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آغاز پژوهش باستان شناسی 
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عملکرد سال 1398 بدون رسیدگی
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ما را در تلگرام دنبال کنید

تومــان  500 قیمــت              1398 بهمــن   21 دوشــنبه         679 پیاپــی  شــماره  ســوم           ســال 
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با خودزنی فرصت 

گردشگری نوروزی 

را نسوزانیم

معین زاده
یادداشت مهمان

فعـا  خارجی هـا  کـه  حـاال  ـ  جامعـه  گـروه 
و  فعـاالن  شـده اند،  ایـران  بـه  سـفر  بی خیـال 
بـه  را  نـگاه خـود  متولیـان حـوزه ی گردشـگری، 
و  نـوروز  دوخته انـد.  داخلـی  گردشـگری  بـازار 
فصـل سـفرهای نوروزی در راه اسـت. اگـر کرمان 
بتوانـد از ایـن بـازار سـهم خـود را بـردارد، چـراغ 
گردشـگری اسـتان همچنـان روشـن می ماند. در 
ایـن شـرایط، اگرچه برخی نومیدانه از گردشـگری 
نـوروزی سـخن بـه میـان می آورنـد اما سـیدعلی 
معیـن زاده، از فعاالن باسـابقه ی صنعت هتل داری 
و گردشـگری اسـتان کرمـان، در یادداشـتی که در 
اختیـار »فردای کرمـان« قرار داده اسـت، از همه ی 
مـردم خواسـته تـا امیـدوار بمانند و بـرای معرفی 
کرمـان و دعوت از گردشـگران ایرانی به اسـتان از 
هیـچ کوششـی دریـغ نکننـد. متن این یادداشـت 

را در ادامـه می خوانیـد:
»شـهروندان عزیـز کرمانـی، بزرگـواران و عزیـزان، 
گردشـگری  صنعـت  دوسـت داران  و  همـکاران 
اسـتان زرخیـز کرمـان، شـما اربابـان رسـانه های 
ایـن  و  خودزنـی  ایـن  نگذاریـد  لطفـا  جمعـی 
شـایعات مبنـی بـر بی مسـافری و نبـود گردشـگر 
در ایـام تعطیـات نـوروزی دامنگیر اسـتان شـود! 
اگـر برخـی مدیـران اسـتان، براسـاس وظیفـه ی 
قانونـی خـود، دغدغه های فراهم کـردن امکانات و 
تجهیـزات برای اسـتقبال از مهمانان و گردشـگران 
نـوروزی را دارنـد و گاهـی در جلسـات رسـمی و 
براسـاس و متاثـر از حـوادث ملـی و بین المللـی 
یـاس  باعـث  نبایـد  می کننـد،  پیش بینی هایـی 
و نـا امیـدی شـود. لـذا بیاییـد بـا توجـه بـه غـم 
بزرگـی کـه در دل داریـم و نگرانی هـای بسـیاری 
کـه بـا آن دسـت و پنجـه نـرم می کنیـم دسـت 
در دسـت یکدیگـر و بـا یـاری خداونـد متعـال بـا 
هیجـان و شـادابی و امیدوارانـه آن سـنت دیرینه 
و ارزشـمنِد مهمان نـوازی را سـرلوحه ی کار خـود 
قـرار داده و بـا هـر روشـی و با اسـتفاده از کلیه ی 
گردشـگران  جـذب  بـرای  تبلیغاتـی  ابزارهـای 
برهـه  ایـن  در  اقـدام کنیـم.  اسـتان  بـه  ایرانـی 
بهتریـن راه محیـط و گروه هـای مجـازی اسـت؛ 
مراکـز  و  هتـل داران  ذاتـی  وظیفـه ی  هرچنـد 
اقامتـی و پذیرایـی، شـرکت ها و دفاتـر خدمـات 
مسـافرتی، تورگردانـان و راهنماهـای تـور و تمامی 
رسـانه های تصویـری و صوتـی و نوشـتاری، تبلیغ 
و جـذب گردشـگر اسـت اّمـا بـه یقیـن تک تـک 
خواهنـد  یـاور  و  یـار  اسـتان،  عزیـز  شـهروندان 
بـود و همـه خواهیـم گفـت آنچـه در دل داریـم از 
اسـتان کریمـان و مهمان نـوازی مـردم عزیـز ایـن 
خطـه، از هـوای مطبـوع اسـتان و بـوی بهـار نارنج 
از کویـر و کلوت هـای  بـم و شـهداد،  و  جیرفـت 
زیبـا، از جنـگل خبـر و کوشـاه و سرطشـتک، از 
باغ شـاهزاده و آسـتانه ی شـاه نعمت هللا، از میمند 
خانـه  از  دسـتکند،  ی  خانه هـا  و  شـهربابک  و 
تـا کاروانسـرای وکیـل  حاج آقـا علـی رفسـنجان 
کرمـان، از ارگ بـم و ارگ زیبـای رایـن، از منطقـه 
حاصلخیـز راور، از گلیم سـیرجان، از کلمپه و قوتو 
و کمـاچ سـهن، از روسـتاهای زیبـا و خانه هـای 
آبگوشـت متنجنـه و  از  تـا قلعه گنـج،  بوم گـردی 
دمپختـک و قاتـق مـرزن جـوش، از چلـو قورمـه 
زرنـد و ترخـون گلبـاف، از مسـقطی سـیرجان تـا 
سـوهان زرنـد، از انجیـر و مویـز سـیرچ تـا گردو و 
مسـکه بافـت، از مـوزه صنعتـی و مـوزه هرندی و 
یخـدان مویـدی تـا کتابخانـه ملـی، از بـرج نگار و 
بردسـیر، از خرمـای مضافتـی بـم، از کوهپایـه تـا 
آبشـار رایـن، از زیـره و کتیـرا و حنـا و سـفیداب، 
اردشـیر  قلعـه  و  آناهیتـا  آتشـکده  و  قلعه دختـر 
زرتشـتیان،  آتشـکده  و  مردم شناسـی  مـوزه  تـا 
از بـاغ فتح آبـاد و مشـتاقیه تـا مسـجد ملـک و 
مسـجد جامـع و مدرسـه ابراهیم خـان، از قالـی و 
پتـه، از جوپـار و امامـزاده حسـین، از تخـت دریـا 
قلی بیـگ، از آن طوالنی تریـن راسـته بـازار ایـران 
یعنـی بـازار وکیـل، از پسـته رفسـنجان و زرنـد، از 
گنبـد جبلیه تـا مجموعه گنجعلیخـان، و در نهایت 
بـا فریـاد خواهیـم گفـت از مسـجد صاحب الزمان 
و گلـزار شـهدا تـا آرامـگاه آن سـرباز و آن سـردار 
شـهیِد اسـام، ایـران و جهـان. و مـن هللا توفیق«.
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مدیرکل امورمالیاتی استان کرمان  اعالم کرد:

شرایط پذیرش اظهارنامه مالیاتی عملکرد سال 1398 بدون رسیدگی
 معرفی رفسنجان به عنوان »شهر خالق ایران 

در ترویج کتاب خوانی«

دریافت نشان دان 6 سبک شین کیوکوشن 
کاراته جهانی توسط کارمند شرکت آبفا

کلنگ زنی پروژه آبخیزداری )عملیات سنگی مالتی( 
در شهرستان منوجان به مناسبت دهه فجر

شـرایط   ، اسـتان کرمـان  امورمالیاتـی  مدیـرکل 
پذیـرش اظهارنامـه مالیاتـی بابـت عملکـرد سـال 
1398 را اعـام کـرد. بـه گـزارش رسـانه مالیاتـی 
ایـران، محمـد سـلمانی بـا اشـاره به حذف شـیوه 
تشـخیص علی الراس از سـال آینـده، تاکید کرد: 
مبنـای تشـخیص مالیـات بـرای عملکـرد سـال 
1398 مودیـان مالیاتـی، اظهارنامـه ارایـه شـده با 

رعایـت مقـررات از سـوی مـودی خواهـد بـود.
وی خاطرنشـان کـرد: از عملکـرد سـال 1398 به 
بعـد، در صورتـی کـه مودیـان اظهارنامـه مالیاتی 
خـود را بـا رعایـت قوانین و مقـررات تنظیم و در 
مهلـت قانونـی ارائـه کننـد، اظهارنامـه آنـان بدون 

رسـیدگی مـورد پذیـرش قرار مـی گیرد.
تاکیـد  بـا  اسـتان کرمـان  امورمالیاتـی  مدیـرکل 
بـر اجـرای مفـاد مـاده 97 قانـون مالیـات هـای 
مسـتقیم اصاحـی 31 تیرمـاه 1394، اضافـه کرد: 
بـر  اظهارنامـه مودیـان مشـروط  البتـه پذیـرش 
تنظیـم اظهارنامـه های مالیاتـی بـوده و اظهارنامه 
ارایه شـده توسـط مودیان با بانک هـای اطاعاتی 

مالیاتـی کـه در اجـرای مقـررات مـواد 169 و 169 
مکـرر قانـون مالیـات های مسـتقیم ایجاد شـده، 

مطابقـت داده خواهـد شـد.
سـازمان  خاطرنشـان کـرد:  همچنیـن  سـلمانی 
امـور مالیاتـی کشـور صرفـا تعـدادی از اظهارنامه 
هـای مالیاتـی مودیان را بر مبنای شـاخص ها و 
معیارهـای ریسـک مورد رسـیدگی قـرار می دهد.
وی تصریـح کـرد: در صورتـی کـه اشـخاص یاد 
شـده در مهلـت قانونـی و مطابـق مقـررات از 
ارائـه اظهارنامـه مالیاتـی خـودداری کننـد، این 
سـازمان نسـبت بـه تهیـه اظهارنامـه بـرآوردی 
براسـاس میـزان فعالیت و اطاعـات اقتصادی 
بـه دسـت آمـده از بانک هـای اطاعاتـی اقدام 

می نمایـد.
مدیـرکل امورمالیاتـی اسـتان کرمـان در ادامـه از 
مودیـان مالیاتی خواسـت تـا اظهارنامـه مالیاتی 
براسـاس  را   1398 سـال  عملکـرد  بابـت  خـود 
هـای  واقعیـت  بـر  مبتنـی  و  جدیـد  رویکـرد 
مترتـب بـر فعالیـت اقتصـادی متکـی بر اسـناد 

و مـدارک مثبتـه و بـا رعایـت مقـررات قانونـی 
تنظیـم نماینـد.

سـلمانی بـا بیـان اینکـه اجـرای دقیق مـاده 97 
قانـون مالیـات هـای مسـتقیم موجـب افزایش 
کیفیـت حسابرسـی مالیاتـی و همچنین کاهش 
فراینـد زمـان قطعیـت پرونده هـای مالیاتی می 
شـود، گفـت: مالیات سـتانی بر مبنـای اطاعات 
واقعـی بـه دسـت آمـده از بانک هـای اطاعاتی، 
عمـا نظـام مالیاتـی را بـه سـمت شـفافیت هـر 
چـه تمامتـر، کاهـش فرارهـای مالیاتـی و تحقق 

عدالـت مالیاتی سـوق مـی دهد.
رابطـه  در  اسـتان کرمـان  امورمالیاتـی  مدیـرکل 
بـا جرایـم عـدم تسـلیم اظهارنامـه مالیاتـی نیـز 
و صاحبـان  حقوقـی  اشـخاص  داشـت:  عنـوان 
مشـاغل کـه در مهلـت مقـرر قانونـی اظهارنامـه 
بـر  عـاوه  ننماینـد،  تسـلیم  را  خـود  مالیاتـی 
قانونـی،  هـای  معافیـت  کلیـه  از  محرومیـت 
مشـمول پرداخـت جرایـم غیـر قابـل بخشـش 
مربـوط بـه عـدم تسـلیم اظهارنامه خواهند شـد.

ایسـنا-مدیرکل فرهنـگ و ارشـاد اسـامی اسـتان کرمان 
گفـت: در ششـمین دوره انتخـاب پایتخـت کتـاب ایـران، 
رفسـنجان به عنوان شـهر خـاق ایـران در ترویج کتابخوانی 

معرفی شـد.
"محمدرضـا علیـزاده" عصر امـروز 19 بهمن ماه در حاشـیه 
اختتامیـه ششـمین دوره انتخـاب پایتخـت کتـاب ایـران 
در تهـران در جمـع خبرنـگاران اظهـار کرد: بحـث پایتختی 
کتـاب ایران پنجمین دوره را پشـت سـر گذاشـت و امروز 

جشـن انتخـاب پایتخت ششـم برگزار شـد.
وی بـا بیـان اینکه پروسـه انتخاب پایتختی کتاب بسـیار 
سـخت و نفس گیـر اسـت، یادآور شـد: در عرصـه فعالیت 
و کار فرهنگـی حـول محـور کتاب، کارکردن سـخت اسـت 
و رقابـت سـنگینی بیـن شـهرهای مختلـف کشـور ایجـاد 
پروسـه شـرکت  ایـن  در  داوطلبانـه  و شـهرها  می شـود 

می کننـد. 
علیـزاده افـزود: 168 شـهر در این دوره شـرکت کرده بودند 
کـه مـدارک و مسـتندات را برای دبیرخانـه پایتختی کتاب 

ایـران ارسـال کردنـد که نهایتا پنج شـهر انتخاب شـدند.
مدیـرکل فرهنگ و ارشـاد اسـامی اسـتان کرمـان با بیان 
اینکـه کـه مایـه افتخار اسـتان کرمان اسـت که رفسـنجان  
و بـم توانسـتند بـه ایـن مرحلـه راه پیـدا کننـد، ادامـه 
داد: هرچنـد نقدهایـی هـم ممکـن اسـت باشـد و رقابـت 

بیـن مرکـز اسـتان و شهرسـتان تفـاوت زیـادی دارد امـا 
رفسـنجان و بـم توانسـتند بـه خوبـی رقابـت کنند کـه اگر 
رقابـت بیـن شهرسـتان ها بود شـانس رفسـنجان بیشـتر 
بـود و آنچـه مهـم اسـت ایـن اسـت کـه رفسـنجان و بـم 
به عنـوان شـهرهای خاق حـوزه کتابخوانی معرفی شـدند.
علیـزاده خاطرنشـان کـرد: بـرای کسـب این نتیجـه، چند 
عامـل اثرگـذار بـود؛ یکـی برنامه ریـزی منسـجم در شـهر 
رفسـنجان و برنامه هایـی کـه مـدون شـد و هدفمندبـودن 

برنامـه سـبب موفقیـت و رسـیدن بـه ایـن مرحله شـد.
مدیـرکل فرهنـگ و ارشـاد اسـامی اسـتان کرمـان ادامـه 
داد: نکتـه قابـل اهمیـت همدلـی، همراهـی و همگامـی 
ارکان شـهر رفسنجان اسـت؛ شورای شهر، شـهردار، ادارات 
فرهنگـی و مجموعـه فرمانـداری همـه بـا یـک دغدغـه به 
ایـن موضـوع ورود کردنـد و همـکاری و همگامـی خیلـی 

داشـتند. خوبی 
مدیرکل فرهنگ و ارشـاد اسـامی اسـتان کرمـان تصریح 
کـرد: ایـن راهـی کـه بـرای رسـیدن بـه ایـن مرحلـه در 
رفسـنجان طی شـده می تواند در دوره بعدی برای رسـیدن 
بـه پایتختـی کتـاب اثرگـذار باشـد، ضمـن اینکـه کسـب 
عنـوان شـهر خـاق در حـوزه ترویـج کتابخوانـی ناشـی از 
نـگاه فرهنگـی و عاقه خوب مردم شـهرها به کتابخوانی و 

سـطح فرهنـگ مردم اسـت.

به مناسـبت ایام هللا دهه فجر جشـن بزرگ کاراته و مراسم 
بسـتن کمربند سـیاه دان 6 سـبک شین کیوکوشـن کاراته 
برگـزار شـد.در ایـن مراسـم که با حضـور دکتـر پورابراهیمی 
نماینده مجلس،نمایندگانی از اسـتانداری و دانشـگاه باهنر 

و نمایندگان کاراته اسـتان حضور داشـتند ، کمربند سـیاده 
دان 6 شـین کیوکوشـن کاراته جهانی حسـین عاقلـی زاده 
همـکار شـرکت آبفـا اسـتان کرمـان توسـط نماینـده مردم 

کرمان و راور در مجلس شـورای اسـامی بسـته شـد.

جنـوب  طبیعـت  پیـام  خبرنـگار  گـزارش  بـه 
کرمـان؛ در هفتمیـن روز از آغـاز ایـام هللا دهـه 
معـاون  میرشـکاری  بـا حضـور  فجـر،  مبـارک 
فرمانـداری، دکتـر سـلطانی رئیـس اداره منابـع 
شـورای  اعضـای  و  آبخیـزداری  و  طبیعـی 
اداری شهرسـتان منوجـان، کلنـگ آغـاز بـه کار 
سـنگی ماتی(  )عملیـات  آبخیـزداری  پـروژه 
حـوزه آبخیـز خـارج از سـد منطقـه نیـزن ایـن 

شهرسـتان بـه زمیـن زده شـد.
در ایـن مراسـم دکتر سـلطانی عنوان کـرد: این 

بـا  سـنگی ماتی(  آبخیزداری)عملیـات  پـروژه 
حجـم عملیـات 500 متـر مكعـب و بـا اعتبـار 
اعتبـارات  محـل  از  ریـال  میلیـارد   4 مصـوب 

اسـتانی سـال 98 اجـرا خواهـد شـد.
بـا اجـرای  نیـز خاطرنشـان کـرد:  میرشـکاری 
از قبیـل  اثـرات مثبتـی  ایـن پروژه هـا شـاهد 
تقویـت  و  افزایـش  رسـوب،  و  سـیل  کنتـرل 
ایجـاد  و همچنیـن  زیرزمینـی  آب  سـفره های 
اشـتغال و جلوگیـری از مهاجـرت روسـتائیان 

خواهیـم بـود.

12 تا 1323 تا 23

 اداره کل راهداری و حمل ونقل جاده ای جنوب کرمان

نوبت دوم
فراخوان مناقصه عمومی  یک مرحله ای 

)همراه با ارزیابی کیفی(

فهرست بهامبلغ تضمين )لاير(نوع تضمينمبلغ برآورد )لاير(عنوان پروژهشماره مناقصه

13/الف/98/46
بهسازی و آسفالت سرد 

)ردمیکس(محورهای روستایی 
شهرستان رودبار جنوب)تجدید2(

70،804،361،931
ضمانت نامه بانکی) مطابق با 
فرمت ارایه شده در اسناد( _ 

اصل فیش واریز نقد
راهداری3,384,087,23898

اداره كل راهــداری و حمــل و نقــل جــاده ای جنــوب اســتان کرمــان در نظــر دارد مناقصــه عمومــی ذیــل را از طریــق ســامانه تــدارکات 
الکترونیکــی دولــت برگــزار نمایــد. کلیــه مراحــل برگــزاری مناقصــه از دریافــت اســناد مناقصــه تــا ارائــه پیشــنهاد مناقصــه گــران و بازگشــایی 
پاکــت هــا از طریــق درگاه ســامانه تــدارکات الکترونیکــی دولــت )ســتاد( بــه آدرس “ www.setadiran.ir “  انجــام خواهــد شــد و الزم اســت 
مناقصــه گــران در صــورت عــدم عضویــت قبلــی، مراحــل ثبــت نــام در ســایت مذکــور و دریافــت گواهــی امضــای الکترونیکــی را جهت شــرکت 

در مناقصــه محقــق ســازند. تاریــخ انتشــار مناقصــه در ســامانه تاریــخ 11/23/ 1398 مــی باشــد.

مهلـت زمانـی دریافـت اسـناد مناقصـه از سـایت : تا سـاعت 24 روز پنجشـنبه 
مـورخ 24/ 11/ 1398

مهلت زمانی ارائه پیشنهاد : تا ساعت 13 روز شنبه مورخ 12/10/ 1398
زمان بازگشایی پاکت ها : ساعت 8 صبح روز یکشنبه  مورخ 12/11/ 1398

اطاعـات تمـاس دسـتگاه مناقصـه گـزار جهـت دریافـت اطاعـات بیشـتر در 

خصـوص اسـناد مناقصـه و ارائـه پاکـت هـای الـف : نشـانی : اداره كل راهداری 
و حمـل ونقـل جـاده ای جنـوب اسـتان کرمان به نشـاني: جيرفـت – کیلومتر 5 
جـاده کرمان_پایانـه بـار جیرفـت و تلفـن : 03443352139 و 03443352169
اطاعـات تمـاس سـامانه سـتاد جهت انجام مراحـل عضویت در سـامانه : مرکز 

تمـاس : 02141934 ،  دفتـر ثبـت نـام : 88969737 و 85193768
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معاونــت هماهنگــی اموراقتصــادی اســتانداری کرمــان 
ــا و  ــه اســتان ه ــه هم ــی زشــت اســت ک ــت: خیل گف
جنــوب اســتان میــوه هــای شــب عیــد خــود را تأمیــن 
کردنــد امــا هنــوز شــمال اســتان در باتکلیفــی اســت.
ــه گــزارش خبرنــگار خبرگــزاری شبســتان از کرمــان؛  ب
ــان  یکشــنبه )20 بهمــن( در جلســه  ــی دهق محمدعل
ســتاد تنظیــم بــازار اســتان کرمان بیــان کــرد: در 12 روز 
آینــده ســه مناســبت داریــم کــه حضــور و ذهــن همــه 
ــی  ــردم در راهپیمای ــد؛ اول حضــور م ــی کن ــب م را جل
22 بهمــن، دوم چهلــم شــهید حــاج قاســم ســلیمانی 
ــود  ــزار ش ــت برگ ــا عظم ــان ب ــرار اســت در کرم ــه ق ک
ــن  ــان، ای ــهید در کرم ــگاه ش ــود آرام ــل وج ــه دلی و ب
مراســم در اســتان از اهمیــت خاصــی برخــوردار اســت 
ــد و  ــاده کن ــرای آن روز خــود را آم ــد ب ــه اســتان بای ک
ســومین مناســبت بحــث انتخابــات در روز دوم اســفند 
است.سرپرســت معاونــت هماهنگــی امــور اقتصــادی 
ــای  ــه در روزه ــه اینک ــاره ب ــا اش ــان ب ــتانداری کرم اس
آخــر ســال هســتیم، ادامــه داد: همیشــه طبــق یــک 
ــال  ــر س ــای آخ ــده روزه ــن ش ــش تعیی ــنت از پی س
ــه  ــازار داریــم و امســال هــم ب ــات در ب یکســری التهاب
دلیــل اینکــه برخــی مــردم خریــد هــای خــود را در آخر 
ســال دارنــد نیازمنــد ایــن هســتند مایحتــاج خــود را 
بــرای مهمانــی هــا و اســتفاده خــود در روزهــای پایــان 
ســال ذخیــره داشــته باشــند از ایــن جهــت اخــر ســال 
ــه ارکان  ــود و از هم ــظ ش ــازار حف ــه ب ــت ک ــم اس مه
ــته  ــای وابســته خواس ــی و بخــش ه ــی و نظارت دولت
مــی شــود در روزهــای آخــر ســال مراقبــت الزم از بــازار 

داشــته باشــند.
وی بیــان کــرد: طبــق بخشــنامه مرکــزی کاالهایــی کــه 
ــام  ــا در ای ــت ه ــرل قیم ــر و کنت ــظ تهات مشــمول حف
پایانــی ســال اســت؛ اقــام پروتئینــی )گوشــت و مــرغ 
ــی و  ــواد غذای ــی و م ــام اساس ــرغ( و اق ــم م و تخ
پوشــاک، کیــف و کفــش و لبنیــات و خشــکبار و آجیــل 
و ...اســت کــه بایــد توجــه ویــژه کنیــم و خدماتــی کــه 
روزهــای آخــر ســال مشــمول نظــارت و حفــظ قیمــت 
مــی شــود شــامل حمــل و نقــل درون شــهری و بــرون 
شــهری و خدمــات تعمیــر خــودرو و پــس از فــروش و 

هتــل داری و گردشــگری و ... اســت .

گفـت:  منوجـان  پـرورش  و  آمـوزش  رییـس 
در  آمـوز  دانـش  چنـد  معلـم  نبـود  و  محرومیـت 

کـرد. بـاز  تحصیـل  از  را  کرمـان  جنـوب 
باشـگاه خبرنـگاران جـوان  گـزارش داده؛ ابراهیـم 
چتـروز عنـوان کـرده اسـت کـه مدرسـه روسـتای 
ابـگل شهرسـتان منوجـان بـه علـت نداشـتن معلم 
تعطیـل شـد.وی افـزود: روسـتای آبـگل منوجـان 
در  آمـوز  دانـش   2 و  جمعیـت  خانـوار   2 دارای 
مقطـع ابتدایـی اسـت.به گفتـه وی روسـتای آبگل 
در دورتریـن نقطـه از شهرسـتان منوجـان کرمـان 
منوجـان  شهرسـتان  120 کیلومتـری  فاصلـه  در  و 
واقـع شـده اسـت.چتروز ادامه داد: به دلیـل اینکه 
تنهـا در ایـن منطقـه دو دانـش آموز داشـته ایم از 
ابتـدای مهرمـاه کد این مدرسـه لغو شـده اسـت و 

معلمـی بـه منطقـه اعـزام نداشـتیم.
وی بیـان کـرد: بـه والدیـن دانش آموزان پیشـنهاد 
داده ایـم کـه هزینـه ایـاب و ذهاب دانـش آموزان 
را مـی پردازیـم و با وسـیله نقلیه ی خودشـان این 
دانـش آمـوزان را بـه منطقـه گشـمیران نزدیکترین 

منطقـه بـه آبگل بـرای تحصیل برسـانند.
رییـس آمـوزش و پـرورش منوجان گفـت: اطاعی 
ایـن دانـش آمـوزان بـه مدرسـه  آیـا  نداریـم کـه 
ایـم کـه  داده  امـا پیشـنهاد  یـا خیـر؟  انـد  رفتـه 
آمـد  و  رفـت  بـرای  را  تحصیلشـان  هزینه هـای 

تامیـن مـی کنیـم.
2 دانـش آمـوز مدرسـه آبـگل منوجـان در فاصلـه 
لیـل  بـه  منوجـان  شـهر  مرکـز  از  120 کیلومتـری 
محرومیـت 5 مـاه اسـت معلـم ندارنـد و مدرسـه 
اشـان تعطیـل شـده اسـت و ایـن دو دانـش آموز 

از تحصیـل بازمانـده انـد.

وزش بـاد و توفـان شـن در شهرسـتان ریـگان، شـرایط 
کیفـی هـوا را خطرنـاک کـرد.

بنـا بـه اعـام محیط زیسـت کرمـان، در سـاعت 10 صبـح 
ریـگان  شـهر  هـوای  پایـش کیفـی  ایسـتگاه  دیـروز، 
را   PM10 ذرات غلظـت  و  را 70   PM2.5 ذرات غلظـت 
3043 ارزیابـی کـرد.PM2.5 نشـان دهنـده میزان معلق 
بـودن ذراتـی در هـوا هسـتند کـه انـدازه آنها کمتـر از 2.5 
میکرومتـر یـا میکـرون اسـت. PM10 هـم نشـان دهنده 
معلـق بـودن ذرات با اندازه بین 2.5 تا 10 میکرون اسـت.
ذرات PM2.5 معمـوال در هـوا پایـدار می ماننـد و وقتـی 
غلظت این ذرات از حد مجاز بیشـتر شـود، بیشـتر نشان 
 PM10 دهنده وجود ریزگردها اسـت.افزایش غلظت ذرات
در هـوا نشـان دهنـده وقـوع توفان شـن اسـت کـه ذرات 
بزرگ تـری را بـه هـوا آورده. پایـداری ایـن ذرات در هـوا 

ماننـد ریزگردهـا خیلی طوالنی نیسـت.
وضعیت خطرناک در ریگان

بـا توجه بـه اعام وضعیت کیفی هـوا در ریگان می بینیم 
کـه غلظـت ذرات PM2.5 سـه برابـر حـد مجـاز و غلظت 

ذرات PM10 حـدود 20 برابـر حد مجاز شـده اسـت.
شـاخص کیفیت هـوا )AQI( به پنج دسـته اصلی پاک، 
سـالم یـا قابل قبـول، ناسـالم بـرای گروه های حسـاس، 
ناسـالم بـرای همـه گروه هـا، بسـیار ناسـالم و خطرنـاک 
تقسـیم بندی می شـود کـه وضعیـت کیفی هـوا در ریگان 

فعا خطرناک اسـت.
شهر تعطیل شود

مرجـان شـاکری، مدیرکل محیط زیسـت کرمـان در رابطه 
بـا وضعیـت فعلی هوای ریـگان به »کرمان نـو« گفت که 
از نظر محیط زیسـت شـهر بایـد تعطیل شـود. از مدارس 
گرفتـه تـا ادارات.بـه گفتـه او ایـن موضـوع به مسـووالن 
ریـگان هـم اعـام شـده و آن هـا بایـد تصمیـم نهایـی را 
بگیرند.ریـگان در سـال های اخیـر همـواره با توفان شـن 
دسـت وپنجه نـرم کـرده. روز گذشـته هـم فرمانـدار ایـن 
شـهر با اشـاره به آغاز وزش توفان شـن از مسـدود شـدن 
جـاده ترانزیت ریگان – چابهار خبر داد.هفته گذشـته هم 

توفـان شـن 150 روسـتا را در محاصره قـرار داد.

بالتکلیفی میوه شب عید 
شمال استان کرمان

نبود معلم، مدرسه 
روستای ابگل منوجان 

را تعطیل کرد

غلظت گردوخاک 2۰ برابر 
حد مجاز؛ وضعیت هوا 
در ریگان خطرناک شد

خبر

خبر

2 هزار نفر در جنوب کرمان واجد 
شرایط دریافت مسکن ملی شدند

 آغاز ثبت نام سفرهای 
عتبات عالیات در استان کرمان

تجلیل از سربازان برتر 
در جشنواره جوان سرباز

ایرنا - مدیر مسـکن و سـاختمان 
جنـوب  و شهرسـازی  راه  اداره کل 
کرمـان گفـت: 2 هـزار نفـر از مردم 
ایـن  جنوبـی  شهرسـتان  هفـت 
اسـتان در طـرح اقـدام ملـی مسـکن، واجـد 

شـرایط شـناخته شـدند.
علیرضـا شـاهرخی روز یکشـنبه در گفـت و گو با 
خبرنـگار ایرنـا اظهـار داشـت: در مجمـوع هفـت 
شهرسـتان جنوبی استان کرمان سـه هزار و 341 
نفـر در سـامانه طـرح اقـدام ملـی مسـکن ثبت 
نـام کردنـد کـه تعـداد 2 هـزار نفـر واجد شـرایط 
شـدند.وی ادامـه داد: با ارسـال پیامـک، به افراد 

واجد شـرایط اطاع رسـانی شـده اسـت.
وی بـا بیـان اینکـه بـرای سـرعت بخشـیدن به 
ثبت نام کننـدگان  مـدارک،  کنتـرل  و  بررسـی 
طبـق برنامه ریـزی مراجعـه کننـد، تصریـح کرد: 
متقاضیان شهرسـتان جیرفت می توانند از 15 تا 

25 بهمن مـاه بـه مـدت 10 روز بـه ترتیب حروف 
الفبـا که اعام شـده به اداره کل راه و شهرسـازی 

جنوب کرمـان مراجعـه کنند.
شـاهرخی ادامـه داد: همچنیـن در تاریـخ اعام 
شـده برای سـهولت انجام کار در شهرسـتان های 
عنبرآباد، رودبارجنـوب، قلعه گنج، کهنوج، فاریاب 
و منوجـان متقاضیـان می تواننـد در شهرسـتان 
محـل سـکونت خـود بـه بنیـاد مسـکن انقاب 
اداره کل  مراجعـه کنند.مدیـر مسـکن  اسـامی 
راه و شهرسـازی جنـوب کرمـان گفـت: دولت در 
خصـوص خانـه دار شـدن مردم مناطـق مختلف 
کشـور، طرح مهم اقدام ملی مسـکن را از اواخر 
سـال گذشـته و اوایـل امسـال آغـاز کـرد و ایـن 

طـرح بـه سـرعت در حـال انجام اسـت.
اداره کل راه و شهرسـازی جنوب کرمان مسـتقل 
از مرکز اسـتان، هفت شهرسـتان جنوبی را تحت 

پوشش دارد.

مدیر سـازمان حج و زیارت استان 
کرمـان گفت: ثبـت نـام گروه های 
نـوروزی عتبات عالیـات به صورت 
زمینـی و هوایی از امروز آغاز شـده 

است.
محمـود عـرب نـژاد مدیر سـازمان حـج و زیارت 
اسـتان کرمـان در گفـت و گـو بـا خبرنـگار گروه 
اسـتان های باشـگاه خبرنگاران جـوان از کرمان، 
بـا بیـان اینکه بعد از درگیری و اتفاقـات در عراق 
بـار دیگـر شـورای امنیـت ملی کشـور تصمیم به 
از سـرگیری سـفر های عتبـات عالیـات گرفـت، 
گفـت: ثبت نـام زائران عتبات عالیـات به صورت 
زمینـی از امـروز در سراسـر اسـتان کرمـان آغـاز 
شـده اسـت و در صورت اسـتقبال، اعزام ها از 26 

بهمـن از مـرز مهـران صـورت می گیرد.
او افـزود: اعـزام گروه های نـوروزی زائران عتبات 
عالیات به صورت هوایی نیز از 24 اسـفند آغاز و 

تا پایان فروردین سـال آینـده ادامه دارد.
عـرب نـژاد بـا بیـان اینکـه افراد بـرای ثبـت نام 
می تواننـد بـه دفاتـر زیارتـی یـا سـامانه عتبـات 
عالیـات مراجعـه کننـد، بیـان داشـت: در صورت 
هوایـی،  اعزام هـای  از  افـراد  فـراوان  اسـتقبال 
قرعه کشـی صـورت و براسـاس آن زائـران اعزام 
می شـوند.او بـا اشـاره بـه اینکـه ظرفیـت زائران 
اسـتان کرمـان به اسـتقبال افـراد بسـتگی دارد، 
اظهـار کـرد: قبـل از ایجـاد مشـکات در عـراق، 
اعزام هـای هوایـی از طریـق یـک بـار پـرواز در 
هفته صـورت می گرفـت و پیگیر بودیـم پرواز ها 
بـه هفتـه ای دو بار برسـد که در صورت اسـتقبال 
زیـاد زائـران از پرواز هوایی بـرای ایام عید، تعداد 
پرواز هـا بـه دو بـار در هفتـه افزایـش می یابـد.

مدیر سـازمان حج و زیارت اسـتان کرمان گفت: 
تعـداد و وضعیـت کاروان هـا، بعـد از ثبـت نـام 

زائران مشـخص می شـود.

حضـرت  جشـنواره  دوازدهمیـن 
علی اکبـر )ع( بـا عنـوان »جـوان 
سـرباز« با حضور سربازان منتخب 
در سـپاه ثـارهللا کرمان برگزار شـد.

سـردار مطهـری جانشـین سـپاه ثـارهللا اسـتان 
کرمـان در حاشـیه ایـن جشـنواره بـه  خبرنـگار 
گـروه اسـتان هـای باشـگاه خبرنگاران جـوان از 
کرمـان، گفـت: امـروز در دوازدهمیـن جشـنواره 
حضـرت علـی اکبـر )ع( با عنـوان جوان سـرباز 
از 20 نفـر از سـربازان منتخـب و 5 نفر از کارکنان 
سـپاه کـه رفتـار خـوب بـا سـربازان داشـتند در 

سـپاه ثـارهللا کرمـان تجلیل شـد.
سـردار مطهری با بیان اینکه در نیرو های مسـلح 
ایـن جشـنواره بـرای ارج نهـادن بـه خدمـات 
سـربازان برگزار می شـود گفـت: این جشـنواره را 
همانند سـایر نیرو ها برای سـربازان وظیفه سپاه 
اسـتان نیـز برگـزار کردیـم کـه از برجسـته های 

وظیفـه در سـپاه اسـتان کرمان تجلیـل به عمل 
آمـد و در نهایـت هم از برترین های وظیفه نیز در 
سـتاد کل نیرو هـای مسـلح نیز تجلیـل به عمل 

می آیـد.
اسـتان  ثـارهللا  سـپاه  فرماندهـی  جانشـین 
 12 وظیفـه  سـربازان  انتخـاب  افزود:مـاک 
شـاخصه ای اسـت که ستاد کل نیرو های مسلح، 
آمادگی هـای  فرهنگـی،  بحث هـای  در  ازجملـه 
رزمـی و آمادگی هـای جسـمانی مشـخص کرده 
اسـت کـه سـربازان طبـق ایـن دوازده سـرفصل 

می شـوند. انتخـاب 
مطهـری گفـت: سـربازی یـک دوران مقـدس 
اسـت کـه اگـر بـه آن نـگاه الهی داشـته باشـیم 
می توانـد یـک دوران بـا لذتـی بـرای هـر فـرد 
باشـد.او افزود:سـربازی دوران پختگـی برای هر 
جوان اسـت کـه می تواند زمینه سـاز یک زندگی 

خـوب بـرای آینـده جوان باشـد.

رئیـــس شـــعب بانـــک تجـــارت اســـتان 
ـــالگرد  ـــن س ـــه چهلمی ـــاره ب ـــا اش ـــان ب کرم
ــه  ــت: بـ ــارت گفـ ــک تجـ ــیس بانـ تاسـ
ـــژه  ـــی وی ـــامانه بانک ـــان 40 س ـــور همزم ط
ــور  ــندالن در کشـ ــرای روشـ ــان بـ نابینایـ

افتتـــاح شـــده اســـت.
ـــم  ـــجانی در مراس ـــلطانی هفش ـــلم س مس
ـــوص  ـــی مخص ـــه بانک ـــن باج ـــاح اولی افتت
نابینایـــان افـــزود: بهبـــود تســـهیات 
ـــی  ـــردش مال ـــش گ ـــب افزای ـــی موج بانک

ــود. ــتریان می شـ ــت مشـ و رضایـ
وی اعطـــای تســـهیات بـــه قضـــات ، 
خانـــواده  و  روســـتائیان  دانشـــجویان، 
شـــهدا را از جملـــه خدمـــات شـــعب 
ــه  ــف جامعـ ــار مختلـ ــه اقشـ ــارت بـ تجـ

ــرد. ــوان کـ عنـ
ــان  ــژه نابینایـ ــتم ویـ ــزود: سیسـ وی افـ
ــای  ــه کارهـ ــت کـ ــا اسـ ــتمی گویـ سیسـ
ــت  ــهیل و تثبیـ ــان را تسـ ــی نابینایـ بانکـ

. می کنـــد
ـــه  ـــن باج ـــاح ای ـــا افتت ـــرد: ب ـــه ک او اضاف
ـــی  ـــر کار بانک ـــرای ه ـــاز نیســـت ب ـــر نی دیگ

ـــد. ـــی کن ـــندالن را همراه ـــی روش کس
ـــرورت  ـــیت و ض ـــه حساس ـــاره ب ـــا اش او ب
کارهـــای بانکـــی تصریـــح کـــرد: امنیـــت 
و ابـــزار اســـتفاده مشـــتریان از امکانـــات 

ـــم. ـــم کنی ـــد فراه ـــی را بای بانک

ــات  ــه خدمـ ــوص ارائـ ــلطانی در خصـ سـ
ـــدواری کـــرد و گفـــت:  ـــراز امی ـــک هـــا اب بان
بانـــک هـــا مســـئولیت هـــای اجتماعـــی 
ـــام  ـــم را انج ـــن کرده ای ـــش تعیی ـــه از پی ک
داده و بـــا تـــوان مالـــی منشـــا خدمـــت 

هـــم باشـــند.

تسهیالت برای افراد دارای 
معلولیت باید در فرهنگ جا 

بیافتد
ـــان  ـــتان کرم ـــتی اس ـــرکل اداره بهزیس مدی
در ایـــن مراســـم بـــا تاکیـــد بـــر رعایـــت 
ــت:  ــت گفـ ــراد دارای معلولیـ ــوق افـ حقـ
ـــل از  ـــراد قب ـــن اف ـــه ای ـــات ب ـــه خدم ارائ
ــد  ــد بایـ ــی باشـ ــع کسـ ــه نفـ ــه بـ اینکـ

ــود. ــگ شـ فرهنـ
ـــاح  ـــوص افتت ـــادق زاده در خص ـــاس ص عب
باجـــه بانکـــی ویـــژه معلولیـــن تصریـــح 
ــا  ــر نابینـ ــا هـ ــال هـ ــن سـ ــرد: در ایـ کـ
ـــت از او  ـــه نیاب ـــی ب ـــا کس ـــختی ی ـــه س ب
ـــاق  ـــن اتف ـــا ای ـــا ب ـــده ام ـــام ش کارش انج
ـــی  ـــه غن ـــود ک ـــاز میش ـــی آغ ـــک فرهنگ ی
ــا  ــال هـ ــن کار سـ ــت: ایـ ــت.وی گفـ اسـ
ــه  ــی بـ ــام کارهایـ ــت و انجـ ــوده اسـ نبـ
ظاهـــر نبودشـــان اشـــکال نـــدارد ، قابـــل 

تقدیـــر اســـت.
ـــک  ـــت ی ـــراد دارای معلولی ـــزود: اف وی اف

ــه  ــتند کـ ــه هسـ ــزرگ جامعـ ــت بـ اقلیـ
ـــرام گذاشـــته شـــود. ـــا احت ـــه آن ه ـــد ب بای

صـــادق زاده گفـــت کـــه تســـهیات بـــرای 
افـــراد دارای معلولیـــت عـــاوه بـــر رفـــع 

نیـــاز بایـــد در فرهنـــگ جـــا بیافتـــد.

حضور۷ هزار روشندل در استان 
کرمان

ــه 7  ــه اینکـ ــاره بـ ــا اشـ ــادق زاده بـ  صـ
در  بینایـــی  اختـــال  دارای  هزارنفـــر 
ــفانه  ــت: متاسـ ــود دارد گفـ ــتان وجـ اسـ
قابـــل  هـــا  خیلـــی  تعـــداد  ایـــن  از 
پیشـــگیری بـــوده انـــد و حـــال نیازمنـــد 

بـــه خدمـــات هســـتند.
ـــه  ـــوق ورود ب ـــد حق ـــرد: بای ـــد ک وی تاکی
جامعـــه را بـــرای افـــراد معلـــول لحـــاظ 

کنیـــم.

ــراد  ــن افـ ــای ایـ ــار هـ ــزود: از رفتـ او افـ
دیـــده ام کـــه اگـــر حـــق شـــان رعایـــت 
ــد  ــاز ندارنـ ــس نیـ ــچ کـ ــه هیـ ــم بـ کنیـ
و حتـــی نیـــاز مـــا را هـــم برطـــرف 

. می کننـــد
ــا  ــک هـ ــی بانـ ــورای هماهنگـ ــر شـ دبیـ
بـــا بیـــان اینکـــه در خصـــوص خدمـــات 
ــت،  ــده اسـ ــی شـ ــی هایـ ــی کوتاهـ بانکـ
گفـــت: در سیســـتم بانکـــی کشـــور بـــه 
ـــه بایســـتی باشـــد نتوانســـتیم  ـــه ای ک گون

ارائـــه خدمـــت کـــرده باشـــیم.
هللا داد محمـــدی در مراســـم افتتـــاح 
ابـــراز  بـــا  نابینایـــان  بانکـــی  باجـــه 
امیـــدواری بـــه ارائـــه خدمـــات بـــه 
طیـــف هـــای مختلـــف جامعـــه افـــزود: 
در خصـــوص راه انـــدازی ایـــن باجـــه از 

تشـــکر می کنـــم. تجـــارت  بانـــک 

ــان  ــت: کرمـ ــری گفـ ــاج اکبـ ــی حـ علـ

ـــرح  ـــوی ط ـــوان الگ ـــه عن ـــد ب ـــی توان م

اســـتعدادیابی فوتبـــال انتخـــاب شـــود 

و آن را در ســـطح کشـــور پیـــاده  کنـــد.

علـــی حـــاج اکبـــری، سراســـتعدادیاب 

ـــوری اســـامی  ـــال جمه ـــی فوتب ـــم مل تی

دوم  مرحلـــه  ی  حاشـــیه  در  ایـــران 

ـــی  ـــه میزبان ـــه ب ـــتعدادیابی ک ـــرح اس ط

ـــت  ـــال برگزاریســـت در گف ـــان در ح کرم

ـــگار گـــروه اســـتان هـــای  ـــا خبرن ـــو ب و گ

ـــان،  ـــوان از کرم ـــگاران ج ـــگاه خبرن باش

گفـــت: ایـــن طـــرح اســـتعدادیابی 

ـــه  ـــور ب ـــار در ســـطح کش ـــن ب ـــرای اولی ب

ـــان  ـــتان کرم ـــال اس ـــت فوتب ـــت هیئ هم

در ســـه مرحلـــه انجـــام می شـــود.

طـــی  اول  مرحلـــه  در  افـــزود:  او 

افتتاح اولین باجه بانکی 
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ــگاه  ــین  باشـ ــی و از موسسـ ــر داخلـ ــی مدیـ کمالـ
فوتســـال ایثـــار جیرفـــت در مـــورد وضعیـــت ایـــن 
باشـــگاه بـــه کاغـــذ وطـــن گفـــت:  مشـــکل ایـــن 
ــه  ــت، سـ ــی اسـ ــث مالـ ــر و بحـ ــگاه اسپانسـ باشـ
ســـال پیـــش مـــن وارد فوتســـال جیرفـــت شـــدم 
تـــا از ظرفیـــت جوانـــان جیرفـــت اســـتفاده شـــود. 
ــتیم  ــگاه مـــی خواسـ ــره باشـ ــا  در هیـــات مدیـ مـ
فوتبـــال و فوتســـال جیرفـــت پوســـت بینـــدازد، 
ـــم،   ـــذب کردی ـــال را ج ـــده س ـــر هج ـــای زی ـــوان ه ج
ــگ  ــا در لیـ ــل مـ ــال قبـ ــان سـ ــر از بازیکنـ چهارنفـ
جوانـــان و لیـــگ برتـــر کشـــور بـــازی کردنـــد. 
کمالـــی یـــادآور شـــد: مـــا  بـــه دلیـــل ایـــن کـــه 
ــی دارد  ــیل باالیـ ــت پتانسـ ــتیم  جیرفـ ــی دانسـ مـ
ــر  ــدا  پیگیـ ــه کردیـــم و ابتـ ــیون مکاتبـ ــا فدراسـ بـ
ـــر   ـــهمیه پ ـــد س ـــه گفتن ـــم ک ـــور بودی ـــد کش ـــگ امی لی
اســـت و بـــا امتیـــاز لیـــگ 2 کشـــوری در ســـطح 
ـــان  ـــون توم ـــد و 70 میلی ـــت  کردن ـــاالن موافق بزرگس
ـــیون  ـــه فدراس ـــته دو  ب ـــگ دس ـــه لی ـــرای ورودی ب ب
ـــار  ـــی باشـــگاه ایث ـــه کمال ـــه گفت ـــم.  ب پرداخـــت کردی
ســـابقه  یـــازده ســـاله دارد ولـــی مـــورد حمایـــت 
ـــد  ـــی گوی ـــت.کمالی م ـــهرداری نیس ـــی ش ـــی حت جای
: شـــهرداری هـــا  اگـــر حمایـــت کننـــد تیـــم هـــا قـــوی 

ـــهرداری  ـــوان ش ـــال  بان ـــم فوتب ـــوند االن  تی ـــی ش م
بـــم  بـــه دلیـــل همیـــن حمایـــت غوغایـــی کـــرده 

اســـت.در جلســـه اولـــی هـــم کـــه هیـــات مدیـــره 
ــا 150  ــا 100تـ را انتخـــاب کردیـــم،  گفتیـــم کـــه مـ
ـــه  ـــم، بقی ـــه کنی ـــم هزین ـــی توانی ـــان  م ـــون  توم میلی

اش بایـــد اسپانســـر وارد شـــود  و بـــرآورد هزینـــه 
ـــرای  ـــت. ب ـــون اس ـــا 400 میلی ـــم  350 ت ـــان ه هایم
ـــی  ـــم، حت ـــرده ای ـــوت ک ـــوی ای را دع ـــی ق ـــم مرب تی
بازیکـــن هـــای  قـــوی ای را از خـــارج اســـتان 
هـــم دعـــوت کردیـــم . کمالـــی یـــادآور شـــد کـــه 
ارم بیـــن مدیـــر پایـــه کاری ســـت  و تـــاش هـــم 
ـــدارد. ـــده ن ـــه فای ـــی نتیج ـــاش ب ـــا ت ـــد ام ـــی کن م

ورزش در جیرفت بی ارزش شـــده است 
کمالـــی گایـــه کـــرد  کـــه ورزش در جیرفـــت 
ــووالن در  ــی  مسـ ــت حتـ ــده اسـ ــی ارزش شـ بـ
جلســـه هـــا هـــم شـــرکت نمـــی کننـــد در ورزش 
جیرفـــت ســـو مدیریـــت وجـــود دارد تـــا وقتـــی 
کـــه ســـو مدیریـــت وجـــود دارد مشـــکات هـــم 
هســـتند.  مدیـــر داخلـــی باشـــگاه  یـــادآوری 
ــی  ــا حتـ ــن هـ ــدام از بازیکـ ــچ کـ ــه هیـ ــرد کـ کـ
پیـــش قســـط هـــای دســـتمزد خـــود را نگرفتـــه 
انـــد. مـــا ســـعی کـــرده ایـــم خدماتـــی را بـــرای 
بازیکنانمـــان در نظـــر بگیریـــم کـــه متناســـب بـــا 
ــا بازیکـــن رشـــد کنـــد  لیـــگ کشـــوری باشـــد تـ
امـــا ظاهـــرا ایـــن کار در جیرفـــت ارزشـــی نـــدارد. 
کمالـــی یـــادآور شـــد در  جلســـه شـــب گذشـــته 
هـــم معـــاون فرمانـــدار حضـــور پیـــدا کـــرده   
ــد  ــا در حـ ــت تنهـ ــرف جیرفـ ــت  »ظـ ــه اسـ وگفتـ
ـــوری  ـــگ کش ـــه در لی ـــت ن ـــتان اس ـــر اس ـــگ برت لی
و مـــا هیـــچ قولـــی  را نمیتوانیـــم بدهیـــم، فقـــط 
قـــول رایزنـــی مـــی توانیـــم بـــه شـــما بدهیـــم .« 
ــم   ــرده ایـ ــم اعـــام کـ ــا هـ ــه ایـــن ترتیـــب مـ بـ
انصـــراف  لیـــگ  کشـــوری  از مســـابقات  کـــه 
مـــی دهیـــم زیـــرا بیشـــتر از ایـــن نمـــی توانیـــم 
ـــم  ـــام کردی ـــه اع ـــم ، در جلس ـــا را بدهی ـــه ه هزین
کـــه اسپانســـر صـــد میلیونـــی داریـــم امـــا کســـی 
ـــری از  ـــی اسپانس ـــد. وقت ـــت کن ـــد حمای ـــر نش حاض
ـــطح  ـــه در س ـــع دارد ک ـــد توق ـــی کن ـــت م ـــا حمای م
شـــهر از او حمایـــت شـــود تـــا ایـــن ســـرمایه 
ـــوولی در  ـــچ مس ـــد و هی ـــواب بده ـــذاری اش ج گ
ـــب  ـــت ندارد.دیش ـــه حمای ـــه ای ب ـــهر عاق ـــن ش ای
هـــم بازیکـــن هـــا ســـاک هایشـــان را جمـــع 
کـــرده انـــد و از خوابـــگاه رفتنـــد. مـــا فقـــط مـــی 

ــه ورزش  ــان بـ ــه جوانـ ــم کـ ــتیم کاری کنیـ خواسـ
رو بیاورنـــد در شـــهری کـــه حداقـــل 30  قلیـــان 
ــش  ــه جوانانـ ــرای اینکـ ــد بـ ــت بایـ ــی اسـ فروشـ
بـــه ورزش رو بیاورنـــد، نـــگاه ویـــژه ای داشـــت. 

ـــه  ـــم ادام ـــی توانی ـــویم نم ـــت نش ـــی حمای ـــا وقت ام
دهیـــم اگـــر بـــا همیـــن وضعیـــت وارد مســـابقات 
ــراف  ــه انصـ ــور بـ ــابقات مجبـ ــط مسـ ــویم وسـ شـ
ـــت. ـــون اس ـــر از اکن ـــع  بدت ـــدیم و آن موق ـــی ش م

تیم فوتسال ایثار جیرفت به دلیل مشکالت مالی از حضور در مسابقات لیگ 2 کشور انصراف داد 

انصراف تیم فوتسال جیرفت از لیگ کشوری

یکـی از نشـانه هـای جامعـه سـالم و پویـا، گرایـش اعضا جامعـه به سـمت ورزش اسـت، در جامعه 
ای کـه  بـرای ورزش ارزش قائـل شـوند، اعضـا جامعـه عالوه بر سـالمت جسـمانی از سـالمت روانی 
نیـز برخـوردار مـی شـوند، داشـتن جوانانـی  ورزشـکار در هـر شـهری یکـی از سـرمایه های بـا ارزش 
آن شـهر اسـت کـه بایـد مورد توجـه ویژه قـرار گیرد. ایـن روزهـا ورزشـکاران و عالقمندان بـه ورزش 
در شهرسـتان جیرفـت نگـران تیـم فوتسـال ایثار هسـتند، به گفتـه یکـی از عالقمندان فوتبـال، برای 
نخسـتین بـار در سـطح کشـوری یـک نماینـده از جنوب کرمان موفق شـده اسـت که حضـور پیدا کند  
و اکنـون  احتمـال انصـراف  ایـن تیـم وجود دارد، هـواداران ایـن تیم از اینکـه  حضور تنهـا نماینده 
شهرسـتان جیرفـت در مسـابقات فوتسـال در هالـه ای از امـا و اگـر اسـت  نگران هسـتند و معتقدند 

حمایـت هـا از ایـن تیم بـه انـدازه مورد نیاز اسـت.

بـه گفتـه کمالـی باشـگاه ایثـار سـابقه  یـازده 
سـاله دارد ولـی مـورد حمایـت جایـی حتـی 
شـهرداری نیسـت.کمالی می گوید : شـهرداری 
هـا  اگـر حمایت کنند تیـم ها قوی می شـوند 
االن  تیـم فوتبـال  بانـوان شـهرداری بـم  بـه 
دلیـل همیـن حمایـت غوغایی کرده اسـت.در 
جلسـه اولـی هـم کـه هیـات مدیـره را انتخاب 
میلیـون    15۰ 1۰۰تـا  مـا  کردیـم،  گفتیـم کـه 
تومـان  مـی توانیـم هزینـه کنیـم، بقیـه اش 
هزینـه  بـرآورد  و  شـود   وارد  اسپانسـر  بایـد 
هایمـان هـم  35۰ تا 4۰۰ میلیون اسـت. برای 
تیـم مربـی قـوی ای را دعوت کـرده ایم، حتی 
بازیکـن هـای  قـوی ای را از خارج اسـتان هم 
دعـوت کردیم . کمالی یادآور شـد کـه ارم بین 
مدیـر پایـه کاری سـت  و تـالش هـم مـی کند 

امـا تـالش بـی نتیجـه فایده نـدارد.
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آگهی ابالغیه
بدین وسـیله به آقای سـعید عباسـی پلگ آباد فرزند حسـین شماره ملی 
3160624919 صـادره از کهنـوج سـاکن کهنـوج- شـهرک آزادگان ابـاغ می 
شـود کـه موسسـه تعاونـی اعتبـاری ثامـن االئمه کهنوج به اسـتناد سـند رهنی شـماره 
107747 مـورخ87/04/22 دفتـر92 کهنـوج جهـت وصـول مبلـغ 132911381 ریـال تـا 
تاریـخ 96/11/03بـه انضمـام خسـارت تاخیـر متعلقـه و از تاریـخ مذکـور تا روز تسـویه 
کامـل بدهـی طبق مقـررات علیه شـما اجرائیه صادر نمـوده و پرونده اجرائی به کاسـه 
9700032 در ایـن اداره تشـکیل شـده و طبـق گزارش مـورخ 97/06/13مامـور اباغ ثبت 
کهنـوج، محـل اقامـت شـما بـه شـرح متن سـند شـناخته نشـده، لـذا بنا بـه تقاضای 
بسـتانکار طبـق مـاده 18 آئین نامه اجرا مفاد اجرائیه فقط یک مرتبـه در یکی از روزنامه 
هـای کثیـر االنتشـار محلـی آگهی می شـود و چنانچه ظـرف مـدت ده روز از تاریخ این 
آگهـی کـه روز اباغ محسـوب می گردد، نسـبت بـه پرداخت بدهی خود اقـدام ننمایید، 
مـورد وثيقـه منـدرج در سـند رهنـي فوق با تقاضای بسـتانکار پـس از ارزیابـی از طریق 
مزایـده فروختـه و از حاصـل فروش آن طلب بسـتانکار و حقوق دولتی اسـتیفا خواهد 

شد.م.الف.2353
مسئول واحد اجرای اسناد رسمی کهنوج_اصغر نارویی
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بینــی  پیــش  مرکــز  کارشــناس   - ایرنــا 
ــامانه  ــت س ــان از فعالی ــتان کرم ــی اس هواشناس
و  در جنــوب  بهمــن(   21( از دوشــنبه  بارشــی 

داد. اســتان کرمــان خبــر  غــرب 
ــا  ــو ب ــت  و گ ــم ســاجقه روز یکشــنبه در گف مری
ــه ســامانه بارشــی  ــان اینک ــا بی ــا ب ــگار ایرن خبرن
ــات  ــرف در ارتفاع ــاران و ب ــارش ب ــورت ب ــه ص ب
ــی  ــان پیش بین ــتان کرم ــوب اس ــرب و جن در غ
می شــود گفــت: ایــن ســامانه تــا چهارشــنبه 23 

ــود. ــاه فعــال خواهــد ب بهمــن م
وی بــا اشــاره بــه اینکــه وزش بــاد نســبتا شــدید 
و کاهــش دمــا نیــز طــی 2 روز آینــده در کرمــان 
بــاران  بــارش  افــزود:  نیســت  انتظــار  از  دور 
ــق  ــی مناط ــی در برخ ــارش تجمع ــورت ب ــه ص ب
جنــوب تــا 60 میلی متــر و در پــاره ای مناطــق 
پیش بینــی  میلی متــر   30 تــا  اســتان  غــرب 

می شــود.
هواشناســی  بینــی  پیــش  مرکــز  کارشــناس 
اســتان کرمــان بــا اشــاره بــه اینکــه بــارش 
ــیر  ــق سردس ــات و مناط ــتر در ارتفاع ــرف بیش ب
و کوهســتانی مشــاهده خواهــد شــد تصریــح 
ــای  ــان رودخانه ه ــر، طغی ــی معاب ــرد: آبگرفتگ ک
فصلــی، جــاری شــدن روان آب و ســیابی شــدن 

نیســت. انتظــار  از  دور  مســیل ها 
تــردد و توقــف در  از  بــه پرهیــز  وی نســبت 
صعــود  رودخانه هــا،  و  مســیل ها  حاشــیه 
ســفرهای  از  پرهیــز  و  ارتفاعــات  بــه  نکــردن 
غیرضــروری و بــه همــراه داشــتن تجهیــزات 

داد. هشــدار  خودروهــا  زمســتانی 

سامانه بارشی از دوشنبه 
وارد کرمان می شود

خبر

تجلیل از سربازان برتر 
در جشنواره جوان سرباز

آغاز پژوهش باستان شناسی 
محوطه »ماه گنگان« منوجان

پرداخت تسهیالت برای تامین 
نهاده های دامی روستائیان

وظیفـه در سـپاه اسـتان کرمان تجلیـل به عمل 
آمـد و در نهایـت هم از برترین های وظیفه نیز در 
سـتاد کل نیرو هـای مسـلح نیز تجلیـل به عمل 

می آیـد.
اسـتان  ثـارهللا  سـپاه  فرماندهـی  جانشـین 
 12 وظیفـه  سـربازان  انتخـاب  افزود:مـاک 
شـاخصه ای اسـت که ستاد کل نیرو های مسلح، 
آمادگی هـای  فرهنگـی،  بحث هـای  در  ازجملـه 
رزمـی و آمادگی هـای جسـمانی مشـخص کرده 
اسـت کـه سـربازان طبـق ایـن دوازده سـرفصل 

می شـوند. انتخـاب 
مطهـری گفـت: سـربازی یـک دوران مقـدس 
اسـت کـه اگـر بـه آن نـگاه الهی داشـته باشـیم 
می توانـد یـک دوران بـا لذتـی بـرای هـر فـرد 
باشـد.او افزود:سـربازی دوران پختگـی برای هر 
جوان اسـت کـه می تواند زمینه سـاز یک زندگی 

خـوب بـرای آینـده جوان باشـد.

فرهنگــی،  میــراث  کل  مدیــر 
دســتی  صنایــع  و  گردشــگری 
ــش  ــاز پژوه ــان ازآغ ــتان کرم اس
و  زنــی  باستانشناســی، گمانــه 
تعییــن عرصــه و حریــم محوطــه ماه گنــگان در 

شهرســتان منوجــان خبــر داد.
ــی،  ــراث فرهنگ ــر کل می ــی مدی ــدون فعال فری
ــان  ــتان کرم ــتی اس ــع دس ــگری و صنای گردش
گفــت: پژوهــش باستانشناســی شهرســتان 
چگونگــی  از  آگاهــی  هــدف  بــا  منوجــان 
اســتقرار های دوره تاریخــی درمحوطــه مــاه 
ــدا  ــتی ن ــه سرپرس ــتان ب ــن شهرس ــگان ای گن
ســتایی مختــاری آغــاز و بــه مــدت یــک مــاه 

ــت. ــد داش ــه خواه ادام
 مدیــر کل میــراث فرهنگــی، گردشــگری و 
ــح کــرد:  ــع دســتی اســتان کرمــان تصری صنای

پژوهش هــای باستانشناســی کــه پیــش از 
ایــن در پهنــه شهرســتان منوجان صــورت گرفته 
اســت حاکــی از اســتقرار های عصــر مفــرغ، دوره 

ــف اســامی اســت. تاریخــی و ادوار مختل
مدیــر کل میــراث فرهنگــی، گردشــگری و 
صنایــع دســتی اســتان کرمــان افــزود: »در 
منابــع مورخیــن و جغرافــی نویســان نــام شــهر 
ــه تکــرار آمــده  منوجــان و قلعــه تاریخــی آن ب

ــت. اس
منوجــان  قلعــه  اینکــه  بیــان  بــا  فعالــی 
گنجینــه ای کامــل از ادوار مختلــف اســامی 
ــی  ــای باستانشناس ــرد: کاوش ه ــت، اظهارک اس
قلعــه تاریخــی منوجــان حاکــی از اســتقرار در 
ــلجوقی،  ــامی، دوره س ــت اس ــده های نخس س
ــا دوره صفویــه و پــس از  ــی، تیمــوری ت ایلخان

آن اســت.

ــازمان  ــره س ــت مدی عضــو هیی
روســتایی  تعــاون  مرکــزی 
کشــور گفــت: بــرای تامیــن 
ســعی  دامــی  نهاد هــای 
ــی  ــار تعاون ــهیات در اختی ــم تس ــی کنی م

دهیــم. قــرار  روســتا ها  در  بخصــوص 
فروشــگاه تعاونــی مرغــداران اســتان کرمــان 

در ایــام هللا دهــه فجــر افتتــاح شــد.
رحیمــی عضــو هییــت مدیــره ســازمان 
ــا اعــام  مرکــزی تعــاون روســتایی کشــور ب
اینکــه فروشــگاه تعاونــی مرغــداران بــا 
هــدف عرضــه مســتقیم کاال وحمایــت از 
مصــرف کننــده افتتــاح شــد گفــت: در ایــن 
فروشــگاه محصــوالت مرغداری هــا بــرای 
حمایــت از تولیــد کننــده وحــذف واســطه ها 

ــود. ــه می ش ــری عرض ــت کمت ــا قیم ب

او افــزود: ایــن فروشــگاه در مــدت 6 مــاه و 
بــا اعتبــار یــک میلیــارد تومــان راه انــدازی و 

امــروز افتتــاح شــد.
در  اینکــه  بــه  اشــاره  بــا  رحیمــی 
ــم  ــی کن شهرســتان ها و روســتا ها ســعی م
ــدون واســطه خــود تعاونی هــا محصــوالت  ب
ــی  ــزود : یک ــد اف ــداری کنن ــا خری را از اعض
و  هزینه هــا  ماکاهــش  سیاســت های  از 
اســت. تعاونی هــا  در  حلقه هــا  تکمیــل 

نهاد هــای  تامیــن  بــرای  اظهــار کــرد:  او 
دامــی انشــاهللا بتوانیــم تســهیات در اختیــار 
ــم. ــرار دهی ــتا ها ق ــوص در روس ــی بخص تعاون
در ایــن شــرکت تعاونــی کــه انتهــای خیابــان 
ــرار دارد  ــان ق ــار آذر شــهر کرم بیســت و چه
مــرغ بــه قیمــت مناســب و دیگــر محصوالت 

پروتئینــی بــه فــروش مــی رســد.

ــان  ــت: کرمـ ــری گفـ ــاج اکبـ ــی حـ علـ

ـــرح  ـــوی ط ـــوان الگ ـــه عن ـــد ب ـــی توان م

اســـتعدادیابی فوتبـــال انتخـــاب شـــود 

و آن را در ســـطح کشـــور پیـــاده  کنـــد.

علـــی حـــاج اکبـــری، سراســـتعدادیاب 

ـــوری اســـامی  ـــال جمه ـــی فوتب ـــم مل تی

دوم  مرحلـــه  ی  حاشـــیه  در  ایـــران 

ـــی  ـــه میزبان ـــه ب ـــتعدادیابی ک ـــرح اس ط

ـــت  ـــال برگزاریســـت در گف ـــان در ح کرم

ـــگار گـــروه اســـتان هـــای  ـــا خبرن ـــو ب و گ

ـــان،  ـــوان از کرم ـــگاران ج ـــگاه خبرن باش

گفـــت: ایـــن طـــرح اســـتعدادیابی 

ـــه  ـــور ب ـــار در ســـطح کش ـــن ب ـــرای اولی ب

ـــان  ـــتان کرم ـــال اس ـــت فوتب ـــت هیئ هم

در ســـه مرحلـــه انجـــام می شـــود.

طـــی  اول  مرحلـــه  در  افـــزود:  او 

جلســـاتی کـــه بـــا هیئـــت فوتبـــال 

داشـــتیم،  کرمـــان  اســـتان 

را  شهرســـتان ها  اســـتعدادیاب های 

ـــن اســـاس، کل  ـــر ای ـــم، ب انتخـــاب کردی

ـــد و  ـــیم ش ـــه تقس ـــه 6 منطق ـــتان ب اس

ـــور  ـــق حض ـــن مناط ـــتعدادیابان در ای اس

یافتنـــد، حتـــی بـــرای شهرســـتان ها 

از خـــود کرمـــان هـــم اســـتعدادیاب 

فرســـتادیم.

ـــی دو  ـــرد: ط ـــح ک ـــری تصری ـــاج اکب ح

ـــدادی از  ـــرده، تع ـــات فش ـــه تمرین جلس

بازیکنـــان مســـتعد شناســـایی شـــدند 

کـــه قـــرار شـــد در روز هـــای یکشـــنبه 

و دوشـــنبه ایـــن هفتـــه کـــه امـــروز و 

ــرح  ــه دوم طـ ــود، مرحلـ ــردا می شـ فـ

ــم. ــام دهیـ ــتعدادیابی را انجـ اسـ

او بیـــان داشـــت: در ایـــن مرحلـــه، 

از بیـــن بازیکنـــان منتخـــب سراســـر 

رده ی  از  منطقـــه(،  )شـــش  اســـتان 

ــا 11 دی  ــاه 84 تـ ــن مـ ــنی 10 بهمـ سـ

ـــاه 86  ـــه دوم 11 دی م ـــاه 86 و مرحل م

تـــا 11 دی مـــاه 87 حـــدود 20 تـــا 40 

نفـــر انتخـــاب می کنیـــم.

از  تشـــکر  ضمـــن  اکبـــری  حـــاج 

ــه  ــان بـ ــتان کرمـ ــال اسـ ــت فوتبـ هیئـ

ـــری  ـــاوری و امی ـــوت از ی ـــطه ی دع واس

مربیـــان تیـــم ملـــی بـــرای برگـــزاری 

ــتعدادیابی  ــرح اسـ ــوم طـ ــه سـ مرحلـ

گفـــت: مرحلـــه ســـوم و آخـــر طـــرح 

اســـتعدایابی 30 و 31 بهمن مـــاه بـــا 

ــای  ــور در رده هـ ــان مذکـ ــور مربیـ حضـ

ســـنی فـــوق برگـــزار می شـــود تـــا 

ـــم  ـــور در تی ـــرای حض ـــر ب ـــان برت بازیکن

ــوند. ــایی شـ ــی شناسـ ملـ

ــال  ــی فوتبـ ــم ملـ ــتعدادیاب تیـ سراسـ

جمهـــوری اســـامی ایـــران افـــزود: 

ــودم  ــن خـ ــه مـ ــه اینکـ ــه بـ ــا توجـ بـ

بازیکـــن تیـــم ملـــی بـــودم و تاکنـــون 

طرح هـــای  ســـطح کشـــور  در  نیـــز 

رصـــد  را  بســـیاری  اســـتعدادیابی 

ایـــن  می کنـــم،  فکـــر  ام،  کـــرده 

طـــرح یکـــی از طرح هـــای خیلـــی 

کـــه  بـــود  اســـتعدادیابی  خـــوب 

هیئـــت فوتبـــال اســـتان کرمـــان آن 

ــح  ــری تصریـ ــاج اکبـ ــرا کرد.حـ را اجـ

کـــرد: مـــن عینـــًا بـــه چشـــم دیـــدم 

انگیـــزه،  بـــا  خیلـــی  بچه هـــا  کـــه 

اردو هـــا  ایـــن  در  عشـــق  و  عاقـــه 

حضـــور بهـــم می رســـاندند، تمریـــن 

خانواده هـــا  حتـــی  و  می کردنـــد 

خیلـــی بـــا عاقـــه تمرینـــات کـــودکان 

ــن  ــد، بنابرایـ ــال می کردنـ ــود را دنبـ خـ

طـــرح  یـــک  می کنـــم  فکـــر  مـــن 

خیلـــی خوبیســـت کـــه حتـــی کرمـــان 

می توانـــد بـــه عنـــوان الگـــو انتخـــاب 

شـــود و طـــرح را در ســـطح کشـــور 

ــد. ــاده کنـ پیـ

ــوان  ــه عنـ ــن بـ ــت: مـ ــان داشـ او بیـ

فوتبـــال  هیئـــت  از  سراســـتعدادیاب 

را  تشـــکر  کمـــال  کرمـــان  اســـتان 

در  را  وقـــت  ایـــن  دارم، چـــرا کـــه 

ــوان  ــوان و نوجـ ــای جـ ــار بچه هـ اختیـ

ــرار  ــان قـ ــتان کرمـ ــتعداد اسـ ــا اسـ بـ

دادنـــد کـــه بهتـــر دیـــده شـــوند و بـــا 

انگیزه تـــر بتواننـــد بـــه فوتبـــال ادامـــه 

ــد. دهنـ

کرمان می تواند الگوی طرح 

استعدادیابی فوتبال ایران شود

ـــه  ـــم ادام ـــی توانی ـــویم نم ـــت نش ـــی حمای ـــا وقت ام
دهیـــم اگـــر بـــا همیـــن وضعیـــت وارد مســـابقات 
ــراف  ــه انصـ ــور بـ ــابقات مجبـ ــط مسـ ــویم وسـ شـ
ـــت. ـــون اس ـــر از اکن ـــع  بدت ـــدیم و آن موق ـــی ش م

هزینه های باشـــگاه بی توجه به منابع 
برآورد شده است 

ــت  ــان جیرفـ ــن رییـــس اداره ورزش و جوانـ ارم بیـ
ـــت:  ـــذ گف ـــه کاغ ـــار ب ـــگاه ایث ـــت باش ـــورد وضعی در م

هرکـــس مـــی توانـــد بـــه شـــکل خاصـــی مشـــکل 
ــب  ــد جانـ ــا بایـ ــد امـ ــیر کنـ ــگاه را تفسـ ــن باشـ ایـ
ـــه اداره و  ـــی  ن ـــور کل ـــه ط ـــود. ب ـــت ش ـــاف رعای انص
ـــتند  ـــم داری نیس ـــگاه تی ـــال در جای ـــت فوتب ـــه هیئ ن

ـــگاه  ـــد و باش ـــی ده ـــازه را نم ـــن اج ـــون ای ـــی قان یعن
هـــا بایـــد خصوصـــی باشـــند مـــا هـــم تـــا جایـــی 
ـــی  ـــت م ـــم حمای ـــن تی ـــد از ای ـــان باش ـــه در توانم ک
ــه  ــزی کـ ــت چیـ ــت بابـ ــاف نیسـ ــا انصـ ــم امـ کنیـ
ــویم.اداره  ــذه شـ ــان نیســـت مواخـ ــزء اختیاراتمـ جـ
ــتر از آن  ــه مشـــخص دارد بیشـ ورزش  یـــک بودجـ
ـــن  ـــورد ای ـــات در م ـــد. تصمیم ـــه کن ـــد هزین ـــی توان نم
ـــه  ـــدون توج ـــا ب ـــه ه ـــوده و هزین ـــر ب ـــی فک ـــگاه ب باش
بـــه منابـــع بـــرآورد و هزینـــه شـــده اســـت.به طـــور 
ـــده آل  ـــی ای ـــری  خیل ـــتودیو خب ـــتن اس ـــال داش مث
اســـت امـــا نـــه در شهرســـتانی مثـــل جیرفـــت کـــه 
ـــا  ـــش ورزش دارد. م ـــی در بخ ـــاز مال ـــه نی ـــن هم ای
ـــا  ـــم ب ـــن تی ـــه ای ـــم ک ـــم آرزو داری در اداره ورزش ه
ـــد واقعیـــت را هـــم پذیرفـــت. اقتـــدار وارد شـــوداما بای
 موسســـان ایـــن باشـــگاه حتـــی اگـــر جلســـه 
ـــر  ـــود، اداره را مقص ـــل  ش ـــم کنس ـــورای ورزش  ه ش
ـــدارد  ـــی ن ـــه اداره ربط ـــه ب ـــی ک ـــد  در حال ـــی دانن م
ـــات  ـــا انتخاب ـــه ت ـــت ک ـــرده اس ـــام ک ـــدار  اع ،فرمان
امنیتـــی  جلســـات  از  غیـــر  ای  جلســـه  هیـــچ 
برگـــزار نشـــود فقـــط  جلســـات مرتبـــط بـــا حـــوزه 
ــم  ــدار را هـ ــا و فرمانـ ــند.حرف مـ ــات باشـ انتخابـ
قبـــول ندارنـــد و مـــی گوینـــد بـــه ورزش اهمیـــت 
نمـــی دهنـــد و از بـــی اطاعـــی ایـــن اخبـــار را 
ـــن  ـــی ای ـــکل اصل ـــن مش ـــد.ارم بی ـــی کنن ـــش م پخ
ـــگاه  ـــن باش ـــرد: ای ـــان ک ـــن بی ـــن چنی ـــگاه را ای باش
ــرده  ــاد کـ ــود ایجـ ــرای خـ ــادی را بـ ــدات  زیـ تعهـ
ـــگاه  ـــل خواب ـــم دارد مث ـــاد ه ـــات زی ـــت  و توقع اس
مالیمـــان  گـــردش  ورزش،  اداره  در  وماشـــین، 
ــه 300  ــد چگونـ ــی رسـ ــم نمـ ــون هـ ــه  100 میلیـ بـ
400 میلیـــون بـــه یـــک باشـــگاه کمـــک کنیـــم، 
ــه  ــتر از همـ ــودم بیشـ ــن خـ ــود مـ ــی بـ ــر پولـ اگـ
ــابقات  ــا در مسـ ــای مـ ــم هـ ــتم، تیـ ــت داشـ دوسـ
شـــرکت کننـــد.ارم بیـــن یـــادآور شـــد: در جیرفـــت 
مـــا مشـــکل  زیـــاد داریـــم، مـــا دوتـــا مجموعـــه 
بـــزرگ داریـــم  و کلـــی مشـــکل،  مثـــا مجموعـــه 
ـــا  ـــتخر دارد ام ـــن و اس ـــالن و چم ـــه 4 س ـــی ک تخت
ســـرویش بهداشـــتی اش مشـــکل دارد، مشـــکات 
ورزش در شهرســـتان جیرفـــت تمامـــی نـــدارد.  

ارم بین رییس اداره ورزش و جوانان جیرفت 
در مورد وضعیت باشگاه ایثار به کاغذ گفت: 

هرکس می تواند به شکل خاصی مشکل این 
باشگاه را تفسیر کند اما باید جانب انصاف 

رعایت شود. به طور کلی  نه اداره و نه هیئت 
فوتبال در جایگاه تیم داری نیستند یعنی 

قانون این اجازه را نمی دهد و باشگاه ها باید 
خصوصی باشند ما هم تا جایی که در توانمان 
باشد از این تیم حمایت می کنیم اما انصاف 

نیست بابت چیزی که جزء اختیاراتمان 
نیست مواخذه شویم.اداره ورزش  یک بودجه 

مشخص دارد بیشتر از آن نمی تواند هزینه کند. 
تصمیمات در مورد این باشگاه بی فکر بوده و 
هزینه ها بدون توجه به منابع برآورد و هزینه 

شده است.به طور مثال داشتن استودیو خبری  
خیلی ایده آل است اما نه در شهرستانی مثل 

جیرفت که این همه نیاز مالی در بخش ورزش 
دارد. ما در اداره ورزش هم آرزو داریم که این 

تیم با اقتدار وارد شوداما باید واقعیت را هم 
پذیرفت.

تیم فوتسال ایثار جیرفت به دلیل مشکالت مالی از حضور در مسابقات لیگ 2 کشور انصراف داد 

انصراف تیم فوتسال جیرفت از لیگ کشوری

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

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 
وضعیت ثبتی و اراضی و سـاختمان های فاقد سـند رسـمی برابر رای شـماره 
139860319012002379هیـات دوم موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیت 
ثبتـی اراضـی و سـاختمان هـای فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتـی 
حـوزه ثبـت ملک زرند تصرفـات مالکانه بامعارض متقاضـی مجید محمودی 
فرزنـد غامعبـاس بشـماره شناسـنامه 36صـادره از سـیرجان در ششـدانگ 
یـک بـاب خانـه بـه مسـاحت 109/96متـر مربـع پـاک 333 اصلـی واقع در 
بخـش 36کرمـان بـه آدرس سـیرجان انتهـای خیابان ولیعصر خیابان شـهید 
پاریـزی کوچـه دوم خریـداری از مالـک رسـمی آقای/خانـم اختـر محسـنی  
محـرز گردیـده اسـت. لذا بـه منظور اطاع عمـوم مراتـب در دو نوبت به فاصله 
15روز آگهی می شـود در صورتی که اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیت 
متقاضـی اعتراضـی داشـته باشـند مـی توانند از تاریخ انتشـار اولیـن اگهی به 
مـدت دو مـاه اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید 
ظـرف مـدت یک ماه از تاریخ تسـلیم اعتراض، دادخواسـت خـود را به مراجع 
قضایـی تقدیـم نماینـد. بدیهـی اسـت در صورت انقضـای مدت مذکـور و عدم 
وصـول اعتـراض طبـق مقـررات سـند مالکیت صـادر خواهد شـد. م/ الـف 607

تاریخ انتشار نوبت اول: 98/11/06
تاریخ انتشار نوبت دوم: 98/11/21

محمد آرمان پور -رئیس ثبت اسناد و امالک

آگهی تحدید حدود اختصاصی
مجـزی  فرعـی   5665 پـاک  یکبابخانـه  ششـدانگ  چـون 
بـه  4 کرمـان  بخـش  در  واقـع  اصلـی   10 از  فرعـی   10 از  شـده 
مسـاحت350/58مترمربع واقـع در بلوار امام حسـن مجتبـی )ع( بعد از کوچه 
31 سـمت چـپ قطعـه سـوم مـورد تقاضای اقـای محمد پور شـاه آبـادی یک 
نوبـت از تحدیـد حـدود خارج گردیده و نیاز به تحدید حـدود دارد و اعمال تبصره 
ذیـل مـاده 15 قانـون ثبت هم میسـر نمی باشـد لذا حسـب درخواسـت مالک 
وارده بشـماره 1101/21497- 98/11/20بدینوسـیله آگهی تحدید حدود آن منتشر 
و عمليات تحدیدی آن از ساعت 8 صبح روز 98/12/14 در محل شروع و بعمل 
خواهـد آمـد. لـذا بـه مالک )مالکیـن اماک مجـاور( رقبه مزبور اخطـار میگردد 
کـه در موعـد مقـرر در ایـن اعـان در محـل وقوع ملـک حاضر و در صـورت عدم 
مراجعـه مجاوریـن عملیـات تحدیـدی با معرفـی مالک انجام و چنانچه کسـی 
پـر حـدود وحقـوق ارتقاقـی آن اعتراضـی داشـته باشـد بر طبـق مـاده 20 قانون 
حداکثـر ظـرف مـدت 30 روز پـس از تنظیـم صورتمجلـس تحدیـدی اعتراض 
خـود را کتبـا بـه ایـن اداره اعـام نماینـد و ظـرف مدت یک مـاه از تاریـخ اعام 
اعتـراض مهلـت دارند تا به دادگاه صالحه مراجعه و اقدام به تقدیم دادخواسـت 
نموده و رسـید تقدیم دادخواسـت را از دادگاه اخذ و به این اداره تسـلیم نمایند 
بدیهـی اسـت پـس از گذشـت مهلـت یـاد شـده و ارائـه گواهـی عـدم تقدیـم 
دادخواسـت از سـوی معتـرض توسـط متقاضـی ثبت عملیـات ثبتی بنـام وی 

ادامـه خواهـد یافـت و هیچگونـه ادعائی مسـموع نخواهد بـود./پ.
 تاریخ انتشار : دوشنبه 98/11/21

عیسی حافظی فر - رئیس ثبت اسناد و امالک منطقه 1کرمان
از طرف مصیب افشارمنش /م الف 1622

آگهی فقدان سند مالکیت
چـون اقای محمد رفیعی سـربیژن مالک ششـدانگ پـاک 378 
فرعـی از 571-اصلـی واقـع در بخش45کرمـان بـا ارائـه دو بـرگ 
شـهادت شـهود تصدیـق شـده ادعـا واعام نمـوده اصل سـند مالکیـت پاک 
اخیرالذکـر کـه قبا ذیل ثبـت 27026صفحه 190دفتر152امـاک جیرفت صادر 
وتسـلیم شـده اسـت بعلـت جابجـای مفقـود گردیـده واز ایـن اداره تقاضـای 
صدورسـند مالکیـت المثنـی پاک فـوق را نموده لـذا بنا به درخواسـت نامبرده 
وبرحسـب دسـتورتبصره یـک ماده 120آییـن نامه – قانون ثبـت مراتب در یک 
نوبـت آگهـی میگـردد تا چنانچه شـخص یـا اشـخاصی مدعی انجـام معامله 
نسـبت بـه ملـک مرقوم ویا وجود اصل سـند مالکیـت مورد ادعا نـزد خود می 
باشـند از تاریـخ انتشـار آگهـی )یک نوبت اسـت (ظـرف مـدت 10روز مراتب را 
بـا ارائـه اصل سـند مالکیت یا سـند معاملـه کتبا بـه اداره ثبت اسـناد واماک 
شهرسـتان جیرفـت اعام نمایند بدیهی اسـت پس از انقضـای مهلت مقرر در 
آگهـی )10روز(هیچگونـه ادعایـی از هیچکس مسـموع نخواهد بود وایـن اداره 
وفـق ضوابـط و مقـررات نسـبت بـه صـدور سـند مالکیـت المثنی بنـام مالک 

اقـدام خواهـد نمود /. 
جواد فاریابی - رئیس ثبت اسناد امالک جیرفت- م الف :639

حصر وراثت
احترامـا در خصـوص دادخواسـت تقدیمـی خواهـان 
احمـد شـمبوئیزاده بـه خواسـته حصروراثـت توضیـح 
ش  بـه  عزیـز  فرزنـد  زاده  شـمبوئی  بلقیـس  شـادروان  داده 
نمـوده  1389/2/29درهیرگلوفـوت  تاریـخ  در  ش5360052562 
ووارث حیـن فـوق عبارتنـد از :1- محمدرضـا شـمبوئی زاده فرزنـد 
احمـد 2- امیـد شـمبوئی زاده فرزنـد احمـد3- سـعید شـمبوئی 
زاده فرزنـد احمد)فرزنـدان پسـر متوفی (4-فاطمه شـمبوئی زاده 
فرزنـد احمد)فرزنـد دختر متوفـی (5-احمد شـمبوئی زاده فرزند 
علـی )همسـر دائمـی متوفـی (لـذا مراتب یـک نوبـت در روزنامه 
کثیر االنتشـار محلی آگهی میشـود چنانچه کسـی اعتراض دارد یا 
وصیـت نامـه ازمتوفی نزد اشـخاص باشـد یـک ماه از نشـر آگهی 

بـه دادگاه تقدیـم دارد واال گواهـی صـادر خواهـد شـد. 
رئیس شوراحل اختالف شماره دو –بهروز عربی –م الف :812

 آگهی ابالغیه
بدین وسـیله به آقای حمید عباسـی پلگ آباد فرزند حسـین شـماره ملی 3160624900 
صـادره از کهنـوج سـاکن کهنـوج- شـهرک آزادگان ابـاغ مـی شـود که موسسـه تعاونی 
اعتبـاری ثامـن االئمه کهنوج به اسـتناد سـند رهنـی شـماره 107747 مـورخ87/04/22 
دفتـر 92 کهنـوج جهـت وصول مبلـغ 132911381 ریال تا تاریخ 96/11/03 به انضمام خسـارت تاخیر 
متعلقـه و از تاریـخ مذکـور تـا روز تسـویه کامـل بدهی طبـق مقررات علیه شـما اجرائیه صـادر نموده 
و پرونـده اجرائـی بـه کاسـه 9700032 در ایـن اداره تشـکیل شـده و طبق گـزارش مـورخ 97/06/13 
مامورابـاغ ثبـت کهنـوج، محل اقامت شـما به شـرح متن سـند شـناخته نشـده، لذا بنا بـه تقاضای 
بسـتانکار طبـق مـاده 18 آئیـن نامه اجـرا مفاد اجرائیه فقط یـک مرتبه در یکـی از روزنامه های کثیر 
االنتشـار محلـی آگهـی مـی شـود و چنانچـه ظـرف مـدت ده روز از تاریـخ ایـن آگهـی کـه روز ابـاغ 
محسـوب مـی گـردد، نسـبت بـه پرداخـت بدهی خـود اقـدام ننماییـد، مورد وثيقـه مندرج در سـند 
رهنـی فـوق بـا تقاضـای بسـتانکار پـس از ارزیابـی از طریـق مزایده فروختـه و از حاصل فـروش آن 

طلـب بسـتانکار و حقوق دولتی اسـتیفا خواهد شـد. 
مسئول واحد اجرای اسناد رسمی کهنوج_اصغر نارویی - م.الف 2352

مدیر اجرا واحد اجرای اسناد رسمی کهنوج- اصغر نارویی

آگهی تحدید حدود اختصاصی
مسـاحت  بـه  مغـازه  بـاب  یـک  ششـدانگ  چـون 
27/73مترمربـع دارای پـاک1408- فرعی از 497- اصلی 
واقـع در نـورک ابـاد شـهرقلعه گنـج قطعـه چهاربخـش 46 کرمـان 
مـورد تقاضـای گلخاتـون صمیمـی کشـیتی فرزند تراب به شناسـنامه 
شـماره 1237نیـاز بـه تحدیـد حـدود دارد .لـذا حسـب درخواسـت 
کتبـی مالـک مـورخ 98/11/20آگهـی تحدیدحدوداختصاصـی پـاک 
روزدوشـنبه  از سـاعت 8صبـح  آن  تحدیـد  وعملیـات  منتشـر  فـوق 
مورخـه 1398/12/12در محـل شـروع وبـه عمـل خواهـد آمـد، لـذا به 
مالـک ومالکیـن مجـاور رقبه مذبـور اخطار میشـود کـه در موعد مقرر 
در ایـن آگهـی درمحـل وقـوع ملـک حاضر و چنانچه کسـی بـر حدود 
وحقـوق ارتفاقـی آن واخواهـی داشـته باشـد میتواند از تاریـخ تنظیم 
صـورت مجلـس تحدیـدی لغایـت 30روز واخواهـی خـود را بـه اداره 
ثبـت اسـناد وامـاک کهنوج تسـلیم تا به دادگاه صالحه ارسـال شـود 
،در غیـر ایـن صـورت پـس از انقضـای مهلـت مذکـور هرگونـه ادعایی 

مسـموع نیسـت / .تاریـخ انتشـار :دوشـنبه 1398/11/21
اصغر نارویی -رئیس اداره ثبت اسناد وامالک شهرستان کهنوج – م الف :2351

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان
اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان زرند

هیـات موضوع قانون الحاق موادی بقانون سـاماندهی و حمایت از 
تولید و عرضه مسـکن مصوب سـال 1388 برابر رای شماره 98/11013/9194/و 
_1398/11/7 صـادره از هیـات حـل اختـاف موضـوع قانـون الحاق مـوادی به 
قانون سـاماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسـکن سـال 1388 مسـتقر در 
واحـد ثبتـی شهرسـتان زرنـد بـه اسـتناد بند 2 مـاده 1 قانـون و مـاده 10 آئین 
نامـه قانـون مذکـور کـه تصرفـات مالکانـه و بامعـارض متقاضی آقای رسـول 
ایـزدی یزدان آبادی بشناسـنامه شـماره 740 صادره از زرنـد فرزند علی در یک 
بـاب خانه بمسـاحت593/52 مترمربع پاک 99 فرعـی از 11110 اصلی واقع در 
بخـش 13 کرمان به نشـانی زرند یزدانشـهر خیابان امام علـی کوچه 8 )اراضی 
ده فیـاض( محـرز گردیـده اسـت. لـذا مشـخصات متقاضـی و ملـک مـورد 
تقاضـا بـه منظـور اطـاع عمـوم طی یـک نوبـت آگهی مـی شـود در صورتیکه 
اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشـته باشـند 
مـی تواننـد از تاریـخ انتشـار به مدت بیسـت روز اعتـراض خود را کتبا بـه اداره 
ثبـت محـل تسـلیم نماینـد و ظرف مـدت یکماه از تاریخ تسـلیم اعتـراض به 
مرجـع ثبتی؛ دادخواسـت خـود را به مرجع ذی صـاح قضایی تقدیم و گواهی 
تقدیـم دادخواسـت را بـه اداره ثبـت اسـناد و امـاک تسـلیم نماینـد. بدیهـی 
اسـت در صـورت عـدم وصول اعتـراض در موعد مقرر و یا تحویـل گواهی عدم 
دادخواسـت بـه اداره ثبـت عملیـات ثبتـی بـا رعایت مقـررات تعقیـب خواهد 

شـد. م الف 221
تاریخ انتشار: دوشنبه مورخه1398/11/21

حسین توحیدی نیا-رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان زرند

آگهی تحدید حدود اختصاصی
چـون ششـدانگ یـک بـاب خانـه پـاک 57 فرعـی مجزی شـده 
از 16 فرعـی از 161 اصلـی بخـش 8 کرمـان بـه مسـاحت 404/80 
متـر مربـع واقـع در کرمـان کوهپایـه ده لولـو خیابـان پاسـگاه مـورد تقاضـای 
آقـای حمیدرضـا ایـران منش یک نوبت از تحدیـد حدود خارج گردیـده و نیاز 
بـه تحدیـد حـدود دارد و اعمـال تبصـره ذیـل مـاده 15 قانون ثبت هم میسـر 
نمـی باشـد لـذا حسـب درخواسـت وارده بشـماره 1101/20998-98/11/13 مالـک 
مالـک بدینوسـیله آگهـی تحدیـد حدود آن منتشـر و عملیـات تحدیدی 
آن از سـاعت 8 صبح روز98/12/12 در محل شـروع و بعمل خواهد آمد 
لـذا بـه مالـک ) مالکیـن اماک مجـاور ( رقبه ی مزبور اخطـار می گردد 
کـه در موعـد مقـرر در این اعـان در محل وقوع ملـک حاضر و در صورت 
عـدم مراجعـه مجاوریـن عملیـات تحدیـدی بـا معرفـی مالـک انجام و 
چنانچـه کسـی بـر حـدود و حقـوق ارتقاقـی آن اعتراضـی داشـته باشـد 
بـر طبـق مـاده 20 قانـون حداکثـر ظـرف مـدت 30 روز پـس از تنظیـم 
صورتمجلـس تحدیـدی اعتـراض خـود را کتبـا " بـه ایـن اداره اعـام 
نماینـد. و ظـرف مـدت یـک مـاه از تاریخ اعـام اعتراض مهلـت دارند تا 
بـه دادگاه صالحـه مراجعـه و اقدام به تقدیم دادخواسـت نموده و رسـید 
تقدیـم دادخواسـت را از دادگاه اخـذ و به این اداره تسـلیم نمایند بدیهی 
اسـت پـس از گذشـت مهلـت یـاد شـده و ارائـه گواهـی عـدم تقدیـم 
دادخواسـت ار سـوی معتـرض توسـط متقاضی ثبت عملیـات ثبتی بنام 
وی ادامـه خواهـد یافـت و هیچگونـه ادعائـی مسـموع نخواهد بـود. /پ.

 م الف: 1623
تاریخ انتشار دوشنبه:98/11/21

بیش از 1۰۰ طرح عمرانی در جیرفت 
افتتاح و کلنگ زنی شد

ــر  ــه فج ــت، ده ــدار جیرف ــه فرمان ــه گفت ــا - ب ایرن
ــره  ــه به ــت ب ــی در جیرف ــرح عمران ــال 94 ط امس
ــرح  ــت ط ــی هف ــات اجرای ــید و عملی ــرداری رس ب

ــد. ــاز ش ــر آغ دیگ
ــو  ــری روز یکشــنبه در گفــت و گ ــور وزی ــوذر عطاپ اب
بــا خبرنــگار ایرنــا ضمــن تبریــک ایــام هللا دهــه فجر 
ــارد  ــار 250 میلی ــا اعتب ــی ب ــرح عمران ــزود: 101 ط اف

تومــان در جیرفــت افتتــاح و کلنــگ زنــی شــد.
مــورد  طرح هــای  تمامــی  کــرد:  تصریــح  وی 
ــرق، آب،  ــرداری و کلنــگ زنــی در حوزه هــای ب بهره ب
عمــران شــهری، راه و شهرســازی، کشــاورزی، امــور 

ــتند. ــی هس ــع طبیع ــی و مناب اجتماع
وی اظهــار داشــت: اعتبــار مــورد نیــاز ایــن طرح هــا 
از محــل اعتبــارات دولتــی و بخــش خصوصــی 
تامیــن شــده اســت.فرماندار جیرفــت بــا بیــان اینکه 
ــات  ــان خدم ــرای بی ــن فرصــت ب دهــه فجــر بهتری
نظــام اســت، گفــت: خدمــات دولــت، خدمــات 
نظــام مقــدس جمهــوری اســامی اســت لــذا نادیده 
گرفتــن خدمــات نظــام، یــک جفــای بــزرگ اســت.
وی افــزود: دشــمن بــه دنبــال کم رنــگ کــردن 
خدمــات نظــام اســت لــذا همــه مــردم و مســووالن 
هوشــیار باشــند تــا در نقشــه دشــمن گرفتــار نشــوند.
ــر کســی  ــروز ه ــار داشــت: ام ــری اظه ــور وزی عطاپ
مــردم را از انقــاب و نظــام نــا امیــد کنــد و خدمــات 
نظــام را زیــر ســوال ببــرد زیــر چتــر دشــمنان نظــام 

اســامی قــرار دارد.
وی بــا بیــان اینکــه مــردم صاحبــان اصلــی انقــاب 
هســتند، بیــان داشــت: مــردم در لحظــات حســاس 
و  دفــاع کرده انــد  انقــاب  از  وجــود  تمــام  بــا 

مســووالن بــا تمــام تــوان در جهــت رفــع مشــکات 
ــن  ــدر، دی ــری مقت ــد.وی رهب ــاش می کنن ــا ت آن ه
مــداری و مــردم را ســه عامــل مهــم پیــروزی انقاب 
اســامی برشــمرد و تصریــح کــرد: امــروز هــم ایــن 
ــداوم مســیر  ــل ت ــد عام ــم می توانن ســه عنصــر مه

انقــاب باشــند.
ــه  ــرای ضرب ــدار جیرفــت ادامــه داد: دشــمن ب فرمان
زدن بــه انقــاب ایــن ســه رکــن مهــم را هــدف قــرار 
ــداف  ــا اه ــف آن ه ــا تضعی ــه ب ــعی دارد ک داده و س
خــود را عملــی ســازد.وی بــا اشــاره بــه راهپیمایــی 
22 بهمــن گفــت: راهپیمایــی 22 بهمــن امســال 
ــا چهلمیــن روز شــهادت ســردار ســلیمانی تقــارن  ب
دارد لــذا کار بــزرگ مــردم انقابــی و حزب الهــی 
ایــران در تشــییع پیکــر شــهید قاســم ســلیمانی در 
راهپیمایــی روز 22 بهمــن تکمیــل خواهــد شــد.وی 
ادامــه داد: ملــت ایــران اســامی بــا حضــور پرشــور 
خــود، دوبــاره وحــدت و یکپارچگــی خــود را بــه رخ 

ــد کشــید. دشــمنان خواهن
ــور  ــا حض ــردم ب ــت: م ــار داش ــری اظه ــور وزی عطاپ
پرشــور خــود در راهپیمایــی 22 بهمــن پیــام همدلــی 
ــه  ــامی را ب ــاب اس ــان انق ــود از کی ــت خ و حمای
جهــان مخابــره می کننــد.وی ادامــه داد: مــردم 
ــود در  ــاط خ ــا نش ــور و ب ــکوه، پرش ــور باش ــا حض ب
راهپیمایــی ثابــت می کننــد تــا آخریــن نفــس 
ــگان و  ــر بیگان ــن در براب ــاک میه ــاع از خ ــرای دف ب

ــتاد. ــد ایس ــان خواهن بدخواه
شهرســتان جیرفــت بــا 316 هــزار نفــر جمعیــت در 
فاصلــه 230 کیلومتــری جنــوب کرمــان واقــع شــده 

اســت.
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  در اینستاگرام چه خبر

آوای محلی           

ِنک و َاویشن و سیفاُلم ُدزیشون
ِبِدی ای َبخِت َبد حاُلم ُدزیشون

ُدزون بی َوایه َاکبیر َحتی
َشهین وُشرت و َشلواُلم ُدزیشون

شاعر :  منصوررئیسی

بزرگ سروری ای دست ما رو
یل نام آوری ای دست ما رو

مسلمونن نندی دس رو دست
که مالک اشتری ای دست ما رو

شاعر :  پرویزخسروی )پنجلوک(

فیلم آبا جان
-: دارین چیکار میکنین ؟!…

+: اسم کوچه رو عوض میکنیم…
_: الزم نکرده… بچه من زنده س… این کوچه م 40 ساله اسمش شبنم 

بوده

شهر باستانی آراتا شهداد 
شهر باستانی شهداد با دیرینگی 6000 ساله در 

سال 1347 خورشیدی توسط کاوشگران سازمان 
میراث فرهنگی ایران کشف شد. این محوطه به نام محوطه تاریخی، 

باستانی و صنعتی آراتا نام گذاری شده است.

جاذبهدیالوگ

عکس نوشت

ای اشتیاق به زیستن

مرا دریاب و به خانه ی او ببر

به حقارت این سبد پاره

نگاه نکن

موسائی حمل می کند.

 

شمس لنگرودی

عکس: 
پگاه قدیری

         در توییتر چه می گویند؟

  مورچه_خوار فلس دار؛ تازه ترین متهم در پرونده انتقال ویروس کرونا
 متخصصـان دربررسـی های خود مشـاهده کردند توالـی ژنوم های گونه جدیـد کروناویروس 
گرفتـه شـده از پانگولین هـا )گونـه ای پسـتاندار فلس دار( 99درصد با موارد مشـاهده شـده 

در افـراد مبتا به کروناویروس شـباهت دارد.

hamshahrinews از صفحه

فرماندار ریگان با اشـاره به آغاز وزش توفان شـن در این شهرسـتان، از مسـدود شـدن جاده 
kermane_no ترانزیت ریگان – چابهار خبر داد. از صفحه

  در اینستاگرام چه خبر

صنایع

سوزن دوزی

کتاب 
طبل حلبی 

طبــل حلبــی نوشــته گونتــر گــراس اســت کــه در ســال 
ــر  ــه تصوی ــر ب ــه خاط ــات را ب ــل ادبی ــزه نوب 1999 جای
ــذر  ــه در گ ــیاه ک ــاد و س ــای ش ــانه  ه ــیدن افس کش
ــد،  ــده بودن ــپرده ش ــی س ــت فراموش ــه دس ــخ ب تاری

ــت. ــرده اس ــت ک دریاف

سـوزن دوزی یکـی از صنایـع دسـتی و هنرهـای ایرانـی 
اسـت کـه بـا نـخ وسـوزن روی پارچـه ودیگـر بافـت هـا 
انجـام میگیـرد. ایـن هنـر در ایـران بیشـتر در اسـتان 
سیسـتان و بلوچسـتان )بلـوچ هـا(و بعضـی از مناطـق 
هـا،  بختيـاري  اصفهان)ارامنـه(،  ایـران همچـون  دیگـر 
شـمال كشـور)تركمن ها(، خراسـان و يـزد) زرتشـتيان 

يـزد( انجـام مي شـود.

معرفی 

معرفی شکایت خانواده های جان باختگان حادثه کرمان
تعدادی از خانواده های جان باختگان مراسم تشییع سپهبد سلیمانی در کرمان برای شکایت 

به قوه قضائیه مراجعه کردند

بیسـت خانـواده از جان باختـگان حادثـه تشـییع کرمـان صبح 
دیـروز بـه تهـران آمدنـد تـا پرونـده باتکلیـف بسـتگان از 

پیگیـری کننـد. را  دست رفته شـان 
آنهـا در تـاش بـرای شـهید اعام شـدن فرزنـدان، همسـران و 
پـدر و مادران شـان   هسـتند و می خواهند بدانند چـرا تا به حال 

کسـی مسـئولیت این حادثه را نپذیرفته اسـت.
گروهـی از ایـن افـراد صبـح دیـروز بـه بیـت رهبـری مراجعـه 
کردنـد و عـده ای هـم بـه قـوه قضائیه.سـه نفـر از آنهـا به عنوان 

نماینـده دربیـت رهبـری پذیرفته شـدند.
در سـوی دیگر هم در قوه قضائیه از اولیای دم خواسـتند تا به 

صورت جداگانه اعام شـکایت کنند.
رضـا تیرگـر یکی از این خانواده هاسـت که دیروز همـراه با برادر 
همسـرش، علیرضـا پـی پـر، بـه تهـران آمـد. همسـرش الهام 
پی پر و زهرا دختر 6 سـاله اش را در مراسـم تشـییع از دسـت 

است. داده 
او یکـی از سـه نفـری بـود کـه بـرای پیگیـری ماجـرا در بیـت 
رهبـری بـا کارشناسـان صحبـت کـرد: »آنجـا چهار کارشـناس 
هسـتند کـه پاسـخگوی مردم انـد، ما سـه نفـر بودیـم، موضوع 
را مطـرح کردیـم، نامـه ای بـا امضـای نزدیـک بـه 6١ نفـر از 
خانواده هـا را بـه آنها دادیم، آنها هم برایمان پرونده ای تشـکیل 
دادنـد و اعـام کردنـد ایـن موضـوع را خـارج از نوبـت بررسـی 

می کننـد و تـا 5، 6 روز نتیجـه را می گوینـد.«
تیرگـر بـه می گویـد کـه هم زمـان بـرادر همسـرم هـم بـرای 
اعـام شـکایت بـه قـوه قضائیه رفتـه، اما آنهـا اعـام کردند که 
بایـد اولیـای دم، شـخصا مراجعـه کـرده و به صـورت جداگانه 

شکایت شـان را ثبـت کننـد.
آنهـا دیـروز به دلیل تمام شـدن سـاعت کاری اداره هـا، موفق به 

ثبت شـکایت نشدند.
بـه گفتـه تیرگر، آنها می خواهنـد از افراد و مسـئوالنی که به طور 
مسـتقیم در حادثـه مراسـم تشـییع شـهید قاسـم سـلیمانی 
نقـش داشـتند شـکایت کننـد: »نزدیـک چهلـم جانباختـگان 
اسـت، اما مسـئوالن معطل می کننـد، نه اطاعیـه ای دادند و نه 

باعـث و بانـی این ماجـرا را معرفـی کردند.
او اضافه کرد: 6١ نفر براسـاس کوتاهی آنها قربانی شـدند، یک 
نفـر هم نیامد رسـما عذرخواهـی کند، حتی آنها را شـهید اعام 
نکردنـد، در حالـی  کـه در حادثه مشـابه، مثل ماجـرای هواپیما 
بـه دلیـل فشـارهای سیاسـی و بین المللی به سـرعت قربانیان 

را شـهید اعام کردند، در حق قربانیان تشـییع ظلم شـد.«
بعـد از حادثـه، تعـدادی از مسـئوالن مثـل فرمانـدار کرمـان، 
رئیس دادگسـتری و برخی از مسـئوالن سپاه به خانه قربانیان 
رفتنـد و بیـن ١٠ تا ٢٠ میلیـون تومان بـه خانواده ها بابت هزینه 
کفـن و دفـن پرداخـت کردنـد امـا خانواده ها می گوینـد که این 

پول هـا عزیزان شـان را زنـده نمی کنـد.
در گواهی فوت چیز دیگری نوشته شد

اتفـاق در ابتـدای کوچـه شـرکت ٣٨ یـا بهشـتی دو در نزدیکی 
میـدان آزادی کرمـان رخ داد. هفدهـم دی ، روز تشـییع پیکـر 
شـهید قاسـم سـلیمانی در کرمـان، افـراد زیـادی از شـهرهای 
مختلـف کرمـان و شـهرهای اطـراف اسـتان، مثـل شـیراز و 
اصفهـان و بندرعبـاس و بندرلنگـه و… در مراسـم شـرکت کرده 

بودند.
سـاعت ١٠ صبـح در شـرایطی کـه مسـیر آغاز مراسـم تشـییع 
از میـدان آزادی کرمـان بـه سـمت گلـزار شـهدا پـر از جمعیـت 
بـود، موجـی در میان جمیعـت افتاد و درسـت در ورودی کوچه 
شـرکت ٣٨، افـرادی کـه در انتظار خودروی حامل پیکر شـهید 
قاسـم سـلیمانی و شـهید حسـین پورجعفـری بودنـد، دچـار 

حادثـه شـدند، روی همدیگـر افتادنـد و نزدیـک بـه 6١ نفـر 
براسـاس اعـام سـازمان های رسـمی جان شـان را از دسـت 

دادند.
آنهـا در شـلوغی جمعیت دچار خفگی شـدند و جـان باختند و 

تعـدادی زیـادی هم مصدوم شـدند.
آنها را به بیمارسـتان های دور و نزدیک، مثل شـفا و سیدالشهدا 

)ع(و فاطمـه زهرا)س( و افضلی و… منتقل کردند.
در شـرایطی کـه قریـب بـه اتفـاق قربانیـان بـر اثـر خفگـی 
جان شـان را از دسـت دادند، در گواهی فوت صادرشـده از سوی 
اداره ثبـت احـوال کرمـان در روزهـای اول علـت را مـرگ بـر اثر 

واکنش هـای حیوانـی و غیرعمـدی انسـانی اعـام کردنـد.
وقتـی خانواده هـا بـه »واکنش هـای حیوانی« اعتـراض کردند، 
مسـئوالن ثبـت احوال بـه در خیلی از خانه ها رفتـه، گواهی های 
قبلـی را گرفتـه و گواهـی فـوت جدیـد صـادر کردنـد، در گواهی 
جدیـد علـت را خفگـی یا ازدحـام جمعیت و … اعـام کردند.

بـه گـزارش روزنامـه شـهروند، پیـش از ایـن هـم در گـزارش 
سـالنامه آمـاری سـازمان ثبـت احـوال کشـور در سـال ٩٧ این 

دلیـل بـه عنـوان علـت مـرگ ١٩ نفـر اعام شـده اسـت.
سـلطانی، همسـر مهنـاز رضایی حقیقـی، یکی از افرادی اسـت 
کـه روی گواهـی فـوت همسـرش کـه 4٠  سـال داشـت، هنـوز 
دلیـل فـوت، واکنش هـای حیوانـی و… نوشـته شـده اسـت: 
»متوجـه منظورشـان از واکنش هـای حیوانـی نمی شـوم. هـر 
کـس در روزهـای اول گواهـی فـوت گرفـت، همیـن را به عنوان 
دلیـل فـوت اعام کردنـد، اما روی گواهی فوت متین مشـارقی 
چنیـن چیـزی عنـوان نشـده، درحالـی  کـه همـه آنهـا در یـک 

مـکان و بـه یـک دلیـل جان شـان را از دسـت داده انـد.«
پـدر متیـن مشـارقی هـم ایـن موضـوع را تأیید می کنـد. برای 
الهـام پی پـر و دختـرش زهـرا تیرگـر علـت فـوت را فشـار بـه 
قفسـه سـینه و خفگـی اعـام کرده انـد. مشـارقی می گویـد: 
»علـت مرگ پسـرم را ازدحام جمعیت نوشـته اند، متین هفت 
روز پـس از حادثـه در بخـش  آی سـی یو بیمارسـتان شـفا بـه 
دلیـل مـرگ مغـزی جانـش را از دسـت داد، نزدیـک بـه ٢5 
دقیقـه اکسـیژن بـه مغـزش نرسـیده بـود، در حالـی  کـه کل 
ماجرایـی کـه برایـش اتفـاق افتـاد کمتـر از هفـت دقیقـه بود، 
حتـی زنـی که بـه کارهای کمک های اولیه آشـنا بـود، او را احیا 
کـرد، نبضـش ضعیـف بود، وقتـی او را داخـل آمبوالنس بردیم 
و دنبال اکسـیژن می گشـتیم، تکنیسـین اورژانس به ما گفت 
آقـا نگـرد، مـا بـرای مانور آمـده بودیـم، اینجا اکسـیژن نداریم، 
وقتـی بـه بیمارسـتان شـفا رفتیـم، پزشـک بـاورش نمی شـد 

آمبوالنس کپسـول اکسـیژن نداشـته اسـت.«
مشـارقی می گویـد حتـی موضـوع را بـه اسـتاندار هم گفتـه، او 

هـم از رئیـس اورژانس پیگیر شـده، اما رئیـس اورژانس گفته 
کـه حتمـا آمبوالنـس هال بوده اسـت، نـه اورژانس.

در حالـی  کـه در فیلم هـای ضبط شـده از جلـوی در بیمارسـتان، 
ماشـین اورژانس ١١5 مشـخص اسـت. با این حال کسـی زیر 

بـار نرفت.
متیـن مشـارقی، دوازده  سـال داشـت و کاس ششـم درس 

می خوانـد.
او در گلـزار شـهدا، در کنار مهنـاز رضایی حقیقی و کرم علی قریه 
میرزایی و ابوالفضل پورمحمدی به خاک سـپرده شـده اسـت، 
همـان قطعـه ای کـه بـا فاصلـه از قطعه جانبـازان گلزار شـهدای 
کرمـان، بـرای این افـراد در نظر گرفته شـده. آخریـن تصویر از 
ایـن قبرسـتان کوچـک، پارچه های سـیاه و نایلون های بی رنگ 

روی سـنگ های بتنی اسـت.
بچه هایمان هنوز سنگ قبر ندارند

مراسـم  بهمـن  بیست وهشـتم  و  بیسـت وهفتم  خانواده هـا 
چهلـم قربانیـان ایـن حادثـه را برگـزار می کننـد، بـدون اینکـه 
سـنگ قبـری داشـته باشـند؛ مثل قبـر ادریس میدانـی، طلبه 
بیسـت ویک سـاله ای کـه از سـوی حـوزه علمیـه در رفسـنجان 

بـرای شـرکت در مراسـم تشـییع رفتـه و جـان باختـه بـود.
پـدر او از بـم بـه تهـران آمـده و می گویـد کـه پسـرش را در 
یـک جـای معمولـی خاکسـپاری کـرده اسـت: »بـه مـا گفتند 
برویـد دفـن کنید اما سـنگ قبـر نگذاریـد، ما هم نگذاشـتیم، 
اول بایـد تکلیـف بچه هایمـان مشـخص شـود بعد سـنگ قبر 
می گذاریـم. نمی دانیـم رویـش چـه بنویسـیم، اینهـا را شـهید 

حسـاب می کننـد یـا خیـر.«
پـدر متیـن مشـارقی، ادریـس میدانـی را سـر خیابان شـرکت 
٣٨ دیـده و صدایـش را هـم شـنیده بـود کـه در لحظـه حادثه 
اشـهدش را بلنـد می خوانـده: »آن روز دو هلی شـات باالی سـر 
مـردم پـرواز و همـه چیـز را فیلمبـرداری می کردنـد، می تـوان 
تمـام اتفاقـات آن روز را در ایـن فیلم هـا دیـد، اما هیچ فیلمی 

نشـان ندادند.
می مانیم تا جواب مان را بگیریم

مشـارقی در کنـار همسـر مهنـاز رضایـی حقیقی و پـدر ادریس 
میدانـی و بـرادر الهـام پی پـر، در انتظار نماینده هایشـان که وارد 
بیـت رهبـری شـده اند، ایسـتاده اند: »اگر بـه ما جـواب ندهند، 

بـا خانـواده قربانیان بـه تهـران می آییم.«
در میـان آنهـا دختـر کرم علـی قریه میرزایـی و مـادر ابوالفضل 
پورمحمـدی هـم دیـده می شـوند، آنهـا سـاعت ٧ شـب جمعه 
بـه سـمت تهـران سـوار اتوبـوس شـده اند و صبـح شـنبه بـه 
خیابان دوازده فروردین رسـیدند و در پارک در انتظار نمایندگان 

نشسـته اند.
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