
به گفته رییس آموزش و پرورش رودبار جنوب، حدود 50 مدرسه در این شهرستان سرویس بهداشتی ندارند

در یازدهمین هفته پویش »هر هفته الف- ب- ایران«

با حضور وزیر نیرو 2 نیروگاه مقیاس 
کوچک  رفسنجان افتتاح شد

مردم شهرهای مختلف در محکومیت جنایت 

آمریکا علیه سردار اسالم راهپیمایی کردند

مدارس رودبار جنوب 
چشم انتظار بودجه

راه حاج قاسم سلیمانی ادامه دارد
نماینده ولی فقیه در استان کرمان: خط و راه حاج قاسم سلیمانی ادامه دارد و پرچم مقاومت 

به دست سلیمانی ها برافراشته می شود

شهردار کرمان:

مکانی در کرمان را به نام 

»حاج قاسم سلیمانی«نام گذاری می کنیم
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معاونت فرهنگی و رسانه ای اداره کل ارشاد :

همایش ناظم االطباء در زمان 
دیگری برگزار می شود
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ما را در تلگرام دنبال کنید

تومــان  500 قیمــت              1398 دی   14 شــنبه         653 پیاپــی  شــماره  ســوم           ســال 

3
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سردار صلح

محسن جالل پور
یادداشت مهمان

ــلیمانی  ــم س ــاج قاس ــل ح ــه دو دلی ب
را شایســته دوســت داشــتن زیــاد و 
ــر  ــه خاط ــی ب ــتم: یک ــم می دانس تکری
کارهــای بزرگــی کــه در چهــار دهــه 
گذشــته انجــام داد و دیگــری بــه خاطــر 

ــداد. ــام ن ــز انج ــه هرگ ــی ک کارهای
وصــف کارهــای کــرده او دشــوار نیســت 
از مســائل  فهمــی  انــدک  و هرکــس 
شــک  بــدون  باشــد،  داشــته  ایــران 
می دانــد کــه حــاج قاســم ســلیمانی 
ــه  ــود ک ــی ب ــه قوت ــه و نقط ــود خیم عم
ــه نقــش  ــران هــم ب ــان ای ــی مخالف حت
جــدی  بــاور  منطقــه  در  او  تعادلــی 

داشــتند. 
از  و  رشــادت ها  ایــن  جــز 
ــال  ــت س ــتگی های او در هش خودگذش
جنــگ تحمیلــی در برابــر دیــدگان همــه 
ــگ  ــان جن ــی پای ــه حت ــرار دارد ک ــا ق م
ــد. ــد نش ــن رون ــف ای ــث توق ــم باع ه
ــط  ــرده فق ــای نک ــه کاره ــا در حیط و ام
یــک دلیــل کافــی اســت کــه او را بــرای 
این کــه  بداریــم؛  دوســت  همیشــه 
ــد،  ــب نش ــت طل ــگ عافی ــس از جن پ
تــا  و  نکــرد  یابــی سیاســی  بیشــینه 
داد ســرباز  ترجیــح  زمــان شــهادت، 

ــد. ــی بمان ــن باق وط
اجتماعــی  شــبکه های  در  کــه  آنهــا 
از  می گوینــد  تبریــک  را  او  شــهادت 

نبرده انــد. بویــی  بزرگــی 
 از دنیــا رفتــن هیــچ انســان بزرگــی 
ــوص  ــه خص ــت ب ــده نیس ــند کنن خرس
ســردار  هیــچ گاه  ســلیمانی  آن کــه 
ــح  ــرای صل ــواره ب ــود، او هم ــگ نب جن
کــه  نمی داننــد  آنهــا  می جنگیــد. 
ــتر از  ــی بیش ــان را حت ــردم سردارش م
داشــتند. دوســت  سیاستمدارانشــان 

اداره  رســانه ای  و  فرهنگــی  معــاون 
اســالمی  ارشــاد  و  فرهنــگ  کل 
شــمال اســتان کرمانضمــن تســلیت 
گفــت:  ســلیمانی  ســپهبد  شــهادت 
ــه  ــاء ک ــت ناظم االطب ــم بزرگداش مراس
قــرار بــود شــنبه چهاردهــم دی مــاه 
برگــزار شــود در زمــان دیگــری برگــزار 

. د می شــو
اداره  رســانه ای  و  فرهنگــی  معــاون 
کل فرهنــگ و ارشــاد اســالمی شــمال 
تســلیت  ضمــن  کرمــان  اســتان 
گفــت:  ســلیمانی  ســپهبد  شــهادت 
ــه  ــاء ک ــت ناظم االطب ــم بزرگداش مراس
قــرار بــود شــنبه چهاردهــم دی مــاه 
برگــزار شــود در زمــان دیگــری برگــزار 

. د می شــو
گفــت:  حســین زاده   محمدجــواد 
»بــه دلیــل شــهادت ســردار بــزرگ 
جهــان اســالم حاج قاســم ســلیمانی 
ســه  اعــالم  و  ایشــان  همراهــان  و 
رهبــر  ســوی  از  عمومــی  عــزای  روز 
معظــم انقــالب، مراســم بزرگداشــت 
ناظم االطبــا در روز چهاردهــم دی مــاه 

نمی شــود«. برگــزار 

کهنوججیرفت

هوا
 و 

آب
12 تا 1323 تا 23

آگهی تشکیل مجمع عمومی عادی 
انجمن صنفی کارگری متخصصین ایمنی و بهداشت حرفه ای شهرستان زرند

هیئت مدیره انجمن صنفی کارگری متخصصین ایمنی 
و بهداشت حرفه ای شهرستان زرند

بدینوســیله بــه اطــاع کلیــه اعضــا انجمــن صنفــی مــی رســاند جلســه مجمــع عمومــی عــادی در 
تاریــخ 98/11/13 روز یکشــنبه ســاعت 10 صبــح در محــل اداره تعــاون،کار و رفــاه اجتماعــی شهرســتان زرند 

برگــزار می گــردد لــذا از کلیــه اعضــا جهــت شــرکت در جلســه دعــوت بعمــل مــی آیــد.

دستور کار جلسه:
1_ استماع گزارش هیئت مدیره و بازرسان

2_ انجام انتخابات هیئت مدیره و بازرسان

کرمانی ها مقابل منزل شهید
 حاج قاسم سلیمانی به عزاداری پرداختند

 ایرنـا - بـا انتشـار خبـر شـهادت و تـرور حـاج قاسـم 
سـلیمانی سـردار سـرافراز اسـالم توسط اسـتکبار جهانی 
جمعی از مردم شـهر کرمان بطور خودجوش در سـاعات 
اولیـه امروز)جمعـه ( مقابـل خانـه ایـن سـردار تجمـع 

کـرده و بـه عـزاداری پرداختند.
بـه گزارش ایرنا ، منزل شـهید حاج قاسـم سـلیمانی در 
ابتـدای خیابان شـهید رجایی )خورشـید سـابق ( کرمان 
مملـو از جمعیـت عالقمنـد بـه این سـردار اسـالم اسـت 

و مـردم بـه نوحه سـرایی و عزاداری مشـغول هسـتند.
به مناسـبت شـهادت سـردار سـلیمانی سـاعت 13امروز 
پـس از اقامـه نمـاز جمعـه مراسـم تجمـع و راهپیمایـی 
نیـز در محل حسـینیه ثـارهللا کرمـان برگزار خواهد شـد.

امـام جمعـه کرمـان  و  اسـتان  در  ولی فقیـه   نماینـده 
گفـت : ثمـره خون سـردار سـلیمانی و همراهانش ختم 
حضـور آمریکایی هـا در خاورمیانه و پیـروزی نهایی جبهه 

مقاومـت بر اسـرائیل اسـت.
حجت االسـالم والمسـلمین حسـن علیدادی سـلیمانی 
ضمـن تسـلیت شـهادت سـردار سـپهبد شـهید پاسـدار 
حـاج قاسـم سـلیمانی فرمانـده نیـروی قـدس سـپاه 
پاسـداران انقـالب اسـالمی اظهار داشـت: همـان طور که 
در پیـام رهبـری فرهیختـه نظـام هـم آمده اسـت قطعا 
دوسـتداران ایـن سـردار بزرگ اسـالم در جبهـه مقاومت 
کـم نیسـتند.وی گفـت: منتظـر ایـن هسـتیم کـه جبهه 
مقاومت انتقام خون سـردار سـپهبد شـهید پاسـدار حاج 
قاسـم سـلیمانی، ابومهـدی المهنـدس معـاون الحشـد 
الشـعبی و همراهانشـان را از اسـتکبار جهانـی و آمریـکا 
بگیرند.مسـئوالن ، ادارات و نهادهـای اسـتان کرمان  هر 
کـدام بـا انتشـار بیانیههای جداگانه ای  شـهادت سـردار 

سـلیمانی را تسـلیت گفتند.
رسـانه های عراقـی بـه نقـل از مقام هـای رسـمی ایـن 
کشـور اعـالم کردنـد کـه سـردار سـلیمانی و ابومهنـدس 
زمانـی کـه بـا ۲ خـودرو از فـروگاه بین المللـی بغـداد 

خـارج شـدند، بامـداد امروز)جمعـه( هدف قـرار گرفتند 
و هر ۲ شـهید شـدند.گفته می شـود سـردار سـلیمانی از 

لبنـان وارد فـرودگاه بین المللـی بغـداد شـده اسـت.
منابـع رسـانه ای عـراق می گوینـد، بالگردهـای آمریکایی 

هـر ۲ خـودرو را هـدف قـرار دادند.
سـپاه پاسـداران انقـالب اسـالمی بـا صـدور اطالعیـه ای 
قاسـم  سرلشـکر  سـردار  شـهادت  بـه  مربـوط  اخبـار 
سـلیمانی فرمانده نیروی قدس سـپاه پاسـداران انقالب 

اسـالمی را تاییـد کـرد.
 رهبـر معظـم انقـالب در پـی شـهادت سـردار »قاسـم 
انقـالب  پاسـداران  سـپاه  قـدس  فرمانـده  سـلیمانی« 

اسـالمی سـه روز عـزای عمومـی اعـالم کردنـد.
حضـرت آیـت هللا العظمـی سـیدعلی خامنـه ای در پـی 
قـدس  فرمانـده  سـلیمانی«  »قاسـم  سـردار  شـهادت 
سـپاه پاسـداران انقـالب اسـالمی بـه همراه »ابـو مهدی 
مهندس« جانشـین فرمانده الحشـد الشـعبی در پیامی 
اعـالم کردنـد: سـه روز عـزای عمومـی در کشـور اعـالم 
می کنـم و بـه همسـر گرامـی و فرزنـدان عزیـز و دیگـر 

بسـتگان ایشـان تبریـک و تسـلیت می گویـم.
حاج قاسـم سـلیمانی در سـال 1335 در روستای قنات 
ملـک شهرسـتان رابـر از توابـع اسـتان کرمان متولد شـد 
و  پس از پیروزی انقالب  اسـالمی در 135۷ و تشـکیل 
سـپاه پاسـداران انقالب اسـالمی، به این نهاد پیوسـت.

وی  در طـول جنـگ ایـران و عـراق، فرمانـده لشـکر 41 
ثـارهللا کرمـان بود.

حـاج قاسـم بـه عنـوان فرمانـده نیـروی قـدس سـپاه 
می کـرد. فعالیـت  اسـالمی  انقـالب  پاسـداران 

سـردار سـلیمانی نقش مهمی در دادن قـدرت نظامی به 
حـزب هللا لبنـان، عقـب رانـدن اسـرائیل از جنـوب لبنان، 
جنـگ افغانسـتان، شـکل دهی به فضای سیاسـی عراق 
پـس از سـرنگونی صـدام حسـین، تغییـر رونـد جنـگ 
داخلـی سـوریه و مقابلـه با داعش در عراق داشته اسـت. 

پایان میزبانی جیرفت در جشن مرکبات

دومیـن جشـنواره ملـی مرکبـات جیرفـت بـه همـت 
جهـاد کشـاورزی جنـوب کرمـان در محـل دانشـگاه این 

شهرسـتان برگـزار گردیـد .
بـا همـکاری  متوالـی  دومیـن سـال  در  مراسـم  ایـن 
باغداران و کشـاورزان این منطقـه و همراهی فرمانداران و 
مسـووالن این شهرسـتان  بـا هدف شناسـاندن ظرفیت 

هـای جنـوب کرمـان بـر پا شـد .
 معـاون امـور بین الملـل وزارت امـور خارجـه ، اسـتاندار 
کرمـان، معـاون وزیـر و رئیـس سـازمان تحقیقـات و 
آموزش و ترویج کشـاورزی ، سـفرای جمهوری اسـالمی 
 ، اروپایـی  و  آفریقایـی  آسـیایی  کشـورهای  در  ایـران 
روسـای اتـاق هـای مشـترک بازرگانی ایران و 30 کشـور 

دنیـا از مهمانـان ویـژه ایـن جشـنواره بودنـد .
رئیـس سـازمان جهاد کشـاورزی جنـوب کرمـان در این 
آیین  ظرفیت باالی کشـاورزی منطقه  را دلیل اسـتقالل 
سـازمان جهـاد کشـاورزی در جنـوب کرمـان  بیـان کرد. 
سـعید برخـوری سـطح زیر کشـت ایـن منطقـه را  بالغ 
بـر ۲45 هـزار هکتـار بـا  تنوع کشـت قریب بـر  85 گونه 
زراعـی و باغـی  درجنـوب کرمـان عنـوان کـرد  کـه ایـن 
سـطح ،ظرفیت تولید  5۲ کیلوگرم سـهم سرانه مصرفی 

هـر ایرانی را شـامل می شـود .
وی افـزود: بـا توجه بـه کیفیت و تنوع بـاالی محصوالت 
ایـن  معرفـی  بـا  سـعی کنیـم  بایـد  جنـوب کرمـان، 
محصـوالت باکیفیت، تازه، خـارج از فصل زمینه صادرات 
آنهـا بـه بازارهـای خارجی فراهم شـود تا بـه رونق منطقه 

کمک شـود.
برخـوری، خاطرنشـان کـرد: جنـوب کرمـان در تولیـد 5 
نـوع محصـول از جملـه خیار سـبز، سـیب زمینـی طرح 
اسـتمرار، پیـاز طـرح اسـتمرار، گیاهـان دارویـی، خرمـا 
و محصـوالت گلخانـه ای رتبـه اول کشـور را بـه خـود 

اختصـاص داده اسـت.
رئیس سـازمان جهاد کشـاورزی جنوب کرمـان، در ادامه 
سـخنان خـود بیان کـرد :جنـوب کرمان به لحاظ سـطح 
زیـر کشـت و توزیـع مرکبـات در رتبه سـوم کشـور جای 

دارد و در تولیـد گـردو رتبه پنجم کشـور اسـت.
وی، بیـان داشـت: بـه دلیـل اقلیـم خـاص ایـن منطقه 
و برخـورداری از خـاک حاصلخیـز و آفتـاب کافـی، انواع 

محصـوالت تولیدی سـالم هسـتند.
برخـوری، عنـوان داشـت: 33 هـزار تـن انـواع مرکبـات 

نسـبتا ارگانیـک از جمله گریـپ فروت، پرتقـال، نارنگی، 
انـواع لیموهـا در ایـن منطقه وجـود دارد.

مرکبـات  ملـی  جشـنواره  دومیـن  آییـن  در  اسـتاندار 
جیرفت،هـدف برگـزاری  جشـنواره هـارا بیـان داشـته 
هـا و برنامـه ریـزی بـرای آینـده عنـوان و خاطرنشـان 
کـرد: جنـوب کرمـان علـی رغـم داشـتن پتانسـیل ها و 
ظرفیـت های بی نظیـر در زمینه کشـاورزی اما هنوز فقر 
و محرومیـت در ایـن منطقـه زیـاد اسـت کـه بایـد علت 
ایـن امـر بررسـی  و بـا همت و تـالش این مشـکالت را 

برطـرف کنیم.
محمـد جواد فدایی گفت : بایسـتی به گونه برنامه ریزی 
کنیـم کـه تولید کننـده و مصـرف کننده متضرر نشـوند و 
نباید تولید از مصرف بیشـتر یا کمتر باشـد،و این مهم با 

برنامـه ریـزی و تنظیم بازار محقق می شـود .
اسـتاندار کرمـان، تصریـح کـرد: قصـد داریـم بـا برنامـه 
ریزی مشـکل قیمت محصـوالت کشـاورزی این منطقه 
را حـل کنیـم بنابرایـن الزم اسـت کـه توجـه جـدی بـه 

صـادرات ایـن منطقه داشـته باشـیم.
 فدایـی، بیـان داشـت: این جشـنواره با حضـور مهمانان 
زیـادی از وزارت خارجـه و سـفرای جمهـوری اسـالمی 
ایران در 15 کشـور دنیا در حال برگزاری اسـت و هدف از 
دعـوت  سـفرا، بـه منظور پی بـردن به ظرفیـت های این 
منطقـه اسـت تا بـه کشـورهای خارجی ایـن ظرفیت ها 

را معرفی شـود .
فدایـی، عنـوان داشـت: در منطقـه جنوب کرمـان معادن 
بسـیار خوبـی از جملـه مـس و کرومیـت نیز وجـود دارد 
کـه با حضور این سـفرا امیـدوارم  این ظرفیـت به خارج 

کشـور معرفی شود.
وی، خاطرنشـان کـرد: تنوع و کیفیـت محصوالت جنوب 
کرمـان بی نظیر اسـت باید بـه صادرات ایـن محصوالت 
در خـارج از کشـور توجـه کنیـم و ارتبـاط صادراتـی بیـن 
جیرفـت و کشـورهای خارجـی برقـرار شـود و همـکاری 
علمـی بیـن جیرفـت و خـارج از کشـور می تواند بسـیار 
خـوب و عملی باشـد و به رونـق این مناطق کمک بزرگی 

مـی کند.
مدیـر عامل شـرکت کشـت و صنعت جیرفـت  به عنوان 
نماینـده بـه  بخش خصوصی در جشـنواره ملی مرکبات 
در جمـع مهمانـان بیـان کـرد: در سـال 1350 مهنـدس 
منیعـی کـه از آن بـه عنـوان  پـدر باغبانـی کشـور یاد می 

شـود  و در آن زمـان مدیریـت سـازمان کشـاورزی وقت 
را داشـت ایسـتگاهی بـه نـام ایسـتگاه امیـد مرکبـات 
کشـور تاسـیس و 113کولتیـوار مرکبـات را ثبـت کـرد که 
بـا گذشـت زمـان مـا هنـوز بـه ۲0رقـم از همـان 113رقم 

وابسـته ایم .
موسـوی در ادامـه سـخنان خـود افـزود به عنوان کسـی 
کـه متولـی بزرگتریـن باغ مرکبات کشـور هسـت انتظار 
داریـم  بـه معرفـی ارقام بـه دنیا کمک کنیـد .وی ضمن  
قدردانـی از زحمـات مرکـز تحقیقـات کشـاورزی جنوب 
کرمـان افزود :همـه ارقام  مرکبات تولیدی ما،اسـتاندارد 
الزم بـرای صـادرات را ندارنـد و  تعدادمحـدود ، چهـار یـا 
پنـج  رقـم میوه ماننـد گریپ فروت ،لیمو لیسـبون فقط 

صـادر می شـود .
مدیـر عامـل کشـت و صنعت جیرفـت خاطر نشـان کرد  
علـی رغـم تالش هـای فـراوان ،متوسـط عملکـرد ما در 
حـدی نیسـت که قیمـت تمام شـده را کم کنـد و باالتبع 

صرفـه اقتصـادی برای صادرات بیشـتر شـود .
و  جیرفـت  و صنعـت  عامـل شـرکت  کشـت  مدیـر 
نماینـده بخـش خصوصـی  در خواسـت هـای خـود را 
در جمـع مسـووالن حاضـر در جشـنواره ایـن گونه بیان 
کـرد: خواسـته و نیـاز این بخـش انجام کار پژوهشـی  
داخلـی  در جهـت معرفـی ارقامـی بـا عملکـرد بـاال و 
مناسـب بـرای صـادرات اسـت. خواسـته دوم را وی 
اینگونـه بیـان کـرد :در کشـوری مثـل ترکیـه زراعـت 
مرکبـات  بـه جـای باغبانـی صـورت می گیـرد. بـه این 
معنـی کـه  1500اصلـه در هکتـار  کشـت مـی شـود و 
ایـن بـا دانش کشـاورزی مـا فاصلـه دارد ،با اسـتفاده 
از علـم و تخصـص ایـن کار صـورت گرفتـه اسـت .کـه 
افزایـش عملکـرد باافزایـش اسـتفاده از  منابـع تولیـد 
صـورت نگرفتـه اسـت بلکـه با نحوه کشـت عملکـرد را 

بـاال بـرده اند.
موسـوی در ادامه سـخنان خود خواستار اصالح در تعرفه 
های بیمه کشـاورزی محصول  متناسـب با نوع خسارت 

وارده به محصول مرکبات در جنوب کرمان شـد .
در اختتام جشـنواره به شـرکت کشـت و صنعت جیرفت 
، اقایـان ضرغام کریمـی و محمد علی پیراسـته و جمعی 
از باغـداران نمونـه در تولیـد محصـول  سـالم ،پروانـه 

اسـتاندارد گواهـی  و لـوح تقدیـر اهدا شـد .
 تـرس مـا در ارتبـاط بـا تولید بحث سـرما هسـت ،با دو 
پدیـده جوی تگـرگ بهاره و سـرما ی ناگهانی که کیفیت 
محصـول را پاییـن می آورد و رقم والنسـیا در این مقطع 
میـزان اسـید میـوه زیـادی دارد و افت ناگهانـی دما این 

میـوه را کامـل از بیـن می برد 
هـر تعرفـه بیمـه ایـی کـه مـی خواهندلحـاظ کننـد امـا 

پوشـش کامـل بدهنـد .
محصـول گواهـی شـده کـه پـس از تولیـد فاقـد باقـی 
مانـده سـموم و میـزان سـموم آفـت کـش کمتـر از حد 
مجـاز باشـد  کـه کد شناسـایی کـه شناسـنامه محصول 
حسـاب می شـود و نشان اسـتاندار را می گیرد که نشان 
از آسـمان و سـالم بودن محصول دارد و برای بازار داخل 

و صـادرات مـی تواند اسـتفاده شـود .
شـرکت و کشـت صنعـت جیرفـت  پروانـه اسـتاندارد 
گواهـی محصـول  و ضرغامـی کریمـی و محمـد علـی 

پیراسـته ارایـه شـد .

همایش ناظم االطباء 
در زمان دیگری 

برگزار می شود
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بـه گـزارش ایرنـا، مـردم سـوگوار  و عـزادار کرمـان در مراسـم 
راهپمیایی فریاد برآوردند: مالک اشـتر علی، شـهادتت مبارک.

کرمانـی هـا کـه با حضور گسـترده خود، چهل سـال مجاهدت 
و شـهادت طلبـی فرزند رشـید خـود را می سـتایند همچنین 

شـعار دادنـد که رهبر انقالب ما تسـلیت، تسـلیت. 
شـعارهایی از جملـه "ای اهـل حـرم میـر و علمـدار نیامـد، 
علمـدار نیامـد، علمدارنیامـد، سـقای حسـین سـید و سـاالر 
نیامـد، علمـدار نیامد، علمدارنیامـد"، "عزا عزاسـت امروز، حاج 
قاسـم قهرمان پیش خداسـت امروز" و "ما ذوالفقار حیدریم، 

فدائیـان رهبریـم"، نیـز از سـوی مردم سـرداده شـد.
مـردم کرمـان همچنیـن تاکیـد کردنـد که" محـور هر شـرارت 

آمریکاسـت، شـعار دیـن و قـرآن، مـرگ بـر آمریکا سـت".
" مـرگ بـر آمریـکا"  و " مـرگ بـر اسـرائیل" از  شـعارهای 
همیشـگی مـردم بصیـر و قهرمان کرمان اسـت کـه در کنار آن 
تاکیـد کردند کـه" وای اگر خامنه ای حکم جهـادم دهد، ارتش 

دنیـا نتواند کـه جوابـم دهد". 
راهپیمایـان کرمانـی همچنیـن بـا شـعاری از جملـه" مهـدی 
صاحب زمان، تسـلیت، تسـلیت" شـهادت سـردار حاج قاسم 

سـلیمانی را بـه محضـر امـام عصر )عـج( تسـلیت گفتند.
راهپیمایـی کننـدگان از مصلـی تـا مسـیر میـدان بسـیج را 

پیمودنـد.
همچنیـن شـهرهای مختلـف اسـتان کرمـان امـروز شـاهد 

راهپیمایـی در محکومیـت ایـن جنایـت هولنـاک بـود.

ایســنا/کرمان ســپاه ثــارهللا اســتان کرمــان گفــت: 
ــه ی  ــالش بی وقف ــاداش ت ــهادت پ ــه ش ــتی ک ــه راس ب
حــاج قاســم ســلیمانی در طــول عمــر بابرکتــش بــود، 
ــد  ــته نخواه ــف و بس ــن او کار او و راه او متوق ــا رفت ب
ــی اســت  ــام ســختی در انتظــار جنایتکاران شــد، و انتق
کــه دســت پلیــد خــود را بــه خــون او و دیگــر شــهدای 

ــد. ــب آلودن ــه ی دیش حادث
ــه شــرح  ــان ب ــارهللا اســتان کرم ــه ســپاه ث ــن بیانی مت

ــر اســت زی
»بسم رب الشهدا والصدیقین

مــن المومنیــن رجــال صدقــوا ماعاهــدواهللا علیــه 
ــا  ــر وم ــن ینتظ ــم م ــه  ومنه ــی نحب ــن قض ــم م فمنه

ــال ــوا تبدی بدل
در میــان مومنــان کســانی هســتند کــه برســرعهدی کــه 
ــد بعضــی پیمــان  ــه ایســتاده ان ــا خدابســتند صادقان ب
خــود را بــه آخربردنــد و درراه او شــربت شــهادت 
نوشــیدند و بعضــی دیگــر در انتظارنــد وهرگــز تغییــری 

ــه۲3 ــوره احزاب-آی ــود ندادند..س ــان خ در پیم
بامــداد امــروز )جمعــه( تمــام مــردم آزادیخــواه جهــان 
ــدار  ــان داغ ــردم شــریف اســتان کرم ــژه م اســالم  بوی

غمــی بــزرگ شــدند.
در پــی حملــه هوایــی نیروهــای متجــاوز و تروریســت 
امریکایــی در نزدیکــی فــرودگاه بغــداد، ســرباز والیــت 
و امــت اســالمی ســردار ســپهبد پاســدار حــاج قاســم 
ســلیمانی فرمانــده فــداکار، شــجاع و بــی نظیــر نیــروی 
قــدس ســپاه پاســداران انقــالب اســالمی پــس از 
ــای  ــش آفرینی ه ــداکاری و نق ــدت، ف ــری مجاه عم

ــاع  ــالم و دف ــالی اس ــار در راه اعت ــر افتخ ــدگار و پ مان
از قــرآن و اهــل بیــت عصمــت و طهــارت )علیهــم 
الســالم( و ســرافرازی ایــران عزیــز، به شــهادت رســید.

در ایــن حملــه جنایــت بــار چنــد تــن از همراهــان وی و 
نیــز فرماندهــان و رزمنــدگان حشــد الشــعبی قهرمــان 

عــراق بــه شــهادت رســیدند.
بــه راســتی کــه شــهادت پــاداش تــالش بی وقفــه ی او 
ــن او کار او و راه  ــا رفت ــود، ب ــر بابرکتــش ب در طــول عم
او متوقــف و بســته نخواهــد شــد، و انتقــام ســختی در 
انتظــار جنایتکارانــی اســت کــه دســت پلیــد خــود را بــه 

خــون او و دیگــر شــهدای حادثــه ی دیشــب آلودنــد.
و اینــک فصــل الخطــاب مــا پاســداران انقالب اســالمی  
بیــان گهربــار امــام خامنــه ای اســت کــه فرمودنــد: خــط 
ــزه ی مضاعــف ادامــه خواهــد  ــا انگی ــاد مقاومــت ب جه
یافــت و پیــروزی قطعــی در انتظــار مجاهــدان ایــن راه 
مبــارک اســت، فقــدان ســردار فــداکار و عزیــز مــا تلــخ 
اســت ولــی ادامــه مبــارزه و دســت یافتــن بــه پیــروزی 
نهایــی کام قاتــالن و جنایتــکاران را تلخ تــر خواهــد کــرد.

ــلیت  ــک و تس ــا تبری ــان  ب ــتان کرم ــارهللا اس ــپاه ث س
ــدس  ــر مق ــه محض ــدر ب ــد عالیق ــن مجاه ــهادت ای ش
ــان  ــم الش ــر عظی ــج(، رهب ــر )ع ــی عص ــرت، ول حض
انقــالب اســالمی )مــد ظلــه العالــی(، ملــت قدرشــناس 
ایــران اســالمی، احــاد رزمنــدگان جبهــه مقاومــت 
ــدان  ــدان و ارادتمن ــواده معظــم و عالقمن اســالمی، خان
وی، اطالعــات و برنامه هــای مربــوط بــه آئین هــای 
اســتقبال، تشــییع و بــه خاکســپاری پیکــر مطهــر 

ــاند.« ــد رس ــی خواه ــه آگاه ــدر را ب ــهدای گرانق ش

 ایرنـا - امـام جمعـه، اسـتاندار و رییـس مجمـع نمایندگان 
مـردم کرمـان در مجلـس شـورای اسـالمی امـروز )جمعـه 
( بـا انتشـار پیامـی شـهادت سـردار سرلشـکر حـاج قاسـم 
سـلیمانی را محضـر حضرت ولی عصر ارواحنـا له الفدا، مقام 
عظمـای والیـت، مسـلمین جهان، ملـت بزرگ ایـران و مردم 
شـهیدپرور اسـتان کرمان، همرزمان شـهید و خانواده ایشـان 

ایشـان تسـلیت گفتند.
بـه گـزارش ایرنـا در ایـن پیام مشـترک آمده اسـت : در فراق 
مجاهد عاشـورایی و مالک اشـتر والیت، سـردار رشـید اسالم 
حاج قاسـم سـلیمانی اشـک امان نمی دهد و داغی سنگین 
بـر دل سـنگینی مـی کنـد. شـهادت حـاج قاسـم سـلیمانی 
داغـی بـزرگ نـه فقط بـرای مـردم عزیز ایـران اسـالمی بلکه 
بـرای همـه آزادگان و مجاهدان و مظلومان گیتی اسـت که او 
را دسـت انتقـام خداونـد از ظالمان و مسـتکبران و دشـمنان 
امـت اسـالم و حامـی خـود در برابـر اشـرار و داعشـی ها می 

دانستند.
 امـا ایـن مصیبـت برای مردم شـریف اسـتان کرمان، بسـی 
سـنگین تـر اسـت چـرا کـه بـرادری رشـید و دلسـوز و همراه 
و همقدمـی مخلـص و فـداکار را کـه الهـام بخـش و تربیـت 
بخـش حماسـه و ایثار و افتخـاری بزرگ برای اسـتان کرمان 

بـود از دسـت داده اند.
شـهادت آرزوی همیشـگی وی بود و تصور مرگی جز شـهادت 
برای او تصورناپذیر بود. او رفت اما مرام و مسـلک او همچنان 

پابرجاسـت و ادامه راهش متوقف بر حضور او نیسـت. 
شـهادت ایـن مـرد بـزرگ و الهـی داغـی سـنگین و ثلمه ای 
جبـران ناپذیـر اسـت امـا امـروز غیـرت اسـالمی و شـجاعت 
علـوی او در خـون جوانـان و نوجوانـان ایـن سـرزمین جاری 
اسـت و راه مبـارزه بـا اسـتکبار جهانـی و اذنابـش مصمـم تر 
و قـوی تـر بـه پیـش خواهـد رفـت و به مـدد الهی اسـتکبار 
جهانـی سـیلی هایی به واسـطه این جنایت خواهـد خورد که 

تا ابـد فرامـوش ننماید.
شـهادت سـردار عزیزمان را به محضر مبارک امـام زمان )عج( 
و رهبـر حکیـم انقـالب اسـالمی)مد ظلـه العالی( و همسـر و 
فرزنـدان و خانـواده محترم ایشـان، اهالی دیـار کریمان و نیز 

همرزمـان عزیـزش تبریک و تسـلیت عرض مـی نماییم.
 امیدواریـم خداونـد روح ایـن شـهید عزیـز را بـا ارواح انبیـاء 
و اولیـا الهـی و صدیقیـن و شـهدا در اعلـی علیّیین  محشـور 

بـدارد و راه روشـن و پـر امیـدش را مسـتدام فرمایـد.
مطمئنـًا مـردم والیـت مـدار ایـران، خاّصه اسـتان کرمـان در 
مراسـمی کـه اعـالم خواهـد شـد بـا حضـور پرشـور و پرمعنا 
صبـر انقالبـی شـان را بـه نمایـش خواهند گذاشـت و پاسـخ 
دنـدان شـکنی به دشـمنان سـیلی خـورده خواهنـد داد که با 
ایـن عمـل بزدالنـه و وقیحانه حقـارت خـود را در برابر عظمت 

اسـالم و مسـلمین نشـان دادند.
 بـه امیـد پیـروزی نهایـی اسـالم بـر جبهـه کفـر و نفـاق و 
اسـتکبار کـه وعـده الهـی اسـت و تخلـف از آن نخواهـد بود.

رسـانه های عراقـی بـه نقـل از مقام هـای رسـمی این کشـور 
اعـالم کردنـد کـه سـردار سـلیمانی و ابومهندس زمانـی که با 
۲ خـودرو از فـروگاه بین المللـی بغـداد خـارج شـدند، بامداد 

امروز)جمعـه( هـدف قـرار گرفتنـد و هر ۲ شـهید شـدند.
فـرودگاه  وارد  لبنـان  از  سـلیمانی  سـردار  می شـود  گفتـه 

اسـت. شـده  بغـداد  بین المللـی 
منابـع رسـانه ای عراق می گوینـد، بالگردهـای آمریکایی هر ۲ 

خـودرو را هدف قـرار دادند.
سـپاه پاسـداران انقـالب اسـالمی با صـدور اطالعیـه ای اخبار 
مربوط به شـهادت سـردار سرلشـکر قاسم سـلیمانی فرمانده 
نیـروی قدس سـپاه پاسـداران انقـالب اسـالمی را تایید کرد.
»قاسـم  سـردار  شـهادت  پـی  در  انقـالب  معظـم  رهبـر   
سـلیمانی« فرمانـده قدس سـپاه پاسـداران انقالب اسـالمی 

سـه روز عـزای عمومـی اعـالم کردنـد.
حضرت آیت هللا العظمی سـیدعلی خامنه ای در پی شـهادت 
سـردار »قاسـم سـلیمانی« فرمانـده قدس سـپاه پاسـداران 
انقـالب اسـالمی بـه همـراه »ابو مهـدی مهندس« جانشـین 
فرمانـده الحشـد الشـعبی در پیامـی اعـالم کردنـد: سـه روز 
عـزای عمومـی در کشـور اعـالم می کنـم و بـه همسـر گرامی 
و فرزنـدان عزیـز و دیگـر بسـتگان ایشـان تبریک و تسـلیت 

می گویـم.

مردم شهرهای مختلف 
در محکومیت جنایت 

آمریکا علیه سردار اسام 
راهپیمایی کردند

مردم استان کرمان داغدار غمی 
بزرگ شدند

پیام مشترک تسلیت امام 
جمعه ، استاندار و مجمع 

نمایندگان کرمان به مناسبت 
شهادت سرلشکر سلیمانی

خبر

خبر

احداث مرز هوایی جنوب کرمان 
در دستور کار قرار دارد

مکانی در کرمان را به نام 
»حاج قاسم سلیمانی« نام گذاری می کنیم

هیات دولت برای مبارزه با آفت خرما در استان 
کرمان30 میلیارد ریال اعتبار اختصاص داد

قاسم سلیمانی نماد تفکر مقاومت 
و پایداری در مقابل استعمار بود

راه حاج قاسم سلیمانی 
ادامه دارد

گفـت:  کرمـان  اسـتاندار   - ایرنـا 
مـرز هوایـی منطقـه جنـوب کرمـان 
زمینـه  تـا  دارد  قـرار  کار  دسـتور  در 
صادرات محصوالت کشـاورزی هفت 

شـود. فراهـم  جنـوب کرمـان  شهرسـتان 
به گـزارش ایرنا، محمدجواد فدائی عصر چهارشـنبه 
در دومیـن جشـنواره ملـی مرکبـات جیرفـت ضمن 
خیرمقـدم به سـفرا و  نمایندگان اتاق هـای بازرگانی 
بخـش  و گـوی  نشسـت گفـت  در  امـروز  گفـت: 
صـادرات   بخـش  مشـکالت  دولـت  و  خصوصـی 
جنـوب کرمـان بررسـی و پیگیـری هـای الزم انجام 
مـی شـود تـا مشـکالت ایـن بخـش برطرف شـود.

 وی بـه برگـزاری جشـنواره ملـی مرکبات اشـاره و 
تصریـح کـرد: هـدف از برگـزاری ایـن جشـنواره ها 
معرفـی پتانسـیل هـا و برنامـه ریـزی بـرای آینده 
دارای  کرمـان  جنـوب  کـرد:  تصریـح  اسـت.وی 
ظرفیـت هـای معدنی و کشـاورزی اسـت لـذا باید 

ایـن ظرفیـت هـا بـه دنیـا معرفی شـود.
اسـتاندار کرمـان هدف از دعوت سـفرا و نمایندگان 

اتاق های مشـترک بازرگانی در کشـورهای خارجی 
را شناسـایی ظرفیـت هـای منطقـه جنـوب کرمان 
برشـمرد و گفـت: منطقـه جنـوب کرمـان در بخش 
هـای معـادن و کشـاورزی آمـاده سـرمایه گـذاری 
بـرای سـرمایه گـذاری  ظرفیـت  ایـن  لـذا  اسـت 
افـزود:  سـرمایه گـذاران فراهـم شـده اسـت.وی 
سـرمایه  گـذاری  سـرمایه  زمینـه  کـردن  فراهـم 
گـذاران خارجـی، معرفـی محصـوالت و ظرفیـت 
بـرای  تریـن خواسـته هـا  از مهـم  هـای منطقـه 

ارتبـاط اسـت.
وی بـا بیـان اینکه سـاالنه چهـار و نیـم میلیون تن 
انـواع محصـوالت کشـاورزی در هفـت شهرسـتان 
جنوبـی اسـتان کرمـان تولیـد مـی شـود، اظهـار 
داشـت: از ایـن میـزان یـک میلیـون تـن محصول 
صـادر می شـود لـذا با ایـن همه تولید فقـر منطقه 
غیرفعـال  و  دالالن  وجـود  اسـت.وی  غیرمعقـول 
بـودن تعاونی ها را علت مشـکل بخش کشـاورزی 
برشـمرد و گفـت: بـرای حـل ایـن مشـکل نیازمند 

همـت و تـالش مـردم ایـن منطقـه هسـتیم.

ایسـنا- شـهردار کرمان گفـت: هنوز 
جلسـه ای بـرای نامگـذاری مکانـی 
بـه نـام سـردار شـهید حـاج قاسـم 
سـلیمانی برگـزار نشـده اسـت امـا 
قطعـا ایـن کار در دسـتور کار شـهرداری و شـورای 

شـهر کرمـان قـرار خواهـد گرفـت.
"مهـران عالم زاده" در گفت و گو با ایسـنا، در پاسـخ 
بـه این سـوال که آیـا شـهرداری کرمان قصـد دارد 
خیابـان یـا مکانـی را بـه نـام سـردار شـهید حـاج 
قاسـم سـلیمانی نامگـذاری کنـد؟ گفـت: قطعـا 
چنیـن کاری را خواهیم کـرد و حتی معتقدیم یک 
خیابـان بـه نام ایشـان کـردن کم اسـت، حتی اگر 
شـهری را بـه نـام ایشـان بکنند بـاز کم خواهـد بود.

وی ادامـه داد: هنـوز جلسـه ای بـرای نامگـذاری 
مکانی به نام سـردار شـهید حاج قاسـم سلیمانی 
برگـزار نشـده اسـت امـا قطعـا ایـن کار در دسـتور 
کار شـهرداری و شـورای شـهر کرمـان قـرار خواهد 

شـخصیت  خصـوص  در  کرمـان  گرفت.شـهردار 
سـلیمانی گفـت:  قاسـم  حـاج  سـپهبد  شـهید 
شـخصیت ایشـان از دو جهـت قابـل تقدیر اسـت 
نخسـت به جهـت رشـادت ها و حماسـه آفرینی ها 
و ایثارهـای کـه راجـع  بـه انقـالب و نظام داشـته و 
بـرای همـه روشـن اسـت که ایشـان شـبانه روزی 

بـرای حفـظ نظـام و انقـالب تـالش مـی کردنـد.
وی بیان کرد: تفاوت بارز حاج قاسـم سـلیمانی با 
دیگـر هـم رزمـان خودشـام در این اسـت که پس 
از اتمـام جنـگ تحمیلـی؛ همچنـان سـرباز وطـن 
باقـی ماندنـد و بـه حـوزه سیاسـت وارد نشـدند و 
وقـت و انـرژی خـود را برای دفـاع از انقالب صرف 
کردنـد و ایـن ویژگـی ایشـان را از همه کسـانی که 
بـرای انقـالب زحمـت کشـیده اند، ممتـاز می کنـد 
و همچنیـن ایشـان وابسـتگی جناحـی نداشـتند 
و بـه همـه مـردم و مخصوصـا کرمانی هـا عشـق 

می ورزیدنـد.

در جلسـه روز چهارشـنبه هیـات دولـت 
رئیـس  اول  معـاون  ریاسـت  بـه  کـه 
جمهـور برگـزار شـد، مبلـغ 30 میلیـارد 
ریـال اعتبـار بـه صـورت هزینـه ای بـه 
منظـور مبـارزه بـا آفـت زنجـره خرما در 

اسـتان کرمـان، اختصـاص یافـت.
بـه گـزارش ایسنا،خسـارات ناشـی از تغییـرات آب و 
هوایی )خشکسـالی( و پدیده گرد و خـاک )ریزگردها( 
در اسـتان کرمـان عـالوه بـر کاهـش میـزان برداشـت و 
کیفیـت خرمـا، باعـث هجوم انـواع آفات و بیمـاری ها، 
بـه ویـژه آفت زنجـره خرما در سـطح وسـیعی از باغات 
شهرسـتان های اسـتان شـده که با تصویـب دولت این 
اعتبـار بـرای مبـارزه با آفـت یادشـده اختصـاص می یابد.

اصاح تعدادی از مصوبات واگذاری حق استفاده از 
اماکن ورزشی برخی استانها

هیـات وزیـران بـه منظـور تامیـن نظـر هیات بررسـی و 
تطبیـق مصوبـات دولت بـا قوانین، مصوبـات مربوط به 
واگـذاری حق اسـتفاده از اماکن ورزشـی واقع در برخی 

اسـتانها را اصـالح کرد.
براسـاس این مصوبات حق اسـتفاده از اماکن ورزشـی 

واقـع در اسـتان هـای هرمزگان،قـم، تهـران، مرکـزی، 
قزویـن، آذربایجـان شـرقی، چهارمحـال و بختیـاری، 
زنجـان، اصفهـان، خراسـان جنوبـی، البـرز، لرسـتان، 
ایالم،کردسـتان و اردبیـل به هیات های ورزشـی واگذار 
شـده کـه در اصالحیـه حـق اسـتفاده بـه »فدراسـیون 
ورزشـی )هیـات هـای ورزشـی(« واگـذار  مـی گـردد.

)هیـات  وزرشـی  »فدراسـیون  عبـارت  هم چنیـن، 
هندبـال(« جایگزیـن عبارت »هیات هندبـال« و عبارت 
»فدراسـیون ورزشـی )هیات کشتی(« جایگزین عبارت 

»هیـات کشـتی« می شـود.
 اصاح مصوبه فروش اوراق مالی اسامی

 هیـات وزیـران بـا افـزودن یـک تبصـره، تصویـب نامه 
مربـوط بـه انتشـار 380 هـزار میلیـارد ریـال اوراق مالی 
اسـالمی را اصـالح کرد.بـه موجـب اصالح مصوبـه فوق، 
در صورت انتشـار بخشـی از اوراق مالی اسالمی موضوع 
ایـن تصویـب نامـه بـه شـکل اسـناد خزانـه اسـالمی، 
شـرایط انتشـار و واگـذاری ایـن اسـناد تابع آییـن نامه 
اجرایـی مصوب 1۲ خرداد 1398 خواهد بود و سررسـید 
اسـناد مذکور توسـط کمیته موضوع قانون بودجه سـال 

1398 کل کشـور تعییـن می شـود.

ایسـنا- نماینـده مـردم سـیرجان و 
بردسـیر در خانـه ملـت گفـت: حاج 
قاسم سـلیمانی نماد تفکر مقاومت 
و پایـداری در مقابـل اسـتعمار بـود، 
خـون حـاج قاسـم سـلیمانی انـرژی مضاعفـی 
خواهـد شـد بـرای همـه مبـارزان در راه آزادگـی، 
اسـتکبار سـتیزی و جریان مبارزه با زیاده خواهی 
هـای آمریـکا، کـه هیـچ گاه از بین نخواهـد رفت و 

حـاج قاسـم هـای ایـران و جهان بسـیارند.
"شـهباز حسـن پور" در گفت وگـو بـا ایسـنا، ضمـن 
تسـلیت مالـک اشـتر زمانـه، حـاج سـردار حـاج 
قاسـم  حـاج  سـردار  گفـت:  سـلیمانی  قاسـم 
سـلیمانی باعـث وحـدت و هماهنگـی در کشـور بـود.

و  شـجاع  و  برومنـد  جوانـان  داد:  ادامـه  وی 
همرزمان این شـهید، راه حاج قاسـم سـلیمانی را 
ادامـه خواهند داد و دشـمنان قسـم خـورده بدانند 
حـاج قاسـم 40 سـال آرزویـش شـهادت بـود اما 

آمریکایی هـا بایـد بدانند عواقب سـختی در انتظار 
آنهاست.

نماینـده مـردم سـیرجان و بردسـیر در مجلـس 
بزدالنـه  جنایـت  کـرد:  اظهـار  اسـالمی  شـورای 
نیروهـای تروریسـت آمریکایـی در بـه شـهادت 
رسـاندن سـرداران سـرافراز اسـالم نویـد بخـش 
شکسـت دشـمنان و عـزت و سـربلندی بیشـتر 
و سـوریه  عـراق  منطقـه  در  و مسـلمین  اسـالم 

خواهـد بـود.
حسـن پـور از شـخصیت حـاج قاسـم سـلیمانی 
سـخن بـه میـان آورد و بیـان کـرد: حـاج قاسـم 
سـلیمانی نماد تفکر مقاومت و پایـداری در مقابل 
اسـتعمار بـود، خون حاج قاسـم سـلیمانی انرژی 
مضاعفـی خواهـد شـد بـرای همـه مبـارزان در راه 
آزادگی، اسـتکبار سـتیزی و جریان مبـارزه با زیاده 
خواهـی های آمریـکا، که هیـچ گاه از بین نخواهد 
رفـت و حـاج قاسـم هـای ایـران و جهان بسـیارند.

اسـتان  فقیـه  ولـی  نماینـده  ایسـنا- 
راه حـاج  کرمـان تصریـح کـرد: خـط و 
ایـن  و  دارد  ادامـه  سـلیمانی  قاسـم 
پرچـم همچنـان برافراشـته اسـت. پرچم 
مقاومت به دست سـلیمانی ها برافراشته 
می شـود و روز شکست اسـتکبار جهانی و ذلت آمریکا در 
خاورمیانـه را خیلی زود خواهیـم دید. جواب این خون ها 
را خواهیـم داد و بـزودی پیـروزی نهایـی جبهـه مقاومت 
بـر رژیـم اسـرائیل را خواهیم دید.حجت االسـالم حسـن 
علیدادی سـلیمانی امـروز 13 دی مـاه در خطبه هـای نماز 
جمعـه شـهر کرمـان ضمـن دعوت مـردم به تقـوای الهی 
گفـت: زندگی ما انسـانها کوتاه و گذراسـت و خوب اسـت 
در ایـن زندگـی کوتـاه بتوانیـم بـه گونـه ای رفتـار کنیم که 
رضایـت خداونـد را در نظـر گرفتـه و رضایت حـق را جلب 
کنیـم.وی بـر لـزوم توجـه بـر حـق و حقانیت تاکیـد کرد 
و افـزود: در مقابـل خـدا نبایـد نافرمانـی کرد و بـه صورت 
جـدی در همـه صحنه هـای زندگـی، خـدا را ناظـر بر خود 
ببینیـم و این از خصلت های افراد بهشـتی اسـت.نماینده 
ولـی فقیـه در اسـتان کرمان با اشـاره به شـهادت سـردار 
بـزرگ اسـالم حـاج قاسـم سـلیمانی و نزدیکـی ایـن 

شـهادت بـا ایـام فاطمیـه )س( گفـت: حضـرت فاطمـه 
)س( شـجاعانه شـربت شـهادت را نوشـید و در حالـی 
بـه روزهـای شـهادت ایـن حضـرت نزدیک می شـویم که 
جهـان امـروز اسـالم هم یکـی از بانیان مجلس عـزاداری 
حضرت زهـرای)س( خودش را از دسـت داد.امام جمعه 
کرمـان بـا اشـاره بـه فرمایشـات حضـرت علـی )ع( در 
خصوص انتظارش از شـهادت گفت: امت ایران اسـالمی، 
نـه فقـط ایـران، بلکه جبهـه مقاومت امـروز عزادار اسـت، 
امـروز رهبـر فرهیخته انقـالب عزادار اسـت. امـروز مردی 
به شـهادت رسـید که هر روز منتظر شـهادت بود. مردمی 
که 40 سـال در جبهه بود، شـخصیتی که در کنار این همه 
جهاد و فداکاری، روحیه و اخالق و ادب انسـانی داشـت.
حجت االسـالم علیدادی سـلیمانی بـا اشـاره بـه خاطراتی 
از سـردار شـهید حـاج قاسـم سـلیمانی عنوان کـرد: یکی 
از همرزمـان ایشـان در زمـان جنـگ می گفـت که سـردار 
هرگـز در زمـان سـرما، سیسـتم گرمایشـی ماشـین را 
اجـازه نمـی داد روشـن کنیـم و در تابسـتان نیز سیسـتم 
سـرمایش را روشـن نمی کرد و می گفتند که بسـیجیان و 
رزمندگان در جبهه در گرما و سـرما در حال جنگ هسـتند 

و فرمانـده آنهـا بایـد همان هـوا را تحمـل کند.

ایرنـا - اسـتاد درس خـارج از فقـه و اصـول 
حـوزه علمیـه کرمـان گفـت: خـون حاج قاسـم 
سـلیمانی، مبارزه بر علیه اسـتکبار جهانی را وارد 

مرحلـه جدیـدی کرد.
بـه گـزارش ایرنـا، حجـت االسـالم احمد شـیخ 
بهایـی در آئیـن پیش از خطبه هـای نماز جمعه 
کرمـان افـزود: خـدا خواسـت و حاج قاسـم  از 
قـدم هـای اول امـام و از روزهـای آغـاز جنـگ 
در صـف مقـدم بـوده اسـت و همـه جـا از همه 

جلوتـر بود.
وی تاکیـد کـرد: خون حـاج قاسـم در کنار خون 
فرمانده حشـد الشـعبی و بچه های عراق نشان 
داد کـه انقالب علیه اسـتکبار، بـه تنهایی انقالب 
ایـران نیسـت و بـه منطقـه رفـت و منطقـه زیر 
چتـر انقالب اسـالمی اسـت و اکنـون  از مرحله 

مقدماتـی وارد مرحلـه جدی شـده ایم.
وی ادامـه داد: عامـالن ایـن حادثه بداننـد که از 
امـروز بایـد  دنبال سـوراخ بگردنـد در هیچ نقطه 
ای از جهـان و حتـی در داخـل خـود آمریکا هم 

امنیـت ندارند.
ایـن اسـتاد حـوزه و دانشـگاه افزود: دشـمنانی 
کـه در فتنـه های مختلـف از جملـه در داعش ، 
فتنـه آبان مـاه، نا آرام کـردن عـراق و.دیگر نقاط 
جهان اسـالم موفق نشـدند، به سـیم آخـر زدند 
امـا مـا هیجانی عمل نمی کنیم زیـرا ما فرمانده 
ای داریـم کـه فرماندهی جهان اسـالم با دسـت 

اوست. 
حجـت االسـالم شـیخ بهایی بـا تاکید بـر اینکه 
حـاج قاسـم سـلیمانی در نقطـه عطـف خـود، 
آبرومند دنیا شـد، تاکید کرد: امسـال فاطمیه در 
کرمـان و ایران با سـوگ حاج قاسـم سـلیمانی 

آمیختـه اسـت و اگـر روزی آتش کینه دشـمن 
بـدن و صـورت حضـرت زهـرا )س( را سـوزاند، 
امروز نیز آتش کینه دشـمن بدن حاج قاسـم را 
سـوزاند ولی فاطمیه ما تعطیل نمی شـود و د ر 
این فاطمیه گور اسـتکبار جهانـی را خواهیم کند.

وی تاکیـد کرد: از خون حاج قاسـم هزاران حاج 
قاسم برخواهد خواست.

تصریـح کـرد:  بهایـی  االسـالم شـیخ  حجـت 
آمریـکا، اسـرائیل، آل سـعود و هـم پیمانان آنها 
و نیـز نفـوذی هـای داخـل و منافقـان بدانند که 
خواب راحت تمام شـد و آسـودگی تمام شـد و 
هـر گوشـه ایـن عالم باشـید بایـد از سـایه خود 
هم بترسـید زیرا  شمشـیر خشـم خدا با دست 
سـپاه پاسـداران، سـپاه قدس، حزب هللا، حشد 
الشـعبی، زینبیون، فاطمیـون و انصارهللا به فرق 

شـما فرود مـی آید.
ایـن اسـتاد حـوزه علمیـه گفـت: در ایـن نبـرد 
بـزرگ علیـه طاغـوت و طاغـوت پرسـتان همـه 
بایدآمـاده باشـیم و در جبهـه درونـی خـود علیه 

نفـس اکبـر بخروشـیم.
وی بـا بیان اینکـه در عرصه اقتصادی به اقتصاد 
مقاومتـی نیـاز داریـم، گفت: در عرصه سیاسـی 
نیـز بـا توجـه بـه در پیـش بـودن انتخابـات بـه 
بصیـرت نیاز  داریم تا با چشـمی بـاز و حضوری 
عالمانـه و هماهنـگ، مجلسـی در تـراز انقـالب 

ایجـاد  کنیم.
وی در بخشـی از سـخنان خود تاکید کرد: حاج 
قاسـم سـلیمانی آرزوی شـهادت داشـت و بـه 

آرزوی خود رسـید.
رسـانه های عراقـی به نقـل از مقام های رسـمی 
ایـن کشـور اعـالم کردنـد که سـردار سـلیمانی و 

ابومهنـدس زمانـی کـه بـا ۲ خـودرو از فـروگاه 
بامـداد  شـدند،  خـارج  بغـداد  بین المللـی 
امروز)جمعـه( هـدف قرار گرفتند و هر ۲ شـهید 

شدند.
گفتـه می شـود سـردار سـلیمانی از لبنـان وارد 

فـرودگاه بین المللـی بغـداد شـده اسـت.
منابـع رسـانه ای عـراق می گوینـد، بالگردهـای 
آمریکایـی هـر ۲ خـودرو را هـدف قـرار دادنـد.

صـدور  بـا  اسـالمی  انقـالب  پاسـداران  سـپاه 
اطالعیـه ای اخبـار مربـوط بـه شـهادت سـردار 
نیـروی  فرمانـده  سـلیمانی  قاسـم  سرلشـکر 
قدس سـپاه پاسـداران انقالب اسـالمی را تایید 

. کرد
 رهبـر معظـم انقـالب در پـی شـهادت سـردار 
سـپاه  قـدس  فرمانـده  سـلیمانی«  »قاسـم 
پاسـداران انقالب اسالمی سـه روز عزای عمومی 

اعـالم کردنـد.
حضرت آیت هللا العظمی سـیدعلی خامنه ای در 
پی شـهادت سـردار »قاسم سـلیمانی« فرمانده 
بـه  انقـالب اسـالمی  قـدس سـپاه پاسـداران 
همـراه »ابو مهدی مهندس« جانشـین فرمانده 

الحشـد الشـعبی در پیامـی اعـالم کردنـد: سـه 
روز عـزای عمومـی در کشـور اعـالم می کنم و به 
همسـر گرامی و فرزندان عزیز و دیگر بسـتگان 

ایشـان تبریـک و تسـلیت می گویم.
در   1335 سـال  در  سـلیمانی  قاسـم  حـاج 
روسـتای قنـات ملـک شهرسـتان رابـر از توابـع 
اسـتان کرمـان متولـد شـد و  پـس از پیـروزی 
انقـالب  اسـالمی در 135۷ و تشـکیل سـپاه 
پاسـداران انقالب اسـالمی، به این نهاد پیوست.

وی  در طول جنگ ایران و عراق، فرمانده لشـکر 
41 ثـارهللا کرمان بود.

حـاج قاسـم بـه عنـوان فرمانـده نیـروی قدس 
فعالیـت  اسـالمی  انقـالب  پاسـداران  سـپاه 

می کـرد.
سـردار سـلیمانی نقش مهمـی در دادن قدرت 
رانـدن  عقـب  لبنـان،  حـزب هللا  بـه  نظامـی 
اسـرائیل از جنـوب لبنـان، جنگ افغانسـتان، 
شـکل دهی بـه فضای سیاسـی عـراق پس از 
سـرنگونی صـدام حسـین، تغییـر روند جنگ 
داخلـی سـوریه و مقابلـه بـا داعـش در عـراق 

داشته اسـت. 

شهادت حاج قاسم سلیمانی، مبارزه 

علیه استکبار را وارد مرحله جدیدی کرد

رنا
 ای

س:
عک

ــوب  ــار جن ــوب اســتان رودب ــی از مناطــق محــروم جن یک
اســت شهرســتانی در بیــن دیگــر شهرســتان های جنوبــی 
ــز  ــا مرک ــافت ب ــد مس ــل بع ــه دلی ــه ب ــان ک ــتان کرم اس
اســتان در محرومیــت بیشــتری  اســت و جبرطبیعــت 
ــت.  ــزوده اس ــت اف ــن محرومی ــر ای ــز ب ــالی نی و خشکس
ــان  ــج مردم ــه رن ــه همیش ــی ک ــت های ــی از محرومی یک
ایــن مناطــق را بیشــتر کــرده اســت، نبــود فضــا وشــرایط 
ــواده هایــی  ــرای کــودکان اســت، خان مناســب آموزشــی ب
خوانــدن،  درس  بــا  امیدوارنــد کــه کودکانشــان  کــه 
بتواننــد از محرومیــت کــه دامنــش را گرفتــه، خــالص 
شــوند و آینــده ای روشــن بــرای خــود رقــم بزننــد.

محمــد شــیرازی رییــس آمــوزش و پــرورش رودبــار 
جنــوب دربــاره وضعیــت مــدارس رودبــار جنــوب بــه کاغــذ 
ــوب3۷6 مدرســه وجــود دارد  ــار جن وطــن گفــت: در رودب
کــه 65 تــا از ایــن مــدارس، امتیــاز آب و بــرق ندارنــد، ۲5 
ــری هســتند و در  ــم کپ مدرســه کانکســی و 9مدرســه  ه
مجمــوع  39 مدرســه کمبــود کالس درس دارنــد.وی یــاد 
آور شــد کــه 40 درصــد مــدارس شــبانه روزی رودبــار هــم 
فاقــد اســتحکام کافــی هســتند و نزدیــک بــه 50 مدرســه  
ــد  ــتی ندارند.محم ــرویس بهداش ــه س ــود دارد ک ــم وج ه
شــیرازی بــا بیــان ایــن نکتــه کــه اداره نوســازی و خیریــن 
در بحــث ســاخت مــدارس در رودبــار جنــوب فعــال 
ــط  ــه توس ــر ۷5 مدرس ــال اخی ــی ۲س ــت: ط ــتند، گف هس
خیریــن و ســازمان نوســازی ســاخته یــا در حــال ســاخت 
اســت وبعضــی از مــدارس را خیریــن شــروع بــه ســاخت 

مــی کننــد و نوســازی هــم کمــک مــی کنــد مثــال اگــر 30 
درصــد یــک مدرســه را خیــری ســاخته باشــد بقیــه آن را 
ــه اعتقــاد  ــد کــه تکمیــل شــود. ب نوســازی قبــول مــی کن
محمــد شــیرازی بــه دلیل ســیل و مشــکالت ســیل زدگان،  
کمــک خیریــن در ســال گذشــته بــه ســمت اســتان هــای 
ــوب  ــار جن ــدارس رودب ــه مشــکل م ــه وگرن ســیل زده رفت
زودتــر حــل مــی شــد. بــه گفتــه رییــس اداره آمــوزش و 
پــرورش رودبارجنــوب در هفتــه هــای آینــده بــا اســتاندار 

جلســه ویــژه ای برگــزار مــی شــود تــا مشــکالت آمــوزش 
و پــرورش بــه طــور ویــژه مطــرح و پیگیــری شــود.

 ماک مجوز فضای آموزشــی، تعداد دانش 
آموز است

محمــد شــیرازی مشــکل اصلــی مــدارس در رودبــار 
جنــوب را ایــن گونــه بیــان کــرد: یکــی از مشــکالت اصلــی 

مــدارس در شهرســتان رودبــار ایــن اســت کــه اکثــر 
ــیفت  ــی ۲ ش ــای آموزش ــود فض ــل کمب ــه دلی ــدارس ب م
ــا همــه مــدارس ۲ شــیفت هســتند  هســتند چــون تقریب
بــه ســرعت مســتهلک مــی شــوند، امــا در روســتا هــا ایــن 
ــا در مناطــق کوهسســتان  ــال م ــدارد مث مشــکل  وجــود ن
ــیاری  ــم. بس ــی نداری ــای آموزش ــود فض ــه کمب ــچ گون هی
ــد در روســتا هــا مدرســه بســازند  ــل دارن ــن تمای از خیری
ــت و  ــتری اس ــاز بیش ــار نی ــهر رودب ــه در ش ــی ک در حال
ــاز  ــد چــون روســتا هــا اســت نی ــا احســاس مــی کنن آنه
ــش  ــداد دان ــه تع ــد ب ــه  بای ــی ک ــتری دارد در حال بیش
آمــوز توجــه کننــد.وی در مــورد اینکــه چــه طــور بــه 
بهداشــتی مجــوز آموزشــی  مدرســه فاقــد ســرویس 
ــای  ــوز فض ــن مج ــالک گرفت ــت: م ــود گف ــی ش داده م
ــت  ــی نیس ــا کالس کاف ــتی ی ــرویس بهداش ــی، س آموزش
ــر  ــل ۷0 نف ــه حداق ــوز اســت ک ــش آم ــداد دان ــالک تع م
ــد آموزشــی داده مــی شــود. ــه آن مدرســه ک باشــند و  ب

مدارس بدون سرویس بهداشتی قابل 
استفاده نیستند

ــان  ــتان کرم ــدارس اس ــازی م ــر کل نوس ــی پورمدی واعظ
ــازی   ــه س ــث مدرس ــوب در بح ــار  جن ــاز رودب ــاره نی درب
ــی دارد  کــه  ــوب حالت ــار جن ــه کاغــذ وطــن گفــت: رودب ب
ــا هــم کمبــود مدرســه   هرچقــدر  در آن مدرســه بســازند ب
وجــود دارد، بــرای ســال جدیــد برنامــه ریــزی کــرده 
ــم  ــی کنی ــروع م ــال ش ــد امس ــروژه جدی ــا پ ــم و 9 ت ای
ــده  ــی مان ــل  باق ــال قب ــم از س ــروژه ه ــا پ ــا 6 ت و 5 ی
ــود   ــی ش ــل داده م ــر تحوی ــا مه ــااله ت ــه ان ش ــت  ک اس
کــه هــم شــامل کالس درس و هــم شــامل خوابــگاه 
اســت. وی درخصــوص مــدارس فاقــد ســروی بهداشــتی 
در رودبارجنــوب مــی گویــد: بعضــی از  خیریــن یــک 
ــوب  ــار جن ــرورش رودب ــوزش و پ ــا آم ــه ای ب ــم نام نفاه
مــی بندنــد  و مدرســه ای را مــی ســازد  کــه امــکان دارد 
ــاز  ــاخت و س ــتی س ــرویس بهداش ــاخت س ــث س در بح
کامــل نباشد.امســال قــرار اســت در بودجــه 99 یــک 
ــروم  ــق مح ــدارس مناط ــل م ــرای تکمی ــاص ب ــار خ اعتب
بــه خصــوص وضعیــت ســرویس هــای بهداشــتی در 
نظــر گرفتــه شــود، از نظــر مــا مدرســه ای کــه ســرویس 
بهداشــتی نداشــته باشــد قابــل اســتفاده و بهــره بــرداری 
نیســت امــا ایــن چنیــن مدارســی هــم  وجــود دارد،  

گاهــی هــم مدرســه ای ســاخته مــی شــود بــا ســرویس  
بهداشــتی ولــی چــون ســاختش اصولــی نیســت بــه 
ســرعت غیــر قابــل اســتفاده مــی شــود. مــن حــدود چنــد 
ــی از  ــردم خیل ــدن ک ــار دی ــق رودب ــش از از مناط ــاه پی م
ــا  ــه م ــاری ک ــق آم ــود. طب ــن شــکل ب ــه ای مدارسشــان ب

ــا مراجعــه کــردن  ــه م ــی کــه ب ــم و خیرین ــار داری در اختی
ــه  ــی ک ــد مدارس ــدود 35 درص ــد ح ــه دارن ــم نام و تفاه
ــی  ــوده اســت ول ــن ب ســاخته شــده توســط کمــک خیری
ــا گــروه هــای جهــادی هــم خودشــان  بعضــی خیریــن ی
اقــدام کــرده انــد  کــه مــا آمارشــان را نداریــم.وی در مــورد 

آمــار مــدارس فرســوده در  رودبــار  نیــز گفت:گاهــی ایــن 
ــی  ــا و کارشناس ــی ه ــاس بررس ــر اس ــده ب ــه ش ــار ارائ آم
نیســت و حتــی غیــر واقعــی اســت.به طــور کلــی  تعمیــر و 
تجهیــز مــدارس توســط خــود  آمــوزش و پــرورش  انجــام 
مــی شــود.واعظی نــژاد در مــورد تجهیــز مــدارس در بحــث 

ــایل   ــن وس ــا می ــرای ت ــت:  ب ــرمایش گف ــش و س گرمای
گرمایشــی و سرمایشــی هــم براســاس اعتبــاری کــه 
ــرای نوســازی در نظــر گرفتــه شــده، 50 درصــد  امســال ب
ــوز  ــش را هن ــرای مناطــق سردســیر  اســت و مابقی آن  ب
بــه مــا ابــالغ نکردنــد، هروقــت ابــالغ کننــد و در جاهایــی 

از جنــوب اســتان کــه مشــکل بــرق نداشــته باشــند 
وســیله سرمایشــی و گرمایشــی را تامیــن مــی کنیــم. بــه 
ــا  ــا م ــش را ب ــود های ــرورش کمب ــوزش و پ ــی آم طــور کل
ــا ایــن  ــا پروژهایــی ب ــد ولــی قاعدت ــگاری مــی کن نامــه ن
ــتان  ــزی شهرس ــه ری ــه برنام ــد در کمیت ــکل را اول بای ش
برنامــه ریــزی شــود جلســات  مطــرح کننــد وآنجــا 
ــود. ــی ش ــزار م ــرداد برگ ــا م ــر ی ــم در تی ــه ه ــن کمیت ای

در جنوب اســتان کرمان، خدمات دولت در 
دسترس مردم نیست

بــه گــزارش ایســنا، احمــد حمــزه ای نماینــده پنــج 
ــی اســتان کرمــان در مجلــس شــورای  شهرســتان جنوب
ــار  ــای رودب ــت ه ــی از محرومی ــورد برخ ــالمی در م اس
ــان  ــت و درم ــوزه بهداش ــفانه در ح ــت: متاس ــوب گف جن
ــا ۲ متخصــص وجــود  ــوب تنه ــار جن در شهرســتان رودب
دارد امــا از روز گذشــته فرآینــد اضافــه شــدن چنــد 
متخصــص دیگــر بــه بیمارســتان ایــن منطقــه نیــز 
ــتان 30  ــک بیمارس ــود ی ــت.وی از وج ــده اس ــاز ش آغ
ــان آورد  ــه می ــخن ب ــتان س ــن شهرس ــی در ای تختخواب
ــار جنــوب  و ادامــه داد: بیمارســتان 30 تختخوابــی رودب
بــرای جمعیــت 1۲0 هــزار نفــری ایــن شهرســتان بســیار 
ــت. ــه نیس ــن منطق ــاز ای ــخگوی نی ــت و پاس ــم اس ک

ــار  ــج، رودب ــه گن ــان، قلع ــوج، منوج ــردم کهن ــده م نماین
ــه  ــس شــورای اســالمی ادام ــاب در مجل ــوب و فاری جن
داد: مشــکل ســوخت چــاه هــای کشــاورزی یکــی 
ــد  ــت و بای ــه اس ــن منطق ــدی ای ــکالت ج ــر از مش دیگ
ــاورزی  ــای کش ــوخت چاه ه ــن س ــرای تامی ــی ب راه حل
فــرم شــماره یــک) پروانــه ندارنــد(، ایــن منطقــه 
پیــدا کــرد. همچنیــن ســهمیه آرد ایــن منطقــه نیــز 
ــود  ــاماندهی ش ــن س ــان ممک ــن زم ــد در کوتاهتری بای
ــه  ــک لقم ــر ی ــه خاط ــردم ب ــه م ــت ک ــم اس ــن ظل و ای
نــان بــه مــا التمــاس کــرده و گریــه کنند.حمــزه ای 
بــا تاکیــد برآنکــه مــا در حــوزه زیرســاخت ها هنــوز 
از  پــس  متاســفانه  تصریــح کــرد:  داریــم،  مشــکل 
ــوز  ــالمی هن ــالب اس ــروزی انق ــال از پی ــت 40 س گذش
اســتان  جنــوب  در   ... و  آب  گاز،  بــرق،  جــاده،  در 
ــام  ــده نظ ــه زیبن ــتیم ک ــرو هس ــکل روب ــا مش ــان ب کرم
ــئولین در  ــدی مس ــک و اراده ج ــد کم ــت و نیازمن نیس
هســتیم. اســتان  جنــوب  در  زیرســاخت ها  تکمیــل 

احمد حمزه ای نماینده پنج شهرستان 
جنوبی استان کرمان در مجلس 
شورای اسامی در مورد برخی از 

محرومیت های رودبار جنوب 
گفت: متاسفانه در حوزه بهداشت و 
درمان در شهرستان رودبار جنوب 
تنها 2 متخصص وجود دارد اما از 

روز گذشته فرآیند اضافه شدن چند 
متخصص دیگر به بیمارستان این 

منطقه نیز آغاز شده است.وی از وجود 
یک بیمارستان 30 تختخوابی در 

این شهرستان سخن به میان آورد و 
ادامه داد: بیمارستان 30 تختخوابی 

رودبار جنوب برای جمعیت 120 هزار 
نفری این شهرستان بسیار کم است و 

پاسخگوی نیاز این منطقه نیست.

به گفته رییس آموزش و پرورش رودبار جنوب، حدود 50 مدرسه در این شهرستان سرویس بهداشتی ندارند

مدارس رودبار جنوب چشم انتظار بودجه

محرومیـت مفهمومـی اسـت کـه درجنـوب اسـتان کرمـان به درسـتی قابـل درک 
اسـت، کمبـود ابتدایـی تریـن نیازهـا در بسـیاری از شـهر و روسـتا هـای هفـت 
شهرسـتان جنوبی،آنقـدر زیـاد اسـت کـه گاهـی غیـر قابـل باوراسـت کـه چگونـه 
مردمانـی وجـود دارنـد که بـا این انـدازه نداشـتن، زندگی مـی کننـد، مردمانی که 
بـه ازای هـر آنچـه کـه ندارنـد بـه آن هـا صبـر داده شـده اسـت و گاهـی همیـن 
صبـوری هـم باعـث مـی شـود آن گونـه کـه بایـد  بـه نیـاز هـای آنهـا توجه نشـود.

مـدارس  نوسـازی  کل  پورمدیـر  واعظـی 
اسـتان کرمـان درباره نیاز رودبـار  جنوب در 
بحـث مدرسـه سـازی  بـه کاغـذ وطـن گفت: 
رودبـار جنـوب حالتی دارد  کـه هرچقدر  در 
آن مدرسـه بسـازند بـا هـم کمبـود مدرسـه  
وجـود دارد، بـرای سـال جدیـد برنامه ریزی 
کـرده ایم و 9 تا پروژه جدید امسـال شـروع 
مـی کنیـم و 5 یـا 6 تـا پـروژه هـم از سـال 
قبـل  باقـی مانـده اسـت  کـه ان شـااله تـا 
مهـر تحویـل داده مـی شـود  که هم شـامل 
کاس درس و هـم شـامل خوابـگاه اسـت.

نجمه سعیدی
دبیر تحریریه/کاغذ  وطن

انا
 د

راه
س: 

عک
آگهی اباغ اجرائیه کاسه :139804019070000458/1   

بدینوسـیله به زیبا فیضی پور ومرضیه فیضی پور واسـحق سـیفعلی  
نسـب بدهـکاران پرونـده کالسـه 1398040190۷0000458/1کـه برابر 
گـزارش 98/09/۲3شـناخته نگردیده ایـد ابالغ می گردد که برابر قـرار داد بانکی 
شـماره 11963016۲بین شـما وبانک سـپه شـعبه جیرفت مبلغ ۷۷0/490/۲13 
ریـال بدهکارمی باشـید کـه براثرعدم پرداخت وجه بسـتانکار درخواسـت صدور 
اجرائیـه نمـوده پـس از تشـریفات قانونـی اجرائیـه صادروبکالسـه فـوق دراین 
اجراءمطـرح مـی باشـد لـذا طبـق مـاده 18/19آئیـن نامـه اجرائی مفاد اسـناد 
رسـمی بشـما ابـالغ می گـردد ازتاریخ انتشـاراین آگهی کـه تاریخ ابـالغ اجرائیه 
محسـوب اسـت فقط یک نوبت در روزنامه کثیراالنتشارمحلی چاپ ومنتشرمی 
گـردد ظـرف مدت ده روزنسـبت بـه پرداخت بدهی خـود اقـدام ودراین صورت 
بـدون انتشـارآگهی دیگـری عملیـات اجرائی طبق مقـررات علیه شـما تعقیب 

خواهد شـد .
مسول واحد اجرای اسناد رسمی جیرفت

آگهی اباغ اجرائیه کاسه :139804019070000457/1        
فیضی پـور  ومرضیـه  نـژاد  شـهداد  مسـعود  بـه  بدینوسـیله 
کالسـه  پرونـده  بدهـکاران  نسـب  سـیفعلی  اسـحق  و 
1398040190۷000045۷/1کـه برابـر گـزارش 98/09/۲3شـناخته نگردیـده ایـد 
ابـالغ مـی گردد کـه برابر قـرار داد بانکـی شـماره 1195۲۷3۲5بین شـما وبانک 
سـپه شـعبه جیرفت مبلغ ۷35/0۷۷/438 ریال بدهکارمی باشید که براثرعدم 
پرداخـت وجـه بسـتانکار درخواسـت صـدور اجرائیـه نمـوده پس از تشـریفات 
قانونـی اجرائیـه صادروبکالسـه فـوق درایـن اجراءمطـرح مـی باشـد لـذا طبق 
مـاده 18/19آئین نامه اجرائی مفاد اسـناد رسـمی بشـما ابالغ می گـردد ازتاریخ 
انتشـاراین آگهـی کـه تاریـخ ابـالغ اجرائیه محسـوب اسـت فقط یـک نوبت در 
روزنامه کثیراالنتشـارمحلی چاپ ومنتشـرمی گردد ظرف مدت ده روزنسـبت به 
پرداخـت بدهـی خـود اقدام ودراین صـورت بدون انتشـارآگهی دیگری عملیات 

اجرائـی طبـق مقـررات علیـه شـما تعقیـب خواهـد شـد .
 مسول واحد اجرای اسناد رسمی جیرفت 

آگهی اباغ اجرائیه کاسه :139804019070000444/1           
کالسـه  پرونـده  بدهـکار  افشـاری  مهـدی  بـه  بدینوسـیله 
98/09/۲4شـناخته  گـزارش  برابـر  1398040190۷0000444/1کـه 
نگردیـده ایـد ابـالغ می گردد کـه برابر قـرار داد بانکـی شـماره 1۷8510685بین 
شـما وبانک سـپه شـعبه جیرفت مبلغ 1۷۲/888/603 ریال بدهکارمی باشـید 
کـه براثرعـدم پرداخـت وجـه بسـتانکار درخواسـت صـدور اجرائیه نمـوده پس 
از تشـریفات قانونـی اجرائیه صادروبکالسـه فـوق دراین اجراءمطرح می باشـد 
لـذا طبـق مـاده 18/19آئیـن نامـه اجرائی مفاد اسـناد رسـمی بشـما ابـالغ می 
گـردد ازتاریـخ انتشـاراین آگهـی کـه تاریـخ ابالغ اجرائیه محسـوب اسـت فقط 
یـک نوبـت در روزنامـه کثیراالنتشـارمحلی چاپ ومنتشـرمی گـردد ظرف مدت 
ده روزنسـبت بـه پرداخت بدهـی خود اقـدام ودراین صورت بدون انتشـارآگهی 

دیگـری عملیـات اجرائـی طبـق مقـررات علیـه شـما تعقیـب خواهد شـد .
 مسول واحد اجرای اسناد رسمی جیرفت 

آگهی فقدان سند مالکیت:          
احترامـا طبق درخواسـت شـماره ۲546۲-98/10/۲ خانم آزیتـا/ کالنتری خاندانی 
فرزنـد محمـد شـماره شناسـنامه ۲49 تاریخ تولـد 1354/06/۲5 صـادره از ماهان 
دارای شـماره ملـی 60۷9۷34۷10 مالـک ششـدانگ پـالک ۷59۷ فرعـی از ۷1 اصلی بخش 
3 کرمـان  کـه ذیـل ثبـت 15004 دفتـر 80 صفحـه 556 بـا شـماره مسـتند مالکیـت 1۲9158 
تاریـخ 139۷/08/30 دفترخانـه اسـناد رسـمی شـماره 1 شـهر کرمـان رهنـی شـماره 1۲9158 
مـورخ139۷/08/30 دفتـر خانـه اسـناد رسـمی شـماره 1 شـهر کرمان اسـتان کرمان کـه بنفع 
بانـک مسـکن بـه مبلـغ 3۲1/408/911 ریـال بـه مـدت 89مـاه ثبـت شـده صـادر و تسـلیم  
گردیـده ضمـن تسـلیم دو بـرگ استشـهاد محلـی تصدیـق امضـا شـده مدعـی اسـت سـند 
مالکیـت پـالک مزبـور بعلت آتش سـوزی مفقود و در خواسـت سـند مالکیـت المثنی نموده 
لـذا باسـتناد اصـالح تبصـره یـک اصالحـی مـاده 1۲0 آئیـن نامـه قانـون ثبـت مراتـب در یک 
نوبـت در تاریـخ منـدرج در ذیل آگهی می شـود تا چنانچه کسـی مدعی انجام معامله نسـبت 
بـه ملـک فـوق الذکـر بـا وجود سـند مالکیت نـزد خود می باشـد ظـرف مـدت ده روز پس از 
انتشـار آگهـی بـه اداره ثبـت شهرسـتان کرمـان مراجعـه و اعتـراض خـود را ضمـن ارائه اصل 
سـند مالکیـت یـا سـند معامله تسـلیم نماینـد در غیر این صـورت پس از مدت مذکور نسـبت 

بـه صدور سـند مالکیـت المثنـی اقدام خواهد شـد.م الـف:141۷
تاریخ انتشار:98/10/14

رونوشت :  ستاد اجرایی فرمان امام
محمود مهدی زاده- رئیس ثبت اسناد اماک منطقه2کرمان

اداره کل ثبت اسناد و اماک استان کرمان
اداره ثبت اسناد واماک حوزه ثبت ملک زرند

هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیت ثبتـی اراضی و سـاختمان هـای فاقد 
سـند رسـمی- اگهـی موضـوع مـاده 3 و مـاده 13 آئین نامـه قانون تعیین تکلیـف وضعیت ثبتی 
و اراضی و سـاختمان های فاقد سـند رسـمی برابر رای شـماره 139860319008001998 هیات دوم 
موضـوع قانـون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و سـاختمان های فاقد سـند رسـمی مسـتقر 
در واحـد ثبتـی حـوزه ثبـت ملک زرند تصرفـات مالکانه بالمعـارض متقاضی خانم ثریـا نورالدینی 
بـاب تنگلـی فرزند محمد بشـماره شناسـنامه 9 صـادره از زرنـد در یک باب خانه به مسـاحت ۲19 
مترمربـع پـالک 993 فرعـی از ۷561 اصلـی واقع در زرنـد خیابان فردوس کوچـه ۲8 خریداری از 
مالـک رسـمی خانـم فاطمـه محرابی زاده هنرمنـد محرز گردیده اسـت. لذا به منظـور اطالع عموم 
مراتب در دو نوبت به فاصله 15روز آگهی می شـود در صورتی که اشـخاص نسـبت به صدور سـند 
مالکیـت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند می توانند از تاریخ انتشـار اولین اگهی بـه مدت دو ماه 
اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید ظرف مدت یـک ماه از تاریخ تسـلیم 
اعتـراض، دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضایی تقدیـم نمایند. بدیهی اسـت در صـورت انقضای 
مـدت مذکـور و عـدم وصـول اعتـراض طبق مقررات سـند مالکیت صـادر خواهد شـد. م/ الف 19۲

تاریخ انتشار نوبت اول: شنبه 98/10/14
تاریخ انتشار نوبت دوم: شنبه 98/10/۲8

حسین توحیدی نیا- رییس ثبت اسناد و اماک شهرستان زرند

اداره کل ثبت اسناد و اماک استان کرمان
اداره ثبت اسناد واماک حوزه ثبت ملک زرند

هیـات موضـوع قانون تعیین تکلیف وضعیـت ثبتی اراضی و سـاختمان های فاقد 
سـند رسـمی- اگهی موضوع مـاده 3 و ماده 13 آئیـن نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
و اراضـی و سـاختمان هـای فاقد سـند رسـمی برابـر رای شـماره 139860319008001991 هیات 
دوم موضـوع قانـون تعییـن تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و سـاختمان های فاقد سـند رسـمی 
مسـتقر در واحـد ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک زرنـد تصرفـات مالکانه بالمعـارض متقاضـی آقای 
حجـت الـه عـرب پورداهویـی فرزنـد عباس بشـماره شناسـنامه 10 صـادره از زرنـد در یک باب 
خانـه به مسـاحت ۲3۷/80 مترمربع پـالک 99۲ فرعی از ۷561 اصلی واقـع در زرند خیابان ۲0 
متری محرم خریداری از مالک رسـمی خانم هایده محرابی زاده هنرمند محرز گردیده اسـت. 
لـذا بـه منظـور اطالع عمـوم مراتـب در دو نوبت بـه فاصله 15روز آگهـی می شـود در صورتی که 
اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند می توانند از تاریخ 
انتشـار اولیـن اگهـی به مـدت دو ماه اعتراض خـود را به این اداره تسـلیم و پس از اخذ رسـید 
ظـرف مـدت یـک مـاه از تاریخ تسـلیم اعتراض، دادخواسـت خـود را به مراجـع قضایی تقدیم 
نماینـد. بدیهـی اسـت در صـورت انقضـای مـدت مذکور و عـدم وصـول اعتراض طبـق مقررات 

سـند مالکیت صـادر خواهد شـد. م/ الف 190
تاریخ انتشار نوبت اول: شنبه 98/10/14- تاریخ انتشار نوبت دوم: شنبه 98/10/۲8

حسین توحیدی نیا- رییس ثبت اسناد و اماک شهرستان زرند

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

برابـر آرا صـادره هیـات حـل اختالف موضـوع قانـون تعیین تکلیـف وضعیت ثبتی 
اراضـی و سـاختمان هـای فاقد سـند رسـمی مسـتقر در واحد ثبتی شهرسـتان زرنـد تصرفات 
مالکانـه و بالمعارض متقاضیان محرز گردیده اسـت.لذا مشـخصات متقاضیـان و امالک مورد 
تقاضـا بشـرح زیـر بـه منظـور اطـالع عمـوم در دو نوبـت بـه فاصلـه 15 روزآگهـی می شـود در 
صورتیکـه اشـخاص نسـبت بـه صدور سـند مالکیـت متقاضیـان اعتراضی داشـته باشـند می 
تواننـد از تاریـخ انتشـار اولیـن آگهـی بمـدت دو مـاه اعتـراض دادخواسـت خـود را بـه مرجـع 

قضائی تقدیـم نمایند.
امالک واقع در بخش سیزده 13 کرمان شهرستان زرند

پـالک 35 فرعـی از ۷551 اصلـی آقـای محمـد ایـزدی همـت آبـادی فرزند حسـین بشـماره 
شناسـنامه 30800۲568۷ صـادره از زرنـد در یـک باب خانه به مسـاحت ۲94 مترمربع واقع در 

زرنـد انتهـای بلوار فـردوس خریـداری از مالک رسـمی آقای غالمعبـاس نظریان.
پـالک 101 فرعـی از ۷56۲ اصلـی آقـای محمـد ایـزدی یـزدان آبـادی فرزنـد غالمرضا بشـماره 
شناسـنامه ۷ صـادره از زرنـد در یـک بـاب خانـه بـه مسـاحت 3۲5 مترمربـع واقـع در زرنـد 
خیابـان امیرکبیـر کوچـه شـماره 10 خریـداری از مالک رسـمی آقای احمـد عمرانـی- م الف 189

تاریخ انتشار نوبت اول:شنبه 98/10/14-تاریخ انتشار نوبت دوم:شنبه 98/10/۲8
حسین توحیدی نیا_ رییس اداره ثبت اسناد و اماک شهرستان زرند

اداره کل ثبت اسناد و اماک استان کرمان
اداره ثبت اسناد واماک حوزه ثبت ملک زرند

هیـات موضـوع قانون الحـاق موادی بقانون سـاماندهی و حمایـت از تولید و عرضه 
مسکن مصوب سـال 1388

برابـر رای صـادره از هیـات حـل اختـالف موضـوع قانـون الحـاق مـوادی بـه قانون سـاماندهی 
و حمایـت از تولیـد و عرضـه مسـکن سـال 1388 مسـتقر در واحـد ثبتـی شهرسـتان زرنـد به 
اسـتناد بنـد ۲ مـاده 1 قانون و مـاده 10 آئین نامه قانون مذکور که تصرفـات مالکانه و بالمعارض 
متقاضـی محـرز گردیـده اسـت لذا مشـخصات متقاضـی و ملک مـورد تقاضا به شـرح زیر به 
منظـور اطـالع عمـوم طـی یک نوبـت آگهی می شـود در صورتیکه اشـخاص نسـبت بـه صدور 
سـند مالکیت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند می توانند از تاریخ انتشـار به مدت بیسـت روز 
اعتـراض خـود را کتبـا به اداره ثبت محل تسـلیم نماینـد و ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسـلیم 
اعتـراض بـه مرجـع ثبتـی ؛ دادخواسـت خـود را به مرجـع ذی صـالح قضایی تقدیـم و گواهی 
تقدیم دادخواسـت را به اداره ثبت اسـناد و امالک تسـلیم نمایند. بدیهی اسـت در صورت عدم 
وصـول اعتـراض در موعـد مقرر و یا تحویل گواهی عدم دادخواسـت بـه اداره ثبت عملیات ثبتی 

بـا رعایت مقـررات تعقیب خواهد شـد.
1_ پـالک 61۷ فرعـی از 18۷68 اصلـی آقـای علی ایزدی یزدان آبادی فرزند محمد ششـدانگ 

خانـه بمسـاحت 915/08 مترمربع واقع در اکبر آباد یزدانشـهر بخش 13 کرمـان- م/ الف 191
تاریخ انتشار روز شنبه 1398/10/14

حسین توحیدی نیا- رییس ثبت اسناد و اماک شهرستان زرند

بسمه تعالی
آگهـی ابـالغ اجرائیـه کالسـه: 9800۷0۷ عليـه حمـدهللا زینلـی پـور ، نـام پـدر : امیر ، 
شـماره شناسـنامه : 33 و شـماره ملـی : 30۷1536615، متولـد : 1341/01/0۲، بـه 
نشـانی : سـیرجان و اسـدهللا افشـنگ ، نام پدر : غالمعلی ، شـماره شناسـنامه : 453، شـماره 
ملـی : 30۷0560۲53، متولـد134۲/03/0۲ بـه نشـانی : سـیرجان و شـرکت آبـاد بـوم جنـوب ، 
شـماره ملـی : 10800080۲03، بـه نشـانی : بنـدر عباس بلوار امام حسـین خیابـان نیایش و طیبه 
بلـوردی ، نـام پـدر : درویـش ، شـماره شناسـنامه : 1081 . شـماره ملـی : 30۷05۷5110 ، متولـد : 
135۷/04/01  ، به نشـانی : سـیرجان شـهرک رزمندگان بلوار گلسـتان کوچه گلسـتان 14 بدهکار 
پرونـده کالسـه فوق که برابر گـزارش 98006534 مورخ 98/09/06 شـناخته نگردیده اید ابالغ می 
گـردد کـه برابر قـرارداد بانکی شـماره 93۲500041 مورخـه 1393/06/1۷ بین شـما و بانک تجارت 
مبلـغ 3188394331 ریـال بشـرح :9۷۷803۲40 اصـل طلـب و مبلغ ۲0۷805553 ریال سـود 
و مبلـغ ۲00۲۷85538 ریـال خسـارت تاخیر تادیه و مبلغ 1331۷۷9 ریال خسـارت تاخیر روزانه 
بدهکار می باشـید که بر اثر عدم پرداخت وجه بسـتانکار درخواسـت صدور اجرائیه نموده پس از 
تشـریفات قانونـی اجرائیـه صـادر و به کالسـه فـوق در این اجراء مطرح می باشـد لـذا طبق ماده 
19 / 18 آئیـن نامـه اجرائـی مفاد اسـناد رسـمی بشـما ابالغ می گـردد از تاریخ انتشـار این آگهی 
کـه تاریخ ابالغ اجرائیه محسـوب اسـت فقط یک نوبـت در روزنامه درج ومنتشـر می گردد ظرف 
مـدت بیسـت روز نسـبت بـه پرداخت بدهی خـود اقدام و در غیـر این صورت بدون انتشـار آگهی 

دیگـری عملیـات اجرائـی طبق مقررات علیه شـما تعقیب خواهد شـد. م الـف: 568
مسئول واحد اجرای اسناد رسمی سیرجان - صالح آزادی

آگهی فقدان سند مالکیت
چـون اقـای حسـن صباحـی گراغانی مالک ششـدانگ پـالک 1938 فرعـی از 5۷4-
اصلـی واقـع در بخـش 45 کرمـان بـا ارائه دو برگ شـهادت شـهود تصدیق شـده ادعا 
واعـالم نمـوده اصـل سـند مالکیت پالک اخيـر الذكر که قبال ذیـل ثبت 13۲6 صفحـه 509 دفتر۷ 
امـالک محلـی جیرفـت صـادر وتسـليم شـده اسـت بعلت جابجـای مفقـود گردیـده از ایـن اداره 
تقاضای صدور سـند مالکیت المثنی پالک فوق را نموده لذا بنا به درخواسـت نامبرده و برحسـب 
دسـتور تبصـره یـک مـاده 1۲0 آییـن نامـه - قانـون ثبـت مراتـب در یـک نوبـت آگهی میگـردد تا 
چنانچـه شـخص یا اشـخاصی مدعی انجام معامله نسـبت به ملـک مرقوم و یا وجود اصل سـند 
مالکیـت مـورد ادعـا نـزد خـود می باشـند از تاریخ انتشـار آگهـی )یک نوبت اسـت( ظـرف مدت 
10روز مراتـب را بـا ارائـه اصـل سـند مالکیـت یـا سـند معاملـه کتبا بـه اداره ثبـت اسـناد و امالک 
شهرسـتان جیرفـت اعـالم نماینـد بدیهـی اسـت پـس از انقضای مهلـت مقـرر در آگهـی )10روز( 
هیچگونـه ادعایـی از هیچکس مسـموع نخواهـد بود و ایـن اداره وفق ضوابط و مقررات نسـبت به 

صـدور سـند مالکیـت المثنی بنام مالـک اقـدام خواهـد نمود.م.الف.580
جواد فاریابی - رییس ثبت اسناد اماک جیرفت

آگهی اباغ اجرائیه کاسه:   1 /139804019070000503
بدینوسیله به آقای آرمان امیری بدهکار پرونده کالسه1/        1398040190۷0000503

کـه برابـر گـزارش/04/10 /1388شـناخته نگردیده ایـد ابالغ می گردد که برابر سـند 
ازدواج شـماره 4۷40 -۲4/۷ /1393.

 بیـن شـما و وخانـم فریـده رشـیدی . مبلـغ18/080/000/000 ریـال بدهـکار مـی 
باشـید کـه بـر اثر عـدم پرداخـت وجه بسـتانکار درخواسـت صـدور اجرائیـه نموده 
پـس از تشـریفات قانونـی اجرائیه صادر و بکالسـه فـوق در این اجـراء مطرح می 
باشـد لـذا طبـق مـاده 18/19آئیـن نامـه اجرائـی مفاد اسـناد رسـمی بشـما ابالغ 
مـی گـردد از تاریـخ انتشـار ایـن آگهـی کـه تاریـخ ابـالغ اجرائیه محسـوب اسـت 
فقـط یـک نوبـت در روزنامـه کثیر االنتشـار محلی چـاپ درج و منتشـر   می گردد 
ظـرف مـدت ده روز نسـبت بـه پرداخـت بدهـی خـود اقـدام و در غیـر ایـن صـورت 
بـدون انتشـار آگهی دیگری عملیـات اجرائی طبق مقررات علیه شـما تعقیب خواهد 

شـد. م.الف 5۷0
مسئول واحد اجرای اسناد رسمی جیرفت _جواد فاریابی

آگهی اباغ اجرائیه کاسه:  1/ 139804019070000133
کالسـه     پرونـده  بدهـکار  دامنـه    اسـکندری  عـارف  آقـای  بـه  بدینوسـیله 

1398040190۷0000133 /1
کـه برابـر گـزارش1۷/04 /1398 شـناخته نگردیـده ایـد ابـالغ مـی گـردد کـه برابر سـند ازدواج 

شـماره ۲5/5 /139۲ - 446۷.
 بیـن شـما و وخانـم فریبا اسـکندری گـدار  مبلـغ18/600/000/000 ریال بدهکار می باشـید که بر 
اثـر عـدم پرداخـت وجه بسـتانکار درخواسـت صـدور اجرائیـه نموده پـس از تشـریفات قانونی 
اجرائیـه صـادر و بکالسـه فـوق در ایـن اجراء مطرح می باشـد لذا طبـق مـاده 18/19 آئین نامه 
اجرائـی مفـاد اسـناد رسـمی بشـما ابالغ مـی گـردد از تاریخ انتشـار ایـن آگهی که تاریـخ ابالغ 
اجرائیـه محسـوب اسـت فقط یـک نوبـت در روزنامه کثیر االنتشـار محلی چاپ درج ومنتشـر 
مـی گـردد ظـرف مدت ده روز نسـبت به پرداخت بدهی خـود اقدام و در غیر ایـن صورت بدون 

انتشـار آگه دیگری عملیات اجرائی طبق مقررات علیه شـما تعقیب خواهد شـد. 
مسئول واحد اجرای اسناد رسمی جیرفت _جواد فاریابی

آگهی اباغ اجرائیه کاسه :139804019070000438/1       
پرونـده کالسـه  بدهـکار  پـور  فیضـی  مرضیـه  بـه  بدینوسـیله 
1398040190۷0000438/1کـه برابـر گزارش 98/09/۲3شـناخته 
نگردیـده ایـد ابـالغ مـی گـردد کـه برابـر قـرار داد شـماره 1196۲5330بیـن 
شـما وبانـک سـپه شـعبه جیرفـت مبلـغ 533/۷60/8۷6 ریـال بدهکارمی 
باشـید کـه براثرعـدم پرداخـت وجـه بسـتانکار درخواسـت صـدور اجرائیـه 
درایـن  فـوق  صادروبکالسـه  اجرائیـه  قانونـی  تشـریفات  از  پـس  نمـوده 
اجراءمطـرح می باشـد لذا طبـق ماده 18/19آئیـن نامه اجرائی مفاد اسـناد 
رسـمی بشـما ابـالغ مـی گـردد ازتاریـخ انتشـاراین آگهـی کـه تاریـخ ابـالغ 
اجرائیـه محسـوب اسـت فقـط یـک نوبـت در روزنامـه کثیراالنتشـارمحلی 
چـاپ ومنتشـرمی گـردد ظرف مـدت ده روزنسـبت به پرداخـت بدهی خود 
اقـدام ودرایـن صـورت بـدون انتشـارآگهی دیگـری عملیـات اجرائـی طبـق 

مقـررات علیـه شـما تعقیـب خواهـد شـد .
مسول واحد اجرای اسناد رسمی جیرفت

آگهی اباغ اجرائیه کاسه :139804019070000443/1        
پوربدهکارپرونـده  فیضـی  مرضیـه  بـه  بدینوسـیله 
گـزارش  برابـر  1398040190۷0000443/1کـه  کالسـه 
داد  قـرار  برابـر  مـی گـردد کـه  ابـالغ  ایـد  نگردیـده  98/09/۲3شـناخته 
بانکـی شـماره 119۷35489بیـن شـما وبانـک سـپه شـعبه جیرفـت مبلـغ 
وجـه  پرداخـت  براثرعـدم  باشـید کـه  بدهکارمـی  538/۷۲6/5۷5ریـال 
قانونـی  تشـریفات  از  پـس  نمـوده  اجرائیـه  درخواسـت صـدور  بسـتانکار 
اجرائیـه صادروبکالسـه فـوق درایـن اجراءمطـرح مـی باشـد لذا طبـق ماده 
18/19آئیـن نامـه اجرائی مفاد اسـناد رسـمی بشـما ابالغ می گـردد ازتاریخ 
انتشـاراین آگهـی کـه تاریـخ ابـالغ اجرائیه محسـوب اسـت فقط یـک نوبت 
در روزنامـه کثیراالنتشـارمحلی چـاپ ومنتشـرمی گـردد ظـرف مـدت ده 
روزنسـبت بـه پرداخـت بدهی خود اقـدام ودراین صورت بدون انتشـارآگهی 
دیگـری عملیـات اجرائـی طبـق مقـررات علیـه شـما تعقیـب خواهـد شـد .

 مسول واحد اجرای اسناد رسمی جیرفت 

اخطاریه ماده 87     
ــر  ــهرک باهن ــان ش ــآدرس کرم ــی ب ــا کمال ــد ضی ــای احم آق

ــتی  ــالک 1۷کدپس ــماره ۲ پ ــه ش ــوم کوچ ــر العل ــان بح خیاب

۷618۷63۷61

ــه شــما در  ــق ب ــان متعل ــی بخــش 4 کرم ــی از 5 اصل ــالک 3686 فرع پ

ــن  ــاده 8۷ آئی ــق م ــذا طب ــده ل ــده بازداشــت گردی ــک آین ــب بان ــال طل قب

نامــه اجــرای مراتــب بشــما اخطــار میشــود ضمنــا هــر گونــه نقــل انتقالــی 

از طــرف شــما نســبت بمــورد بازداشــت ممنــوع اســت و ترتیــب اثــر داده 

ــف: 14۲۷ نمــی شــود. م ال
رئیس اداره اجرای اسناد رسمی کرمان 
علیرضا محمدی کیا

آگهی فقدان سند مالکیت
چون خانم الهام سـنجری بنسـتانی مالک ششـدانگ پالک 4۷۷ 
فرعـی از581 -اصلـی واقـع در بخـش 45 کرمـان با ارائـه دو برگ 
شـهادت شـهود تصدیـق شـده ادعـا واعالم نمـوده اصل سـند مالکیـت پالک 
اخيـر الذكـر کـه قبـال ذیـل ثبـت 1396۲031901400306۷ امـالک الکترونیـک  
محلـی جیرفـت صادر وتسـليم شـده اسـت بعلت جابجـای مفقود گردیـده از 
ایـن اداره تقاضـای صـدور سـند مالکیت المثنی پـالک فوق را نمـوده لذا بنا به 
درخواسـت نامبرده و برحسـب دسـتور تبصره یک ماده 1۲0 آیین نامه - قانون 
ثبـت مراتـب در یـک نوبـت آگهـی میگـردد تـا چنانچه شـخص یا اشـخاصی 

مدعـی انجـام معاملـه نسـبت به ملـک مرقوم و یـا وجود اصل سـند مالکیت 
مـورد ادعـا نزد خود می باشـند از تاریخ انتشـار آگهی )یک نوبت اسـت( ظرف 
مـدت 10روز مراتـب را بـا ارائـه اصل سـند مالکیت یا سـند معامله کتبا بـه اداره 
ثبـت اسـناد و امـالک شهرسـتان جیرفـت اعالم نماینـد بدیهی اسـت پس از 
انقضـای مهلت مقـرر در آگهی )10روز( هیچگونه ادعایی از هیچکس مسـموع 
نخواهـد بـود و ایـن اداره وفق ضوابط و مقررات نسـبت به صدور سـند مالکیت 

المثنـی بنام مالـک اقدام خواهـد نمود.
جواد فاریابی 
رییس ثبت اسناد اماک جیرفت

24 حلقه چاه جدید به منابع تامین 
آب استان کرمان افزوده می شود

۱4محکوم به قصاص در زندان جیرفت 
بخشوده شدند

۲4 حلقـه چاه جدید تا اوایل سـال 99 در اسـتان کرمان 
وارد مـدار بهره برداری می شـود.

خبرنـگار آبفـا کرمـان- عبـاس سـلطانی معـاون فنـی 
و توسـعه شـرکت آب و فاضـالب اسـتان کرمـان گفـت: 
کاهـش نـزوالت جوی و خشکسـالی سـال هـای اخیر 
کاهش دبی چاهها و منابع تامین آب شـهرهای اسـتان 
را بـه دنبـال داشـته اسـت کـه ایـن امـر باعـث ایجـاد 
محدودیـت هایی برای شـهروندان در مصرف آب شـرب 

خصوصـًا در فصـل تابسـتان می شـود.
وی افـزود: یکـی از راهکارهای پیش روی شـرکت آب و 
فاضالب اسـتان بـرای تأمین آب شـرب مـردم در فصل 
تابسـتان دسـتیابی به منابع جدید تامین آب می باشد.

معاون فنی و توسـعه شـرکت آبفا اسـتان در ادامه گفت: 
در همیـن راسـتا عملیـات اجـرای حفـاری و تجهیـز ۲4 
حلقـه چـاه جدیـد در اسـتان در دسـتور کار شـرکت آبفا 

اسـتان کرمـان قـرار گرفـت کـه پـس از اخـذ مجوزهای 
مربوطـه و برگـزاری مناقصـات و انتخـاب پیمانـکاران، 

عملیـات حفـاری آنها آغاز شـده اسـت.
سـلطانی افـزود: از ایـن تعـداد 8 حلقه چـاه درکرمان،5 
حلقـه در رفسـنجان، ۲ حلقـه در جیرفـت، ۲ حلقـه در  
کهنـوج،۲ حلقـه در  منوجـان، ۲ حلقـه در بـم،۲ حلقه در 
زرنـد و 1 حلقـه در دشـتکار بردسـیر حفـر می شـود و تا 
اوایـل سـال آینده پـس از تجهیـز وارد مدار بهـره برداری 
خواهند شـد.معاون فنی و توسـعه شـرکت آبفا اسـتان 
کرمـان با تأکیـد بر ضـرورت انجام پیشـگیری های الزم 
جهت تأمین آب شـرب مردم اسـتان در فصل تابسـتان 
عنـوان کرد: مـردم نیز باید در راسـتای صرفه جویی آب و 
تغییر در سـبک اسـتفاده از این نعمت الهی کوشا باشند 
، منابـع آبـی موجود را درسـت مصـرف کنند تـا از بحران 
کمبـود آب در تابسـتان سـال آینده بـه خوبی عبور کنیم.

ایرنـا - رئیـس کل دادگسـتری اسـتان کرمـان گفت: با 
رضایـت اولیـای دم 14محکـوم بـه قصـاص در زنـدان 

جیرفت بخشـوده شـدند. 
یـدهللا موحـد روز پنجشـنبه در جمـع بندی سـفر خود 
بـه جنـوب اسـتان کرمـان در گفـت و گـو بـا خبرنـگار 
ایرنـا افـزود: از ابتدای سـال جاری تاکنـون با اقدامات 
صـورت گرفتـه از سـوی شـورای حـل اختـالف ویـژه 
زنـدان جیرفـت و با همکاری مقامـات قضایی 14مورد 
رضایـت درخصـوص محکومین به قصاص داشـته ایم 
کـه از ایـن تعداد 6نفر آزاد و مابقی نیز در شـرف آزادی 

. هستند
وی ادامـه داد: امسـال بـا تـالش هـای صـورت گرفتـه 
در کمیتـه صلـح وسـازش زنـدان،  105مـورد توافـق بین 
طرفیـن پرونـده ها از طریق صلح وسـازش ایجاد شـده  
کـه ایـن امـر موجـب آزادی اکثـر  ایـن افـراد از زنـدان 

جیرفت شـده اسـت.
موحـد از کاهـش 1۲درصـدی ورودی به زنـدان جیرفت 
خبـر داد و گفـت: ایـن امر از ابتدای سـال جاری نسـبت 

به مدت مشـابه سـال گذشـته ثبت شـده اسـت.
رئیس شـورای قضائی اسـتان کرمان به عملکرد شورای 
حـل اختـالف ویـژه زندان در جنوب اسـتان اشـاره کرد و 

گفـت: از ابتـدای سـال تاکنون  31۲ فقـره پرونده به این 
شـوراها ارجـاع شـده کـه تعـداد ۲9۲ مورد بیـن اصحاب 

دعوا  سـازش برقرار شـده اسـت.
رئیـس کل دادگسـتری اسـتان کرمـان همچنیـن بـه 
بازدیـد از شـعب دادگسـتری شهرسـتان جیرفت اشـاره 
کـرد و گفـت: دیدارهـا و بازدید های مسـئوالن قضائی از 
حوزه هـای قضائـی  از رویکردهای مهم نظارتی دسـتگاه 
قضایـی بـوده و  بـا انجـام دیدارهای مسـتمر و سـرزده، 
نوعـی نظـارت و رسـیدگی بـه امـور مراجعـان صـورت 

می گیـرد.
موحـد  ادامـه داد: در ایـن بازدیـد هـا مسـئوالن قضایی 
از نزدیـک در جریـان امـور قضایـی و مسـائل قضـات 
مـردم  مشـکالت  و  پرونده هـا  بـه  رسـیدگی کننده 
مراجعه کننـده بـه دادسـراها و دادگاه هـا قرار مـی گیرند.
رئیس کل دادگسـتری اسـتان کرمان در سـفر سـه روزه 
خـود بـه جنـوب کرمان عـالوه بر دیـدار با خانواده شـهدا 
و رسـیدگی مشـکالت مـردم این منطقه و زنـدان ها، در 
آئیـن بهـره بـرداری از سـاختمان دادسـرای شهرسـتان 

عنبرآبـاد حضور پیـدا کرد. 
جنـوب کرمان از هفت شهرسـتان یک سـوم پهناورترین 

اسـتان کرمـان را به خود اختصاص داده اسـت.
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با حضور وزیر نیرو 2 نیروگاه مقیاس کوچک  رفسنجان افتتاح شد

بـا حضـور وزیـر نیـرو، دونیـروگاه گازی بـا نـام هـای 
کهربـا انرژی و کیهـان انرژی با ظرفیـت ۲9/4مگاوات  
و درمجمـوع 58 مـگاوات و بـا  اعتبـار 4160 میلیـارد 
بـرق  راهبـران  بـا سـرمایه گـذاری شـرکت  و   ریـال 

رفسـنجان افتتـاح شـد.
بـرق  نیروگاه هـای  افتتـاح  آییـن  در  نیـرو  وزیـر 
رفسـنجان با اشـاره بـه حضـورش در یازدهمین هفته 
افتتـاح  بـرای  ایـران«  الـف ب  پویـش »هـر هفتـه 
طرح هـای صنعـت بـرق در رفسـنجان اظهـار داشـت: 
پرسـودترین  و  چنینـی  ایـن  سـرمایه گذاری های  از 
سـرمایه گذاری در راهـی کـه برکـت آن بـه هموطنـان 

برسـد قدردانـی مـی کنـم.
رضـا اردکانیـان تصریح کـرد: یکی از عرصه هـای ایجاد 
امیـد بـرای آینـده و معناکـردن تدبیر برای امیـد ایجاد 
طرح هـای زیرسـاختی از جملـه آب اسـت، همانطـور 
یـادگار  بـه  را  آن  قنـوات  احـداث  بـا  مـا  پـدران  کـه 
طرح هـا کار  ایـن  در  سـرمایه گذاری  و  می گذاشـتند 

پرسـود و پرثمـری اسـت.
وی گفـت: در صنعـت بـرق با تالش بخـش خصوصی 
طرح هـای  و  زیرسـاختی  نیازهـای  حیـث  از  کشـور 
توسـعه بی نیـاز شـده اسـت در حالـی کـه چهـار دهـه 
پیـش ظرفیـت ایـران ۷ هـزار مـگاوات بـود در آغـاز 
دولـت تدبیـر بـه 69 هزار مـگاوات رسـید که امـروز در 
آسـتانه 83 هـزار مگاوات ظرفیت هسـتیم که بیش از 
13 هـزار مـگاوات نیـروگاه جدید در این دولت سـاخته 
شـده و بـه طـور متوسـط بـه نسـبت سـال های  قبـل 
از فعالیـت ایـن دولـت هـر سـال ۲5 درصـد افزایـش 

ظرفیـت احـداث نیروگاه هـا داشـتیم.
اردکانیـان افـزود: اگـر مطابـق برنامـه پیـش برویـم 
تـا پایـان دولـت تـا نیمـه سـال 1400 حـدود 6 هـزار و 
300 مـگاوات ظرفیـت جدیـد بـه این مجموعـه اضافه 
خواهیـم کـرد و بـا افتخـار دولـت توانسـته نزدیـک ۲0 
بهره بـرداری  بـه مـدار  نیـروگاه جدیـد  هـزار مـگاوات 
بیـاورد کـه سـاالنه 38 درصد افزایش عملکرد را نشـان 

می دهـد.

وزیـر نیـرو اظهـار داشـت: زمانـی بـرق خـود را در رفـع 
نیازهای ضروری زندگی فردی نشـان می داد اما رشـد 
و توسـعه کشـور و منطقـه بـه این زیرسـاخت وابسـته 
اسـت و بـا توجـه بـه سـرمایه گذاری های انبوهـی کـه 
شـده ایـران قـادر اسـت بـه عنـوان یـک نقطـه اتصال 
انـرژی در منطقـه عمـل کنـد و ظرفیت هـای انـرژی را 
بـه مناطـق نیازمنـد در جنـوب غـرب آسـیا منتقـل و 
ایـن تبـادل و ارتباط بـرای حضور در بازارهـای منطقه و 
کمـک به توسـعه و عمـران منطقه که مسـاوی صلح و 

آرامـش اسـت کمـک می کند.
وی خاطرنشـان کـرد: ایـران کشـور ثروتمنـدی اسـت 
و کشـورهای ثروتمنـد زیـادی اطـراف مـا هسـت امـا 
مهـم مجـال پرداختن بـه بهـره وری از ایـن ثروت های 

اسـت. خداداد 
بیشـترین  نیـرو  وزارت  خاطرنشـان کـرد:  اردکانیـان 
سـطح تمـاس را بـا هموطنـان دارد و از هـر آییـن در 
هـر نقطـه کشـور شـبانه روز با مـا ارتبـاط دارنـد و برای 
قدردانـی وظیفـه داریم در حد مقدور شـیرینی و شـهد 
دسـتاوردها را بـه کام هموطنـان بریزیم و فکر می کنیم 
حـق مسـلم مـردم مـا در کنـار سـایر حقوق حـق لذت 
بـردن از داشـته ها و دسـتاوردهای کشورشـان اسـت.

وزیـر نیـرو عنـوان داشـت: وزارت نیرو تا پایان امسـال 
بـه عنـوان نمونـه ۲۲۷ طرح بـزرگ در حـوزه آب و برق 
را در 31 اسـتان بـا سـرمایه گذاری 33 هـزار میلیـارد 
هفتـه  در  االن  مـا  و  مـی کنـد  بهره بـرداری  تومـان 
یازدهـم هسـتیم تا پایـان هفته یازدهـم از ۲۲۷ پروژه، 
9۲ پـروژه بـزرگ شـامل ایـن نیـروگاه رفسـنجان بـه 
سـرمایه گذاری ۷ هـزار و 9۲0 میلیـارد تومـان افتتـاح 

شدند.
وی تصریـح کـرد: تـا پایـان سـال همـه 10۲4 روسـتا، 
۲9 تصفیه خانـه فاضـالب، 1۲ تصفیـه خانـه آب و ... 
را بـه بهره بـرداری خواهیـم رسـاند و بـه مـردم نشـان 
می دهیـم علی رغـم تحریم هـا و سـختی ها، چرخ های 
توسـعه کشـور در حـال چرخیـدن اسـت و کسـانی کـه 
قصـد توقـف این چرخ هـا را دارند و تحریـم ظالمانه را 
تحمیـل کردند از ادامه این مسـییر منصـرف می کنیم.
اردکانیـان گفـت: در اسـتان کرمـان 54 پـروژه وزارت 
نیرو در بخش آب و برق، آب و فاضالب شـهر و روسـتا 
بـا سـرمایه گذاری بالغ بر 18 هـزار و ۲00 میلیارد تومان 
اسـت کـه 40 درصـد متوسـط پیشـرفت پروژه هاسـت 
کـه امیدواریـم دولت با تامین منابع سـرعت بیشـتری 
بـه ایـن پروژه هـا بدهـد و بخـش خصوصـی بیـش از 

پیـش به کمـک دولـت بیاید.
وی بـا بیـان اینکـه ۷84 نیروگاه تجدیدپذیر در دسـت 
اجـرا داریـم، عنـوان کـرد: طـرح تأمیـن آب اسـتان در 
بخش شـرب و بهداشـت در شـورای عالی آب تصویب 
شـد و در بخـش صنعت مجـوزات الزم برای تخصیص 
آب دریـا اخـذ شـده بخشـی در حـال اجـرا و در آینـده 
نزدیـک به بهره بـرداری خواهد رسـید. اردکانیان متذکر 
از سـال ها موفـق شـدیم اصالحیـه ای در  شـد: بعـد 
دسـتورالعمل مـاده ۲۷ و ۲8 اجـرا کنیـم و بـه اسـتناد 
اصالحیـه امـکان جابجایی چـاه و یا انتقـال آب از یک 
چـاه مجـاز و فعـال کشـاورزی بـه مجتمع و شـهرهای 
بخـش  تبدیلـی  و  تکمیلـی  صنایـع  و  کشـاورزی 

کشـاورزی وجـود دارد.
  در ایـن مراسـم همچنیـن مدیرعامـل شـرکت بـرق 
منطقـه ای طـی سـخنانی اظهـار داشـت: عمـده بـار 
مصرفـی اسـتان بخـش کشـاورزی بـوده و از ابتـدای 
امسـال شـاهد رشـد مصـرف در بخـش صنعتـی بوده 

یم. ا
وی بـا اشـاره بـه رشـد مصرف انـرژی در اسـتان گفت: 
بـا توجـه بـه اجـرای برنامه هـای مدیریت مصـرف در 
تابسـتان پس از آن شـاهد رشـد 4۲ درصـدی مصرف 
انـرژی را در فصـل پاییـز هسـتیم ؛سـال اینـده هـم با 
رشـد 35 تـا 40 درصدی روبـرو خواهیم بود که ناشـی 
از نیـاز صنایـع اسـت. نصراللهـی بـا بیـان انکـه رشـد 
مصرف ما در اسـتان دو رقمی اسـت افـزود: 46 پروژه 
ابالغـی در اسـتان داریـم کـه  19 پـروژه بـا اعتبـار 1150 
میلیارد تومان در دسـت اجرا اسـت و 4 پـروژه اقتصاد 
مقاومتـی بـا اعتبـار 4۷۲ میلیـارد تومـان  نیـز در حال 

انجام اسـت.
وی همچنیـن از افتتاح پسـت 400 کیلـو ولتی جیرفت 

و 400 کیلـو ولتـی کهنوج در دهه فجـر خبر داد.
وی ابـراز امیـدواری کرد با کمک وزارت نیـرو بتوان زیر 
سـاخت های الزم برای توسـعه پایدار اسـتان و تامین 

بـرق صنایـع  در حال رشـد فراهم کرد.

در یازدهمین هفته پویش »هر هفته الف- ب- ایران« 

(رپرتاژ آگهی)

کتاب تاریک ماه
 تالیف منصور علیمرادی

 روایـت جـور رفتـه بـر انسـانی اسـت کـه رویدادهـای ناگهانـی زندگـی، او را 
بـی آن کـه بتوانـد بـر آن هـا چیرگـی یابـد به سـمت نابـودی سـوق می دهند.

از صفحـه ایرنـا/ بـازار پیـش گویـی ها داغ اسـت. رسـانه ها هنوز دسـت از پیش بینی سـال نو 
برنداشـته انـد. جهـان در سـال ۲0۲0 به چه سـمتی می رود؟

آوای محلی           

کُُدهِم  سینه ِی  روِنشت  و سر  باالی  آوادی
ُورِستا  َدنزِ  َمرگُنی َب سر     تا  پاِی آوادی

گپ  زوری  َسری ُورِگه به ناَحک دل َحکی اشکَه
َدری یاِوه َب مث کوَرک سر ای هرجاِی آوادی
یکی نشته َسری بسته یکی  کَفِته کَلی َمرگی

یکی هم ِدرِشِنه ِشینی ُببو رسواِیِ  آوادی
ِگتی ای نیِدِل  َحک  مرگ ومیری دوَمِن ِاحُشوم

خدا َهم دون ِچنی که تیروِن  َورناِی  آوادی
ُتوارِ  نحس  روواهی به دست ِشنَزه ِی باَدر

خبرشون دا  ووری داِده َزِن َچپ زاِی آوادی
َبِش هرکه َسوا بوَدر  خدا هم نشته َسر جایی
َدَرهته واَبیوم ای  سیَنه وون ِهی هاِی آوادی

شاعر :  مهدی جالی

  در اینستاگرام چه خبر

سریال هزار دستان 
-بی قراری شان مردها نیست. بشور این کف 

احساسات رو از تنت! صالبت آب رودخانه گرچه 
به لطف گرمابه نیست. اما تن های مقاوم در آب رود آبدیده می شوند نه 

خزینه حمام. هیچ کس از دلی که غنج می زند توقع پردلی ندارد.

گلیم بافی
 گلیم دست بافته ای ساده است از )تار پنبه یا پشم( 
و پود )پشم( که معموالً از پشم حیوانات اهلی بر دار 

افراشته بافته شده که هر منطقه طرح مختص به خود 
را داراست و عمومًا به عنوان فرش کاربرد داشته است. ممکن است بافت گلیم با 

تغییراتی کاربردهای دیگری غیر از فرش در بین عشایر داشته باشد: از جمله نمک 
دان، جل اسب، نوار چادر.

مسجد شهر قدیم 
جیرفت)دقیانوس(

مسجد شهر قدیم جیرفت)دقیانوس( هزار و ٢٠٠ سال 
قدمت دارد و همانطور که از نامش پیداست یکی از 

کهن ترین مساجد جهان اسالم است و در ایران نیز جزء نخستین مساجدی است 
که احداث شده است.

صنایع دیالوگ
دستی

جاذبه 
گردشگری

عکس نوشت

معرفی

شهر خاموش من آن روح بهارانت کو ؟
شور و شیدایی انبوه هزارانت کو ؟

عکس: 
هاله پارسازادگان

         در توییتر چه می گویند؟


