبــار تخصیــص 
ــا در  ــات ه ــن قن ــااز ای ــا 3 ت ــا ی داده شــده اســت. ۲ ت
ــات  ــا قن ــا 4 ت ــت و 3 ی ــده اس ــازی ش ــال 9۷  بهس س
هــم در ســال 98 بهسازیشــان انجــام یــا در حــال انجــام 

اســت و بــه طــور کلــی روش کار ایــن طــور اســت کــه بــا 
ــه اولویــت و نیــاز منطقــه بهســازی انجــام مــی  توجــه ب
ــون  ــی ۲5 میلی ــارات مل ــم از اعتب ــال 9۷ ه ــود در س ش
تومــان و در ســال 98، 40 میلیــون تومــان بــه ایــن 
امــر اختصــاص داده شــده اســت و کار بهســازی قنــوات 
ــژاد   متوقــف نیســت و در حــال انجــام اســت. شــهداد ن
تاکیــد کــرد: هــر قناتــی بــه یــک شــکل بهســازی خاصــی 
احتیــاج دارد و باهــم متفــاوت هســتند  و کــم کــم همــه 
قنــات هــای ایــن بخــش  بهســازی و احیــاء مــی 
ــد هــم وارد مــدار شــدند  ــات جدی ــدا  ۲ قن شــوند. جدی
ــات  ــدا وارد بخشــداری شــده ام، االن قن ــن جدی ــه م ک
ــازاد  ــی م ــده و حت ــام ش ــش انج ــاد کاراهای ــت آب دول
ــژاد بیــان کــرد: در  ــر مصــرف هــم آب دارد.  شــهداد ن ب
ــوع  ــاه ممن ــر چ ــفندقه، حف ــت اس ــاری در دش ــال ج س
شــده اســت و مجــوز آن صــادر نمــی شــود.یک کار 
تحقیقاتــی دولــت و وزارت نیــرو در حــال انجــام اســت  
کــه میــزان مصــرف واقعــی آب هــر منطقــه را بــه دســت 
بیاریــم و بــر اســاس آن دولــت  بــرای  تامیــن آب 
اقــدام کنــد، بخــش اســفندقه در ایــن طــرح بــه عنــوان 
ــی  ــج بررس ــد نتای ــت و بای ــده اس ــاب ش ــوت انتخ پایل
شــود و نیــاز مناطــق را بــر آن اســاس مرتفــع کننــد. بــه 
ــن  ــع تناســبی بی ــژاد در بســیاری از مواق نظــر شــهداد ن
ــی  ــدارد، یعن ــر کشــت وجــود ن آب موجــود و ســطح زی
ــی  ــت نم ــن کش ــه، زمی ــود منطق ــاس آب موج ــر اس ب
ــای  ــات ه ــئله قن ــد: مس ــادآور ش ــژاد ی ــهداد ن شود.ش
حســین آبــاد در حــال بررســی اســت.مهندس آذر بیــگ 
ــوص  ــز در خص ــت نی ــتان جیرف ــور آب شهرس ــر ام مدی
حســین  روســتای  کشــاورزی  آب  تامیــن  مشــکل 
ــرای برطــرف  ــر چــاه ب ــه کاغــذ وطــن گفــت: حف ــاد ب آب
ــی  ــع طبیع ــوز مناب ــه مج ــتا ب ــن روس ــکل ای ــدن مش ش
ــوز را  ــی مج ــع طبیع ــه مناب ــی ک ــاج دارد در صورت احتی
صــادر کنــد، اداره آب بــا حفــر چــاه مشــکلی نــدارد. بــه 
ــدن   ــک ش ــال از خش ــش از 5 س ــه بی ــی ک ــات های قن
آنهــا نگذشــته باشــد، مجــوز حفــر داده مــی شــود.

طرح پایلوت پرومســلوب المنفعه نمودن 
چاه های غیرمجاز دشــت اسفندقه

پیــش از ایــن بــه گــزارش روابــط عمومــی شــرکت 
آب منطقــه ای کرمــان، نیــز جلســاتی در مــورد چــاه 

ــای  ــاه ه ــودن چ ــه نم ــلوب المنفع ــرح پرومس ــا و ط ه
ــر  ــت، ب ــده اس ــزار ش ــفندقه  برگ ــت اس ــاز دش غیرمج
اســاس ایــن گــزارش مدیــر امــور منابــع آب شهرســتان 

ــورخ  ــع آب م ــت در جلســه شــورای حفاظــت مناب جیرف
ــزار  ــتان برگ ــداری شهرس ــل فرمان ــه در مح 30/6/98 ک
گردیــد ضمــن تشــریح وضعیــت منابــع آبــی شهرســتان 

خواســتار همــکاری بیشــتر دهیــاری هــای واقــع در 
ــش  ــت افزای ــازی جه ــگ س ــر فرهن ــی ب ــتاها مبن روس
بهــره وری از منابــع آبــی و جلوگیــری از حفــر چــاه هــای 

ــی  ــر بازرس ــه دفت ــات ب ــزارش تخلف ــه گ ــاز و ارائ غیرمج
مدیریــت منابــع آب شــد.مهندس آذربیــگ در ادامــه بــه 
مشــکات پیــش رو در خصــوص اجــرای طــرح پایلــوت 

المنفعــه  پرومســلوب  بــر  مبنــی  اســنفدقه  دشــت 
و  یــک  فــرم  مشــمول  غیرفعــال  چاههــای  نمــودن 
ــرو  ــر در گ ــن ام ــق ای ــت: تحق ــرد و گف ــاره ک ــج اش پن
ــی  ــای نظام ــی و نیروه ــتگاه قضای ــع دس ــکاری قاط هم
و انتظامــی شهرســتان خصوصــا در برخــورد بــا چــاه 
هــای جدیدالحفــر در دشــت مذکــور مــی باشــد.آذربیگ 
خواســتار اجــرای هــر چــه ســریعتر طــرح پایلــوت 
ــت  ــن معیش ــرح جایگزی ــر ط ــی ب ــفندقه مبن ــت اس دش
ــه  ــی و ب ــال و الیروب ــج فع ــرم پن ــای ف ــکان چــاه ه مال
ــه  ــا توج ــد و ب ــت گردی ــن دش ــای ای ــات ه ــازی قن س
بــه تخلفــات صــورت گرفتــه در روســتای اســنفدقه 
دســتور تهیــه گــزارش و ارســال بــه شــورای تأمیــن 
گــزارش  در  ایــن  از  کرد.پیــش  صــادر  را  شهرســتان 
ــه  ــده اســت، بســیاری معتقدندک ــن آم ــذ وط ــی کاغ قبل
ــای  ــود چاه ه ــخگو وج ــد پاس ــود نمی توان ــن موج قوانی
ــات  ــت اقدام ــه دول ــت ک ــد و الزم اس ــاز باش ــر مج غی
لحــاظ  مســاله  ایــن  بــرای  را  ای  ســخت گیرانه 
کنــد. به گفتــه جــواد میبــدی مدیــرکل ســابق دفتــر 
آبفــا وزارت  بهره بــرداری و حفاظــت آب و  نظام هــای 
ــر  ــزون ب ــه اف ــه بیان اینک ــن وزارتخان ــنهاد ای ــرو پیش نی
ــر  ــن ام ــرای ای ــز ب ــدی نی ــم نق ــس، جرای ــازات حب مج
ــی  ــب م ــورت تصوی ــه در ص ــت ک ــده اس ــی ش پیش بین
توانــد ابــزار بازدارنــده ای در ارتبــاط  بــا حفــر چــاه 
ــران آب  ــرایط بح ــار کرد:ش ــد، اظه ــر مجازباش ــی غی ه
در کشــور قــوه قضاییــه را نســبت بــه مســائل ایــن 
بخــش حســاس کــرده اســت و بــه پرونده هــای مرتبــط 
موسســه  مدیــر  می  دهــد.  انجــام  را  الزم  رســیدگی 
ایــن  پیامدهــای  دربــاره  دانــش  راهبــرد  پژوهشــی 
اتفــاق می گویــد: اولیــن پیامــد آن پاییــن رفتــن ســطح 
ــدن  ــک ش ــب خش ــه موج ــت ک ــی اس ــای زیرزمین آب ه
قنات هــا، چشــمه ها و ســپس چاه هــای غیرعمیــق و 
ــیاری  ــون در بس ــر اکن ــن ام ــه ای ــود ک ــق می ش نیمه عمی
ــرب،  ــه ع ــت.به گفت ــاده اس ــاق افت ــور اتف ــق کش از مناط
و  غلیــظ  آب،  ســطح  رفتــن  پاییــن  پیامــد  دومیــن 
بی کیفیت تــر  و  شــورتر  نتیجــه  در  و  شــدن  ســنگین 
ــوب  ــون جن ــی همچ ــون در مناطق ــت. اکن ــدن آن اس ش
ــوالت  ــره وری محص ــدید به ــش ش ــاهد کاه ــان ش کرم
منطقــه بــه دلیــل بی کیفیــت آب و خــاک هســتیم.

به گفته جواد میبدی مدیرکل سابق دفتر 
نظام های بهره برداری و حفاظت آب و 
آبفا وزارت نیرو پیشنهاد این وزارتخانه 

بیان اینکه افزون بر مجازات حبس، جرایم 
نقدی نیز برای این امر پیش بینی شده 

است که در صورت تصویب می تواند ابزار 
بازدارنده ای در ارتباط  با حفر چاه هی غیر 
مجازباشد، اظهار کرد:شرایط بحران آب در 
کشور قوه قضاییه را نسبت به مسائل این 

بخش حساس کرده است و به پرونده های 
مرتبط رسیدگی الزم را انجام می  دهد. مدیر 

موسسه پژوهشی راهبرد دانش درباره 
پیامدهای این اتفاق می گوید: اولین پیامد 

آن پایین رفتن سطح آب های زیرزمینی 
است که موجب خشک شدن قنات ها، 
چشمه ها و سپس چاه های غیرعمیق و 

نیمه عمیق می شود که این امر اکنون در 
بسیاری از مناطق کشور اتفاق افتاده است.

به گفته مدیر امور منابع آب شهرستان جیرفت برای حفر چاه در روستای حسین آباد اسفندقه، مجوز منابع طبیعی نیاز است 
و در صورت داشتن این مجوز، اداره آب هیچ مشکلی با حفر چاه ندارد  

رفع مشکل آب روستای حسین آباد، نیازمند مجوز منابع طبیعی 

روسـتای حسـین آباد بخش اسـفندقه در شهرسـتان جیرفت مدتی اسـت 
کـه بـرای تامین آب کشـاورزی خود با مشـکل مواجهه اسـت، بـا توجه به 
گزارشـی کـه پیـش از ایـن کاغذ وطـن در مورد ایـن قنات ها و مشـکالت 
تامیـن آب کشـاورزی ایـن منطقـه کار کرده اسـت، همچنان این مشـکل 

پا برجا اسـت.

شـهدادنژاد سرپرست بخشـداری اسفندقه 
در مـورد قنـات هـای اسـفندقه بـه کاغذ 
بخـش  در  ایـام  قدیـم  از  گفـت:  وطـن 
اسـفندقه 50 رشـته قنـات وجود داشـت  
کـه از ایـن 50 رشـته ۴0 تـا از آنهـا دایـر 
اسـت و ۱0 تـا آنهـا بایـر اسـت. بـه گفتـه 
شـهداد نـژاد، در سـال 96 ، طبق گزارشـی 
کـه جهـاد کشـاورزی به مـا داده اسـت  ، 
اعتبـارات  محـل  از  تومـان  میلیـون   ۴0
ملـی و ۴5 میلیـون تومـان هـم از محل 
اعتبـارات دهیـاری هـا در امـر بهسـازی 
قنوات اعتبار تخصیص داده شـده اسـت. 

نجمه سعیدی
دبیر تحریریه/کاغذ  وطن
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هفته یازدهم پویش سراسری
#هرهفته- الف- ب- ایران )وزارت نیرو(

تعطیلی موزه های استان کرمان 
در روز تشییع پیکر سپهبد سلیمانی

»این بار قطار آبادانی در ایستگاه کرمان«
»نهضت احداث نیروگاههای تجدیدپذیر در سراسـر 

ایران«
دکتـر رضـا اردکانیـان در سـفر یـک روزه نهـم دیماه 
بـه اسـتان کرمان در هفتـه یازدهم پویش هرهفته- 
الـف- ب- ایران، نیروگاههـای 58.۲ مگاواتی کهربا 

و کیهـان رفسـنجان و نیـروگاه خورشـیدی نـور 10 
مگاواتـی ماهـان را افتتـاح کرد.

الزم بـه ذکـر اسـت مهنـدس علـی رشـیدی رئیس 
شـورای انسـجام بخشـی و هماهنگی صنعت آب و 
برق اسـتان کرمان در معیت مقـام عالی وزارت نیرو 

در این مراسـم حضور داشـت.

مدیـرکل میـراث فرهنگـی، گردشـگری و صنایـع دسـتی 
اسـتان کرمـان از تعطیلی کلیه موزه هـا و اماکن تاریخی و 
گردشـگری تحت پوشـش ایـن اداره کل در روز سه شـنبه 
1۷دی مـاه جـاری مصـادف بـا مراسـم تشـییع و تدفین 

پیکر شـهید حاج قاسـم سـلیمانی خبـر داد.
فریـدون فعالی با عرض تسـلیت به مناسـبت شـهادت 
سـردار رشـید اسـام حاج قاسـم سـلیمانی اظهـار کرد: 
در روز تشـییع و تدفین پیکر سـردار سـرافراز حاج قاسم 
سـلیمانی کلیـه اماکـن مـوزه ای، تاریخی و گردشـگری 
اسـتان  فرهنگـی  میـراث  کل  اداره  پوشـش  تحـت 
کرمـان تعطیـل هسـتند.به گـزارش ایسـنا وی بابیـان 

اینکـه اسـتان کرمان دارای بیـش از ۲0 موزه مشـارکتی 
و  عاقه منـدان  کـرد:  تاکیـد  اسـت،  غیرمشـارکتی  و 
گردشـگران می تواننـد از روز چهارشـنبه هفتـه جـاری از 
اماکـن تاریخـی و مـوزه  ای اسـتان کرمان بازدیـد کنند.

مدیـرکل میـراث فرهنگی، گردشـگری و صنایع دسـتی 
اسـتان کرمـان بـا اشـاره بـه احتمـال سـفر مهمانانی از 
کشـورهای مختلـف دنیـا بـه کرمـان بـرای حضـور در 
مراسـم تشـییع و خاکسـپاری پیکرسردار سـپهبد حاج 
قاسـم سـلیمانی خاطرنشـان کـرد: تمهیـدات الزم برای 
اسـکان مهمانـان ایـن مراسـم اتخـاذ شـده و تـا ایـن 

لحظـه مشـکلی گزارش نشـده اسـت.

رنا
 ای

س:
عک

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

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

آگهـی موضـوع مـاده 3 قانـون و مـاده 13 آئیـن نامـه قانـون تعییـن تکلیـف 
وضعیـت ثبتـی و اراضـی و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی

 برابـر رای شـماره 13986031901۲0011۷1 هیـات دوم موضـوع قانـون تعییـن 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی مستقر در واحد 
ثبتـی حـوزه ثبت ملک سـیرجان تصرفـات مالکانـه بامعارض متقاضـی آقای 
سـید  رمضـان حسـینی زحمت کـش فرزند سـید عبدهللا بشـماره شناسـنامه 
4صادره از سـیرجان در ششـدانگ یک قطعه باغ مشـتمل بر اسـتخر و اتاق به 
مسـاحت 53۷0۲/۲۲ متـر مربع پـاک 19۲4 اصلی واقـع در بخش 3۷ کرمان 
بـه آدرس سـیرجان  زیدآبـاد حسـین آبـاد اب باریکویـه خریـداری از مالکیـن 
مزرعـه حسـین آباد اب باریکویه )آقایان حسـینی زحمت کـش( محرز گردیده 
اسـت. لـذا به منظـور اطاع عموم مراتب در دو نوبت به فاصلـه 15 روز آگهی می 
شـود در صورتی که اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیت متقاضی اعتراضی 
داشـته باشـند می تواننـد از تاریخ انتشـار اولین آگهی به مـدت دو ماه اعتراض 
خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پس از اخذ رسـید، ظرف مدت یک مـاه از تاریخ 
تسـلیم اعتـراض، دادخواسـت خـود را به مراجـع قضایی تقدیـم نمایند. بدیهی 
اسـت در صـورت انقضـای مـدت مذکـور و عـدم وصـول اعتراض طبـق مقررات 

سـند مالکیت صـادر خواهد شـد./م الف 560
تاریخ انتشار نوبت اول : 98/10/01-  تاریخ انتشار  نوبت دوم : 98/10/16

محمد آرمان پور - رئیس ثبت اسناد و امالک 

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

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

آگهـی موضـوع مـاده 3 قانـون و مـاده 13 آئیـن نامـه قانـون تعییـن تکلیـف 
وضعیـت ثبتـی و اراضـی و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی

 برابـر رای شـماره 13986031901۲0018۲3 هیـات دوم موضـوع قانـون تعییـن 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی مستقر در واحد 
ثبتـی حـوزه ثبت ملک سـیرجان تصرفـات مالکانـه بامعارض متقاضـی آقای 
حمیدرضـا محیـا پورلری فرزند علی جان بشـماره شناسـنامه 3863صـادره از 
سـیرجان در ششـدانگ یـک باب خانه به مسـاحت ۲48/39 متـر مربع پاک 
۲019اصلـی واقـع در بخـش 36کرمان به آدرس سـیرجان دهیادگار خیابان گلها 
خریـداری از مالـک رسـمی ورثـه خانم امنه نظری مکـی آبادی  محـرز گردیده 
اسـت. لـذا به منظـور اطاع عموم مراتب در دو نوبت به فاصلـه 15 روز آگهی می 
شـود در صورتی که اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیت متقاضی اعتراضی 
داشـته باشـند می تواننـد از تاریخ انتشـار اولین آگهی به مـدت دو ماه اعتراض 
خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پس از اخذ رسـید، ظرف مدت یک مـاه از تاریخ 
تسـلیم اعتـراض، دادخواسـت خـود را به مراجـع قضایی تقدیـم نمایند. بدیهی 
اسـت در صـورت انقضـای مـدت مذکـور و عـدم وصـول اعتراض طبـق مقررات 

سـند مالکیت صـادر خواهد شـد./م الف 59۷
تاریخ انتشار نوبت اول : 98/10/01

 تاریخ انتشار  نوبت دوم : 98/10/16
محمد آرمان پور - رئیس ثبت اسناد و امالک 

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

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

آگهـی موضـوع مـاده 3 قانـون و مـاده 13 آئیـن نامـه قانـون تعییـن تکلیـف 
وضعیـت ثبتـی و اراضـی و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی

 برابـر رای شـماره 13986031901۲00۲096 هیـات دوم موضـوع قانـون تعییـن 
تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی مسـتقر در 
واحـد ثبتـی حـوزه ثبت ملک سـیرجان تصرفـات مالکانه بامعـارض متقاضی 
آقـای رضـا اسـفندیارپور فرزند علی بشـماره شناسـنامه 306019۲901 صـادره از 
سـیرجان در ششـدانگ یـک بـاب خانه به مسـاحت ۲06/55 متـر مربع پاک 
3015 اصلـی واقـع در بخـش 36کرمـان بـه آدرس سـیرجان مکی آبـاد انتهای 
خیابـان تجـارت خریـداری از مالـک رسـمی آقـای علـی مظفری مکـی آبادی 
محـرز گردیـده اسـت. لـذا به منظور اطـاع عموم مراتـب در دو نوبـت به فاصله 
15 روز آگهی می شـود در صورتی که اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیت 
متقاضـی اعتراضـی داشـته باشـند مـی تواننـد از تاریخ انتشـار اولیـن آگهی به 
مـدت دو مـاه اعتـراض خـود را بـه این اداره تسـلیم و پس از اخذ رسـید، ظرف 
مـدت یـک ماه از تاریخ تسـلیم اعتراض، دادخواسـت خـود را به مراجع قضایی 
تقدیـم نماینـد. بدیهـی اسـت در صـورت انقضـای مـدت مذکـور و عـدم وصول 

اعتـراض طبـق مقررات سـند مالکیت صـادر خواهد شـد./م الـف 564
تاریخ انتشار نوبت اول : 98/10/01

 تاریخ انتشار  نوبت دوم : 98/10/16
محمد آرمان پور - رئیس ثبت اسناد و امالک 

آگهی  
احتـر امـا در خصـوص دادخواسـت تقدیمـی  خواهان 
معصومـه آباریـان بـه خواسـته حصـر وراثـت توضیـح 
ملـی  بـه ش  غامرضـا  فرزنـد  بهـادر  نـاز  فلـک  شـادروان  داده 
48۲98۷54۷1در تاریـخ 30-6-98 در اثـر بیمـاری عفونـی فوت 
نمـوده و ورثـه  حیـن فـوت  وی عبـار تنـد از 1- نجمـه  بهـادر 
فرزنـد فلـک نـاز بـه ش م 48۲98۲1051دختـر متوفـی ۲-زیـور 
بهـادر فرزنـد  فلـک نازبـه  ش م  30316۷9۲10 دختـر متوفـی 
3- آذربهـادر فرزنـد فلـک نـاز بـه ش م  ---- دختـر متوفـی 
 48۲0003445 ملـی  ش  نـاز  فلـک  فرزنـد  بهـادر  4-مهدیـه 
بـه ش ملـی  نـاز  فلـک  فرزنـد  بهـادر  دحتـر متوفـی5- سـمیه 
فلـک  فرزنـد  بهـادر  6-فرشـته  متوفـی  48۲9960۷60دختـر 

رضـا  غـام   -۷ متوفـی  48۲98۲08۷1دختـر  ملـی  ش  نازبـه 
بهـادر فرزنـد فلـک نـاز بـه ش م  48۲98۲0489 پسـر متوفـی 
 30309۷3654 ملـی  ش  بـه  نـاز  فلـک  فرزنـد  بهـادر  8-دارا 
م  ش  بـه  نـاز   فلـک  فرزنـد  بهـادر  9-محمدرضـا  پسـرمتوفی 
48۲9980۷53پسـر متوفـی10- مهـدی بهـادر فرزنـد فلـک نـاز 
بـه ش ملـی 48۲998۷065 پسـر متوفـی 11- معصومـه اباریـان  
فرزنـد شـیر علـی بـه ش ملـی 48۲9881۷۲0همسـر متوفی  لذا 
مراتـب یـک نوبـت در روزنامـه هـای کثیر اال انتشـار محلـی ا گهی 

اعتراضـی داردیـا میشـود تاچنانچـه کسـی 
وصیـت نامـه از متوفـی نـزد اشـخاصی باشـد یـک مـاه از نشـر آگهی به 

دادگاه تقدیـم دارد واال گواهـی صـادر خواهـد شـد.
شورای حل اختالف رودبار جنوب -حسین کوهستانی -م الف۷8۴

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

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

آگهـی موضـوع مـاده 3 قانـون و مـاده 13 آئیـن نامـه قانـون تعییـن تکلیـف 
وضعیـت ثبتـی و اراضـی و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی

 برابـر رای شـماره 13986031901۲00۲14۲ هیـات دوم موضـوع قانـون تعییـن 
تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی مسـتقر در 
واحـد ثبتـی حـوزه ثبت ملک سـیرجان تصرفـات مالکانه بامعـارض متقاضی 
آقـای ناصـر پارسـافر فرزنـد احمد بشـماره شناسـنامه 316صـادره از سـیرجان 
در ششـدانگ یـک قطعـه زمیـن محصـور مشـتمل بر سـاختمان به مسـاحت 
3۷۷/69 متـر مربـع پـاک 3 فرعـی از 116 اصلـی واقـع در بخـش 36کرمـان 
بـه آدرس سـیرجان بلـوار امـام زاده احمـد نرسـیده بـه پـل هوایی سـمت چپ 
خریـداری از مالـک رسـمی عالیـه خانـم رضـوی  محـرز گردیده اسـت. لـذا به 
منظـور اطـاع عمـوم مراتـب در دو نوبـت بـه فاصلـه 15 روز آگهی می شـود در 
صورتی که اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیت متقاضی اعتراضی داشـته 
باشـند مـی توانند از تاریخ انتشـار اولین آگهـی به مدت دو ماه اعتـراض خود را 
بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخذ رسـید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسـلیم 
اعتـراض، دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضایی تقدیـم نمایند. بدیهی اسـت 
در صـورت انقضـای مـدت مذکـور و عـدم وصـول اعتـراض طبـق مقررات سـند 

مالکیـت صـادر خواهد شـد./م الـف 598
 تاریخ انتشار نوبت اول : 98/10/01- تاریخ انتشار  نوبت دوم : 98/10/16

محمد آرمان پور - رئیس ثبت اسناد و امالک 

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

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

آگهـی موضـوع مـاده 3 قانـون و مـاده 13 آئیـن نامـه قانـون تعییـن تکلیـف 
وضعیـت ثبتـی و اراضـی و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی

 برابـر رای شـماره 13986031901۲001896 هیـات اول موضـوع قانـون تعییـن 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی مستقر در واحد 
ثبتـی حـوزه ثبت ملک سـیرجان تصرفـات مالکانـه بامعارض متقاضـی آقای 
محسـن مظفری مکی آبادی فرزند غامعلی بشـماره شناسـنامه 651 صادره از 
سـیرجان در ششـدانگ یـک بـاب خانه به مسـاحت 13۲/۲۲ متـر مربع پاک 
۲905 اصلـی واقـع  در بخـش 36کرمان به آدرس سـیرجان مکـی اتباد خیابان 
غدیر کوچه تجارت کوچه سـوم سـمت راسـت خریداری از مالک رسـمی آقای 
علـی مظفـری مکـی آبـادی محـرز گردیده اسـت. لـذا به منظـور اطـاع عموم 
مراتـب در دو نوبـت بـه فاصلـه 15 روز آگهـی می شـود در صورتی که اشـخاص 
نسـبت بـه صـدور سـند مالکیت متقاضـی اعتراضی داشـته باشـند مـی توانند 
از تاریـخ انتشـار اولیـن آگهـی بـه مـدت دو مـاه اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره 
تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید، ظـرف مدت یـک مـاه از تاریخ تسـلیم اعتراض، 
دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضایـی تقدیم نماینـد. بدیهی اسـت در صورت 
انقضـای مـدت مذکور و عـدم وصول اعتراض طبق مقررات سـند مالکیت صادر 

خواهـد شـد./م الف 599
تاریخ انتشار نوبت اول : 98/10/01- تاریخ انتشار  نوبت دوم : 98/10/16

محمد آرمان پور - رئیس ثبت اسناد و امالک 

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

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

آگهـی موضـوع مـاده3 قانـون و مـاده 13آئیـن نامـه قانـون تعییـن تکلیـف 
برابـررای  رسـمی  فاقدسـند  سـاختمانهای  و  واراضـی  ثبتـی  وضعیـت 
شـماره13986031901۲00۲138-هیات دوم موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف 
وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی مسـتقردرواحد 
ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک سـیرجان تصرفـات مالکانـه بامعـارض متقاضـی 
آقـای غامرضـا نعمتـی ده سـراجی فرزند رضا بشـماره شناسـنامه 11 صادره 
از سـیرجان در ششـدانگ یـک قطعـه بـاغ بـه مسـاحت 13355/6۷ متـر 
مربـع پـاک 1630 اصلـی واقـع در بخـش 36 کرمـان بـه ادرس سـیرجان 
امیـن ابـاد دهیـادگار خریـداری از مالک رسـمی آقای حبیب الـه عربی مکی 
ابـادی محرزگردیـده اسـت.لذا بـه منظـور اطاع عمـوم مراتـب دردو نوبت به 
فاصلـه 15روزآگهـی می شـود در صورتی که اشـخاص نسـبت به صدور سـند 
مالکیـت متقاضـی اعتراضی داشـته باشـند می تواننـد از تاریخ انتشـاراولین 
آگهـی بـه مـدت دومـاه اعتـراض خـود را به ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخذ 
رسـید، ظـرف مـدت یـک مـاه از تاریخ تسـلیم اعتراض،دادخواسـت خـود را 
بـه مراجـع قضایـی تقدیـم نماینـد . بدیهـی اسـت در صـورت انقضـای مدت 
مذکوروعـدم وصـول اعتـراض طبـق مقررا ت سـند مالکیت صادر خواهدشـد 

./م الـف:564
تاریخ انتشار نوبت اول:1398/10/16 – تاریخ انتشارنوبت دوم :1398/11/1

محمدآرمان پور - رئیس ثبت اسناد امالک

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

  هیــات موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان هــای فاقــد 
ســند رســمی-اگهی موضــوع مــاده 3 قانــون و مــاده 13 آئیــن نامــه قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت 
ــر رای شــماره 139860319008001۷68  ــد ســند رســمی براب ــای فاق ــی و اراضــی و ســاختمان ه ثبت
هیــات دوم موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان هــای فاقــد ســند 
رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک زرنــد تصرفــات مالکانــه بامعــارض متقاضــی 
آقــای ســیدمحمدجواد تهامــی پــور زرندی فرزنــد ســیداکبر بشــماره شناســنامه 3080153650 صادره 
از زرنــد در یــک بــاب خانــه بــه مســاحت 353/۲۲ مترمربــع پــاک 6 فرعــی از 6600 اصلــی واقــع 

در زرنــد بلــوار فــردوس کوچــه 40 خریــداری از مالــک رســمی آقــای غامحســین خنجــری محــرز 
گردیــده اســت. لــذا بــه منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه 15روز آگهــی مــی شــود 
در صورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند مــی 
تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه مــدت دو ماه اعتــراض خــود را به ایــن اداره تســلیم و پس از 
اخــذ رســید ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض، دادخواســت خــود را به مراجــع قضایی 
تقدیــم نماینــد. بدیهــی اســت در صــورت انقضــای مــدت مذکور و عــدم وصــول اعتراض طبــق مقررات 

ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد. م/ الــف 195
تاریخ انتشار نوبت اول: دوشنبه 98/10/16-تاریخ انتشار نوبت دوم: دوشنبه 98/10/30

حسین توحیدی نیا- رییس ثبت اسناد و اماک شهرستان زرند

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

ــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد  ــات موضــوع قان   هی
ســند رســمی-آگهی موضــوع مــاده3 قانــون و مــاده 13آئیــن نامــه قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت 
ثبتــی واراضــی و ســاختمان فاقدســند رســمی برابــررای شــماره13986031900۲003311هیات  موضــوع 
قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقد ســند رســمی مســتقردرواحد ثبتی 
ــد  ــه بامعــارض متقاضــی خانــم فاطمــه صالحــی فرزن حــوزه ثبــت ملــک کهنــوج  تصرفــات مالکان
محمــد بشــماره شناســنامه 410صــادره ازکهنــوج دریــک بــاب خانــه وبــاغ بــه مســاحت14834مترمربع 
ــع در  ــک واق ــه ی ــی قطع ــاک 61- اصل ــده از پ ــزی ش ــروز و مج ــی مف ــی از61- اصل پاک۲95فرع

شهرســتان کهنــوج ده پیــش روســتای تــوکل آبــاد  خریــداری ازمالــک رســمی خانــم فاطمــه صالحــی 
محرزگردیــده اســت.لذا بــه منظوراطــاع عمــوم مراتــب دردو نوبــت بــه فاصلــه 15روزآگهــی می شــود در 
صورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه صدورســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند مــی تواننــد 
از تاریــخ انتشــاراولین آگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ 
رســید، ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض ،دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضایــی 
تقدیــم نماینــد .بدیهــی اســت در صــورت انقضــای مــدت مذکوروعــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررا ت  
ســند مالکیــت صادرخواهدشــد ./م الــف:۲۲9۷- تاریــخ انتشــار نوبــت اول :98/10/16- تاریــخ انتشــار 

ــت دوم :98/11/1 نوب
 اصغر ناروئی- رئیس ثبت اسناد امالک کهنوج 

آگهی حصر وراثت- منوجان  
  اقـای سـید جـواد ظهیـری فرزنـد سـید اسـمعیل  دارای شناسـنامه 
9809983891۲00510مـورخ  شـماره  دادخواسـت  بشـرح   ---
1398/10/14 توضیـح داده شـادروان عالم محمودی نودژ فرزند بختیار 
بشناسـنامه15968در تاریخ1396/11/0۲در شـهرمنوجان فوت شده و وراثت منحصر 

حیـن الفـوت وی عبارتنـد/ عبارتسـت از
م  1345/6/9ش  ت  ت  اسـمعیل  سـید  فرزنـد  ظهیـری  جـواد  1-سـید 

۲801 ش  6098849839ش 
م  1351/۷/1ش  ت  ت  اسـمعیل  سـید  نودزفرزنـد  مسـعودظهیری  ۲-سـید 

ش1۲8۲5 ش   34۲01۲8۲66
3-سـید محمـود ظهیـری نـودز فرزنـد سـید اسـمعیل ت ت 1359/4/18ش م 

ش1۲1 ش   34۲18۲0848
4-پرویـز ظهیری نودژفرزند سـید اسـمعیل ت ت 134۲/۲/۲ش م 6089889091 

ش ش9
5-زینـب ظهیـری فرزنـد سـید اسـمعیل ت ت 1350/1/۲ش م 60898915۷6 

ش ش 4
م  1334/10/۲ش  ت  ت  اسـمعیل  سـید  فرزنـد  نـودز  ظهیـری  6-مریـم 

ش1499 6089836834ش 
۷-سـید صدیقـه ظهیـری نـودز فرزنـد سـید اسـمعیل ت ت 135۷/6/1ش م 

ش15969 ش   34۲0159511
8-سـید حسـین ظهیـری نـودز فرزنـد سـید اسـمعیل ت ت 1336/11/۷ش م 

608983684۲ ش ش150)همگـی فرزنـدان متوفـی (
م  فتـح هللا  ت ت 1306/10/8ش  فرزنـد  نـودز  ظهیـری  اسـماعیل   9-سـید 
60898368۲6 ش ش1498)همسـر متوفـی (لـذا مراتـب یـک نوبـت در روزنامه 
هـای کثیـر االنتشـار محلی آگهی می شـود چنانچه کسـی اعتـراض دارد یا وصیت 
نامـه ای از متوفـی نـزد اشـخاصی باشـد ظـرف مـدت یـک مـاه از نشـر آگهـی به 
شـورای حـل اختـاف تقدیـم دارد و اال گواهـی صادر خواهد شـد و وصیـت نامه ای 
جـز رسـمی و سـری کـه بعـد از ایـن موعـد ابـراز شـود از درجه اعتبار سـاقط اسـت. 
دفتر شورای حل اختالف شماره دوم  شهرستان منوجان . م الف :۴5

  برابـر آرا صـادره هیـات حـل اختـاف موضـوع 
قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمان 
هـای فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتـی شهرسـتان 
زرنـد تصرفـات مالکانه و بامعـارض متقاضیان محـرز گردیده 
تقاضـا  مـورد  امـاک  و  متقاضیـان  مشـخصات  اسـت.لذا 
بشـرح زیـر بـه منظـور اطـاع عمـوم در دو نوبت بـه فاصله 15 
روزآگهـی مـی شـود در صورتیکـه اشـخاص نسـبت بـه صدور 
سـند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشـته باشـند می توانند از 
تاریـخ انتشـار اولین آگهـی بمدت دو ماه اعتراض دادخواسـت 

خـود را بـه مرجـع قضائـی تقدیـم نمایند.
اماک واقع در بخش 13 کرمان شهرستان زرند

پـاک 16 فرعـی از ۲3۷4 اصلـی آقـای محمدرسـول میرزائی 
فرزنـد مهـدی بشـماره شناسـنامه 8۲03 صـادره از زرنـد در 
سـه دانـگ مشـاع از ششـدانگ یـک بـاب خانـه به مسـاحت 
458/90 مترمربـع واقـع در زرند خیابان شـهید ایزدی کوچه 4 

خریـداری از مالـک رسـمی آقـای حسـین واحد 
پـاک 16 فرعـی از ۲3۷4 اصلی خانـم مریم جمالیزاده بهاآبادی 
فرزنـد محمد بشـماره شناسـنامه 30801468۲4 صـادره از زرند 
در سـه دانـگ مشـاع از ششـدانگ یـک بـاب خانه به مسـاحت 
458/90مترمربـع واقـع در زرنـد خیابـان شـهید ایـزدی کوچه 4 

خریـداری از مالـک رسـمی آقای حسـین واحد.
از 6085 اصلـی خانـم فاطمـه حسـنخانی   پـاک 1 فرعـی 

نادعلـی فرزنـد  حصنـی 
بـه شـماره شناسـنامه 1۲39 صـادره از زرند در یک بـاب مغازه 
بـه مسـاحت 13/۲۲مترمربـع واقـع در زرنـد خیابـان ولیعصر 

خریـداری از مالـک رسـمی آقـاب قنبررضازاده  

پـاک 4 فرعـی از 6615 اصلـی آقـای ماشـاءهللا عبـاس زاده 
فتـح آبـادی فرزند علی بشـماره شناسـنامه 10 صـادره از زرند در 
یـک بـاب خانـه بـه مسـاحت 1۷5/۷۷ مترمربـع واقـع در زرند 
خیابـان فـردوس خریـداری از مالـک رسـمی آقـای سـیدعلی 

زرندی تهامـی 
 پـاک 994 فرعـی از ۷561 اصلـی آقـای محمدرضـا فاضلـی 
فرزنـد ابراهیـم بشـماره شناسـنامه 3۷3۷ صـادره از زرنـد در 
یـک بـاب خانه بـه مسـاحت ۲0۷/30 مترمربـع واقـع در زرند 
خیابـان ۲0 متـری فدائـی خریـداری از مالـک رسـمی خانـم 

هایـده محرابـی زاده هنرمنـد.
 پـاک ۲508 فرعـی مفـروز و مجـزی شـده از پـاک ۲ فرعـی 
از ۷566 اصلـی آقـای علـی عـرب زاده چاکینـی فرزنـد محمـد 
بشـماره شناسـنامه 5586 صـادره از زرنـد در سـه دانگ مشـاع 
از ششـدانگ یـک بـاب خانه بـه مسـاحت 3۲5 مترمربـع واقع 
در زرنـد بلـوار دفـاع مقـدس خریـداری از مالـک رسـمی ورثـه 

ابراهیمی فضـل هللا 
 پـاک ۲508 فرعـی مفـروز و مجـزی شـده از پـاک ۲ فرعی 
از ۷566 اصلـی خانـم بتول عرب زاده چاکینـی فرزند نظرعلی 
سـه  در  زرنـد  از  صـادره   308001033۷ شناسـنامه  بشـماره 
دانـگ مشـاع از ششـدانگ یـک بـاب خانه به مسـاحت 3۲5 
مترمربـع واقـع در زرند بلـوار دفاع مقدس خریـداری از مالک 

رسـمی ورثـه فضـل هللا ابراهیمـی-  م الـف 196
 تاریخ انتشار نوبت اول: 1398/10/16

 تاریخ انتشار نوبت دوم: 1398/10/30
 حسین توحیدی نیا_ رییس اداره ثبت اسناد و امالک 
شهرستان زرند

حصر وراثت 
  احترامــا در خصــوص دادخواســت تقدیمــی خواهــان ســکینه خانــه بــاز بــه خواســته 
حصروراثــت توضیــح داده شــادروان خدیجــه دوســت فرزنــد مرحــوم مــراد بــه شــماره  
ــوق  ــن ف ــوده ووارث حی ــوت نم ــردوئیه  ف ــخ  1394/08/۲4در ابس ــی5369356۲89در تاری مل

عبارتنــد از :
ــاز  ــه ب ــد ابراهیــم 3-خدامــراد خان ــاز فرزن ــه ب ــاز فرزندابراهیــم ۲- مهــدی خان ــه ب 1-علــی خان

فرزنــد ابراهیم)فرزنــدان پســر متوفــی (4- ســکینه خانــه بــاز فرزنــد ابراهیم5-زینــب خانــه بــاز 
فرزنــد ابراهیــم6 -انیــس خانــه بــاز فرزنــد ابراهیــم ۷-دختــر بــس خانــه بــاز فرزنــد ابراهیــم 
8- زهــره خانــه بــاز فرزنــد ابراهیم)فرزنــدان دختــر متوفــی (لــذا مراتــب یــک نوبــت در روزنامــه 
کثیــر االنتشــار محلــی آگهــی میشــود چنانچــه کســی اعتــراض دارد یــا وصیت نامــه ازمتوفــی نزد 
اشــخاص باشــد یــک مــاه از نشــر آگهــی بــه دادگاه تقدیــم دارد واال گواهــی صــادر خواهــد شــد .
 رئیس شوراحل اختالف شماره دو –بهروز عربی  –م الف :۷83

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده ۱3 آیین نامه قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی



روزنامه اجتماعی، فرهنگی، سیاسی، اقتصادی استان کرمان
صاحب امتیاز: موسسه مطبوعاتی پیام آوران

مدیر مسئول:روح هللا خدیشی
زیر نظر شورای نویسندگان

نشانی کرمان: خیابان شهید بهشتی، کوچه شماره 10، نبش شرقی ۲
نشانی جیرفت: خیابان مسجد جامع کوچه بن بست نرسیده بیمه مرکزی ایران

اولین ساختمان، سمت چپ طبقه اول

جیرفت: 09131488684     43۲13684-85- 034
تلفنخانه کرمان: 034-3۲48۷4۷۷

ایمیل تحریریه: 
kaghazevatan@gmail.com

ایمیل سازمان آگهی ها: 
kaghazevatan.adv@gmail.com 

مدیر اجرایی: حمید باقری 
مدیر داخلی: سمیه خدیشی
دبیر تحریریه: نجمه سعیدی

گرافیک: فاطمه خواجویی
صفحه آرایی: ندا صفاریان  

روابط عمومی: شکوفه نبی زاده
عکس: یاسر خدیشی

جامعه:  راضیه زنگی آبادی
توزیع: اصغر صانعی

نظرات نویسندگان دیدگاه شخصی آنان بوده و لزوما دیدگاه روزنامه نیست . 

655 پیاپــی  شــماره  ســوم     ســال       1398 دی   16 دو شــنبه   

پیش چاپ و چاپ: مهدوی)03432134838(

سامانه ی پیامکی: 10003432117834  نمابر: 021-89776547

کتاب خاما 
یوسف علیخانی

خامـا تک گویـی درونـی خلیـل عبدویی اسـت، از آن زمان که کودکی 10 سـاله اسـت و 
دل بـه عشـق دختـری چندیـن سـال از خود بزرگتر بسـته تا 5۲ سـالگی  او که جنگ، 
تبعید و اسـارت را پشت سـر گذاشـته، سال هاسـت سـاکن روسـتایی اسـت که گویی 

بایـد برایـش معنای تـازه ای از وطـن را رقم بزند.

از صفحــه کهنوجــی هــا/ نامه یــک دانــش اموز کاس ســوم نــودژی بــه برادر ســربازش 
در جزیره ابوموســی پس از شــهادت ســپهبدحاج قاســم سلیمانی

آوای محلی           

یک حس پر از َوهم و غزل گوی تو بودن
در مهلکه ی   واقعه    رهجوی تو بودن
طوفانِی   موها  و پریشانِی     حالت
در اوجِ  تالُطم  به  تکاپوی  تو بودن

ابروی َخم آلود و پر از حس  نه گفتن
من هم به هوای خم ابروی  تو بودن
پس میزنی و فاصله از کم شده کمتر

رویای من این شیوه ی جادوی توبودن
روباه ترین مکری و چشمان تو از گرگ
سخت است به این قاعده آهوی توبودن
من حس مالمت زدگی دارم ازین عشق
یک آیه ی ُمنَزل شده با روی تو بودن

شاعر :  مهدی جاللی

  در اینستاگرام چه خبر

فیلم عصبانی نیستم
-انقدر فکر جورکردن زندگیم، 

فکر خود زندگی نیستم...

در سال گذشته در چنین روزی 
کاغذ وطن به 

نرخ بیکاری در کرمان 
پرداخته  بود.

سال گشتدیالوگ

عکس نوشت

معرفی

گاهی برای ابرهای رفته دلتنگم
هرچند می دانم

یک گوشهء این شهر، یا آن شهر
دارند می بارند

ـ ابر است و باریدن ـ
هرچند می دانم

این آسمان ـ هرجا که می بینی ـ
                         همین رنگ است

اما کویر من
گاهی برای ابرهای رفته دلتنگ است.

سیدعلی میرافضلی

عکس: 
آیدا عباسی

صنایع دستی

پته دوزی

جاذبه

روستای میمند

پتـه )یـا پتـه دوزی( نوعـی از رودوزی هـای کرمـان اسـت. 
پارچـه زمینـه پته پارچه ای ضخیم و پشـمی اسـت که عریض 
نامیـده می شـود. هنرمنـدان پتـه دوز کـه اکثـرًا نیـز از زنان و 
دختـران خانـه دار هسـتند بـا کمـک سـوزن نقوشـی ذهنی را 
کـه ملهـم از پندارهـا و بینش های شـخصی شـان اسـت، به 
وسـیلٔه بخیه هـای نخـی رنگیـن بـر زمینـه ی  پارچـٔه پشـمی 

ضخیمـی )عریـض( می نشـانند.

  روسـتای صخره ای میمند یكی از جاذبه های زیبای گردشـگری در 
این شهرسـتان به شـمار مـی رود. میمند در فاصلـه 36كیلومتری   
شـرق شـهربابك قـرار دارد و به مسـافران نوروزی توصیه می شـود 
از ایـن اثـر تاریخـی دیـدن نمایند. روسـتای "دسـت كنـده" میمند 
400خانه دسـت كنده از دل كوه اسـت. این روسـتا اقامتگاه   دارای 

زمسـتانی مردم كوچ نشـین میمند است.

معرفی 

معرفی  شهید یوسف الهی؛ یار پیشین و ابدی 
حاج قاسم سلیمانی 

سپهبد شهید سلیمانی وصیت کرده است در کنار شهید یوسف الهی به خاک سپرده شود. 
شهید یوسف الهی کیست؟

تســـنیم گـــزارش داده؛، شـــهید »محّمدحســـین 
واحـــد  در  اســـت کـــه  عارفـــی  یوســـف الهی« 
ــب  ــارهللا، مراتـ ــکر 41 ثـ ــات لشـ ــات عملیـ اطاعـ
کمـــال الـــی هللا را طـــی کـــرد و کمتـــر رزمنـــده ای 
اســـت کـــه روزگاری چنـــد بـــا محمدحســـین 
ـــوی  ـــلوک معن ـــره ای از س ـــا خاط ـــد ام ـــته باش زیس

ــد. ــته باشـ ــات او نداشـ و کرامـ
مصـــداق  یوســـف الهی،  محمدحســـین  شـــهید 
ســـالکان و عارفانـــی اســـت کـــه بـــه فرمـــوده 
حضـــرت روح هللا)ره(، یـــک شـــبه ره صـــد ســـاله 
ــاالن  ــران و کهنسـ ــام پیـ ــم تمـ ــد و چشـ را پیمودنـ
ـــای  ـــره ای از دری ـــرت زده قط ـــان را حس ـــق عرف طری

بی انتهـــای خـــود کردنـــد.
ــاره  ــلیمانی دربـ ــم سـ ــاج قاسـ ــهید حـ ــردار شـ سـ
ــی  ــف الهـ ــین یوسـ ــهید حسـ ــهادت شـ ــوه شـ نحـ
ـــات  ـــاق عملی ـــا در ات ـــه آنه ـــی ک ـــت هنگام ـــه اس گفت
بودنـــد دشـــمن در عملیـــات والفجـــر هشـــت 
دســـت بـــه حملـــه شـــیمیایی می زنـــد، او یـــاران 
ـــه شـــهادت  ـــرد و خـــود ب خـــود را از ســـنگر خـــارج ک

رســـید.
ـــه  ـــت ک ـــهید گف ـــن ش ـــف ای ـــه و در توصی او در ادام
ـــار او  ـــرگ در کن ـــس از م ـــرا در پ ـــا م ـــت دارم ت دوس

ـــپارید. ـــاک بس ـــه خ ب
ــف الهی  ــین یوسـ ــهید محمدحسـ ــه شـ ــا اینکـ امـ
کـــه بـــود کـــه ســـردار شـــهید حـــاج قاســـم 
ـــس  ـــرا در پ ـــا م ـــت دارم ت ـــت »دوس ـــلیمانی گف س

ــپارید.« ــاک بسـ ــه خـ ــار او بـ ــرگ در کنـ از مـ
هـــم رزمانـــش می گوینـــد: حســـین از عرفـــای 
را  شـــب  نمـــاز  تریـــن  زیبـــا  و  بـــود  جبهـــه 
می خوانـــد، ولـــی کســـی او را نمـــی دیـــد، رفیـــق 
ـــه  ـــه ب ـــی ک ـــا الهام های ـــکات را ب ـــود و مش ـــدا ب خ
ــن  ــه یقیـ ــه مرحلـ ــرد، بـ ــل می کـ ــد، حـ او می شـ
رســـیده بـــود و پرده هـــای حجـــاب را کنـــار زده 

بـــود.
ســـردار شـــهید ســـپهبد ســـلیمانی در خاطراتـــش 
بـــا ایـــن شـــهید بزرگـــوار می گویـــد: یـــک روز بـــا 
حســـین بـــه ســـمت آبـــادان می رفتیـــم. عملیـــات 
ــای  ــا از کارهـ ــتیم. چندتـ ــش داشـ ــی درپیـ بزرگـ
قبلـــی بـــا موفقیـــت الزم انجـــام نشـــده بـــود واز 
ـــود. ـــده ب ـــو ش ـــم لغ ـــان ه ـــن عملیاتم ـــی آخری طرف

ـــم:  ـــین گفت ـــه حس ـــودم، ب ـــت ب ـــی ناراح ـــن خیل م
ـــدام  ـــچ ک ـــا هی ـــم ام ـــام دادی ـــات انج ـــا عملی چندت
ـــی  ـــن یک ـــود. ای ـــز نب ـــد موفقیت آمی ـــه بای ـــور ک آنط

ـــرای  ـــت: ب ـــد. گف ـــه نمی ده ـــه نتیج ـــل بقی ـــم مث ه
ـــی ســـخته  ـــات خیل ـــن عملی ـــم: چـــون ای چـــی؟  گفت
و بعیـــد می دانـــم موفـــق بشـــویم. گفـــت: اتفاقـــا 
مـــا در ایـــن کار موفـــق و پیـــروز هســـتیم. گفتـــم: 
حســـین دیوانـــه شـــده ای. در عملیات هایـــی کـــه 
بـــه آن آســـانی بـــود و هیـــچ مشـــکلی نداشـــتیم 
ـــن  ـــت در ای ـــم آنوق ـــش ببری ـــتیم کاری از پی نتوانس
یکـــی کـــه کا وضـــع فـــرق می کنـــه واز همـــه 

ســـخت تر اســـت. موفـــق می شـــویم!
ــه کام  ــان تکـ ــا همـ ــرد و بـ ــده ای کـ ــین خنـ حسـ
ـــین  ـــر غامحس ـــین پس ـــت: حس ـــگی اش گف همیش
ــات  ــن عملیـ ــا در ایـ ــه مـ ــم کـ ــو می گویـ ــه تـ بـ

ــم. پیروزیـ
را  حرفـــی  بی حســـاب  او  کـــه  می دانســـتم 
کـــه  چیـــزی  طریقـــی  از  حتمـــا  نمی زنـــد. 

دارد. اطمینـــان  و  ایمـــان  می گویـــد 
ــت:  ــی؟ گفـ ــا می گویـ ــه از کجـ ــی چـ ــم: یعنـ گفتـ
باالخـــره خبـــر دارم. گفتـــم: خـــب از کجـــا خبـــر 
داری؟ گفـــت: بـــه مـــا گفتنـــد کـــه مـــا پیروزیـــم.

ـــو گفـــت؟ جـــواب داد: حضـــرت  ـــه ت پرســـیدم: کـــی ب
ـــاره ســـوال کـــردم در خـــواب گفـــت  زینـــب)س(. دوب
ـــه کار  ـــو چ ـــواب داد: ت ـــده ج ـــا خن ـــداری؟ ب ـــا در بی ی
ـــما  ـــه ش ـــت ک ـــه گف ـــی ب ـــی ب ـــدان ب ـــط ب داری. فق
درایـــن عملیـــات پیروزخواهیـــد شـــد و مـــن بـــه 
همیـــن دلیـــل می گویـــم کـــه قطعـــا موفـــق 

می شـــویم.
هـــر چـــه از او خواســـتم بیشـــتر توضیـــح بدهـــد. 

ـــا  ـــه اکتف ـــد جمل ـــن چن ـــه همی ـــت و ب ـــزی نگف چی
کـــرد. نیـــاز هـــم نبـــود توضیـــح بیشـــتری بدهـــد. 

اطمینـــان او برایـــم کافـــی بـــود.
ـــه  ـــی ک ـــه حرف ـــه ب ـــم همیش ـــه گفت ـــور ک ـــان ط هم
مـــی زد. ایمـــان داشـــتم. وقتـــی کـــه عملیـــات بـــا 
ـــرف آن  ـــاد ح ـــید. ی ـــام رس ـــه انج ـــام ب ـــت تم موفقی
ـــه  ـــی ک ـــان و قاطعیت ـــه ایم ـــادم و ب ـــین افت روز حس
ـــه او  ـــان ب ـــن اطمین ـــز از ای ـــود. و هرگ ـــش ب در کام

ـــدم. ـــیمان نش پش

گزارش
کرمان نو

ســردار شــهید حــاج قاســم ســلیمانی دربــاره 
یوســف  حســین  شــهید  شــهادت  نحــوه 
ــا در  ــه آنه ــی ک ــت هنگام ــه اس ــی گفت اله
ــات  ــمن در عملی ــد دش ــات بودن ــاق عملی ات
ــه شــیمیایی  ــه حمل والفجــر هشــت دســت ب
ــارج  ــنگر خ ــود را از س ــاران خ ــد، او ی می زن

ــید. ــهادت رس ــه ش ــود ب ــرد و خ ک
او در ادامــه و در توصیــف ایــن شــهید گفــت 
کــه دوســت دارم تــا مــرا در پــس از مــرگ در 

کنــار او بــه خــاک بســپارید.
امــا اینکــه شــهید محمدحســین یوســف الهی 
ــم  ــاج قاس ــهید ح ــردار ش ــه س ــود ک ــه ب ک
ســلیمانی گفــت »دوســت دارم تــا مــرا 
بــه خــاک  او  کنــار  در  از مــرگ  پــس  در 

بســپارید.«

         در توییتر چه می گویند؟
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