
به گفته معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی جیرفت تا 22 بهمن 80 تخت به بیمارستان 
امام جیرفت اضافه می شود اما این تعداد تخت، کمبود را برطرف نمی کند

مدیر شبکه بهداشت و درمان قلعه گنج:

نجات مادر باردار از محاصره 
سیالب در قلعه گنج

 تیم های فوتبال بانوان کرمان 

حریفان خود را گلباران کردند

محرومیت جنوب کرمان 
در تعداد تخت  بیمارستانی

تایید ارزش فرهنگی – تاریخی خانه پدری 
شهید حاج قاسم سلیمانی

به گفته مدیرکل میراث فرهنگی استان خانه پدری سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی در جلسه شورای ملی ثبت 
آثار تاریخی فرهنگی غیرمنقول وزارت میراث فرهنگی، واجد ارزش فرهنگی – تاریخی تشخیص داده شد

رییس کل دادگستری استان کرمان:

 پیگیری حادثه کرمان 
در دستور کار دستگاه قضایی
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برگزاری نشست خبری برای پاسخ 
به حواشی مراسم روز تشییع
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ما را در تلگرام دنبال کنید

تومــان  500 قیمــت              1398 دی   21 شــنبه         658 پیاپــی  شــماره  ســوم           ســال 
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سـلیمانی"  علیـدادی  حجت االسالم"حسـن 
ظهـر دیـروز در خطبـه هـای نمـاز جمعـه کرمـان 
بـا دعـوت نمازگـزاران بـه رعایـت تقـوای الهـی 
اظهـار کـرد: نکتـه مهـم ایـن اسـت کـه سـردار 
سـلیمانی تحـت زعامـت امـام و مقـام معظـم 
رهبری هشـت سـال در جنگی بسـیار سـخت در 
جبهـه آن هـم در جایـگاه فرماندهی در لشـکری 
بسـیار موثـر و خـط شـکن عمـر خـود را صـرف 
فرماندهـی مـی کنـد؛ 9 سـال بعـد از آن بـرای 
امنیـت جنـوب و جنوبشـرق کشـور همـه همـت 
و تـالش خـود را مـی گـذارد تـا در یـک میـدان 
پیچیـده دیگـر امنیـت را برای جمهوری اسـالمی 
و مـردم بـه ارمغان آورد و به موفقیت می رسـد.

امـام جمعـه کرمـان بیـان کـرد: علـی رغـم همه 
تدابیـری کـه مسـووالن امـر اندیشـیده بودنـد، 
قریـب بـه 3 میلیـون نفـر تشـییع کننـده یعنـی 
بـه انـدازه جمعیـت اسـتان در مراسـم شـرکت 
کردنـد و طبیعـی بـود ممکن اسـت حوادثی رقم 
بخـورد و از مسـووالن مـی خواهم بـرای خانواده 
داغـدار این عزیزان کـه از خانواده هـای انقالبی، 
مومـن، رزمنـده و فـداکار هسـتند، هرچـه مـی 
در  جـدی  صـورت  بـه  و  نکـرده  دریـغ  تواننـد 
مراسـم و مجالـس ایـن عزیـزان حضـور پیـدا 

. کنند
مجلـس  از  کـرد:  اظهـار  سـلیمانی  علیـدادی 
هـای  نظامـی  و  ارتـش  اسـالمی کـه  شـورای 
مصوبـه  ایـن  و  خوانـده  تروریسـت  را  امریـکا 
را گذراندنـد تشـکر مـی کنیـم و بـه فضـل خـدا 
مـردم  و  مسـلح  نیروهـای  دولـت،  مجلـس، 
در خدمـت مقـام معظـم رهبـری و نظـام ایـن 
امـر بـزرگ کـه خونخواهـی سـردار عزیـز اسـت 
یعنـی خـروج امریـکا از منطقـه را در تاریـخ رقم 

زد. خواهنـد 

کهنوججیرفت

هوا
 و 
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نماز جمعه 

پلمب یک کلینیک زیبایی غیرمجاز 
در قلعه گنج

ــتان  ــس شهرس ــیت پلی ــیاری و حساس ــا هوش ب
ــک  ــی ی ــای صنف ــه واحد ه ــبت ب ــج نس ــه گن قلع
کلینیــک زیبایــی متخلــف در ایــن شهرســتان 

ــد. ــب ش ــایی و پلم شناس
بــه گــزارش خبرنــگار گــروه اســتان هــای باشــگاه 
احمــد  کرمان،ســرهنگ  از  جــوان  خبرنــگاران 
ــتان  ــی شهرس ــی انتظام ــت فرمانده ــور سرپرس پ
قلعــه گنــج گفت:ایــن کلینیــک زیبایــی غیرمجــاز 

ــا  ــب آن ب ــب و صاح ــی پلم ــی قضای ــا هماهنگ ب
تشــکیل پرونــده بــه مقــام قضایــی معرفــی شــد.
ــای  ــا واحد ه ــع ب ــورد قاط ــه برخ ــاره ب ــا اش او ب
ــر  ــات دیگ ــا دارای تخلف ــوز ی ــدون مج ــی ب صنف
اظهــار داشــت: شــهروندان در صــورت مواجــه 
ــف، پلیــس را  ــا هــر واحــد صنفــی متخل شــدن ب
درجریــان قــرار دهنــد تــا بــه موضوعــات رســیدگی 

ــود. ش

12 تا 1323 تا 23

همشهریان گرامی شهادت بزرگ 
مرد تاریخ معاصر ایران سردار رشید 
اسالم سپهبد حاج قاسم سلیمانی را 

تبریک وتسلیت می گویم

مردم شریف استان کرمان

ر شد یک جهان از خون او بیدا
جمله جان و جهان

ر شد آماده دیدا
گام ات ظهور همدل و هم

دکتر جواد عباسلو

آگهی تمدید مهلت تحویل پاکات مناقصه عمومی                     
شماره 98/44/ع

پیـرو درج آگهـی مناقصه شـرکت معدنی و صنعتی گل گهر )سـهامی عام( با موضـوع " ارائه خدمات 
مهندسـی، تامیـن کاال و تجهیـزات و نصب بصورت توام )EPC(  برای طرح فاز سـوم ارتقاء سیسـتم 
کنترلی موجود در کارخانه تغليظ" و انتشـار اسـناد مناقصه از طریق وب سـایت این شـرکت به نشانی 
WWW.GEG.IR در بخـش مشـتریان و تأمیـن کنندگان )مناقصه ها( به آگاهی می رسـاند، مهلت 
تحویـل پـاکات مناقصـه از روز شـنبه مـورخ  98/10/21 به روز شـنبه مـورخ  98/11/12 موکول گردید. 
متقاضیـان مـی تواننـد طبـق دسـتورالعمل اعالم شـده در اسـناد مناقصه نسـبت به ارسـال پاکات 

مدیریت قراردادها و معامالت پیشـنهادی خود اقدام نمایند.
شرکت معدنی و صنعتی گل گهر

به چند نیرو ساده ونیمه ماهرو نصاب حرفه ای 
باابزار جهت کاردر کارگاه ام دی اف نیازمندیم.

آگهی استخدام

 اداره کل آموزش و پرورش استان کرمان091339۵20۷۵
صفحه 4

مناقصه عمومی 
شماره 5-98)تجدید(

حجت االسالم"حسن علیدادی سلیمانی:
مسووالن برای خانواده  های 
داغدار مراسم تشییع از هیچ 

خدمتی دریغ نکنند
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رییس کل دادگسـتری استان کرمان به نیابت از رئیس 
قـوه قضائیـه از مصدومـان حادثـه کرمـان عیـادت کرد.

روز  ظهـر  کرمـان  اسـتان  دادگسـتری  کل  رییـس 
پزشـکی  علـوم  دانشـگاه  رییـس  همـراه  بـه  گذشـته 
دادگسـتری کل  معاونـان  شـورای  اعضـای  و  اسـتان 
اسـتان کرمـان بـا حضـور در بیمارسـتان شـهید باهنـر 
آسـیب  بـا  کرمـان  شـهر  فاطمـه)س(  حضـرت  و 
حـاج  سـپهبد  شـهید  پیکـر  تشـییع  حادثـه  دیـدگان 
ابـالغ  و  دلجویـی  ضمـن  و  دیـدار  سـلیمانی  قاسـم 
سـالم آیـت هللا رئیسـی بـه آسـیب دیدگان،درجریـان 
رسـیدگی بـه وضعیـت درمانـی مصدومان قـرار گرفت.

عـرض  ضمـن  بازدیـد  ایـن  پایـان  در  موحـد  یـدهللا 
تسـلیت شـهادت سـردار بـزرگ اسـالم شـهید سـپهبد 
حـاج قاسـم سـلیمانی،عنوان کرد:متاسـفانه در جریـان 
تشـییع پیکر مطهـر این شـهید واالمقام بدلیـل ازدحام 
جمعیـت جمعـی از هـم میهنـان عزیزمان دچار آسـیب 
دیدگـی وجمعـی نیـز جـان خـود را از دسـت دادنـد.

کرمـان  اسـتان  در  قضائـی  دسـتگاه  عالـی  نماینـده 
عـرض  تسـلیت  عزیـزان  ایـن  خانـواده  گفت:بـه 
عطـا  صبـر  آنهـا  بـه  متعـال  خداونـد  و  نماییـم  مـی 
بـا  حادثـه  ایـن  جانباختـگان  انشـاهللا  و  کنـد 
شـوند. محشـور  سـلیمانی  قاسـم  حـاج  شـهید 

حـال  در  مصدومـان  درمـان  گوید:رونـد  مـی  موحـد 
پیگیـری اسـت و دانشـگاه علـوم پزشـکی بـا محوریت 
دکتر رشـیدی،رییس دانشگاه و وزیر بهداشت با جدیت 
از همـان دقایـق ابتدایـی حادثـه وارد عمـل شـده انـد.

وی افـزود: الحمـدهللا روند درمـان و بهبودی مصدومان 
حادثـه خوب اسـت و حسـب دسـتور و تاکیـد حضرت 
قضائیـه،  قـوه  محتـرم  ریاسـت  رئیسـی،  هللا  آیـت 
دادگسـتری اسـتان کرمـان پیگیـری هـای الزم در این 
خصـوص را دسـتور کار ویـژه خـود قـرار داده اسـت.

بهداشـت  او گفـت: دانشـگاه علـوم پزشـکی و وزارت 
تمـام اقدامـات و امکانـات درمانـی را جهـت مـداوای 
ایـن بیمـاران بـه صـورت رایـگان بـه کار گرفتـه اسـت .

رییـس کل دادگسـتری اسـتان کرمـان در پایـان بیـان 
امـروز  تـا صبـح  از مصدومـان حادثـه  بخشـی  کـرد: 
امیداوریـم  و  انـد  شـده  مرخـص  هـا  بیمارسـتان  از 
دیـدگان  آسـیب  ،مابقـی  درمـان  رونـد  تکمیـل  بـا 
بازگردنـد. خـود  خانـواده  جمـع  بـه  بـزودی  هـم 

ـــوان شـــهرداری  ـــال بان ـــم فوتب ـــا - تی  ایرن

بـــم و شـــهرداری ســـیرجان در هفتـــه 

ــور  ــال کشـ ــر فوتبـ ــگ برتـ ــم لیـ دوازدهـ

حریفـــان خـــود را گلبـــاران کردنـــد.

ــم  ــا، تیـ ــه ایرنـ ــزارش روز جمعـ ــه گـ بـ

ــه  ــیرجان از هفتـ ــهرداری سـ ــال شـ فوتبـ

ــور  ــال کشـ ــر فوتبـ ــگ برتـ ــم لیـ دوازدهـ

مصـــاف  بـــه  ســـیرجان  در  امـــروز 

ـــت. ـــه رف ـــاری ارومی ـــود همی ـــان خ میهم

ایـــن بـــازی بـــا 9 گل توســـط یـــاران 

شـــهرداری ســـیرجان بـــا نتیجـــه 9 بـــر 

ــید.  ــان رسـ ــه پایـ ــر بـ صفـ

ـــهرداری  ـــال ش ـــم فوتب ـــازی تی ـــر ب در دیگ

بـــم میهمـــان تیـــم ملـــوان بنـــدر انزلـــی 

ـــود. ب

بانـــوان شـــهرداری بـــم کـــه بـــه صـــدر 

ـــا  ـــازی را ب ـــن ب ـــد ای ـــه زده ان ـــدول تکی ج

ـــه  ـــود ب ـــع خ ـــه نف ـــچ ب ـــر هی ـــه 6 ب نتیج

پایـــان رســـاندند.

در پایـــان هفتـــه دوازدهـــم لیـــگ برتـــر 

ــال  ــم فوتبـ ــور تیـ ــوان کشـ ــال بانـ فوتبـ

شـــهرداری بـــم بـــا 36 امتیـــاز در صـــدر 

جـــدول و بانـــوان شـــهرداری ســـیرجان 

ـــدول  ـــوم ج ـــاز در رده س ـــا 26 امتی ـــز ب نی

قـــرار گرفتنـــد.

مسـتاجران کرمانـی پاییـز امسـال نسـبت بـه تابسـتان بـرای اجـاره 
خانـه شـش درصـد بیشـتر هزینـه  کرده اند.تازه تریـن گـزارش مرکـز 
نشـان  مسـکونی  واحدهـای  اجاره بهـای  شـاخص  از  ایـران  آمـار 
می دهـد ایـن نرخ همچنـان صعـودی اسـت.میانگین نـرخ اجاره بها 
در کل کشـور در پاییز نسـبت به تابسـتان امسـال ۷.2 درصد افزایش 
داشـته.این نـرخ در کرمـان 5.9 درصـد بوده.یعنـی اگـر در تابسـتان 
امسـال خانـه ای بـه قیمـت یـک میلیـون و 500 هزارتومـان اجـاره 
می رفتـه، اجـاره همیـن خانـه در پاییـز به یـک میلیـون و 588 هزار 
تومـان رسـیده.همچنین مقایسـه نـرخ اجاره بهـا در پاییـز امسـال بـا 
پاییـز سـال 9۷ )تـورم نقطـه به نقطـه( هم نشـان می دهـد اجاره بها 
در کرمـان 1۷.1 درصـد افزایـش داشـته اسـت.این نرخ در کل کشـور 
21.6 درصـد بوده.البتـه کارشناسـان معتقدنـد تـورم نقطـه  بـه نقطـه 
نمی توانـد معیـار صحیحـی بـرای گرانـی و یا ارزانـی باشـد.برای این 
کار بایـد تـورم سـاالنه در نظـر گرفتـه شـود. یعنـی ارقـام مختلف 12 
مـاه را بـا هـم جمـع و سـپس بـر عـدد 12 تقسـیم کرد.مرکز آمـار در 
گـزارش خـود تنهـا به تورم سـاالنه اجاره بها در کل کشـور اشـاره کرده 
کـه 23.5 درصـد بـوده است.بیشـتر بـودن ایـن نـرخ از تـورم نقطـه 
بـه نقطـه می توانـد بیانگـر ایـن موضوع باشـد که تـورم سـاالنه اجاره 
بهـا در کرمـان هـم بیشـتر از 1۷.1 درصـد اسـت.البته چنـدی پیـش 
مرکـز آمـار در گزارشـی اعـداد مربوط بـه تـورم خانوارها را اعـالم کرد.
برایـن اسـاس تـورم سـاالنه بخش مسـکن در اسـتان کرمـان 18.۴ 
درصـد اعـالم شـد.این نـرخ البتـه شـامل کل بخش مسـکن )اجاره 
بهـا، خریـد، تعمیـزات و …( بود.گـزارش مرکـز آمار همچنین نشـان 
می دهد پس از شـوک وارد شـده در تابسـتان و پاییز 9۷، در تابستان 
و پاییـز امسـال هـم تـورم اجاره بهـا جهش داشـته.البته تورم سـاالنه 
اجاره بهـا نشـان می دهـد بـرای اولیـن بـار در سـه سـال گذشـته، در 
پاییـز امسـال رونـد صعـودی این نـرخ متوقف شـده اسـت.از نکات 
قابـل توجـه گـزارش مرکـز آمـار می تـوان بـه میـزان افزایـش اجـاره 
تمدیدی هـا اشـاره کرد.متوسـط اجـاره بهـای کسـانی که اجـاره خانه 

خـود را در پاییـز تمدیـد کرده انـد، 31.2 درصـد رشـد داشـته اسـت.

مدیـر کل راهـداری و حمـل و نقـل جـاده ای جنـوب 
اسـتان کرمـان گفـت: بـا توجه بـه حساسـیت حضور 
بیشـتر گشـتهای راهـداری جنـوب کرمـان در زمـان 
قبل و بعد از مراسـم تدفین سـردار شـهید سـلیمانی 
در محورهـا ،رصـد سـرعت خودروهـا بـا دوربینهـای 
ثبـت تخلفـات و سـامانه هـای تـردد شـمار از همـه 
ظرفیتهـا بـرای تـردد ایمن راننـدگان و مردم اسـتفاده 
شـد. مسـعود جمیلـی بـا اشـاره بـه آمـار ثبت شـده 
32هزارو 939تردد وسـائل نقلیـه در محورهای اصلی 
جنـوب کرمـان گفـت: سـامانه هـای بزرگـراه خلیـج 
فـارس با ثبـت 20هزارو181تردد سـنگین ترین حجم 
تـردد از لحـاظ رقـم عـددی را بـه خود اختصـاص داد 
کـه ایـن رقم تـا سـاعت 12 ظهر امـروز پـس از پایان 

مراسـم تدفین اسـتخراج شـده اسـت.
وی از ثبـت 6 هـزارو 2۴9تـردد در محـور بزرگراهـی 
سـردار شـهید سـلیمانی )محـور جیرفـت – بافـت( 
6هـزارو ۷09تـردد در محـور جیرفـت – جبالبـارز خبر 
داد و گفـت: بـا توجـه بـه رصدهـای الکترونیکـی در 
حادثـه  راهـداری خوشـبختانه  و گشـتهای  محورهـا 
ای منجـر بـه فـوت و واژگونـی خسـارت آور در حـوزه 

راههـای جنـوب اسـتان کرمـان را شـاهد نبودیـم .
   مدیـر کل راهـداری و حمـل و نقل جـاده ای جنوب 
اسـتان کرمـان بـا تشـکر از مجموعـه همـکاران حوزه 
راهـداری و حمـل و نقـل در زمینـه کمـک در جهـت 
ارتباطـی  محورهـای  فیزیکـی  و  الکترونیکـی  رصـد 
جنـوب کرمـان گفـت: مرکـز مدیریـت راههـای اداره 
کل راهـداری و حمـل و نقـل جاده ای جنوب اسـتان 
 ، محورهـا  و کنتـرل  هدایـت  مرکـز  بعنـوان  کرمـان 
قـرارگاه پلیـس راه جنـوب کرمان ،رسـانه های فضای 
مجـازی و خبرگـزاری هـا و از همـه مهمتـر رعایـت 
قانـون توسـط مـردم و رانندگان توانسـتیم بـا یک کار 
تیمـی و هدفمنـد روزهای بدون حادثـه ای را در جاده 

هـای جنـوب کرمـان رقـم بزنیم .
مدیـر کل راهـداری و حمـل و نقـل جـاده ای جنـوب 
اسـتان کرمـان گفت:علی رغم حجم نیمسـه سـنگین 
ورودی هـای جیرفـت از سـمت کرمان شـب گذشـته 
 . نبودیـم  رو  بـه  رو  ترافیکـی  بـا گـره  خوشـبختانه 
بـه  و  چنیـن شـرایطی  در  اینکـه  بیـان  بـا  جمیلـی 
وجـود آمـدن مقطعـی حجـم تـردد همکاری مـردم و 
راننـدگان در جهـت حفظ خونسـردی ،توجه بـه قانون 
و پرهیـز از عجلـه و شـتاب سـبب خواهـد شـد زمینه 
بـروز هرگونه تصـادف حذف و تردد ایمنـی را در جاده 

ها داشـته باشـیم .

 پیگیری حادثه کرمان 
در دستور کار دستگاه قضایی

تیم های فوتبال بانوان 
کرمان حریفان خود 

را گلباران کردند

۶ درصد؛ افزایش 
اجاره بهای کرمانی ها 

در پاییز نسبت به تابستان

ثبت بیش از 32هزار تردد 
وسایل نقلیه در محورهای اصلی 

جنوب استان از روز تشییع 
سردار سلیمانی تا موج بازگشت

خبر

خبرخبر

سیالبی شدن آبنماها 
دور از انتظار نیست

زبان شعر  اثرگذارترین ابزار برای معرفی 
شخصیت سردار سلیمانی است

تایید ارزش فرهنگی – تاریخی خانه 
پدری شهید حاج قاسم سلیمانی

نجات مادر باردار از محاصره 
سیالب در قلعه گنج

محفل شعر نگین سلیمانی 
در کرمان برگزار شد

و  حمــل  و  راهــداری  کل  اداره 
ــتان  ــوب اس ــاده ای جن ــل ج نق
کرمــان هشــدار داد: بــا توجــه بــه 
ــه منطقــه  ورود ســامانه بارشــی ب
ــان ســیالبی شــدن آبنماهــا دور از  ــوب کرم جن

ــت. ــار نیس انتظ
ــتان از  ــزاری شبس ــگار خبرگ ــزارش خبرن ــه گ ب
کرمــان جنــوب اداره کل راهــداری و حمــل و نقل 
جــاده ای جنــوب اســتان کرمــان در اطالعیــه ای 
ــه اعــالم ورود ســامانه  ــا توجــه ب اعــالم کــرد: ب
ــان،  ــتان کرم ــوب اس ــه جن ــه منطق ــی ب بارش
ــه قصــد مســافرت از  ــدگان و مســافرانی ک رانن
ــه  ــی ک ــافران و رانندگان ــا مس ــه و ی ــن منطق ای
قصــد ورود بــه منطقــه جنــوب اســتان کرمــان 
را دارنــد، در حــد امــکان از ســفرهای غیــر 

ــد. ــودداری کنن ــروری خ ض

 کلیــه محورهــای ارتباطــی جنــوب اســتان 
کرمــان بــاز اســت، شــاهد بــارش بــرف در گردنه 
ســاردوئیه و از ســاردوئیه به ســمت رابر هســتیم 
ــن  ــا در ای ــتگاه ه ــداری و دس ــل راه ــه عوام ک

ــد .  ــا حضــور دارن محوره
همــراه داشــتن زنجیــر چــرخ در محورهــا 
الزامــی اســت، راننــدگان بــا توجــه بــه افزایــش 
بــاران از ســاعاتی دیگــر و شــدت بارندگــی هــا 
ــاال دســت از توقــف خودروهــا در حاشــیه،  در ب
ــا جــدا خــودداری  ــه ه ــم رودخان بســتر و حرب
بــه  ورود ســیالب  بــه  توجــه  بــا  و  کــرده 
آبنماهــای محورهــای ارتباطــی بــه هیــچ عنــوان 

ــد.  ــردد نکنن ــا ت از آبنماه
شــایان ذکــر اســت؛ شــماره 1۴1مرکــز مدیریــت 
راه هــا هــم بــرای اطــالع از وضعیــت جــوی راه 

هــا پاســخگوی مــردم و راننــدگان اســت .

علیجـان سـلیمانی گفـت: برخـی 
بـا مقالـه و  برخـی  بـا دلنوشـته 
برخـی دیگـر بـا سـرودن اشـعار 
سـعی دارند میزان عشـق و ارادت 
خـود را بـه سـردار دلـه هـا نشـان دهنـد اما در 
ایـن بیـن زبـان شـعرگویا تریـن و اثرگذارترین 
ابـزار برای معرفی شـخصیت واالی این سـردار 

ست. ا
»علیجـان سـلیمانی« در گفت و گـو با خبرنگار 
خبرگـزاری شبسـتان از کرمـان ضمن تسـلیت 
شـهادت سردار قاسـم سـلیمانی گفت: با توجه 
بـه رشـادت های سـردار سـلیمانی، ایـن روزها 
هـر فـرد یـا نهـادی سـعی مـی کنـد به شـکلی 
میـزان عشـق و ارادت خـود را بـه سـردار دل ها 
نشـان دهـد برخـی با دلنوشـته برخی بـا مقاله 
و برخـی دیگـر بـا سـرودن اشـعار، امـا در ایـن 

بیـن زبان شـعر گویا تریـن و اثرگذارتریـن ابزار 
سـردار  ایـن  واالی  شـخصیت  معرفـی  بـرای 

است. شـهید 
جنـوب کرمـان  ادب  و  انجمـن شـعر  رئیـس 
افـزود: در راسـتای معرفـی شـخصیت سـپهبد 
سـلیمانی، انجمـن شـعر و ادب جنـوب کرمـان 
در نظـر اشـعار شـاعران جنوب کرمـان در وصف 
سـردار سـلیمانی را جمع آوری کـرده و در قالب 

مجموعـه ای بـه چاپ برسـاند.
وی عنـوان داشـت: قالـب اشـعار آزاد اسـت و 
شـاعران جنـوب کرمـان مـی تواننـد آثـار خـود 
را تـا تاریـخ 30 دی سـال جـاری بـه شـماره 
ارسـال کننـد. آپ  واتـس  در   0913668۷088

ادب  و  انجمـن شـعر  اضافـه کـرد:  سـلیمانی 
جنـوب کرمـان به آثاری کـه بعـد از تاریخ اعالم 

شـده، ارسـال شـوند ترتیـب اثـر نمـی دهد.

به گفتـه مدیرکل میراث فرهنگی، 
دسـتی  صنایـع  و  گردشـگری 
اسـتان کرمان خانه پدری سپهبد 
شـهید حاج قاسـم سـلیمانی در 
جلسـه شـورای ملی ثبت آثار تاریخی فرهنگی 
غیرمنقـول وزارت میراث فرهنگـی، واجد ارزش 

فرهنگـی – تاریخی تشـخیص داده شـد.
ایسـنا گزارش داده؛ فریدون فعالی در تشـریح 
جزییـات ایـن خبـر بـه خبرنـگاران گفـت: بـا 
نظـر اعضـای شـورای ملـی ثبـت آثـار تاریخی 
فرهنگـی غیرمنقـول وزارت میـراث فرهنگـی، 
پـدری  خانـه  دسـتی  صنایـع  و  گردشـگری 
سـپهبد شـهید قاسـم سـلیمانی در روسـتای 
ارزش  واجـد  رابـر  شهرسـتان  ملـک  قنـات 

فرهنگـی – تاریخـی اعـالم شـد.
وی بـا اشـاره بـه ارزش فرهنگـی خانـه پدری 

سـپهبد شـهید حـاج قاسـم سـلیمانی عنـوان 
کـرد: در آینـده نزدیـک درب هـای ایـن بنـا با 
کاربـری مـوزه بـه روی عمـوم بـاز می شـود.

مدیـرکل میراث فرهنگی، گردشـگری و صنایع 
دسـتی اسـتان کرمان از آمادگـی وزارت میراث 
فرهنگـی بـرای تملـک ایـن خانـه خبـر داد و 
افـزود: البتـه تحقـق ایـن موضـوع منـوط بـه 

موافقـت مالکان اسـت.
فعالـی بـا تاکید بر اینکه بـرای حفاظت، مرمت 
و تغییـر کاربـری خانـه پـدری سـپهبد شـهید 
حـاج قاسـم سـلیمانی هماهنگی هـای الزم با 
مالـکان، اسـتانداری کرمان و سـپاه پاسـداران 
انقـالب اسـالمی انجـام مـی شـود، گفـت: در 
حـال حاضـر تبدیـل این بنا بـه مـوزه از اولویت 
هـای کاری وزارت میراث فرهنگی، گردشـگری 

و صنایـع دسـتی محسـوب می شـود.

ایرنـا - مـادر بـاردار اهـل روسـتای 
بامـداد  قلعه گنـج کـه  جم شـاهی 
دیـروز هنـگام عزیمـت بـه مرکـز 
شـهر گرفتـار باران و سـیالب شـده 
بـا تـالش نیروهـای امـدادی و اورژانـس  بـود 

نجـات یافـت.
 خسـرو چمنـی مدیـر شـبکه بهداشـت و درمان 
قلعه گنـج روز جمعـه در گفـت و گـو بـا خبرنـگار 
ایرنـا اظهـار داشـت: صبـح امـروز یـک دسـتگاه 
آمبوالنـس از پایـگاه اورژانـس مرکـز شـهر بـرای 
نجـات زن بـارداری کـه در روسـتای جم شـاهی 
ایـن شهرسـتان در بـاران گرفتـار شـده بـود اعزام 

. شد
وی افزود: به دلیل وقوع سـیالب و جاری شـدن 
گل و الی در مسـیر ایـن روسـتا موجـب شـد که 
آمبوالنـس 115 در میـان گل و الی مسـیر گیر کند.

وی ادامـه داد: پـس از اینکـه آمبوالنـس حامـل 
بیمـار به ِگل می نشـیند بالفاصلـه آمبوالنس دوم 
بـرای نجـات مـادر بـاردار در محـل حضـور پیـدا 
می کننـد و بیمـار با این آمبوالنس به بیمارسـتان 
شـهدای قلعه گنـج منتقـل و اقدامـات درمانـی 

انجـام می شـود.
 چمنی بیان داشـت: آمبوالنس گیر افتاده در گل 
و الی نیـز بـا حضـور به موقـع نیروهـای امدادی 
اداره راهداری و با مساعدت و همکاری شهرداری 

قلعه گنج بیرون کشـیده می شـود.
 بـارش شـدید بـاران و جـاری شـدن سـیالب در 
برخـی  تخریـب  قلعه گنـج موجـب  شهرسـتان 
از راه هـای روسـتایی و کنـد شـدن تـردد در ایـن 

مسـیرها شـده اسـت.
 ۴20 فاصلـه  در  قلعـه گنـج  شهرسـتان  مرکـز 
اسـت. شـده  واقـع  کرمـان  جنـوب  کیلومتـری 

دبیـر جشـنواره  ایرنـا،  بـه گـزارش 
شـعر فجر در این آیین گفت: بسیار 
مفتخریـم کـه 1۴ جشـنواره شـعر 
فجر با نام شـهید سـردار سـلیمانی 
متبـرک مـی شـود و خـود سـردار نیـز بـه شـعر و 

ادبیـات عالقـه زیـادی داشـتند.
سـعید بیابانکی افزود: سـال گذشـته در دانشـگاه 
تهـران بزرگداشـت ایـن شـهید بزرگـوار بـا حضـور 
شـاعران در مـدح و ثنـای ایشـان برگـزار شـد کـه 
شـهید سـلیمانی به این مراسـم نیامدنـد و گفتند 
مـن الیـق این مدح نیسـتم.در این آییـن مدیرکل 
فرهنگ و ارشـاد اسالمی اسـتان کرمان، جمعی از 
مسـئوالن و اقشـار مختلـف مـردم حضور داشـتند.

همچنیـن شـاعران کشـوری و اسـتان کرمـان در 
سـوگ و رثای سـردار شـهید حاج قاسم سلیمانی 
بیابانکـی،  قرائـت کردند.سـعید  را  خـود  اشـعار 
سـیدعلی میرافضلی، نـادر بختیـاری، علی محمد 

مـودب، حامـد عسـکری، امیـد مهدی نـژاد، زهیـر 
توکلـی، حامـد حسـین خانی، سـید احمـد علوی، 
محمدحسـن نعمتـی، محسـن کاویانـی، احمـد 
شـهریار و سید سکندر حسینی شـاعرانی بودند که 
در گلـزار شـهدای شـهر کرمـان شـعرخوانی کردند.

سـردار شـهید سـپهبد قاسـم سـلیمانی فرمانـده 
شـهید نیـروی قـدس سـپاه پاسـداران انقـالب 
اسـالمی و ابومهـدی المهنـدس معـاون سـازمان 
نیروهـای مردمـی عـراق )حشـد الشـعبی( بـه 
همـراه هشـت نفـر دیگـر بامـداد جمعـه 13 دی 
مـاه در حمله هوایی نیروهای آمریکایی در مسـیر 

فـرودگاه بغـداد بـه شـهادت رسـیدند.
آییـن تشـییع پیکـر شـهید سـردار سـلیمانی و 
همرزمـش حسـین پورجعفری صبح سه شـنبه با 
حضـور معـاون اول رییس جمهوری و تعـدادی از 
وزرا، هیأتـی از قـوه قضاییه و فرماندهان نظامی در 

کرمـان انجام شـد.

صبـح روز پنج شـنبه سـاعت 11:20 دقیقـه، بـر اثـر ریزش 
معـدن »همـکار راور« یک نفر جـان خود را از دسـت داد.

آنطـور کـه دکتر صابـری، رییـس اورژانـس کرمـان گفته، 
ایـن حادثـه چهـار مصـدوم هم داشـته.

دو نفـر از مصدومـان در محـل حادثـه درمـان شـدند و دو 
نفر دیگر در بیمارسـتان بسـتری هسـتند.

زغالسنِگ جان گیر
ایـن حادثـه در حالـی روی داده کـه یـک مـاه پیـش هم 

معـدن دیگـری در کرمان حادثه سـاز شـد.
19 آذر، ریـزش معـدن پابدانـا، جان یک جوان 35 سـاله 

را گرفت.
اگـر چـه این اتفاق آخریـن حادثه  معدنی قبـل از ریزش 
معـدن »همـکار راور« تلقـی مـی شـود ولی مـرور خبرها 
نشـان می دهـد کـه هنـوز داغ یـک حادثـه تمـام نشـده، 

حادثـه معدنـی دیگـری از راه می رسـد.
همانطـور کـه قبـل از ریـزش معـدن پابدانـا، 25 مـرداد 
امسـال حادثه بـرق گرفتگی معدنچی در معدن هشـونی 

داد. رخ 

تجهیزات ایمنی فرسوده
یکـی از اصلی تریـن عوامـل افزایـش تلفـات در معـادن 

زغالسـنگ، قدیمـی بـودن تجهیـزات ایمنـی اسـت.
مرکـز پژوهش هـای مجلـس در گزارشـی اعـالم کـرده 
تجهیـزات ایمنـی مـورد اسـتفاده در معـادن زغالسـنگ 

ایـران از هفتـاد سـال پیـش تاکنـون بـروز نشـده.
اگرچـه تحریم ها در به روز نشـدن تجهیـزات ایمنی معادن 
زغالسـنگ نقـش دارند اما سـوءمدیریت های داخلی هم 

نیستند. بی تاثیر 

بـه طـوری کـه مرکـز پژوهش ها در گـزارش خـود وجود 
خریـدار انحصـاری زغـال سـنگ ککشـو و نبـود بـازار 
رقابتـی را اصلی تریـن موانـع بهبـود وضعیـت مالی این 

معـادن عنوان کـرده.
به روزرسـانی  امـکان  نباشـد،  پولـی  وقتـی  طبیعتـا 

نـدارد. وجـود  هـم  ایمنـی  تجهیـزات 
در همیـن حـال مهـر امسـال انجمـن زغالسـنگ ایـران 
وزارت  در  شـده  تصویـب  بودجـه  نشـدن  پرداخـت  از 

صنعـت برای احـداث و تجهیز پایگاه هـای ایمنی و نجات 
چهارگانـه در مناطـق زغـال سـنگ گالیـه کـرد.

بودجـه ای کـه پـس از فروریختن معدن یورت گلسـتان و 
جـان باختن ۴3 معدنچی تصویب شـد.

امـا بـا گذشـت بیـش از دو سـال از این حادثـه، خبری از 
پرداخت آن نیسـت.

همانطـور کـه وعـده رییـس جمهـور مبنـی بـر تعطیلـی 
معـادن ناامـن کشـور هـم تاکنـون عملـی نشـده اسـت.

البتـه مـرگ در معادن زغالسـنگ صرفا به دلیـل حوادثی 
ماننـد ریزش و یـا برق گرفتگـی رخ نمی دهد.

بیمـاری سـیاه ریه کـه بر اثر تنفـس گرد و غبار زغالسـنگ 
ایجـاد می شـود از دیگـر مسـائلی اسـت کـه سـالمتی 

کارگـران را تهدیـد می کنـد.
سـال 91 مرکـز پژوهش هـای مجلـس بـا اشـاره بـه این 
موضـوع هشـدار داده و نوشـته بـود کـه معـدن کاران از 
اسـتخدام مسـوول بهداشـت حرفـه ای امتنـاع می ورزند 

کـه ایـن امـر در افزایـش بـروز حـوادث موثـر اسـت.

نقش پررنگ زغالسنگ در حوادث
اگرچـه براسـاس آخریـن آمـار وزارت کار، سـهم اسـتان 

کرمـان از تعـداد حادثـه دیـدگان شـغلی 2.2 درصـد در 
کشـور بوده، اما به نظر می رسـد معادن زغالسـنگ سـهم 

زیـادی در حـوادث شـغلی کرمـان دارنـد.
در سـال 96، 23۷ نفـر در پهناورترین اسـتان کشـور دچار 

حادثه ناشـی از کار شـدند.
مشـخص نیسـت چـه تعـدادی از ایـن افـراد در معـادن 

زغالسـنگ آسـیب دیدنـد.
نهادهـای مرتبـط از ارائـه آمـار رسـمی حادثـه دیـدگان 

می کننـد. خـودداری  زغالسـنگ  معـادن 
ایـران،  آمـار  مرکـز  اعـالم  براسـاس  آنجایی کـه  از  امـا 
اسـتان کرمـان پـس از طبـس و البرز، بیشـترین ذخایر 
زغالسـنگ کشـور را در خـود جـای داده و ایمنـی ندارند، 
طبعـا حـوادث معـادن زغالسـنگ در کرمـان کـم نبایـد 

شد. با
چنـدی پیـش محمدرضـا بهرامـن، رییـس خانـه معدن 
ایـران گفتـه بـود کـه وضعیت ایمنـی معادن زغال کشـور 

پاییـن و از اسـتانداردهای مرسـوم خارج اسـت.
او تاکیـد کـرده بـود که ایـن روزها بیم آن را دارم تماسـی 
از مناطـق کرمـان و یـا شـاهرود دریافت کنـم و خبر بدی 

دربـاره مرگ هموطنانم بشـنوم.

جان باختن یک نفر بر اثر ریزش 

معدن همکار راور

رنا
 ای

س:
عک

ــتی  ــاری پوس ــک  بیم ــیوع ی ــری از ش ــش  خب ــدی پی چن
ــان و  ــه جازموری ــوص در منطق ــه خص ــان  ب ــوب کرم در جن
روســتای چــاه ابراهیــم، منتشــر شــد،معاون  بهداشــت 
ــوم پزشــکی جیرفــت ضمــن تکذیــب  ودرمــان دانشــگاه عل
شــیوع هــر گونــه بیمــاری پوســتی در جنــوب کرمــان بــا ابــراز 
ــت: جــای ســوال اســت چــرا  ــذ وطــن گف ــه کاغ تاســف  ب
همیشــه شــایعات و حــدس و گمــان هــای احتمــال وقــوع 
ــان بیشــتر  ــوب کرم ــا در جن ــا شــیوع بیماری ه حــوادث و ی
ــار  ــی اخب ــوص برخ ــدم” در خص ــاالری مق ــت.“علی س اس
منتشــر شــده مبنــی بــر شــیوع بیمــاری پوســتی در جنــوب 
ــان و روســتای چــاه  ــه خصــوص بخــش جازموری ــان ب کرم
ــگاه  ــر و دانش ــالل احم ــت ه ــتمداد از جمعی ــم و اس ابراهی
ــوان  ــه عن ــه ب ــن لحظ ــا ای ــزود: ت ــران، اف ــوم پزشــکی ته عل
معــاون درمــان از شــیوع هرگونــه بیمــاری پوســتی در جنــوب 
ــرای  ــه درخواســتی ب ــی اطــالع هســتم و هیچ گون ــان ب کرم
حضــور پزشــک در منطقــه نداشــتیم و اگــر بــر فــرض مثــال 
چنیــن مــوردی هــم پیــش بیایــد دانشــگاه علــوم پزشــکی 
جیرفــت بــا اســتفاده از پزشــکان متخصــص در منطقــه تــوان 
ــا معاونــت بهداشــتی دکتــر خیرخــواه  درمــان را دارد. مــن ب
هــم صحبــت کــردم او هــم تکذیب کــرد اگــر هرگونــه بیماری 
هــم در منطقــه مــا باشــد خودمــان انــواع دکتــر متخصــص 
و عمومــی، امکانــات و تجهیــزات داریــم کــه بــا آن بیمــاری 
ــر  ــالل احم ــم از ه ــی آیی ــت نم ــچ وق ــم و هی ــارزه کنی مب
ــم؛  ــه کمــک مــی کنی ــه هم ــان ب ــا خودم ــم م کمــک بگیری
االن اگــر افغانســتان یــا پاکســتان هــر نــوع بیمــاری بیایــد با 

خودمــان حاضریــم پوشــش بدهیــم. ســاالری یــاد آور شــد: 
ــه درمــان و آمــوزش  مــا از هیــچ ســازمان و نهــادی در زمین
بهــورزان و مــردم درخواســت کمــک نکردیــم چــون بیمــاری و 
مشــکلی وجــود ندارد.ســاالری دلیــل انتشــار ایــن شــایعه را 
ایــن طــور بیــان کــرد: ماجــرا از ایــن قراربــود کــه یــک دکتــر  
ــود،   ــا مــن هــم هماهنــگ کــرده ب متخصــص پوســت کــه ب
گفتــه مــن پزشــک بــدون مــرز هســتم و گفــت مــی خواهــد  

بــرود منطقــه چــاه ابرهیــم و چنــد بیمــار پوســتی  را ویزیــت 
کنــد و گفتــه بــود خدماتــش را رایــگان ارائــه مــی دهــد مــن 
هــم بــرای اســتفاده مــردم آن منطقــه موافقــت کــردم بــرود 
ــرده   ــه ک ــار را معاین ــه بیم ــا س ــرا دو ی ــد، ظاه ــت کن و ویزی
اســت و ایــن بیمــاران اگزمــا و یــک بیمــاری خــارش پوســت 

جزیــی داشــتند  و بعــد از ایــن ویزیــت هــا ایــن شــایعه را 
منتشــر کــرده اســت، اگــر بیمــاری ای شــیوع پیــدا کنــد مــن 
بعــه عنــوان متولــی درمــان ایــن منطقــه نفــر اولــی هســتم 
ــوم  ــگاه عل ــان دانش ــاون درم ــوم. مع ــی ش ــع م ــه مطل ک
پزشــکی جیرفــت برخــورداری مجموعــه بهداشــت و درمــان 
جنــوب کرمــان را در مواقــع نیــاز قابــل قبــول عنــوان کــرد و 
گفــت: مــا در جنــوب اســتان هیــچ کمبــود پزشــک  عمومــی 
یــا متخصــص نداریــم، 85پزشــک متخصــص  و59 پزشــک 
ــا  ــگاه ه ــوب ودرمان ــای جن ــط در بیمارســتان ه ــی فق عموم
ــه تعــداد همــه روســتاهای پرجمعیــت  مســتقر هســتند و ب
هــم پزشــک عمومــی ،مامــا در معاونــت بهداشــتی خدمــت 
ارایــه مــی دهنــد. ســاالری یــاد آور شــد کــه در جنوب اســتان 
کمبــود پرســتار وجــود دارد  کــه بایــد مجــوز اســتخدام بیایــد 
و تعــداد جدیــدی اســتخدام شــود تــا  نیــاز بــر طــرف شــود. 
ســاالری نیــز در مــورد کمبــود تخــت بیمارســتانی در جنــوب 
اســتان  گفــت:  مــا در جنــوب عــالوه بــر کمبــود پرســتار در 
بحــث تخــت بیمارســتانی هــم کمبــود داریــم ولــی بــه زودی  
ــت  ــام جیرف ــتان  ام ــه بیمارس ــت ب ــن 80 تخ ــا 22 بهم و ت
اضافــه مــی شــود و  یــک مرکــزی جدیــد را هــم  راه انــدازی 
مــی کنیــم  کــه آن هــم تــا 22 بهمــن افتتــاح مــی شــود.البته 
نیــاز  بــه تخــت بیمارســتانی در مناطــق جنوبــی اســتان آنقدر 
ــر طــرف نمــی شــود.  ــه ایــن زودی هــا ب ــاد اســت کــه ب زی
بایــد بیمارســتان کهنــوج هــم ســاخته شــود  کــه حداقل ســه 
ــدازی و ســاختش طــول مــی کشــد. ــار ســال راه ان ــا چه ی

معاون وزیر بهداشت:مشکالت درمانی 
قلعه گنج کرمان تا پایان سال رفع می شود

ــان  ــاون درم ــی مع ــم جان بابای ــنا قاس ــزارش ایس ــه گ  ب
ــت  ــورد وضعی ــن در م ــش از ای ــز پی ــت  نی وزارت بهداش
پزشــکان درجنــوب اســتان بــه خصــوص قلعــه گنــج گفتــه 
ــص، در  ــک متخص ــد پزش ــع جدی ــا در توزی ــت: حتم اس
ــاه امســال لیســت پزشــکان متخصــص بیمارســتان  آذرم
بــه  توجــه  بــا  و  تکمیــل خواهیــم کــرد  را  قلعه گنــج 
ــص  ــتان، متخص ــن شهرس ــری ای ــزار نف ــت 80 ه جمعی
زنــان، رادیولــوژی، جراحــی و اطفــال تامیــن خواهــد شــد 
ــل  ــه کام ــات پای ــه خدم ــج در ارائ ــتان قلعه گن ــا بیمارس ت
شود.قاســم جان بابایــی افــزود: نیــروی متخصــص، موتــور 
محرکــه بیمارســتان بــه شــمار مــی رود و االن همــان طــور 
ــج  ــتان قلعه گن ــل بیمارس ــاق عم ــم ات ــاهده کردی ــه مش ک

بــه طــور کامــل تجهیــز اســت امــا از تجهیــزات آن اســتفاده 
ــه  ــاز دارد.وی ادام ــص نی ــک متخص ــه پزش ــود و ب نمی ش
کمبــود  قلعه گنــج  بیمارســتان  بعــدی  مشــکل  داد: 

نیــروی انســانی غیــر پزشــک و کادر پرســتاری اســت کــه 
ــم،  ــام دهی ــان انج ــم زم ــدام ه ــد2  اق ــه بای ــن زمین در ای
ــای  ــی روزه ــان ط ــورای معاون ــه ش ــه در جلس ــی اینک یک

آینــده در وزارتخانــه مشــکل تمدیــد طــرح پرســتاران 
حــل شــود و شــخصا بحــث صــدور مجــوز اســتخدام 
می کنــم. پیگیــری  را  شــرکتی  و  بومــی  پرســتاران 

لزوم تسریع در تخصیص اعتبارات درمانی 
جنوب کرمان

  در ایــن بیــن رییــس دانشــگاه علــوم پزشــکی  جیرفــت 

ــان  ــش درم ــار در بخ ــع اعتب ــه موق ــن ب ــت تامی ــر اهمی ب
ــکی  ــوم پزش ــگاه عل ــس دانش ــه رئی ــه گفت ــد دارد، ب تاکی
جیرفــت وزارت بهداشــت بــرای راه انــدازی بخــش دیالیــز 
بیمارســتان امــام خمینــی )ره( جیرفــت ۷00 میلیــون 
ــن  ــاز ای ــزات مــورد نی ــار تخصیــص داد و تجهی تومــان اعتب
ــد.اصغر  ــب ش ــداری و نص ــاه خری ــک  م ــی ی ــش ط بخ
مــکارم گفــت: اگــر بــه همیــن ســرعت، اعتبــارات دیگــری 
بــرای تامیــن و تجهیــز بیمارســتان ها بــه مــا بدهیــد 
از مشــکالت درمانــی منطقــه مرتفــع  بخــش زیــادی 
ــج 80  ــتان قلعه گن ــرد: بیمارس ــد ک ــد.وی تاکی ــد ش خواه
ــیار  ــه بس ــا منطق ــش دارد، اینج ــت پوش ــر را تح ــزار نف ه
محــروم بــا یــک حــوزه وســیع، مراجعــه کننده هــای بســیار 
زیــادی دارد.رئیــس دانشــگاه علــوم پزشــکی جیرفــت 
ــان نیــاز مبــرم  ــر اینکــه پزشــک متخصــص زن ــا تاکیــد ب ب
ایــن شهرســتان اســت گفــت: پیــش بینــی می شــود 
ــته  ــده داش ــه کنن ــد مراجع ــان در روز، یکص ــص زن متخص
باشــد و بیمارســتان هــای قلعه گنــج و رودبــار جنــوب 
ــد. ــی دارن ــگاه باالی ــور جای ــان در کش ــداد زایم ــر تع از نظ

جنوب کرمان پایین ترین آمار تخت بیمارستانی 
کشور را دارد

نماینــده مــردم پنــج شهرســتان جنوبــی در مجلس شــورای 
ــود تخــت بیمارســتانی  ــر کمب ــد ب ــا کی ــا ت ــز ب اســالمی نی
ــوب  ــت: جن ــا گف ــا ایرن ــی ب ــوب اســتان  در گفتگوی در جن
کرمــان پایین تریــن آمــار تخــت بیمارســتانی کشــور را دارد 
در حالــی کــه بیشــترین جمعیــت روســتایی کشــور در ایــن 
ــت  ــد جمعی ــا 80 درص ــد و تقریب ــی می کنن ــق زندگ مناط
منطقــه در روســتاها پراکنــده هســتند.نماینده مجلــس 
ــج  ــز قلعه گن ــا مرک ــن روســتای رمشــک ت ــت: از آخری گف
حــدود 200 کیلومتــر فاصلــه اســت و از قلعه گنــج بــه 
کهنــوج نزدیــک بــه یکصــد کیلومتــر و بــرای دسترســی بــه 
ــی  ــی خوب ــد کار درمان ــن بیمارســتان کــه بتوان نزدیــک تری
ــر  ــدود 300 کیلومت ــد ح ــام ده ــده انج ــه کنن ــرای مراجع ب
فاصلــه اســت.وی بیــان کــرد: بایــد توجــه ویــژه ای بــه ایــن 
ــام و  ــردن نظ ــه گ ــه ب ــی ک ــیم، مردم ــته باش ــق داش مناط
ــد  ــد و در طــول تاریــخ، محــروم بوده ان مملکــت حــق دارن
و امــروز نخســتین گالیــه آنهــا کمبــود نیــروی انســانی در 
مراکــز درمانــی بــوده و درواقــع، فعالیــت یــک بیمارســتان 
بــا تعــداد 15 پرســتار در ســه شــیفت قابــل قبــول نیســت.

نماینده مردم پنج شهرستان جنوبی در مجلس 
شورای اسالمی نیز با تا کید بر کمبود تخت 

بیمارستانی در جنوب استان  در گفتگویی با 
ایرنا گفت: جنوب کرمان پایین ترین آمار تخت 
بیمارستانی کشور را دارد در حالی که بیشترین 
جمعیت روستایی کشور در این مناطق زندگی 

می کنند و تقریبا 80 درصد جمعیت منطقه در 
روستاها پراکنده هستند.نماینده مجلس گفت: 

از آخرین روستای رمشک تا مرکز قلعه گنج 
حدود 200 کیلومتر فاصله است و از قلعه گنج 

به کهنوج نزدیک به یکصد کیلومتر و برای 
دسترسی به نزدیک ترین بیمارستان که بتواند 

کار درمانی خوبی برای مراجعه کننده انجام دهد 
حدود 300 کیلومتر فاصله است. وی بیان کرد: 
باید توجه ویژه ای به این مناطق داشته باشیم، 
مردمی که به گردن نظام و مملکت حق دارند و 

در طول تاریخ، محروم بوده اند و امروز نخستین 
گالیه آنها کمبود نیروی انسانی در مراکز درمانی 
بوده و درواقع، فعالیت یک بیمارستان با تعداد 

1۵ پرستار در سه شیفت قابل قبول نیست.

به گفته معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی جیرفت تا 22 بهمن 80 تخت به بیمارستان امام جیرفت اضافه می شود اما این تعداد 
تخت، کمبود را برطرف نمی کند

محرومیت جنوب کرمان در تعداد تخت  بیمارستانی

جنـوب کرمـان بـه دلیـل محرومیـت هایـی زیـادی کـه تجربه مـی کند، همیشـه 
ایـن امـکان را در خـود دارد کـه درگیـر حادثـه یـا معضـل جدیـدی شـود، یکی از 
محرومیـت هایـی کـه  جنـوب اسـتان کرمان دربسـیاری مواقـع بـا آن درگیر می 
شـود، بحـث درمـان و بهداشـت ایـن ناحیـه اسـت کـه درمناطـق مختلـف جنوب 
اسـتان شـدت و ضعف دارد این مشـکالت از کمبود دارو و امکانات درمانی گرفته 

تـا پراکندگـی و بعد مسـافت مراکـز درمانی، هسـتند.  

رییـس دانشـگاه علـوم پزشـکی  جیرفـت بـر 
بخـش  در  اعتبـار  موقـع  بـه  تامیـن  اهمیـت 
درمـان تاکیـد دارد، بـه گفته رئیس دانشـگاه 
علـوم پزشـکی جیرفـت وزارت بهداشـت بـرای 
امـام  بیمارسـتان  دیالیـز  بخـش  انـدازی  راه 
تومـان  میلیـون   ۷00 جیرفـت  )ره(  خمینـی 
مـورد  تجهیـزات  و  داد  تخصیـص  اعتبـار 
نیـاز ایـن بخـش طـی یـک  مـاه خریـداری و 
نصـب شـد.اصغر مـکارم گفـت: اگر بـه همین 
و  تامیـن  بـرای  دیگـری  اعتبـارات  سـرعت، 
بخـش  بدهیـد  مـا  بـه  بیمارسـتان ها  تجهیـز 
مرتفـع  منطقـه  درمانـی  مشـکالت  از  زیـادی 

خواهـد شـد.

 نجمه سعیدی
دبیر تحریریه/کاغذ  وطن
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بیش از 6000 آزمایش میکروبی در آزمایشگاه 
مرکزی شرکت آب و فاضالب استان کرمان انجام شد

عزم کانون های مساجد جنوب کرمان
 برای دستیابی به عنوان پایتختی فهما

ــورد  ــاه نخســت ســال جــاری 6620 م طــی 9 م
مرکــزی  آزمایشــگاه  در  میکروبــی  آزمایــش 
ــام  ــان انج ــتان کرم ــالب اس ــرکت آب و فاض ش

ــد. ش
رئیــس  شاهســوار  آبفــا کرمــان-  خبرنــگار 
آزمایشــگاه مرکــزی شــرکت آب و فاضــالب 
اســتان کرمــان گفــت: از ابتــدای ســال جــاری تــا 
پایــان آذر مــاه 6620 مــورد آزمایــش میکروبــی از 

ــن آب  ــای تامی ــع ، مخــازن و چاهه شــبکه توزی
ــد. ــام ش ــتان انج اس

ــرل  ــک نت ــب که ــن مطل ــر ای ــد ب ــا تاکی وی ب
کیفیــت آب در ســطح اســتان بــه صــورت دائمــی 
و مســتمر مــورد پایــش قــرار مــی گیــرد، تعــداد 
نمونــه هــای کلــر و کــدورت شــبکه توزیــع ، 
مخــازن و کــدورت چاه هــای اســتان را 1۴8338 

ــه اعــالم نمــود. نمون
شاهســوار در ادامــه بیــان کــرد: عالوه بــر آزمایش 
هــای کلــر و کــدورت ســنجی کــه بصــورت روزانــه 
ــام  ــره آب انج ــازن ذخی ــع و مخ ــبکه توزی از ش
ــیمیایی  ــو ش ــای فیزیک ــه ه ــرد، ، نمون ــی گی م
ــرکت  ــالی ش ــتورالعملهای ارس ــق دس ــز مطاب نی
ــن  ــع تامی ــه مناب ــای کشــور از کلی مهندســی آبف
آب شــرب، شــبکه توزیــع و مخــازن ذخیــره آب 
صــورت میپذیرد.بــه گونــه ای کــه در طــی 9 مــاه 
گذشــته تعــداد نمونــه هــای فیزیکــو شــیمیایی 
کامل)شــبکه ،چاههــا ومخــازن( : ۴82 مــورد 
ــبکه  ــیمیایی ش ــای فیزیکوش ــه ه ــداد نمون و تع
 EC،ــور ــامل فلوئ ــه ش ــورد نمون ــع : 8۴0 م توزی

ــت. TDS, اس

مجیــد خوبــی زاده گفــت: آخریــن مهلــت ثبــت 
فعالیــت هــای کانــون هــا در ســامانه بچــه هــای 
ــون هــای مســاجد  مســجد 25 دی اســت و کان
جنــوب کرمــان بــرای دســتیابی بــه عنــوان 

ــالش هســتند. ــا در ت ــی فهم پایتخت
»مجیــد خوبــی زاده« در گفــت و گــو بــا خبرنــگار 
ــت:  ــوب گف ــان جن ــتان از کرم ــزاری شبس خبرگ
در راســتای اجرایــی شــدن طــرح ملــی فهمــا و 
آشــنایی مدیــران بــا اهــداف و چگونگــی اجــرای 
ایــن رویــداد ملــی، تاکنــون بیــش از 20 جلســه 
توجیهــی و آموزشــی ایــن طــرح بــا حضــور 
ــتان  ــت شهرس ــا در هف ــان فهم ــران و رابط مدی
جنوبــی و بخــش هــای تابعــه آن از جملــه 

ــت. ــده اس ــزار ش ــودژ برگ ــان و ن جازموری
 مدیــر ســتاد فهمــای جنــوب کرمــان یادآور شــد: 
محورهــای اصلــی فهمــا شــامل فعالیــت قــرآن و 
عتــرت، فضــای مجــازی، کتــاب و کتــاب خوانــی، 
اوقــات فراغــت، خالقیــت و نــوآوری، پاسداشــت 
مناســبت هــای مذهبــی و رســانه اســت و کانــون 
هــای فرهنگــی هنــری موظــف هســتند نســبت 
بــه ثبــت ایــن فعالیــت هــا در ســامانه بچــه های 
ــد  ــق بتوانن ــن طری ــا از ای ــد ت مســجد اقــدام کنن

امتیــاز کســب کننــد.
ــد در  ــه بتوان ــتانی ک ــر اس ــت: ه ــار داش وی اظه
ســطح کشــور بیشــترین امتیــاز را کســب کنــد بــه 
عنــوان پایتخــت فهمــا کشــور یــا همــان پایتخــت 
فرهنــگ هنــر مســاجد ایــران انتخــاب می شــود.

ــان ایــن مطلــب کــه آخریــن  ــا بی ــی زاده ب  خوب
مهلــت ثبــت فعالیــت هــای کانــون ها در ســامانه 
بچــه هــای مســجد 25 دی اســت، از عــزم جدی 
کانــون هــای مســاجد جنــوب کرمــان بــرای 
دســتیابی بــه رتبــه برتــر فهمــا خبــر داد و عنــوان 
ــی  ــون فرهنگ ــان ۴91 کان ــوب کرم ــت: جن داش
هنــری دارد و مدیــران ایــن کانــون هــای فرهنگی 
هنــری در تــالش هســتند تــا از وقــت باقیمانــده 
بــه منظــور ثبــت فعالیــت هــای خــود در ســامانه 

بچــه هــای مســجد نهایــت بهــره را ببرنــد.
ــراز  ــان اب ــوب کرم ــای جن ــتاد فهم ــر س  مدی
داشــت: بــا ایــن وجــود برخــی از کانــون 
فرهنگــی هنــری بــه دلیــل مشــکالتی همچــون 
ــون  ــت تاکن ــه اینترن ــدم دسترســی آســان ب ع
ــه ثبــت فعالیــت هــای خــود در ایــن  موفــق ب
ــون  ــران کان ــی مدی ــد و برخ ــده ان ــامانه نش س
هــای فرهنگــی هنــری نیــز بــه دالیلــی از 
جنــوب کرمــان بــه شــهری دیگــری نقــل 
ــز شــماره  ــد و برخــی دیگــر نی ــرده ان ــکان ک م
ــکان دسترســی  ــرده و ام ــر ک ــا تغیی ــن آنه تلف
ــبب  ــل س ــن عوام ــدارد، ای ــود ن ــا وج ــه آنه ب
شــده تــا رونــد ثبــت فعالیــت هــای ایــن 

ــود. ــه ش ــکل مواج ــا مش ــا ب ــون ه کان
 خوبــی زاده افــزود: در ایــن هفتــه باقیمانــده، از 
طریــق ارتبــاط بــا ائمــه جماعــات و هیئــت امنای 
ــکالت  ــن مش ــع ای ــال رف ــه دنب ــاجد ب ــن مس ای

هســتیم.

بفا
: آ
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آگهی تحدید حدود اختصاصی
نظـر بـه اینکه ششـدانگ خانـه مخروبـه دارای پـالک 6883 اصلي 
بمسـاحت 162/58 متـر مربـع واقـع در اراضـی زید ابـاد بخش 3۷ 
کرمـان مـورد تقاضـای آقای سـید حسـن حسـینی  زید ابـادي نياز بـه تحدید 
حـدود دارد اعمـال تبصـره ذیـل مـاده 15 قانـون ثبـت هم میسـر نمیباشـد لذا 
حسـب درخواسـت مورخه 98/10/10 مالک بدینوسـیله آگهی تحدیـد حدود آن 
باسـتناد تبصره 5 قانون مزبور منتشـر و عمليات تحدیدی آن از سـاعت 8 صبح 
روز سـه شـنبه 98/11/15 در محـل شـروع و بعمـل خواهـد آمـد. لـذا به مالک 
)مالکیـن ( امـالک مجـاور رقبـه مزبوراخطار می گـردد که در موعد مقـرر در این 
اعـالم در محـل وقوع ملک حاضـر و در صورت عدم مراجعـه مجاورین عملیات 
تحدیـدی بـا معرفـی مالک انجـام و در صورت عدم مراجعـه مجاورین عملیات 
تحدیـدی بـا معرفـی مالک انجام و چنانچه کسـی بر حـدود و و حقوق ارتفاقی 
آن اعتـراض داشـته باشـد بـر طبق مـاده 20 قانـون حداکثر ظرف مـدت 30 روز 
پـس از تنظیـم صورت مجلس تحديدی اعتراض خود را کتبا بـه این اداره اعالم 
تا به دادگاه صالحه ارسـال گردد . بدیهی اسـت پس از گذشـت مهلت یاد شـده 

هیچگونـه ادعایی مسـموع نخواهد بـود . م الف: 5۷6
تاریخ انتشار شنبه:98/10/21

محمد آرمانپور 
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان سیرجان 

متن آگهی مزایده 
آگهی مزایده اموال غیرمنقول پرونده اجرای کالسه 9۷01۴86

نظر به اینکه شـرکت تنگ زاغ )وام گیرنده و راهن( نسـبت به پرداخت بدهی خود در مهلت تعیین شـده اقدام 
ننمـوده اسـت لـذا در اجـرای مقـررات مـاده واحـده قانون اصالح مـاده 3۴ اصالحـی قانون ثبت مصـوب سـال 1386 و بنا 
به درخواسـت بسـتانکار)بانک صادرات هرمزگان( ششـدانگ پالک شـماره 1۷2 فرعی از ۷1 اصلی واقع در بخش 6 کرمان 
بمسـاحت 168۷/5 متر مربع به ادرس کرمان هفت باغ کیلومتر 2/۴) تیر برق ۴8( الین برگشـت بعد از سـاختمان کانون 

وکال قطعه 2115 متعلق به شـرکت تنگ زاغ )سـهامی خاص( به مزایده گذاشـته میشـود. 
حدود اربعه ملک: شماال به بطول 6۷/5متر به پالک1۷1 فرعی. شرقا بطول 25 متر به باقيمانده .

جنوبا به طول 6۷/5 متر به پالک 1۷3 فرعی.
غرال بطول 25 متر به خیابان

طبـق نظـر کارشـناس. عرصـه ملـک طلق اسـت ، وضعیت فعلی ملک بصـورت زمین، فاقد اعیـان، فاقد امتیـاز آب برق گاز 
میباشـد. ارزش ملـک: عرصـه هر متر مربـع 2/050/000 ریال به مسـاحت 168۷/5متر مربـع بـه میزان3/۴59/3۷5/000ریال.

از این رو ملکی شرکت تنگ زاغ طبق سند رهنی شماره
2065-1386/11/25 دفترخانـه ۴6 بنـدر عبـاس در رهـن بانـک صـادرات هرمـزگان میباشـد کـه از سـاعت 9 الـی 12 
دوشـنبه مورخ 1398/11/۷ در اداره اجرای اسـناد رسـمی کرمان واقع در ضلع شـمالی پارک نشـاط طبقه دوم سـالن 
اجتماعـات شـهيد نصـر از طریـق مزایـده بفروش میرسـد و مزایـده از مبلغ پایـه کارشناسـی، 3/۴59/3۷5/000 ریال 
کـه قطعـی گردیـده اسـت شـروع و باالتریـن مبلـغ پیشـنهادی فروخته خواهد شـد. فـروش کال نقدی اسـت الزم به 
ذکـر اسـت طالبيـن و خریـداران مـی تواننـد بـا ارائه یـک چک رمـزدار در مزایده شـرکت نماینـد پرداخـت بدهی های 
مربـوط بـه آب و بـرق و گاز اعـم از حـق انشـعاب یـا حـق اشـتراک و مصـرف در صورتـی که مـورد مزایـده از این بابت 
بدهـی داشـته باشـد و نیـز بدهی هـای مالیاتی و عوارض شـهرداری و غیـره تا تاریـخ مزایده اعم از اینکـه رقم قطعی 
آن معلـوم شـده بـا نشـده باشـد بعهـده برنده مزایده اسـت ضمـن آنکه پـس از انجام مزایـده در صورت وجـود مازاد 
وجـوه پرداختـی بابـت هزینـه هـای فوق از محل مـازاد به برنـده مزایده مسـترد میگردد ضمنـا چنانچـه روز مزایده با 
تعطیـل رسـمی مصـادف گـردد روز اداری بعـد از تعطیلـی مزایـده انجام خواهد شـد. طالبیـن می توانند بـا ارائه چک 

رمـزدار بـه مبلـغ پایه کارشناسـی در مزایده شـرکت نماینـد./ م الف: 1۴62
 تاریخ انتشار: 1398/10/21

عليرضا محمدی کیا - رئیس اداره اجرای اسناد رسمی کرمان

متنآگهی مزایده 
آگهی مزایده مال غیرمنقول پرونده اجرائی کالسه 9۷008۴1 

نظـر بـه اینکـه بدهـکار و راهن شـرکت تنگ زاغ نسـبت به پرداخـت بدهی خود در مهلت تعیین شـده اقـدام ننموده 
انـد لـذا در اجـرای مقـررات مـاده واحـده قانـون اصالح مـاده 3۴ اصالحـی قانون ثبت مصـوب سـال 1386 و بنا به 

درخواسـت بسـتانکار شـش دانـگ پالک شـماره 1۷0 فرعـی از ۷1 اصلی واقع در بخـش 6 کرمان
 که برطبق نظریه کارشناس رسمی

 محل وقوع ملک کرمان بلوار هفت باغ کیلومتر الین برگشت قطعه 2113 
ملک مزبور دارای سند مالکیت است

 ذیل ثبت ۴562 صفحه 305 دفتر 2۷ امالک بخش 6ثبت گردید
 حدود اربعه:

 شماال : مرزیست بطول 62/50 به شماره 169 فرعی از ۷1 اصلی 
شرقا : مرزیست 25 متر په ۷1 اصلی

 جنوبا : 62/5 متر به شماره 1۷1 اصلی 
غربا : مرزیست 25 متر به دور برگردان 

حدود اربعه با سند مطابقت می نماید. عرصه ملک طلق است . پالک مذکور فاقد بنا و مستحدثات میباشد . 
ارزش ملک فوق الذکر با توجه به جميع جهات 3/125/000/000 ریال 

ملکـی شـرکت تنـگ زاغ طبـق سـند رهنی شـماره 2060 دفترخانـه ۴6 بندرعباس کرمـان در رهن بانـک صادرات هرمـزگان واقع 
میباشـد از سـاعت 9 الی 12 ظهر روز دوشـنبه مورخه 1398/11/۷  اداره اجرای اسـناد رسـمی کرمان واقع در ضلع شـمالی پارک 
نشـاط طبقه دوم سـالن اجتماعات شـهيد نصر از طریق مزایده بفروش میرسـد و مزایده از مبلغ پایه کارشناسـی 3/125/000/000 
ریال که قطعی گردیده اسـت شـروع و باالترین مبلغ پیشـنهادی فروخته خواهد شـد فروش کال نقدی اسـت الزم به ذکر اسـت 
طالبيـن و خریـداران مـی تواننـد در وقـت مقرر بـا ارائه چک رمز دار به مبلغ پایه مزایده در جلسـه مزایده شـرکت کنند و پرداخت 
بدهـی هـای مربـوط بـه آب و بـرق و گاز اعـم از حـق انشـعاب با حق اشـتراک و مصـرف در صورتی که مـورد مزایـده از این بابت 
بدهـی داشـته باشـد و نیـز بدهـی هـای مالیاتی و عوارض شـهرداری و غیره تـا تاریخ مزایده اعـم از اینکه رقم قطعـی آن معلوم 
شـده یـا نشـده باشـد بعهـده برنده مزایده اسـت ضمن آنکـه پس از انجـام مزایده در صـورت وجود مـازاد وجـوه پرداختی بابت 
هزینـه هـای فـوق از محـل مازاد بـه برنده مزایده مسـترد میگردد ضمنا چنانچـه روزمزایده با تعطیل رسـمی مصادف گـردد روز 
اداری بعـد از تعطیلـی مزایده انجام خواهد شـد طالبین می توانند جهت کسـب اطالعات بیشـتر در سـاعات اداری بـه اداره ثبت 

اسـناد مراجعه نمایند./م الف: 1۴60-  تاریخ انتشـار : 1398/10/21
علیرضا محمدی کیا-  رئیس اداره اجرای اسناد رسمی کرمان 

اگهی حصر وراثت 
احتـر امـا در خصـوص دادخواسـت تقدیمـی  خواهـان سـکینه سـهرابی بـه 
خواسـته حصر وراثت توضیح داده شـادروان علی سـهرابی فرزند چراغ  به ش 
ملـي 3160330095در تاریـخ 23-8-98 در کهنـوج فـوت نمـوده و ورثـه  حين 
فـوت  وي عبـار تنـد از 1- رضـا سـهرابی فرزنـد علـی 2-فرامـرز سـهرابی فرزنـد علـی3-
صـادق سـهرابی فرزند علی ۴- عیسـی سـهرابی 5-مهدی سـهرابی فرزند علـی )فرزندان 
پسـر متوفی(6-فاطمه سـهرابی فرزند علی۷-سکینه سـهرابی فرزند علی )فرزندان دختر 
متوفـی (8-معصومـه ببربیـان فرزنـد مـراد  )همسـر متوفـی ( 9-چـراغ سـهرابی فرزنـد 
پنجشـنبه )پـدر متوفـی ( لذا مراتـب یک نوبت در روزنامه های کثیر اال انتشـار محلی ا گهی 

میشـود تاچنانچه کسـي اعتراضـي داردیا
وصیـت نامـه از متوفـی نزد اشـخاصي باشـد یک مـاه از نشـر آگهي بـه دادگاه تقديـم دارد 

واال گواهـي صـادر خواهد شـد.
شورای حل اختالف شماره دو-بهروز عربی -م الف ۷8۶

آگهی تحدید حدود اختصاصی
نظـر بـه اینکـه ششـدانگ خانـه  دارای پـالک ۴فرعـی از 323 
اصلـی بـه مسـاحت 623/61 متـر مربع واقع در اراضـی زید اباد 
بخـش 3۷ کرمـان مـورد تقاضای آقای حسـین میرشـاهی نياز بـه تحدید 
حـدود دارد اعمـال تبصـره ذیـل مـاده 15 قانـون ثبت هم میسـر نمیباشـد 
لـذا حسـب درخواسـت مورخـه 98/10/10 مالـک بدینوسـیله آگهـی تحدید 
حـدود آن باسـتناد تبصـره 5 قانـون مزبـور منتشـر و عمليـات تحدیـدی 
آن از سـاعت 8 صبـح روز یـک شـنبه 98/11/13 در محـل شـروع و بعمـل 
خواهـد آمـد. لـذا بـه مالـک )مالکیـن ( امـالک مجـاور رقبـه مزبوراخطار 
مـی گـردد کـه در موعـد مقـرر در ایـن اعـالم در محـل وقـوع ملـک حاضر 
و در صـورت عـدم مراجعـه مجاوریـن عملیـات تحدیـدی با معرفـی مالک 
انجـام و چنانچـه کسـی بـر حـدود و و حقـوق ارتفاقـی آن اعتراض داشـته 
باشـد بـر طبـق مـاده 20 قانـون حداکثر ظرف مـدت 30 روز پـس از تنظیم 
صـورت مجلـس تحديـدی اعتـراض خـود را کتبـا به ایـن اداره اعـالم تا به 
دادگاه صالحـه ارسـال گـردد . بدیهـی اسـت پـس از گذشـت مهلـت یـاد 

شـده هیچگونـه ادعایـی مسـموع نخواهـد بـود . م الف: 5۷۷
تاریخ انتشار شنبه:98/10/21

محمد آرمانپور 
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان سیرجان

متن آگهی مزایده
 آگهی مزایده مال غیرمنقول پرونده اجرائی کالسه 9۷00892 

نظـر بـه اینکـه بدهـکار و راهن شـرکت تنگ زاغ نسـبت بـه پرداخت بدهی 
خـود در مهلـت تعییـن شـده اقـدام ننمـوده انـد لـذا در اجـرای مقـررات مـاده واحده 
قانـون اصـالح مـاده 3۴ اصالحی قانـون ثبت مصوب سـال 1386 و بنا به درخواسـت 
بسـتانکار شـش دانـگ پـالک شـماره 591 فرعـی از ۷1 اصلـی واقع در بخـش 6 کرمان 

که بر طبق نظریه کارشناس رسمی
 محـل وقـوع ملـک کرمـان بلـوار هفـت بـاغ کیلومتـر 2/۴ تیر بـرق ۴8الین برگشـت 

قطعـه 195۴
ملک مزبور دارای سند مالکیت است 

حدود اربعه :
 شماال : ديواري بطول 62/5متر به پالک 592
شرقا : دیوار بطول2۴/55 متر به دوربرگردان 

جنوبا : 62/5 متر به پالک 591 
غربا : دیوار و محل درب بطول 2۴/55  متر به معبر 

حـدود اربعـه با سـند مطابقت نـدارد. عرصه ملک طلق اسـت .  وضعیت ملک بصورت 
زمین و دارای حصار اجری از شـرق و غرب میباشـد . بنا و مسـتحدثات ندارد . ارزش 
عرصـه هـر متـر مربـع 3/۴00/000 ریـال بـه مسـاحت 153۴/3۷ متـر مربـع وضعیت 
موجـود مجموعـا 5/216/858/000  ریـال ارزش حصار و دیـوار ۴۷ متر طول به قرار هر 

متـر 1/800/000 جمعـا به مبلـغ 8۴/600/000 ریال بـرآورد میگردد
ارزش عرصه و دیوار حصار با در نظر گرفتن قیمت روز ملک 5/301/۴58/500ریال  

ملکـی شـرکت تنـگ زاغ طبـق سـند رهنـی شـماره 2060 دفترخانه ۴6 بنـدر عباس 
کرمـان در رهـن بانـک صـادرات هرمـزگان واقـع میباشـد از سـاعت 9 الـی 12 ظهر 
روز دوشـنبه مورخـه 98/11/۷ در اداره کل ثبـت اسـناد و امالک کرمـان واقع در ضلع 
شـمالی پـارک نشـاط طبقـه دوم سـالن اجتماعـات شـهيد نصـر از طریـق مزایـده 
بفـروش میرسـد و مزایـده از مبلـغ پایـه کارشناسـی 5/301/۴58/500  ریـال کـه 
قطعـی گردیـده اسـت شـروع و باالتریـن مبلـغ پیشـنهادی فروختـه خواهـد شـد 
فـروش کال نقـدی اسـت الزم به ذکر اسـت طالبيـن و خریداران مـی توانند در وقت 
مقـرر بـا ارائـه چـک رمـز دار بـه مبلـغ پایـه مزایـده در جلسـه مزایـده شـرکت کنند 
و پرداخـت بدهـی هـای مربـوط بـه آب و بـرق و گاز اعـم از حـق انشـعاب یـا حـق 
اشـتراک و مصـرف در صورتـی کـه مـورد مزایـده از ایـن بابت بدهی داشـته باشـد و 
نیـز بدهـی هـای مالیاتـی و عوارض شـهرداری و غیره تـا تاریخ مزایده اعـم از اینکه 
رقـم قطعـی آن معلوم شـده یا نشـده باشـد بعهده برنـده مزایده اسـت ضمن آنکه 
پـس از انجـام مزایـده در صـورت وجـود مـازاد وجـوه پرداختـی بابـت هزینـه های 
فـوق از محـل مـازاد بـه برنـده مزایده مسـترد میگـردد ضمنـا چنانچـه روزمزایده با 
تعطیـل رسـمی مصـادف گـردد روز اداری بعـد از تعطیلـی مزایده انجام خواهد شـد 
طالبيـن مـی تواننـد جهت کسـب اطالعـات بیشـتر در سـاعات اداری بـه اداره ثبت 

اسـناد مراجعـه نمایند.
 تاریخ انتشار : 1398/10/21

علیرضا محمدی کیا- رئیس اداره اجرای اسناد رسمی کرمان/م الف: 14۶1

متن آگهی مزایده
اگهی مزایده مال غير منقول پرونده اجرائی  کالسه 9۷00833 

نظـر بـه اینکـه بدهـکار و راهن شـرکت تنگ زاغ  نسـبت به پرداخـت بدهی خود در مهلت تعیین شـده 
اقـدام ننمـوده انـد لـذا در اجـرای مقـررات مـاده واحده قانـون اصالح مـاده 3۴ اصالحـی قانون ثبت مصوب سـال 
1386 و بنـا بـه درخواسـت بسـتانکار شـش دانگ پالک شـماره 59۴ فرعـی از ۷1 اصلی واقع در بخـش 6کرمان که 

بر طبق نظریه کارشـناس رسـمی
 محـل وقـوع ملـک کرمـان بلـوار هفـت بـاغ در حوالـی کیلومتـر 2/3 بیـن تیـر هـای بـرق شـماره ۴5 و ۴6 قطعه  

شـماره 195۷ نقشـه تفکیکی 
ملک مزبور دارای سند مالکیت دفترچه ای است 

ذیل ثبت 33۷91۷ سری الف سال ۷۷ بوده و ذیل ثبت 516۷ صفحه 316 دفتر 30 امالک بخش 6 کرمان 
حدود اربعه : 

شماال : بطول 6۷/50 متر به پالک 595 فرعی 
شرقا : در 3 قسمت که قسمت دوم جنوبی است به دطول های 5 متر و 5 متر و 20 متر به دور برگردان

 جنوبا : بطول 62/50 متر به پالک 593 فرعی 
غربا : بطول 25 متر به فضای سبز 

حدود اربعه با سند مطابقت نمی نماید . عرصه ملک طلق است .
 احتمـاال عـرض زمیـن مـورد نظـر نسـبت به ابعـاد مذکـور در سـند مالکیت در حـدود 30 الـی 55 سـانتیمتر کمتر 
میباشـد بـه دلیـل نبـود دیـوار هـای حصـار اضـالع شـمالی و جنوبی زمیـن مـورد ارزیابـی اظهار نظـر دقیـق در این 

خصـوص امـکان پذیر نیسـت.
 سـند فـوق الذکـر در مـورخ 1380/۴/3بـه نام شـرکت عمران علوی ماهان کرمان انتقالی از سـازمان مسـکن شـهر 

سـازی کرمـان صـادر گردیـده و در مـورخ 1386/11/1از جانب شـرکت تنگ زاغ انتقال داده شـده اسـت . 
وضعیـت ملـک بـه صـورت زمین بـه مسـاحت 156۷/50 متر مربـع و بنای مفید 15 متـر اطاقک نیم سـاز با کیفت 

سـاخت بـد و فاقـد اصول فنـی و عایـق کاری ناقص . ملک در اجاره نمیباشـد. 
سـایر عواملـی کـه در ارزش ملـک موثر میباشـند شـامل تجهیـزات داخلـی و خارجی در ملک به شـرح ذیـل اعالم 

میگردد: 
در میانـه ملـک مـورد نظـر اتاقکی به مسـاحت 15 وجـود دارد که سـاخت آن غیر اصولـی و غیر مقاوم بـوده و بنایی 
موقتی می باشـد سـازه به صورت دیوار باربر و فاقد اسـکلت دیوارها با بلوک سـیمانی به ضخامت ۴0 سـانتی متر 

و مالت ماسـه سـیمان كل سـاختمان فاقد نماسـازی و تاسیسـات و درب و پنجره است.
در میانـه ملـک و در کنـار اتاقـک یـاد شـده دیوار حصاری از جنس بلوک سـیمانی و مالت ماسـه سـیمان و به طول 

تقریبـی حـدود 12 متر وجود دارد که فاقد نماسـازی اسـت.
دیوارهـای حصـار اضـالع شـرقی و غربـی فاقـد درب و نـرده بوده )اجرا نشـده اند( دیوار حصار شـرقی فاقـد نما و از 

جنـس آجـر سـفال ۷ سـانت و دیـوار حصار غربـی نیز دارای نمـا و نمـای آن از نوع ترکیبی 
سفال زرد و سفال قرمز و سنگ های چینی و تراورتن( مې باشد

ارزش ملک با توجه به مشخصات فوق الذکر بدین شرح می باشد
 ارزش 156۷/50 مترمربع عرصه به قرار هر متر مربع 3/150/000  ریال جمعا ۴/93۷/625/000 ریال

لرزش حصارکشی های اضالع شرقی و غربی جمعا ۷5/900/000 ریال
ارزش اتاقـک نیمـه سـاز و دیـوار بلوک سـیمانی مجاور آن کـه در میانه ملک واقع شـده اند جمعـا 28/500/000 ریال 

جمـع کل 5/0۴2/025/000 ریال 
ملـک فـوق الذکـر بـا توجـه به جميـع جهات ملکی شـرکت تنـگ زاغ طبق سـند رهنـی شـماره 2063 دفترخانه ۴6 
بندرعبـاس کرمـان در رهـن بانـک صـادرات هرمـزگان واقـع میباشـد از سـاعت 9 الـى 12 ظهـر روز دوشـنبه مورخـه 

1398/11/۷
اداره اجرای اسـناد رسـمی کرمان واقع در ضلع شـمالی پارک نشـاط طبقه دوم سـالن اجتماعات شهید نصر از طریق 
مزایـده بفـروش میرسـد و مزایـده از مبلغ پایـه کارشناسـی 5/0۴2/025/000 ریال که قطعی گردیده اسـت شـروع و 
باالتریـن مبلـغ پیشـنهادی فروخته خواهد شـد فـروش کال نقدی اسـت الزم به ذکر اسـت طلبین و خریـداران می 
تواننـد در وقـت مقـرر بـا ارائـه چک رمز دار به مبلغ پایه مزایده در جلسـه مزایده شـرکت کننـد و پرداخت بدهی های 
مربـوط بـه آب و بـرق و گاز اعـم از حـق انشـعاب بـا حق اشـتراک و مصـرف در صورتی که مـورد مزایـده از این بابت 
بدهـی داشـته باشـد و نیـز بدهی های مالیاتی و عوارض شـهرداری و غیره تـا تاریخ مزایده اعـم از اینکه رقم قطعی 
آن معلـوم شـده یا نشـده باشـد بعهـده برنده مزایده اسـت ضمن آنکه پـس از انجام مزایـده در صورت وجـود مازاد 
وجـوه پرداختـی بابـت هزینـه هـای فوق از محل مـازاد به برنده مزایده مسـترد میگـردد ضمنا چنانچـه روزمزایده با 
تعطیـل رسـمی مصـادف گـردد روز اداری بعـد از تعطیلـی مزایده انجام خواهد شـد طالبین می توانند جهت کسـب 

اطالعات بیشـتر در سـاعات اداری به اداره ثبت اسـناد مراجعه نمایند.
 تاریخ انتشار:1398/10/21

علیرضا محمدی کیا- رئیس اداره اجرای اسناد رسمی کرمان/م الف: 14۶3

آگهی تحدید حدود اختصاصی 
نظـر بـه اینکه ششـدانگ خانـه  دارای پـالک 1 فرعـی از 6911 اصلی 
بـه مسـاحت 16۷/50 متـر مربـع واقـع در اراضـی زیـد ابـاد بخـش 
3۷ کرمـان مـورد تقاضـای آقای سـید حسـن میرشـاهی نياز به تحدیـد حدود 
دارد اعمـال تبصـره ذیـل مـاده 15 قانـون ثبت هم میسـر نمیباشـد لذا حسـب 
درخواسـت مورخه 98/10/10 مالک بدینوسـیله آگهی تحدید حدود آن باسـتناد 
تبصـره 5 قانـون مزبـور منتشـر و عمليـات تحدیـدی آن از سـاعت 8 صبح روز 
دوشـنبه 98/11/1۴ در محل شـروع و بعمل خواهد آمد. لذا به مالک )مالکین( 
امـالک مجـاور رقبـه مزبوراخطـار مـی گـردد کـه در موعد مقـرر در این اعـالم در 
محـل وقـوع ملک حاضر و در صورت عـدم مراجعه مجاورین عملیات تحدیدی 
بـا معرفـی مالـک انجام و در صـورت عدم مراجعه مجاوریـن عملیات تحدیدی 
بـا معرفـی مالـک انجـام و چنانچـه کسـی بـر حـدود و و حقـوق ارتفاقـی آن 
اعتـراض داشـته باشـد بر طبق مـاده 20 قانون حداکثر ظرف مـدت 30 روز پس 
از تنظیـم صـورت مجلـس تحديـدی اعتـراض خود را کتبا بـه ایـن اداره اعالم تا 
بـه دادگاه صالحـه ارسـال گـردد . بدیهی اسـت پس از گذشـت مهلت یاد شـده 

هیچگونـه ادعایی مسـموع نخواهـد بـود . م الف: 5۷5
تاریخ انتشار شنبه:98/10/21

محمد آرمانپور 
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان سیرجان 

موضوع آگهی : اخطاریه تبادل لوایح به آقای 
حسین ایران نژاد تاج آبادی

بسمه تعالی
تجدیدنظـر خـواه بانـک رفـاه دادخواسـت تجدیدنظـر خواهـی بـه طرفیـت 
تجدیدنظـر خوانـده آقـای حسـین ایـران نژاد تـاج آبـادی فرزند محمـد و غیره 
نسـبت بـه دادنامـه شـماره 9۷099۷3۴3۷200129 در پرونـده کالسـه 960369 
شـعبه تقدیـم که طبـق موضـوع مـاده ۷3 و 3۴6 قانـون آئین دادرسـی مدنی 
بـه علـت مجهـول المـکان بـودن تجدیـد نظـر خوانـده مراتب تبـادل لوایـح در 
سـامانه آگهـی الکترونیک قرار گرفته اسـت تـا تجدیدنظر خوانده ظـرف ده روز 
پـس از تاریـخ انتشـار آگهـی بـه دفتـر دادگاه مراجعـه و ضمـن اعـالم نشـانی 
کامـل خـود، نسـخه ثانی دادخواسـت و ضمائم تجدیدنظر خواهـی را دریافت و 
چنانچـه پاسـخی دارد کتبا به ایـن دادگاه ارائه نماید. در غیر ایـن صورت پس از 
انقضـاء مهلت مقرر قانونی نسـبت به ارسـال پرونده بـه دادگاه تجدیدنظر اقدام 
خواهـد شـد. احترامـا، نسـخه دوم دادخواسـت خواهان موضوع پرونده کالسـه 
960369 به انضمام برگ مسـتندات پیوسـت ارسـال میشود. خواهشمند است 
مقـرر فرماییـد پاسـخ آنرا ظـرف مـدت 30روز از تاریخ ابـالغ این نامـه با رعایت 

مسـافت بـه ضمیمـه تصویر مـدارک مربوطـه به ایـن دفتر ارسـال نمایید. 
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اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان
اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک زرند

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

اگهـی موضـوع مـاده 3 قانـون و مـاده 13 آئیـن نامـه قانـون تعییـن 
تکلیـف وضعیـت ثبتـی و اراضـی و سـاختمان هـای فاقـد سـند رسـمی 
قانـون  برابـر رای شـماره 139860319008001995 هیـات دوم موضـوع 
تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمان هـای فاقـد سـند 
رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتـی حـوزه ثبـت ملک زرنـد تصرفـات مالکانه 
بالمعـارض متقاضـی آقـای محمدصالح شـریفی اسـمعیل آبـادی فرزند 
رضـا بشـماره شناسـنامه 30801۴01۴1 صـادره از زرنـد در یک بـاب خانه 
اصلـی   ۷561 از  فرعـی   995 پـالک  مترمربـع   2۴۷/50 مسـاحت  بـه 
مالـک  از  3 خریـداری  ا... هاشـمی کوچـه  آیـت  بلـوار  زرنـد  در  واقـع 

رسـمی آقـای غالمعبـاس نظریـان محـرز گردیـده اسـت. لـذا بـه منظور 
اطـالع عمـوم مراتـب در دو نوبـت بـه فاصلـه 15روز آگهـی مـی شـود در 
صورتـی که اشـخاص نسـبت به صـدور سـند مالکیت متقاضـی اعتراضی 
داشـته باشـند مـی تواننـد از تاریخ انتشـار اولیـن اگهی به مـدت دو ماه 
اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید ظرف مدت 
از تاریـخ تسـلیم اعتـراض، دادخواسـت خـود را بـه مراجـع  یـک مـاه 
قضایـی تقدیـم نماینـد. بدیهـی اسـت در صـورت انقضای مـدت مذکور و 
عـدم وصـول اعتـراض طبـق مقـررات سـند مالکیـت صـادر خواهد شـد. 
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حسین توحیدی نیا
رییس ثبت اسناد و امالک شهرستان زرند
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کتاب
»دروغ سوم«

ســومین جلــد از ســه گانــه داســتانی آگوتــا کریســتوف اســت. دو مجلــد نخســت از 
ایــن تریلــوژی بــا عنــوان »دوقلوهــا« و »مــدرک« پیــش از ایــن توســط ایــن مترجــم 
ــر را  ــالگی یکدیگ ــه در 50 س ــت ک ــو اس ــرادر دوقل ــددرباره دو ب ــر ش ــران منتش در ای

مالقــات مــی کننــد و ماجراهایــی بــر ســر راهشــان قــرار مــی گیــرد.

ــد  ــه جدی ــرگ مرحل ــی  کاال ب از صفحــه jirofthalil/ طــی روز هــای آت
ــش  ــرکت پخ ــر ش ــه مدی ــه گفت ــود. ب ــی ش ــع م ــفید  توزی ــت س نف
فــر آورده هــای نفتــی جیرفــت ایــن کاال بــرگ ویــژه خانــوار های شــهری 

ــع مــی شــود. و روســتایی از روز شــنبه و یــک شــنبه توزی

آوای محلی           

تا در سر دشمن خیال خام افتاد
از نو بنامت قرعه ی اعزام افتاد
با حمله سخت سلیمانی دوباره
تندیس شوم دیگر صدام افتاد
هرچه تقال کرد آخر غول داعش

چون پشه ای در مشت تو در دام افتاد
بغداد را بعد از دمشق آزاد کردی
مهر تو کم کم در دل ایتام افتاد

با وحشت از کردار خود دشمن پشیمان...
تا تشت رسوایی شان از بام افتاد

از زینب آن شب تا سحر رخصت گرفتی
بیخود نبوده پس گذارت شام افتاد

بین تمام روزهای هفته تاریخ
روی بلیطت بهترین ایام افتاد

با خونبهای تو به رسوایی نقاب از
ماهیت زشت پسابرجام افتاد

در سینه قلب نان به نرخ روز خورها
با رفتن تو لحظه ای آرام افتاد
شاعر :  ایرج انصاری فرد

  در اینستاگرام چه خبر

فیلم مارموز
- مسئله امروز ما بحران کمبود آب نیست ، 

بحران کمبود عقل است !

دیالوگ

عکس نوشت

معرفی

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

عکس: 
هاله پارسازادگان

صنایع دستی

قالی بافی

اطالعـات دقیقـی وجـود  پیدایـش فـرش  تاریـخ  در مـورد 
نـدارد ولـی بـا توجه بـه آثار باسـتانی و کشـفیات بشـر، ثابت 
شده اسـت کـه هنرهایـی نظیـر سـبد بافـی، نمـد بافـی، زیلو 
بافـی، جـا جیـم بافـی و گلیـم بافی همـه همه مقدمـه ای بر 
پیدایـش هنـر قالـی بافـی بوده اسـت. فرش هـای نخسـتین 
دارای طرحهـای سـاده و ابتدایـی و شکسـته و عمدتـا ذهنـی 

بـاف بوده اسـت کـه جنبـه اسـتفاده روزمـره داشـته اند.

معرفی 

چرا قاسم سلیمانی اسطوره است؟
بهمن نامور مطلق، اسطوره شناس: قاسم سلیمانی شاخصی برای خودشناسی است

گاهی انسان تا مقابل اسطوره قرار نگیرد نمی تواند خودش را بشناسد 

بامـداد روز جمعـه رفـت امـا رفتنـش مثـل دیگـران 
نبـود. همـه جـا از عکس هـا و خاطـرات او پـر شـد. 
هیـچ خبـری نبـود جـز »سـردار قاسـم سـلیمانی«. 
رفتنـش بـا همـه فـرق داشـت چـون همـه ی مـردم 
آمریکایـی گرفتـه  فیلمسـازان  و  خواننده هـا  از  دنیـا 
خـوِد  و  نوشـتند  دربـاره اش  دولتمـردان کشـورها  تـا 
واقعی شـان را آشـکار کردنـد. فرزنـد شایسـته ایران - 
عنوانـی کـه محمـود دولـت آبـاد بـرای او انتخـاب کرد 
- آینـه ای شـد کـه افـراد، وجـود باطنـی خـود را در او 
ببیننـد و موضع گیـری کننـد و این یکـی از ویژگی های 
اسـطوره ها اسـت.یکی از ویژگی هـای اسـطوره ها ایـن 
می کننـد.  موضع گیـری  بـه  وادار  را  افـراد  اسـت کـه 
می شـود  موجـب  موضع گیـری  و  موضـوع  همیـن 
افـراد خـوِد واقعی شـان را آشـکار کننـد. یکـی از دالیل 
اسـطوره بـودن سـردار سـلیمانی این اسـت کـه همه را 
بـه موضع گیـری واداشـته اسـت و افراد به واسـطه او، 
آنچـه کـه درون خـود نهان داشـتند را آشـکار می کنند. 
سـردار سـلیمانی برای افـرادی که ضد اسـتکبار و نفوذ 
آمریـکا هسـتند و غلبـه کشـورهای دیگـر را بـر منطقه 
نمی پذیرند، اسـطوره مثبت  و برای افرادی که شـیفته 
غـرب هسـتند و سـبک زندگـی غربـی دارنـد اسـطوره 
منفـی اسـت. در واقع قاسـم سـلیمانی ُبـرش می زند 
و آدمهـا را حتـی بـرای خودشـان عیـان می کنـد. او 
آینـه ای شـده کـه افراد، باطـن خـود را  در آن می بینند 
و مجبورنـد در مقابـل آن موضع گیـری کننـد، بنابرایـن 
اسـطوره ها موجـب می شـوند مـا خودمـان و موضـع 
گیری های مـان را بشناسـیم و موجـب آشـکار شـدن 
ضمیـر ناخـودآگاه مـا در برابـر اسـطوره ها می شـود.«

زایش اسطوره در دوران معاصر 
کم شده است

بهمـن نامـور مطلـق، اسـطوره شـناس، بعـد از بیـان 
ایـن جمـالت ادامـه می دهـد: بـه عقیـده مـن قاسـم 
سـلیمانی شـاخصی بـرای خودشناسـی اسـت تـا بـا 
خودمـان بی پـرده مواجـه شـویم. گاهـی انسـان تـا 
را  خـودش  نمی توانـد  نگیـرد  قـرار  اسـطوره  مقابـل 
بشناسـد. مـن افرادی را می شناسـم که پیـش از این 
انتقادهـای بنیادیـن بسـیاری بـه وضعیـت داشـتند و 
انتظـار نمی رفـت در برابـر چنیـن اتفاقـی موضع گیری 
مناسـبی داشـته باشـند امـا سـردار سـلیمانی موجب 
شـد نهـان پـاک ایـن افـراد متبلـور شـود و آنهـا خود 
را بـه یک بـاره بازسـازی کننـد و بـه عبارتـی خودشـان 
را قاسـم سـلیمانی دیگـری بداننـد. چـرا بایـد یـک 
اسـت،  اقتصـادی  مسـائل  درگیـر  کـه  بیـکار  جـوان 
خـودش را یـک قاسـم سـلیمانی بدانـد؟ زیـرا ایـن 
افـراد احساسشـان را علیـه ظلـم ابـراز می کننـد.  بـه 
همیـن دلیـل امیـدوارم مسـئوالن مـا از ایـن هدیـه 
یعنـی خـون سـردار سـلیمانی کـه گفتمـان جدیدی را 

راه انداختـه اسـت بـه خوبـی اسـتفاده کننـد و مثل او 
مردمـی رفتـار کنند.شـنیده ام وقتی سـردار سـلیمانی 
نمی کـرد  فـرق  برایـش  می شـد  مجلسـی  وارد 
روبوسـی  و  مـی داد  دسـت  همـه  بـا  بنشـیند،  کجـا 
می کـرد و بـه دلیـل مـردم داری و رفتـار خاکـی اش 
در دل مـردم جـا داشـت. اسـطوره، کسـی اسـت کـه 
در بخشـنامه ها  نـه  نفـوذ کنـد،  در قلب هـا  می توانـد 
توجـه  مـورد  دلیـل  همیـن  بـه  سـلیمانی  سـردار  و 
بود.ایـن مـدرس دانشـگاه بـا بیـان اینکـه اسـطوره ها 
الگوهـای  روایـت دار هسـتند، اضافـه می کنـد: زندگی 
و  ویـژه  روایت هـای  الگوهـا،  برخـی  فعالیت هـای  و 
منحصـر بـه فـردی اسـت و همیـن موضـوع موجـب 
می شـود بسـیاری آرزو کننـد بـه جای آن فرد باشـند، 
بـه یـک اسـطوره تبدیـل  بـه همیـن دلیـل آن فـرد 
می شـود. زایـش اسـطوره در دوران معاصـر کم شـده 
اسـت زیـرا سـرعت حـوادث زیاد اسـت اما هنـوز هم 
امـکان اسـطوره سـازی وجـود دارد و امثـال سـردار 
سـلیمانی نشـان دادنـد کـه جامعـه مـا هنـوز عقیـم 
نشـده اسـت، زایـا اسـت و می توانـد اسـطوره بسـازد.

سـردار سـلیمانی از نـادر اسـطوره هایی اسـت کـه تـا 
ایـن انـدازه فراگیـر شـده اسـت.  جامعه ای کـه نتواند 
مـرده  و  افسـرده  جامعـه  یـک  خلـق کنـد  اسـطوره 
اسـت. حضـور و ظهـور اسـطوره نشـان دهنده پویایـی 
یـک جامعـه اسـت و ایـن کاری بـود کـه اسـطوره ای 
بـه نـام قاسـم سـلیمانی توانسـت بـه مـا و جهـان 
یـادآوری کنـد. اسـطوره هایی مثل سـردار سـلیمانی و 
شـهید همـت نشـان دهنده ایـن هسـتند کـه زندگـی 
اسـطوره  یـا  قهرمـان  از  خالـی  امـروز  انسـان های 
نیسـت. امـا سـردار سـلیمانی بـه دلیـل فعالیت هـای 
گسـترده تر و امـکان ایجـاد رویدادهـا در تاریـخ و در 

بیـن نظامی هـا یگانـه بـود و یگانـه خواهـد مانـد.

اسطوره ها حذف شدنی نیستند بلکه در 
جامعه حل می شوند

 نامـور مطلـق می گویـد: او در قامـت جهانیـان بـود بـه 
همیـن دلیـل اسـتکبار جهانی مجبور اسـت ایـن چهره 
را بـه زعـم خـودش حذف کنـد در حالی که اسـطوره ها 
حذف شـدنی نیسـتند بلکـه در جامعـه حـل و تکثیـر 
شکسـته  تضعیـف،  متولـد،  اسـطوره ها  می شـوند. 
امـا  بمیرنـد  می تواننـد  حتـی  و  می شـوند  تقویـت  و 
می تواننـد دوبـاره احیـا و تکثیر هم شـوند. اسـطوره ای 
مثـل سـردار سـلیمانی که خـالف خواسـته های جهانی 
و منطقـه ای ایسـتاده بـود بـرای برخـی افـراد جنبـه 
منفـی داشـت بـه همیـن دلیـل هـم ایـن افـراد بـرای 
اسـطوره شـکنی تـالش می کننـد. امـا در عیـن حـال 

می تـوان اسـطوره داری و اسـطوره پـردازی کـرد. 

گزارش
ایسنا

بهمـن نامـور مطلـق، اسـطوره شـناس، بعـد از بیـان 
ایـن جمـالت ادامـه می دهـد: بـه عقیده من قاسـم 
سـلیمانی شـاخصی بـرای خودشناسـی اسـت تـا با 
خودمـان بی پـرده مواجـه شـویم. گاهـی انسـان تـا 
مقابـل اسـطوره قـرار نگیـرد نمی توانـد خـودش را 
بشناسـد. مـن افرادی را می شناسـم که پیـش از این 
انتقادهـای بنیادیـن بسـیاری به وضعیت داشـتند و 
انتظـار نمی رفـت در برابـر چنین اتفاقـی موضع گیری 
مناسـبی داشـته باشند اما سـردار سـلیمانی موجب 
شـد نهـان پـاک ایـن افـراد متبلور شـود و آنهـا خود 
را بـه یک باره بازسـازی کننـد و به عبارتی خودشـان را 

قاسـم سـلیمانی دیگـری بدانند. 

برگزاری نشست خبری 
برای پاسخ به حواشی 

مراسم روز تشییع

         در توییتر چه می گویند؟

سنا
 ای

س:
عک

مناقصه عمومی شماره 5-98)تجدید(

 اداره کل آموزش و پرورش استان کرمان

مناقصه گذار: اداره کل آموزش و پرورش استان کرمان

 موضوع مناقصه: خرید شیر استریلیزه و توزیع در مدارس استان 
مبلغ برآورد شده مناقصه: 1۷۵/898/000/000ریال

 مبلغ تضمین شرکت در مناقصه: 8/۷94/900/000ریال 
تاریــخ دریافــت اســناد مناقصــه: از تاریــخ درج آگهــی بــه مــدت چهــار روز از طریــق 

ســامانه ســتاد ایــران
ــه ســامانه ســتاد  ــاز ب  جهــت دریافــت اســناد مناقصــه و ســایر اطالعــات مــورد نی

ــود. ــه ش ــه آدرس setadiran.ir مراجع ــران ب ای

م الف: 3021

پـــس از تشـــییع و خاکســـپاری شـــهدای حملـــه 

تروریســـتی آمریـــکا در بغـــداد و وداع مـــردم در 

کرمـــان بـــا شـــهیدان ســـپهبد ســـلیمانی و ســـردار 

چرایـــی  به دنبـــال  عمومـــی  افـــکار  پورجعفـــری 

اتفـــاق تلـــخ کشـــته شـــدن 60 نفـــر از حاضـــران در 

ــد.   ــم بودنـ مراسـ

ـــتگان ارزش  ـــداد درگذش ـــاظ تع ـــه لح ـــوع ب ـــن موض ای

ــازی  ــای مجـ ــرد و در فضـ ــدا کـ ــی پیـ ــری باالیـ خبـ

کاربـــران تقاضـــای پاســـخگویی مدیـــران ســـتاد 

ــم  ــا هـ ــه همین جـ ــدند. کار بـ ــم شـ ــزاری مراسـ برگـ

ـــان  ـــی مجری ـــم برخ ـــی ه ـــانه مل ـــد و در رس ـــم نش خت

ـــته  ـــد. روز گذش ـــان دادن ـــش نش ـــه آن واکن ـــبت ب نس

ـــزه  ـــه ســـردار ابوحم ـــن مطالب ـــه همی ـــت پاســـخ ب و جه

ـــوالن  ـــی از مس ـــدی صدف ـــارهللا و مه ـــپاه ث ـــده س فرمان

ــه ای  ــار اطالعیـ ــا انتشـ ــم بـ ــزاری مراسـ ــتاد برگـ سـ

ــری  ــت خبـ ــا در نشسـ ــتند تـ ــگاران خواسـ از خبرنـ

ــاه در  ــنبه 2۴ دی مـ ــح روز سه شـ ــاعت 9 صبـ در سـ

مـــورد مراســـم تشـــییع شـــرکت کننـــد.


