
سـیریک،   رودان،  مینـاب،  نماینـده  رئیسـی؛  حسـین 
در  اسـامی  شـورای  مجلـس  در  جاسـک  و  بشـاگرد 
گفت وگـو بـا خبرنـگار خبرگـزاری خانـه ملـت، گفت: 
در حـوزه راه مشـکات اساسـی وجـود دارد، جاده های 
بشـاگرد همچنـان خاکـی و برخی مسـیرها صعـب العبور 
بـوده کـه نیازمنـد عـزم جـدی بـرای حـل ایـن مشـکل 
هسـتیم. وی ادامـه داد: یکـی از طـرح هـای محـوری در 
کشـور بـرای تامیـن شـرایط اقتصـادی مناسـب، توجـه و 
توسـعه سـواحل مکران اسـت ولی جاده میناب به سـمت 

شهرسـتان های سـیریک و جاسـک هنوز اسـتانداردهای 
الزم را نـدارد، در شهرسـتان رودان جـاده های روسـتایی 
نیازمنـد تعریض، بهسـازی، روکش هسـتند. ایـن نماینده 
مجلس شـورای اسـامی افـزود: پل بیدان و پل ماشـنگی 
بـر روی رودخانـه از دیگـر مشـکات مردم منطقه اسـت 
کـه تلفاتـی هم داشـتیم، بیـش از  ۸ سـال از حضور دکتر 
بـرای  ایشـان  ایـن منطقـه و پل هـا گذشـته،  از  نوبخـت 
اصـاح ایـن پل هـا قـول هایـی دادند ولـی متاسـفانه هیچ 

یـک عملیاتی نشـدند.

رییسـی عنـوان کـرد: در حـوزه بهداشـت و درمـان نیـز 
مشـکات زیـادی وجـود دارد، بیمارسـتان های بشـاگرد، 
سـیریک، جاسک و رودان بیشـتر به مراکز اورژانسی ۱۱۵ 
شـباهت دارنـد تا یک بیمارسـتان مجهـز. این بیمارسـتانها 
فقـط توان اعـزام بیمار را به بیمارسـتان های شهرسـتان های 
اطـراف داشـته و سـرویس دهی مناسـبی هـم ندارنـد، از 
سـوی دیگر نیروی متخصص کافی نداشـته و از تجهیزات 

و فضـای مناسـب برخوردار نیسـتند.
ادامه در صفحه 4
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رییسی نماینده شرق هرمزگان :

۵۰ درصد مردم حوزه انتخابیه بنده 
تحت پوشش کمیته امداد هستند

چرا هدایایی استاندار
 به خانه مطبوعات هرمزگان 

برگشت خورد
مدیرعامـل خانه مطبوعات و رسـانه های اسـتان 
هرمـزگان در بیانیـه ای چرایی عـدم توزیع هدایای 

روز خبرنـگار را تشـریح کرد.
بـه گزارش خبرگـزاری موج هرمـزگان، »مهراب 
رشـیدی« مدیرعامل خانه مطبوعات و رسـانه های 
اسـتان هرمزگان در بیانیه ای به تشـریح اقدامات و 
برخی ابهامات در مراسـم روز خبرنگار سـال ۱۳۹۹ 

پرداخـت. متـن این بیانیه به شـرح زیر اسـت:
اعضـای فرهیختـه، ارجمند و سـخت کوش خانه 

مطبوعات و رسـانه های اسـتان هرمزگان
در ابتـدا جـا دارد از اعتماد شـما به هیات مدیره 
جدیـد خانـه مطبوعـات هرمـزگان کمال تشـکر و 
کـه  داریـم  اعـام  و  باشـیم  داشـته  را  قدردانـی 
اصلی تریـن رسـالت ما حفظ شـان و جایـگاه اهالی 
رسـانه در اسـتان اسـت و بی شـک هـر کجـا بـه 
حرمـت و جایـگاه اصلـی تریـن نهاد صنفـی اهالی 
رسـانه در هرمزگان جسارت شـود، توان تاب آوری 

در مقابـل آن را نخواهیـم داشـت.

امـا صمیمانـه خدمت همـکاران گران قـدرم باید 
عـرض کنم کـه علی رغـم برگـزاری مراسـم متنوع 
روز خبرنـگار متناسـب بـا شـرایط ویژه بـروز کرونا 
بـدون اسـتفاده از بودجـه ی انـدک باقیمانـده در 
خزانـه خانـه، بـرای تهیـه ی هدایـای روز خبرنـگار 
به سـرعت پـس از ثبـت خانـه مطبوعـات، اقدامات 
الزم را آغـاز کردیـم و تـاش مـا اعطای ایـن هدایا 
دقیقـا در روز خبرنـگار بـود کـه متاسـفانه شـرایط 
اقتصـادی کشـور و بهانه هـای حامیـان هر سـاله ی 
نامه هـای دریافـت  از دریافـت  ایـن مراسـم پـس 
کمـک، مـا را بـه نشسـت هم اندیشـی بـا اسـتاندار 
محترم هرمزگان و طرح خواسـته های اهالی رسـانه 
و همچنیـن رایزنـی برای سرعت بخشـی در دریافت 
هـدا از ایشـان سـوق داد که جنـاب آقای اسـتاندار 
نیـز در ایـن نشسـت دسـتور دادنـد تـا در راسـتای 
کمـک بـه تامین هدیـه ی ۵۰۰ هـزار تومانـی برای 

اعضـای خانـه مطبوعـات اقدام شـود و 
ادامه در صفحه 2

شهر شهیدان فاریاب بر مدار توسعه وپیشرفت با همت شهردارجوان و 
پرتالش مهندس فالح و همدلی و همراهی شورای محترم شهر....
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ادیب حیدری/مکران:َشهکهان، 
روسـتایی کوهسـتانی در فاصلـه 
۶۵ کیلومتـری قلعه گنـج جنوب 
کرمـان اسـت، همدلـی و تـاِش 
اهالـی ایـن روسـتا بـرای زندگی 
نخل هـا،  دره   بلنـدای  بـر  بهتـر 
روزهـای  بـه  امیـد  از  نمونـه ای 

خـوِش شـهکهان اسـت.
گزارشـی کـه پیش روی شـما 
اسـت، دیـاری را روایـت می کنـد 
کـه مردمـان سـختکوش آن در 
تاشـند تـا بازوبنـد محرومیت را 
از بـازوان فرزندانشـان بـاز کنند. 
پـدران و مادرانـی کـه از کودکی 
کار  سـخت،  را  میانسـالی  تـا 
آبادانـی  بنـای  امـروز  کرده انـد 
دارنـد. آن هـم در منطقـه ای بـه 
نـام »َشـهکهان« کـه حتـی نوع 
سـایر  بـا  کپرهایـش  سـازه های 
مناطـق جنـوب کرمـان، متفاوت 
اسـت. آن هـا در دل کوهسـتانی 
بوسـتان هایی  و  بـاغ  دورافتـاده، 
بـا صفـا ایجـاد کرده انـد، هرچند 
خشکسـالی   و  تقدیـر  دسـِت 
دهه هـای اخیـر بخشـی از ایـن 
اسـت.  کـرده  خشـک  را  باغ هـا 
امـا اهالـی ایـن منطقـه یکصـد 
بـرق و ۹۰  از نعمـت  خانـواری، 
درصـد آن ها از طرح های مسـکن 
شـده اند.  بهره منـد  روسـتایی 
البتـه ایـن مـردم، مشـکاتی هم 
دارنـد کـه حتما بـه آن ها اشـاره 

خواهیـم کـرد.
اجـازه دهیـد آنچـه را کـه در 
دیده ایـم،  شـهکهان  بـه  سـفر 
برایتان بنویسـیم تا بیشتر و بهتر 
بـا ایـن گوشـه ِدنـج ایـران زمین 

شـوید. آشنا 
بـه  قلعه گنـج  مسـیر  در 
جاسـک که از میان کوهسـتان ها 
و گردنه هـای پـر فـراز و نشـیب 
خـوش  روسـتای  بـه  گذشـتیم 
آب و هوایـی بـه نام »َشـهَکهان« 
رسـیدیم کـه ۴۰۰ نفـر جمعیت 

دارد.
مـردم  بیشـتِر  درآمـد  منبـع 
و  دامپـروری  از  روسـتا  ایـن 
حصیربافـی اسـت، شـهکهان در 
واقـع  عمیقـی  دره هـای  کنـاره 
شـده کـه نخل هـای کهن سـال 
را در خـود جـای  بلندقامتـی  و 
داده انـد و چشـمه های خروشـان 
و جاذبه هـای طبیعی دیگـر، این 
روسـتاهای  شـمار  در  را  روسـتا 
گردشـگری و تفریحـی قلعه گنج 
از  بسـیاری  و  اسـت  داده  قـرار 
مردم قلعه گنج و شهرسـتان های 
اطـراف در روزهـای تعطیـل بـه 
ویـژه در مهرمـاه یـا نـوروز بـرای 
تفریـح به ایـن مکاِن خـوش آب 

و هـوا سـفر می کننـد.
علـی اولیا از معتمـدان و عضو 
شـورای روستای شـهکهان است، 

طبـق روال همیشـگی مان معنی 
او  و  شـدیم  جویـا  را  شـهکهان 
پاسـخ داد: شـهکهان در گویـش 
محلـی بـه معنـی »شاه نشـین و 
جـای خـوش آب و هـوا« اسـت. 
اینجـا حتـی یک قلعه سـنگی به 
نـام »حاجی بیـگ« نیـز دارد کـه 
قدمـت آن حـدود یکهـزار سـال 

است.
شـهکهان  اولیـا،  گفتـه  بـه 
محصوالتـی  و  باغ هـا  دارای 
همچـون پرتقـال و لیمـو ترش و 
انـار و انجیـر و خرمـا اسـت کـه 
در پـی خشکسـالی، بیشـتر ایـن 
بیـن  از  و  شـده  باغ هـا خشـک 
رفتـه اسـت امـا بـه همـت اهالی 
روسـتا، هنـوز بخشـی از نخیات 
و درختـان انجیـر و لیمـو و انـار، 

می دهنـد. ثمـر 
نظـری،  همچـون  »طوایفـی 
اولیایـی، کریمـی، بامـری، باقری 
جـازی و رسـتمی و دادمحمـدی 
در شـهکهان زندگـی می کننـد«
اگـر بخواهیـم نمایـی از ایـن 
روسـتا در ذهنتـان نقـش ببنـدد 
بایـد اینگونـه بگوییـم: خانه های 
روسـتا نزدیـک بـه هـم احـداث 
ایـن  الی  البـه  در  و  شـده 
سـاختمان های ۴۰ متـری بنیـاد 
دارد.  وجـود  کپرهایـی  مسـکن، 
ضمـن اینکـه برخـی از اهالـی به 
عاقه منـد  بیشـتر  کپرنشـینی 
بهره منـدی  بـرای  و  هسـتند 
بـوی خـوش  و  تمیـز  هـوای  از 
اسـتراحت  کوهـی،  پودنه هـای 
در کپـر را بـه خانه هـای آهنـی 

می دهنـد. ترجیـح 
»من و شـما هم اگـر بخواهیم 
چند روزی را در شـهکهان سپری 
کنیـم حتما کپر، گزینه نخسـت 

برای سـکونتمان خواهد بود«
خنـک  نسـیم  چـون  چـرا؟ 
مایـم  صـدای  و  کوهسـتان 
زنگوله هـای  و  آب  ُشرُشـر 
دام هـای روسـتا چنـان صفایـی 
بـه روح انسـان می دهـد کـه از 
توصیفـش عاجـز مانـده ام. حتی 
سیل آسـای  باران هـای  صـدای 
تابسـتانی در کپر بهتـر به گوش 
می رسـد و بوی خوش نـوازی که 
از برخـورد بـاران بـا سـقف های 
حصیـری کپـر و باغ هـای اطراف 
پراکنـده  روسـتا،  فضـای  در 
جـان  و  روح  واقعـا  می شـود 
فقـط  می دهـد.  جـا  را  آدمـی 
بایـد چشـم ها را بسـت و نفـس 

کشـید و ُشـکر نعمـت کـرد.
»پشت دیوارهای آجری 
منازل، خبری از این مواهب 

الهی نیست«
ابتـدای  در  کـه  همانگونـه 
گـزارش اشـاره کردم، حتـی نوع 
سـازه کپرهای شـهکهان نسـبت 

روسـتاهای  کپرهـای  سـایر  بـه 
قلعه گنـج متفـاوت اسـت. حتـی 
توپـی  کپرهـای  بـه  نسـبت 
دهسـتان »مـارز« بـا ایـن تفاوت 
کـه کپرهـای شـهکهانی، درازتـر 
هسـتند. پـس ناگزیـر شـدیم بـا 
معمـار ایـن کپرهـا گـپ و گفتی 
نشـانش  و  نـام  باشـیم.  داشـته 
را جویـا شـدیم، گفتنـد همیـن 
کـه بگویـی با عزیـز پیلسـته کار 
دارم بچه هـا خانـه اش را نشـانت 
نشـان  هـم  حقیقتـا  می دهنـد. 

دادنـد.
اهالـی  از  پیلسـته  عزیـز 
معمـار  و  شـهکهان  روسـتای 
روسـتایی  کپرهـای  سـازنده  و 
اسـت و بیـش از ۴۰ سـال سـن 

از همـان مـردان  دارد. » عزیـز، 
سـختکوش شـهکهان اسـت کـه 
در  توانسـته  تـاش،  و  کار  بـا 
شهرسـتان منوجـان هـم بـرای 
خود و فرزندانـش منزل و ماوایی 

کنـد« درسـت 
از  کـه  همانطـور  پیلسـته 
درخـت انجیـر جلـوی خانـه اش 
برایمـان انجیـر می چیـد اظهـار 
داشـت: کپرهایـی کـه می سـازم 
فضـای داخلـی آن هـا ۶ تـا هفت 
متـری می شـود کـه مصالـح بـه 
کار رفته در این سـازه ها متشکل 
و  داز  درختچه هـای  بـرگ  از 
چیُلـک )ریسـمان بافته شـده از 
برگ هـای تـازه روئیـده نخـل( و 
شـاگ یا همـان شـاخه های بلند 

درختـان نخـل و حصیـر اسـت.
»ریسمانی که در عکس 

زیر، بر تنه درخت نخل 
آویزان است را چیُلک 

می گویند«
کپرسـاز  ایـن  گفتـه  بـه 
کهنـه کار، هزینـه سـاخت یـک 
کپر شـهکهانی پنج تـا ۶ میلیون 
تومـان می شـود که از ایـن مبلغ، 
یـک میلیـون و ۵۰۰ هـزار تومان 
بـه عنـوان دسـتمزد بـه اسـتاد 

تعلـق می گیـرد. سـازنده کپـر 
عزیـز  کـه  جالبـی  نکتـه 
کـه،  بـود  ایـن  گفـت  برایمـان 
دامادهـای  و  عـروس  کپرهـای 
می سـازیم  سفارشـی  را  روسـتا 
یعنی در سـاخت اینگونـه کپرها 

اسـتفاده  شـاد  رنگ هـای  از 
می کنیـم و همـه اهالـی و حتـی 
میهمانانی که از روسـتاهای دیگر 
بـه شـهکهان می آینـد بـا دیـدن 
ایـن کپرهـا متوجه می شـوند که 
نوعروس و دامـادی در این منازل 

می کننـد. زندگـی 
شـاید بـرای شـما هـم جـای 
کـه عمـر چنیـن  باشـد  سـوال 
کپرهایـی چقدر اسـت. بـه گفته 
عزیـز، عمـر تقریبـی یـک کپـر 
حـدود هفـت سـال بـوده و پـس 
از آن بایـد حصیرهـای سـقف را 
برداشـته و کپـر را بهسـازی کرد.
کـه  می کردیـم  گمـان  ابتـدا 
و  شـهکهان  در  فقـط  پیلسـته 
کار  کرمـان  جنـوب  و  منوجـان 

گسـتره  از  وقتـی  امـا  می کنـد 
فعالیتـش سـوال کردیـم اینگونه 
و  معمـاری  بـرای  داد:  جـواب 
سـاخت ۵۰ آالچیـق در جزیـره 
مرجـان  سـاحل  لـب  و  کیـش 
دعـوت شـدم و آالچیق هـا را بـا 
البتـه  همیـن ترکیـب سـاختم. 
پیمانـکارِ آن طـرح فـرد دیگـری 
سـاخت  کار  فقـط  مـا  و  بـود 
آالچیق هـا را بـر عهـده داشـتیم.

از جناب معمار که خداحافظی 
کردیـم، صحنه دیگری توجهمان 
را جلـب کـرد. دیدیم جلوی یکی 
از منـازل روسـتا یک پاسـتیک 
پهن کرده و روی آن کشـک های 
نرمی ریخته اند تا خشـک شـوند. 
جلـو رفتیـم و از بانویـی کـه این 
کشـک ها را درسـت کـرده بـود 
ایـن  تهیـه  چگونگـی  مـورد  در 

کشـک ها سـوال کردیم.
و  دختربَـس  نامـش  کـه  وی 
از طایفـه باقـری اسـت در ایـن 
ابتـدا  داشـت:  اظهـار  خصـوص 
شـیر بـز یـا گوسـفند را داخـل 
و  می گذاریـم  )َمشـک(  هیـزک 
پـس از آنکـه کـره اش را گرفتیم 
شـیر را داخـل همیـن مشـک یا 
 2۰ مـدت  بـه  دیگـر  کیسـه ای 
روز آویـزان می کنیـم تـا خـوب 
آب داخلـش گرفتـه شـود و بعـد 
از اینکـه حالـت نرمـی بـه خـود 
گرفـت مقـداری گنـدم را آب پَـز 
و بـا آسـیاب دسـتی نَرم بـا مواد 
داخـل َمشـک مخلـوط و زیر نور 

آفتـاب پهـن می کنیـم.
بـه گفته بانـو باقـری، مخلوط 
شـدن مـواد بـا گنـدم، خـواص 
کشـک را بیشـتر و مزه اش را هم 

بهتـر می کنـد.
حـال که بـا کپرهـای متفاوت 
آشـنا  شـهکهانی  کشـک های  و 
بـه  اسـت  شایسـته  شـدیم، 
مشـکات و خواسـته های اهالـی 
روسـتا هـم بپردازیـم. خصوصـا 
شهسـواری  مهـدی  کـه  وقتـی 
فرمانـدار قلعه گنـج هـم در جمع 

اسـت. اهالـی حاضـر 
امـا، مهدی نظـری کـه دهیار 
در  اسـت،  شـهکهان  روسـتای 
روسـتا  کمبودهـای  تشـریح 
خطـاب بـه فرماندار بیان داشـت: 
معمـوال تعـداد زیـادی از اهالـی 
کیـش  جزیـره  در  شـهکهان 
کارگـری می کننـد و یـا در آنجـا 

دارنـد. کاری  و  کسـب 
آنتن دهـی  وی،  گفتـه  بـه 
تلفـن همـراه اول و ایرانسـل در 
ایـن روسـتا بـه شـدت ضعیـف 
اسـت و همیـن مقـدار هـم کـه 
می توانیـم ارتبـاط برقـرار کنیـم 
از دکل بشـاگرد هرمـزگان آنتـن 
اصـا  کـه  اینترنـت  می گیریـم. 

نـدارد. وجـود 

نظـری بـه جـاده روسـتا هـم 
جـاده  گفـت:  و  کـرد  اشـاره ای 
دسترسـی بـه روسـتا بـه طـول 
یـک کیلومتـر چهـار سـال قبـل 
بـه مرحلـه  امـا  زیرسـازی شـد 

نرسـید. آسـفالت 
»فرماندار قول پیگیری این 
مشکل و اجرای آسفالت را به 

اهالی شهکهان داد«
همچنیـن  شـهکهان  دهیـار 
یکی از مشـکات اهالی روسـتا را 
نداشـتن آب آشامیدنی بهداشتی 
عنـوان کـرد و گفـت: بـه احداث 
تعمیـر  یـا  تهیـه  و  آب  شـبکه 
ترانـس بـرق بـرای منبـع ذخیره 

آب داریـم.
مدرسـه  اینکـه  بیـان  بـا  وی 
ابتدایـی شـهکهان ۳۰ دانش آموز 
دارد  معلـم   2 بـا  پایـه   ۶ در 
تصریـح کـرد: بیـش از ۱۰ نفـر 
در  شـهکهان  دانش آمـوزان  از 
راهنمایـی  و  دبیرسـتان  مقطـع 
در مـدارس مرکز شـهر قلعه گنج 
تحصیـل می کنند چون مدرسـه 
و  نزدیکـی  ایـن  در  راهنمایـی 
حتی روسـتاهای همجـوار وجود 
نـدارد. رفـت و آمـد دانش آموزان 

شـهکهان واقعـا دشـوار اسـت.
بـه گفتـه نظـری، بـاغ هـای 
کشـاورزی شـهکهان نیاز به لوله 
آبرسـانی دارند که از چشـمه آب 

بگیرند.
داد:  ادامـه  شـهکهان  دهیـار 
طـرح  از  اهالـی  درصـد   ۹۰
اسـتفاده  روسـتایی  مسـکن 
پیگیـر  هـم  مابقـی  و  کرده انـد 
هسـتند امـا بعضـی خانوارهـا به 
دلیـل مشـکات موجـود روسـتا 
سـاخت  بـه  تمایلـی  چنـدان 
خانوارهایـی  و  ندارنـد  مسـکن 
هـم بـه مرکـز شـهر مهاجـرت 
کـرده و برخـی هـم در حوالـی 
قلعه گنـج  شـهری  محله هـای 

شـده اند. سـاکن 
وی همچنیـن بـه سـقف خانه 
اشـاره کـرد و  بهداشـت روسـتا 
بهداشـت  خانـه  سـقف  گفـت: 
روسـتا تخریب شده اسـت و نیاز 
به تعمیـر و بهسـازی دارد. اما در 
شـرایط فعلـی، دکل مخابراتـی و 
از  جـاده  آسـفالت  و  تلویزیونـی 
مـردم  خواسـته های  مهم تریـن 

شـهکهان اسـت.
آنچـه مشـخص اسـت، مـردم 
وجـود  تمامـی  بـا  شـهکهان 
ایسـتاده اند تـا روستایشـان را بـه 
گونـه ای آبـاد کننـد تـا بسـتگان 
قدیمی شـان  همسـایه های  و 
هـم کـه بواسـطه کمبـود برخی 
شـهر  حاشـیه  بـه  امکانـات 
مهاجـرت کرده انـد ترغیب شـده 
و بـه مجـددا بـه زادگاه خویـش 

برگردنـد.

زیبایی َشهکهان  قلعه گنج بر فراز َدره  نخل ها

اعـزام زائریـن ایرانـی بـه عـراق بـه دلیـل 
گسـترش ویـروس کرونـا بـه هیـچ عنـوان 
امکانپذیر نیسـت و قرار اسـت مراسم اربعین 

صرفـاً از راه دور برگـزار شـود.
بـه دلیل شـیوع ویـروس کرونـا، برگزاری 
مراسـم باشـکوه پیاده روی اربعین امسـال تا 
مدتـی در هاله  ای از ابهام بـود و در این مدت 
نیـز گمانه  زنی  هایـی مبنـی بـر امـکان اعزام 
زائریـن از ایـران به عـراق مطرح بوده اسـت.

مقـام معظم رهبـری برگـزاری راهپیمایی 
صاحدیـد  بـه  بسـته  را  امسـال  اربعیـن 
کرونـا  بـا  مقابلـه  ملـی  سـتاد  مسـئوالن 

دانسـتند.
امـروز دکتـر ایـرج حریرچـی، معـاون کل 
وزارت بهداشـت و عضو سـتاد ملـی مقابله با 
کرونـا از نبـود امکان اعـزام زائریـن ایرانی به 

عـراق در اربعین حسـینی خبـر داد.

و  ایـن خبرهـا  از  پیـش  ایـن وجـود  بـا 
شـایعاتی مبنـی بـر پذیـرش محـدود زائرین 
از سـوی عراق دسـت به دسـت شـده اسـت 
امـا بـه تازگـی اسـتاندار خوزسـتان بـا بیـان 
این  کـه کشـور عـراق به دلیـل شـرایط کرونا 
مرزها را بسـته و امکان حضور زائرین امسـال 
برای مراسـم پیاده روی اربعیـن وجود ندارد، 
گفته اسـت: مسـئله بازگشـایی محـدود مرز 
از سـوی کشـور عـراق کامـًا کـذب اسـت و 
مـردم بـه هیـچ وجـه در مرزهـا حضـور پیدا 
نکننـد. وی بـا اشـاره بـه عـدم موافقـت بـا 
اعـزام زائـران ایرانی به کشـور عـراق از مردم 
شـایعات  بـه  کـه  اسـت  کـرده  درخواسـت 

باشـند. توجهی نداشـته 
نیـروی  مرزبانـی  فرمانـده  همچنیـن 
انتظامـی نیـز بـا اشـاره بـه اطاعیـه سـتاد 
اربعیـن کشـور و همچنیـن عـدم  مرکـزی 

اعـام آمادگـی کشـور عـراق بـرای پذیـرش 
زائـران حسـینی، هرگونـه تـردد در مرزهای 
چهارگانه خسـروی، مهران، شـلمچه و چذابه 
را ممنـوع اعام کـرد که در اطاعیه شـماره 
۵ سـتاد مرکزی اربعین حسـینی نیـز بر این 

ممنوعیـت، مجـدداً تأکیـد شـده اسـت.
البتـه موضـوع ممنوعیـت اعـزام زائریـن 
بـه کشـور عـراق، تنهـا محـدود بـه مرزهای 
زمینی نیسـت و وزیر راه و شهرسـازی نیز از 
عـدم برقـراری پرواز مسـافری بـه نجف خبر 

داده اسـت. 
بـه هر حـال باتوجه به ثبت بیـش از ۳۰۰ 
هـزار مـورد مبتا به کرونا در عراق از سـویی 
و قـرار گرفتن بیش از ۱۵۸ شهرسـتان ایران 
در وضعیـت قرمز کرونا، مسـئوالن دو کشـور 
حفـظ  و  اربعیـن  مراسـم  برگـزاری  بـرای 
و  )ع(  اباعبداهلل  الحسـین  عاشـقان  سـامت 

برگـزاری  گرفته  انـد  تصمیـم  اطهـار،  ائمـه 
مراسـم اربعیـن بـه صـورت مجـازی و از راه 

دور باشـد.
در همیـن راسـتا، دکتـر سـعید نمکـی، 
وزیـر بهداشـت، در گفت  وگویـی تلفنـی بـا 
همتـای عراقـی خـود بـر تشـکیل کمیته  ای 
مشـترک برای برگـزاری “اربعیـن از راه دور” 
تأکید کرد و گفت: عاشـقان امام حسـین)ع( 

زیـارت  بـه  اربعیـن  در  پیـاده  پـای  کـه 
می رفتنـد، امسـال بـه دلیـل شـیوع بیماری 
کرونـا از راه دور بر آن بزرگوار سـام خواهند 
فرسـتاد و شـروع مجموعـه اربعیـن در صـدا 
و سـیما بـه عنـوان یـک کانـال جدید شـاید 
پنجره ای باشـد برای بازتاب عشـق اهل بیت 
در دل مـردم این سـرزمین که امیـدوارم این 
حرکت مهم، اساسـی و هنرمندانـه بتواند در 

التیـام هجـران شـیعیان این سـرزمین موثر 
باشد.

تلویزیـون  رسـانه  ها،  اعـام  براسـاس 
اینترنتـی اربعیـن در ایـام اربعیـن حسـینی، 
مسـیرهای  از  زنـده  تصویـری  پوشـش  بـا 
از  خبـری  گزارش هـای  ارائـه  و  پیـاده روی 
عتبـات عالیـات، در دسـترس کاربـران قـرار 

داشـت. خواهـد 

پیاده روی اربعین حسینی :

اعزام زائرین ایرانی به عراق برای مراسم 
اربعین امکان پذیر نیست
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آگهی تحدید حدود اختصاصی
چـون ششـدانگ یک باب مغازه مشـتمل بر سـه طبقـه فوقانی  به 
مسـاحت 77/۱۳ متر مربع دارای پـاک ۱۴۳۱-فرعی ۴۹7- اصلی 
واقـع در نـورک ابـاد شـهر قلعه گنج قطعـه چهار بخـش ۴۶ کرمان 
مـورد تقاضـای چـراغ فاحـی شـاه ابـاد  فرزند حسـین  به شـماره 
شناسـنامه 7۵۵ نیـاز بـه تحدید حدود دارد.لذا حسـب درخواسـت 
کتبـی مالـک مورخـه ۹۹/۰۶/2۹ اگهـی تحدیـد حـدود اختصاصی 
پـاک فـوق  منتشـر وعملیـات  تحدیـدی آن روز دوشـنبه مورخه 
۱۳۹۹/۰۸/۱2 در محـل شـروع و بـه عمـل خواهـد آمـد .لـذا  بـه 
مالـک و مالکیـن  مجـاور  رقبـه مذبور اخطار میشـود کـه در موعد 
مقـرر  در ایـن آگهـی  در محـل وقوع ملک حاضر  و چناچه  کسـی 
بـر حـدود وحقوق ارتفاقی آن واخواهی  داشـته باشـد  مـی تواند از 
تاریـخ تنظیـم صـورت مجلس  تحدیـدی  لغایـت ۳۰ روز واخواهی  
خـود را بـه اداره ثبت اسـناد و اماک  کهنوج تسـلیم  تـا به دادگاه 
صالحـه ارسـال شـود و در غیـر اینصـورت  پـس از انقصـای  مهلت 

مذکـور  هـر گونه ادعایی مسـموع نیسـت.
تاریخ انتشار:۱۳۹۹/۰7/۱2

اصغر ناروئی
رئیس ثبت اسناد و اماک کهنوج

------------------------------
اگهی تحدید حدود اختصاصی

چـون ششـدانگ یـک بـاب خانه بـه مسـاحت ۳۰7/۴۴ متـر مربع 
دارای پـاک ۱۴27-فرعـی ۴۹7-اصلـی واقع در میانده شـهر قلعه 
گنـج  قطعـه چهـار بخـش ۴۶ کرمان  مـورد تقاضـای جعفر چمک  
فرزنـد امیـن  بـه شـماره  شناسـنامه ۱۰2۸ نیـاز به تحدیـد حدود 
دارد. لـذا حسـب درخواسـت  کتبی مالک  مـورخ ۹۹/۰۶/2۸ اگهی 
تحدیـد حـدود  اختصاصـی پاک فوق منتشـر  و عملیات تحدیدی 
آن از سـاعت ۸ صبـح  روز شـنبه مورخـه ۱۳۹۹/۰۸/2۰در محـل 
شـروعو بـه عمـل خواهد آمد .لـذا  به مالک و مالکیـن  مجاور  رقبه 
مذبـور اخطـار میشـود کـه در موعد مقـرر  در این آگهـی  در محل 
وقـوع ملـک حاضر  و چناچه  کسـی بـر حدود وحقـوق ارتفاقی آن 
واخواهـی  داشـته باشـد  می توانـد از تاریخ تنظیم صـورت مجلس  
تحدیـدی  لغایـت ۳۰ روز واخواهـی  خـود را بـه اداره ثبـت اسـناد 
و امـاک  کهنـوج تسـلیم  تـا بـه دادگاه صالحـه ارسـال شـود و در 
غیـر اینصـورت  پـس از انقصـای  مهلـت مذکـور  هر گونـه ادعایی 

مسـموع نیست.
تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰7/۱2

اصغر ناروئی
رئیس ثبت اسناد و اماک کهنوج

------------------------------
اگهی تحدید حدود اختصاصی

چـون ششـدانگ یک قطعـه زمین مزروعی  به مسـاحت ۱۸۰77۰ 
متـر مربـع دارای پـاک ۴-فرعـی ۶۹- اصلـی واقـع در عـوض آباد 
شـهر کهنـوج  قطعـه یک بخـش ۴۶ کرمـان  مورد تقاضـای عوض 
میرانـی فرزنـد غامرضا  به شـماره شناسـنامه ۱۸2 نیـاز به تحدید 
حـدود دارد. لـذا حسـب درخواسـت کتبـی  مالـک ۱۳۹۹/۰۶/2۸ 
اگهـی تحدیـد  حـدود اختصاصـی پـاک فـوق منتشـر  و عملیات  
تحدیـدی آن  از سـاعت ۸ روز پنـج شـنبه مورخـه ۱۳۹۹/۰۸/۰۸ 

در محـل شـروع و بـه عمـل خواهـد آمد.لـذا  بـه مالـک و مالکیـن  
مجـاور  رقبـه مذبـور اخطـار میشـود کـه در موعـد مقـرر  در ایـن 
آگهـی  در محـل وقـوع ملـک حاضـر  و چناچـه  کسـی بـر حـدود 
وحقـوق ارتفاقـی آن واخواهـی  داشـته باشـد  مـی توانـد از تاریـخ 
تنظیـم صـورت مجلس  تحدیدی  لغایـت ۳۰ روز واخواهی  خود را 
بـه اداره ثبـت اسـناد و اماک  کهنوج تسـلیم  تا بـه دادگاه صالحه 
ارسـال شـود و در غیـر اینصـورت  پـس از انقصـای  مهلـت مذکور  

هـر گونه ادعایی مسـموع نیسـت.
تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰7/۱2

اصغر ناروئی
رئیس ثبت اسناد و اماک کهنوج

------------------------------
اگهی تحدید حدود اختصاصی

چـون اگهـی موضـوع ماده ۳ قانـون تعیین تکلیـف وضعیت اراضی  
و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی  و مـاده ۱۳ آییـن  نامـه قانون 
ثبـت  هریـک از پاکهـای ذیـل واقـع در تـوکل آبـاد شـهر کهنوج 
قطعـه  یـک بخـش ۴۶ کرمـان همگـی مفـروز و مجـزی شـده  از 
پـاک۵۶- اصلـی منتشـر و در موعـد مقـرر مـورد واخواهـی قـرار 
نگرفتـه  و نیـاز به تحدید حدود دارند.لذا حسـب درخواسـت کتبی 
مالـکان مورخـه ۱۳۹۹/۰7/۰۵ اگهـی تحدیـد حـدود آن باسـتناد 
تبصـره  مـاده ۱۳ قانـون مزبـور منتشـر و عملیات  تحدیـدی آن از 
سـاعت ۸ صبح  روز شـنبه مورخـه ۱۳۹۹/۸/۰/۱7 در محل شـروع 
و بعمـل خواهـد آمـد لذا بـه مالکیـن و مجاورین  رقبه فـوق اخطار 
میگـردد کـه در موعـد مقـرر در محـل  ملـک حاضـر ودر صـورت 
عـدم مراجعـه مجاورین  عملیـات تحدیدی با  معرفـی مالک  انجام  
چناچـه کسـی  از مجاورین  بر حدود و حقـوق  ارتفاقی آن اعتراض 
داشـته باشـد طبق مـاده 2۰ قانون ثبـت و مـاده ۸۶ اصاحی  پس 
ازتنظیـم صورتجلسـه  تحدیـدی  اعتـراض خـود را کتبـا بـه ایـن 
اداره  اعـام و ظـرف مدت ۳۰ روز دادخواسـت بـه مراجع  ذیصاح 
قضایـی  تقدییـم  نمایـد و گواهـی  دادخواسـت مربوطـه  را به این 
اداره ارائـه نمایـد پس از گذشـت مهلت  یاد شـده هیچگونه ادعایی 

مسـموع نخواهـد بود
۱۰22فرعـی آقـای محمـد بـاالور  فرزنـد علـی  ششـدانگ یـک 

قطعـه زمیـن مزروعـی بـه مسـاحت ۱۰۱۴۶۵.۹۴.۵۰
۱۰2۳فرعـی اقـای محمد بـاالور فرزند علی ششـدانگ  یک قطعه 

زمیـن مزروعـی  به مسـاحت ۶۱۵۴۰.۰۳ متر مربع
تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰7/۱2

اصغر ناروئی
رئیس ثبت اسناد و اماک کهنوج

------------------------------
اگهی تحدید حدود اختصاصی

چـون ششـدانگ  یـک بـاب خانه  بـه مسـاحت ۳۶۰/۴۶ متر مربع 
دارای پـاک ۳-فرعـی ۸۵۴-اصلـی واقـع در شـاه مـردان  شـهر 
منوجـان قطعـه پنـج بخـش ۴۶ کرمـان  مـورد تقاضای علـی اوژند  
فرزنـد احمـد  بـه شـماره شناسـنامه ۶۱2 نیـاز بـه تحدیـد حـدود 
دارد لذا حسـب درخواسـت کتبی مورخـه ۹۹/۰7/۰2 اگهی تحدید 
حـدود اختصاصـی  پـاک فـوق  منتشـر و عملیـات تحدیـدی ان 
از سـاعت ۸ صبـح روز چهارشـنبه مورخـه ۱۳۹۹/۰۸/۱۴ در محـل 

شـروع و بـه عمل خواهـد آمد..لذا  به مالک و مالکیـن  مجاور  رقبه 
مذبـور اخطـار میشـود کـه در موعد مقـرر  در این آگهـی  در محل 
وقـوع ملـک حاضر  و چناچه  کسـی بـر حدود وحقـوق ارتفاقی آن 
واخواهـی  داشـته باشـد  می توانـد از تاریخ تنظیم صـورت مجلس  
تحدیـدی  لغایـت ۳۰ روز واخواهـی  خـود را بـه اداره ثبـت اسـناد 
و امـاک  کهنـوج تسـلیم  تـا بـه دادگاه صالحـه ارسـال شـود و در 
غیـر اینصـورت  پـس از انقصـای  مهلـت مذکـور  هر گونـه ادعایی 

مسـموع نیست.
تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰7/۱2

اصغر ناروئی
رئیس ثبت اسناد و اماک کهنوج

------------------------------
اگهی تحدید حدود اختصاصی

چـون ششـدانگ یـک قطعـه زمیـن مزروعی مشـتمل  بر بـاغ  به 
مسـاحت ۱۳2۰۰۹.77 متـر مربـع دارای پـاک 2۹۶- فرعـی ۶۱ 
اصلـی واقـع در تـوکل ابـاد شـهر کهنـوج قطعـه یـک بخـش ۴۶ 
کرمـان  مـورد تقاضـای  محمـد قانعـی فـرد فرزنـد حبیب شـماره 
شناسـنامه ۴۵۹ نیـاز بـه تحدید حدود دارد. لذا حسـب درخواسـت 
کتبـی مالـک مورخـه ۹۹/۰7/۰۸ اگهـی تحدید حـدود  اختصاصی 
پـاک فوق منتشـر و عملیـات تحدیدی  ان از سـاعت ۸ صبح  روز 
شـنبه  مورخـه ۱۳۹۹/۰۸/۱7 در محـل شـروع و بـه عمـل خواهد 
آمد..لـذا  بـه مالـک و مالکیـن  مجـاور  رقبـه مذبور اخطار میشـود 
کـه در موعـد مقـرر  در ایـن آگهـی  در محـل وقوع ملـک حاضر  و 
چناچـه  کسـی بـر حـدود وحقـوق ارتفاقـی آن واخواهـی  داشـته 
باشـد  مـی تواند از تاریـخ تنظیم صورت مجلـس  تحدیدی  لغایت 
۳۰ روز واخواهـی  خـود را بـه اداره ثبـت اسـناد و امـاک  کهنـوج 
تسـلیم  تـا به دادگاه صالحه ارسـال شـود و در غیـر اینصورت  پس 

از انقصـای  مهلـت مذکـور  هـر گونه ادعایی مسـموع نیسـت.
تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰7/۱۵

اصغر ناروئی
رئیس ثبت اسناد و اماک کهنوج

------------------------------
اگهی تحدید حدود اختصاصی

چـون ششـدانگ یـک قطعـه زمین  مشـتمل بـر یک بـاب اتاق به 
مسـاحت 2۹۹/۹۳ متـر مربـع دارای پاک ۹۰2-فرعـی ۸۳- اصلی 
واقـع در ریـگ زردان شـهر کهنـوج قطعـه یـک بخـش ۴۶کرمـان 
مـورد تقاضـای مریـم خواجـه فرزنـد محمد  به شـماره شناسـنامه 
277نیـاز بـه تحدید حدود دارد لذا حسـب درخواسـت کتبی مالک 
مورخـه ۹۹/۰7/۱۰ اگهـی تحدیـد حـدود اختصاصـی  پـاک  فوق 
منتشـر  و عملیـات تحدیـدی ان از سـاعت ۸ صبح روز سـه شـنبه 
مـورخ ۱۳۹۹/۰۸/۰۶ در محـل شـروع بـه عمـل خواهد آمدلـذا  به 
مالـک و مالکیـن  مجـاور  رقبـه مذبور اخطار میشـود کـه در موعد 
مقـرر  در ایـن آگهـی  در محـل وقوع ملک حاضر  و چناچه  کسـی 
بـر حـدود وحقوق ارتفاقی آن واخواهی  داشـته باشـد  مـی تواند از 
تاریـخ تنظیـم صـورت مجلس  تحدیـدی  لغایـت ۳۰ روز واخواهی  
خـود را بـه اداره ثبت اسـناد و اماک  کهنوج تسـلیم  تـا به دادگاه 
صالحـه ارسـال شـود و در غیـر اینصـورت  پـس از انقصـای  مهلت 

مذکـور  هـر گونه ادعایی مسـموع نیسـت.

تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰7/۱۴
اصغر ناروئی
رئیس ثبت اسناد و اماک کهنوج

------------------------------
اگهی مزایده 

نظـر بـه اینکـه اجـرای احـکام مدنـی دادگسـتری کهنـوج در نظر 
دارد  در پرونـده کاسـه ۹۹۰۰۱۱7و۹۹۰۰۱۰7 فیمابیـن  محکوم 
لـه خانـم  نرگـس  دهقانـی فرزند محمد حسـین بطرفیـت محکوم 
علیـه آقـای  علـی محمـدی  برجـک  فرزنـد عبـاس  و خانـم مهـر 
انگیـز  محمـدی  برجـک و کوثـر محمـدی  برجک یک بـاب منزل 
مسـکونی  فاقـد شـناژ و فاقد سـند  ثبتـی  و دارای  امتیـاز  برق  و 
آب وفاضاب  شـهری و لوله گاز  واقع در کهنوج -بلوار سـید احمد 
خمینـی -کوچـه دوم  پـاک شـهرداری ۱۱ بـه مسـاحت عرصـه 
دویسـت و بیسـت مربـع واعیانـی یکصـد و ده متـر مربع بـه ارزش 
یـک میلیـارد و دویسـت و پنجـاه وپنـج میلیـون رالف  مربـوط  به 
محکـوم علیهـا  را دارد لذا از کلیه کسـانی که تمایل به شـرکت  در 
مزایـده فـوق را دارنـد دعـوت بعمل می آیـد  در روز شـنبه مورخه 
۱۳۹۹/۰۸/۱۰ سـاعت ۹/۳۰ در ایـن اجـرای احـکام حاضـر شـوند  
ضمنـا برنـده مزایـده کسـی خواهد بـود  کـه باالترین  پیشـنهاد و 
ده درصـد  قیمـت  پایـه  را نقـدا  بـه صنـدوق دادگاه  تودیع نماید  
ضمنـا کسـانی کـه تمایل به شـرکت در مزایده را دارنـد  می توانند 
تـا یـک هفتـه قبـل از مزایـده  بـا هماهنگی  اجـرای احـکام ملک 

مـورد نظـر بازدید بعمـل آورند.
قاضی اجرای احکام دادگستری کهنوج- منظری توکلی

------------------------------
اگهی مزایده

نظر به اینکه اجرای احکام مدنی شـورای حل اختاف  شهرسـتان 
کهنـوج در نظـر دارد در راسـتای نامـه  شـماره ۹7۰۰۳7صـادره از 
شـورای حـل اختـاف  شهرسـتان جیرفت وپرونده کاسـه شـماره 
۹۹۰۰2۰۰ اجـرای احـکام  مدنی  شـورای حل اختاف شهرسـتان 
کهنـوج  فیمابیـن  محکـوم لـه  خانـم فریبـا علـی توکلـی  فرزنـد  
حسـین محکـوم علیـه آقای  ماشـااهلل  توکلـی فرزند نورک  شـش 
دانـگ پـاک شـماره دوهـزار و هفتصـد و سـیزده 27۱۳ فرعـی از 
دو اصلـی بخـش کرمـان  بـه مالکیـت  اقای ماشـاهلل توکلـی  فرزند 
نـورک به شـماره ملـی ۳۰۳۰72۱۴۸۴ واقع در شهرسـتان کهنوج  
خیابـان جانبـازان  خیابـان پرسـتار کوچه شـهید رضوانـی  روبروی 
درب سـردخانه بیمارسـتان شـهرک امـام خمینـی  کـه ارزش ان 
برابـر در یـک پرونـده  مبلـغ 2۱۸/۱7۰/۰۰۰ رال   و در پرونـده  
کـه  باشـد  مـی  رال    ۱۱۱/۳۵۵/۰۰۵ برابـر   ۹۹۰۰۱۶7 کاسـه 
مجمـوع ۳2۹/۵2۵/۰۰۵ مـی باشـد و بـه فـروش مـی رسـاند لـذا 
از کلیـه کسـانی کـه تمایـل  بـه شـرکت در مزایـده  فـوق را دارند  
دعـوت بعمـل می آیـد در تاریـخ ۱۳۹۹/۰۸/۰۵ در سـاعت ۱۰/۳۰ 
دقیقـه  در ایـن اجـرای احـکام  حاضـر شـوند  ضمنا برنـده مزایده 
کسـی خواهـد بود که باالترین پیشـنهاد و ده درصـد قیمت پایه  را 
نقـدا  بـه صنـدوق دادگاه تودیع نماید ضمنا کسـانی کـه  تمایل به 
شـرکت در مزایـده را دارنـد می تواننـد یک هفته قبـل از مزایده  با 
هماهنگـی اجرای احـکام  ازملک های موردنظر بازدیـد بعمل آورد.
قاضی اجرای احکام شورای حل اختاف کهنوج

13 مهر
 روز مدافعان امنیت مردم 

امنیــت، انتظــار نخســت انســانها از 
حکومتهاســت کــه امــروزه ابعاد گســترده 
ــري  ــت. تأثیرپذی ــه اس ــي  یافت و متنوع
ــت و  ــگ، صنع ــاد، فرهن ــت از اقتص امنی
ــه  ــر هم ــذاري  آن ب ــت و تأثیرگ جمعی
ــات انســاني،  ــاي توســعه و حی شــاخه ه

ــت . ــن داده اس ــش بنیادی ــه آن نق ب
انتظامــي  نیــروي  سبزپوشــان 

مســئولیت اســتقرار نظــم و امنیــت و تأمیــن آســایش عمومــی 
و فــردی در جامعــه را بــر عهــده دارند.)منبــع :وبســایت مجلــس 

خبــرگان(
ــکان  ــان و م ــر زم ــه و در ه ــه همیش ــي ک ــاي خدوم نیروه
کــه لــزوم تامیــن امنیــت وجــود دارد حاضــر شــده انــد و جــان 
ــد و  ــته ان ــردم گام برداش ــت م ــن امنی ــتاي تامی ــف در راس برک
ــات و تجهیــزات  ــن امکان ــا کمتری در بســیاري از مــوارد حتــي ب
لجســتیکي و نیــروي انســاني توانســته انــد امنیتــي نســبتا پایــدار 

ــد . را ایجــاد نماین
ــه ســبب وجــود اشــرار جــرات  ــي کــه مــردم ب هیچــگاه زمان
عبــور از برخــي مســیرها را نداشــتند را فرامــوش نمــي کنیــم ! 
امــا تاشــها و رشــادتهاي نیروهــاي انتظامــي در جنــوب کرمــان 
کــه شــهداي زیــادي را هــم در ایــن راه دادنــد باعــث شــد کــه 

ــي در ســطح منطقــه ایجــاد شــود. امنیــت بســیار خوب
ــراري امنیــت کامــل  ــوان برق ــي ت ــه تنهای نیــروي انتظامــي ب
ــه  ــد داد ک ــي رخ خواه ــدار زمان ــل و پای ــت کام ــدارد و امنی را ن
ــرد  ــود عملک ــف خ ــه وظای ــتگاهها در حیط ــا و دس ــه نهاده هم
ــادي و  ــر اقتص ــردم از نظ ــر م ــند و اال اگ ــته باش ــبي داش مناس
فرهنگــي دچــار فقــر شــوند قطعــا میــزان جرائــم هــم افزایــش 
خواهــد یافــت و ایــن بــه یــک معضــل در جامعــه بــدل خواهــد 
شــد کــه گاه نیــروي انتظامــي را مــورد انتقــاد قــرار خواهــد داد 
کــه قــادر بــه برقــراري امنیــت نیســتند ،حــال آنکــه ایشــان تمام 
تــاش خــود را انجــام مــي دهنــد امــا بدلیــل ازدیــاد مشــکات 
فرهنگــي و معیشــتي کــه حاصــل عملکــرد ســایر دستگاههاســت 
، در برهــه هــاي مختلــف زمانــي مشــکات امنیتــي بــراي مــردم 

ایجــاد مــي شــود.
ــتیک و  ــر لجس ــي از نظ ــاي انتظام ــر نیروه ــال اگ ــر ح در ه
نیــروي انســاني تجهیــز و تامیــن شــوند قطعــا تاثیــر مثبتــي بــر 

امنیــت جامعــه خواهــد نهــاد .
ــه  ــان عرص ــر سبزپوش ــي را ب ــروي انتظام ــاه روز نی ۱۳ مهرم
ــق  ــرض نمــوده و آرزوي توفی ــک ع ــردم تبری ــت م ــاع و امنی دف

ــتاریم.  ــان خواس ــزون را برایش روزاف

جبارزارعي
خبرنگار مکران منوجان

خاطیـان  جریمـه  پیشـنهاد 
بـرای  بهداشـتی  پروتکل هـای 
مقابلـه با بحـران کرونا، شـاید در 
نـگاه اول قابـل قبـول باشـد، امـا 
واقعیـت ایـن اسـت کـه بـا کدام 
اهـرم نظارتـی، قـرار اسـت مردم 
کوچـه و بـازار را جریمـه کنیـم.

در  کرونـا  گرفتـن  شـدت 
جملـه  از  کشـور  کانشـهرهای 
تهـران، باعث شـده تا مسـئوالن 
امـر به فکـر برخورد با کـم کاری 
دسـتورالعمل های  رعایـت  در 
رو،  همـن  از  باشـند.  بهداشـتی 
سـتاد  فرمانـده  زالـی  علیرضـا 
مقابلـه بـا کرونـا تهـران، گفتـه 
اسـت کـه بـه سـتاد ملـی کرونـا 
افـراد  بـا  داده ایـم  پیشـنهاد 
خاطـی در رعایـت پروتکل هـای 
دیگـری  شـکل  بـه  بهداشـتی، 

شـود. برخـورد 
پیشـنهادی کـه به سـتاد ملی 
کرونا داده شـده اسـت، در مرحله 
اول جریمه نقدی پیشـنهاد شده 
اسـت. در مرحله دوم، محرومیت 

سـوم،  مرحلـه  در  و  اجتماعـی 
برخـورد  شـود،  تکـرار  چنانچـه 
قضائـی پیـش بینی شـده اسـت. 
اما، سـئوال اینجاسـت کـه تا چه 
انـدازه می تـوان بـاور داشـت این 
نوع برخورد قهری با شـهروندانی 
را  بهداشـتی  پروتکل هـای  کـه 
رعایـت نمی کنند، شـدنی باشـد. 
قطـع به یقیـن، باور ایـن موضوع 
تـا حـدود زیـادی سـخت و غیـر 

اسـت. ممکن 
کوچـه  مـردم  می تـوان  مگـر 
پروتکل هـای  کـه  را  بـازار  و 
بهداشـتی را رعایـت نمی کننـد، 

کـرد. جریمـه 
در همیـن حـال، برخـورد بـا 
واحدهـای صنفـی متخلـف کـه 
را  بهداشـتی  دسـتورالعمل های 
نادیـده گرفته انـد، مـورد تاکیـد 
وزارت بهداشـت قـرار دارد. امـا، 
اینکـه بتـوان وارد همـه مغازه هـا 
و  نانوایی هـا  و  فروشـگاه ها  و 
آنهـا  و  شـد  و...،  رسـتوران ها 
جریمـه یـا پلمـب کـرد، بـاز هم 

مگـر  اسـت.  سـخت  و  دشـوار 
تعـداد  چـه  بهداشـت  وزارت 
بازرس بهداشـت محیـط دارد که 
بخواهنـد میلیون هـا واحد صنفی 
در سراسـر کشـور،  را  و شـغلی 
بازدیـد و بـا متخلفـان، برخـورد 

کننـد.
معـاون  رئیسـی  رضـا  علـی 
بهداشـت وزارت بهداشـت، گفت: 
زمانـی کـه قـرار شـد واحدهـای 
صنفی بازگشـایی شوند، صاحبان 
اصناف تعهـد الکترونیکـی دادند 
کـه دسـتورالعمل های بهداشـتی 
را رعایـت خواهنـد کـرد و حـاال 
کـه مشـاهده می کنیـم اجـرای 
شـده  کمرنـگ  دسـتورالعمل ها 
اسـت، بایـد جرایـم اعمال شـود 
و حتی واحدهـای متخلف پلمب 

ند. شو
مثـال  طـور  بـه  افـزود:  وی 
مسـافر  تاکسـی،  راننـده  اگـر 
بـدون ماسـک سـوار کـرد بایـد 
بـا همـکاری پلیـس راهنمایـی و 
رانندگـی، خـود راننـده تاکسـی 

شـود. جریمـه 
رئیسـی گفـت: در هواپیماهـا، 
مراکـز فـروش و یا فروشـگاه های 
نامه هـا  شـیوه  اگـر  زنجیـره ای 
مسـئوالن  بایـد  نشـود  رعایـت 

آن هـا جریمـه شـوند.
وزارت  بهداشـت  معـاون 
بهداشـت افـزود: کمتریـن میزان 
رعایـت شـیوه نامه هـا در تهـران 
اتفـاق می افتـد بـه همیـن علـت 
اعمـال جرایم از شـهر تهران آغاز 

خواهـد شـد.
در همین حـال، پیش بینی ها 
حاکی از پاییز و زمسـتان سـخت 
کـه  طـور  آن  اسـت.  ویروسـی 
قاسـم جـان بابایی معـاون درمان 

اسـت؛  گفتـه  بهداشـت  وزارت 
قطعـاً پاییز و زمسـتان آسـوده ای 
بـرای مـا نخواهد بـود، مگر اینکه 
مـردم دسـتورالعمل ها را رعایـت 

. کنند
مطلـب  ایـن  عنـوان  بـا  وی 
بـه  کرونـا  ملـی  سـتاد  کـه 
نقطـه ای رسـیده کـه می خواهـد 
را  بیشـتری  محدودیت هـای 
ایجـاد کند و قرار اسـت اختیارات 
اسـتانداران در این زمینه بیشـتر 
شـود، گفـت: ما تابسـتان بسـیار 
سـختی داشـتیم و قطعـاً پاییـز 
بـرای مـا  و زمسـتان آسـوده ای 
نخواهـد بـود مگـر اینکـه مـردم 
دسـتورالعمل ها را رعایـت کنند.

در همیـن حـال، اسـتان های 
اصفهـان و مرکـزی بـه مدت یک 
هفتـه تعطیـل شـدند و فرمانـده 
سـتاد مقابله با کرونا در کانشهر 
تهـران، در نامـه ای بـه اسـتاندار 
تهـران، پیشـنهاد یـک هفتـه ای 
تهران را درخواسـت کرده اسـت.
بـه گزارش آرمـان ملی به نقل 
از مهـر ، بـه نظـر می رسـد کـه 
تنهـا راه مقابـل با شـدت گرفتن 
کرونا در کانشـهر تهران و سـایر 
اسـتان های قرمز، تعطیلی باشـد. 
کـه  نمی رسـد  نظـر  بـه  زیـرا، 
بتـوان بـا جریمـه مـردم کوچه و 
بـازار، نسـبت به کنتـرل بیماری 

بود. امیـدوار 

جریمه های کرونایی؛ از تصویب تا اجرا

 مردم را خانه نشین کنید

ــایی  ــهر از شناس ــپاه ایرانش ــین س جانش
ــیجی »الل  ــه بس ــهید طلب ــر ش ــر مطه پیک
بخــش شــهلی بــر« یکــی از شــهدای بزمانــی 

ــر داد. ــال خب ــس از ۳7 س پ
ســرهنگ فداحســین ســرگلزایی در گفــت 
ــت:  ــار داش ــر، اظه ــگار مه ــا خبرن ــو ب و گ
ــر« در  ــهلی ب ــش ش ــه »الل بخ ــهید طلب ش

مــرداد مــاه ســال ۶2 در منطقــه مهــران بــه 
فیــض شــهادت نائــل آمــد. وی افــزود: ایــن 
ــی  ــگ تحمیل ــاز جن ــا آغ ــوار ب ــهید بزرگ ش
بــه عضویــت پایــگاه بســیج در آمــد و از 
ــق  ــای ح ــه جبهه ه ــهر ب ــتان ایرانش شهرس
ــپاه  ــین س ــد. جانش ــزام ش ــل اع ــه باط علی
ایرانشــهر اضافــه کــرد: پیکــر مطهــر شــهید 

»الل بخــش شــهلی بــر« در کاوش هــای 
ــتاد  ــن س ــه جســتجوی مفقودی ــر کمیت اخی
کل نیروهــای مســلح پــس از ۳7 ســال 
ــن  ــر ای ــه داد: پیک ــد. وی ادام ــایی ش شناس
ــش  ــه زادگاه ــه زودی ب ــام ب ــهید واالمق ش
ــان  ــهر بزم ــن در ش ــل و در روز اربعی منتق

می شــود. خاکســپاری 

پیکرشهید  »الل بخش شهلی بر«
 پس از 37 سال به زادگاهش می آید
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اداری  شــورای  نشســت  در 
ــنبه  ــج  ش ــه در روز پن ــتان ک اس
مــورخ ۱۰ مهــر مــاه ۱۳۹۹ و بــه 
ــد  ــزار ش ــتاندار برگ ــت اس ریاس
از علــی محمــودی، مدیــر کل 
ثبــت اســناد و امــاک اســتان به 
دلیــل کســب رتبــه  برتــر توســط 
جشــنواره  در  کل  اداره  ایــن 

ــد. ــل ش ــی تجلی ــهید رجای ش
ــی  ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب
اداره کل ثبــت اســناد و امــاک، 
بنــا بــر اعــام ســازمان مدیریــت 
بــه  اســتان  برنامه ریــزی  و 
جشــنواره  دبیرخانــه  عنــوان 
اداره  اســتان،  رجایــی  شــهید 
امــاک  و  اســناد  ثبــت  کل 
کرمــان رتبــه برتــر را بــه دلیــل 
ــد  ــد رش ــن درص ــب باالتری کس
ــوع دو  ــاله در مجم ــاز دو س امتی
ــی و  ــای عموم ــاخص ه ــد ش بع
بیــن دســتگاه  در  اختصاصــی 
بــه  را  اســتان  اجرائــی  هــای 

دســت آورده اســت.

در پــی ایــن موفقیــت اســتاندار 
کرمــان و رئیــس ســتاد جشــنواره 
بــه  اســتان  رجایــی  شــهید 
مناســبت کســب رتبــه برتــر 
جشــنواره  دومیــن  و  بیســت 
ــط اداره کل  ــی توس ــهید رجای ش
ــتان  ــاک اس ــناد و ام ــت اس ثب
بــا اهــداء لــوح تقدیــر و تندیــس 
ایــن جشــنواره از علــی محمودی 
ــرکل ثبــت اســناد و امــاک  مدی
کرمــان و مجموعــه کارکنــان این 
ــرد. ــکر ک ــر و تش اداره کل تقدی

ــنواره  ــود جش ــی ش ــادآور م ی
بــه  منظــور  رجایــی  شــهید 
ســالیانه  عملکــرد  ارزیابــی 
دســتگاه های اجرایــی کشــور، 
شناســایی و تقدیــر از تاشــگران 
راســتای  در  خدمــت  عرصــه  
ــا  ــگ ارتق ــردن فرهن ــه ک نهادین
ــتگاه های  ــرد دس ــود عملک و بهب
اجرایــی در ســطوح مختلــف بــه  
ــاح  ــرای اص ــش اج ــور پای منظ
برگــزار می شــود. اداری  امــور 

در بیست ودومین جشنواره شهید رجایی استان: 

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان 
رتبه برتر را کسب کرد

چرا هدایایی استاندار
 به خانه مطبوعات هرمزگان برگشت خورد

ادامه از صفحه اول
توزیـع  چگونگـی  تکلیـف  تعییـن 
پنـج  هیاتـی  بـه  هدیـه  هـای  کارت 
نفره شـامل رئیـس و مدیرعامـل خانه، 
یـک نفـر از انجمـن صنفـی کارگـری 
مدیـر  هرمـزگان،  اسـتان  خبرنـگاران 
روابـط عمومـی اسـتانداری هرمـزگان 
و نماینـده اداره کل فرهنـگ و ارشـاد 
و  شـد  واگـذار  هرمـزگان  اسـامی 
همچنیـن روابـط عمومـی اسـتانداری 
هرمـزگان مامـور شـد تـا نامه هایـی را 
کـه خانـه مطبوعـات به صنایع و سـایر 
ادارت اسـتان ارسـال کـرده بـود، برای 

دریافـت مبالـغ پیگیـری کنـد.
از  پـس  سـابقه،  کـم  تعاملـی  بـا 

مطبوعـات  خانـه  اعضـای  جداسـازی 
و  مـوازی  نهادهـای صنفـی  لیسـت  از 
افـزوده شـدن لیسـت چنـد ده نفـری 
خبرنـگاران صـدا و سـیما، قـرار بـر این 
شـد کـه کارت هـای هدیـه چنـد روز 
پیـش از نشسـت خبـری دکتـر همتـی 
بـا خبرنـگاران بـه خانه مطبوعـات اعطا 
شـود کـه اصرارهایـی مبنی بـر تحویل 
و  مذکـور  نشسـت  در  هـا  کارت  ایـن 
اسـتانداری  جانـب  از  دوربیـن  مقابـل 
وجـود داشـت کـه هیـات مدیـره خانـه 
مطبوعـات این اقدام را در شـان اعضای 
خانـه تشـخیص نـداد و متاسـفانه پـس 
هدیـه ی  کارت هـای  نشسـت  ایـن  از 
تحویلـی بـه خانـه مطبوعـات از پانصـد 

هـزار تومـان بـه دویسـت هـزار تومـان 
کاهـش پیـدا کرد کـه اعتراض مـا را در 
پـی داشـت، چـرا کـه از شـواهد چنین 
برمی آمـد کـه در پـی ارسـال نامه هـای 
مذکـور مبلـغ بـه صـورت کامـل تامین 
شـده اسـت و روابط عمومی اسـتانداری 
هدیـه  کارت هـای  خـود  سـلیقه  بـه 
سـیصد هـزار تومانی را در میـان عده ای 
از افـراد تقسـیم کـرده که نـوع و مبالغ 
کارت هـای اعطا شـده به بیـش از ۱۴۰ 
نفـر، تاییـد کننـده ایـن موضوع اسـت.
بـا ایـن حـال پـس از اعتـراض هیات 
مدیـره خانـه مطبوعـات به ایـن حرمت 
اسـتانداری   حـوزه  مدیـرکل  شـکنی، 
لیسـت  دریافـت  خواسـتار  هرمـزگان 

مابـه  بـرای جبـران  فعـال  خبرنـگاران 
التفـاوت مبالـغ هدایـا بـرای افـراد شـد 
کـه بـاز هـم بدعهـدی و بی توجهـی به 
لیسـت ارسـالی مـا را بـر آن داشـت تـا 
حفـظ عـزت و شـان شـما اهالی رسـانه 
را بـه دریافـت مبلغـی ناچیـز ترجیـح 
دهیـم و پاسـدار جایـگاه قلـم و فکر در 
مقابـل حاکمیـت و قـدرت باشـیم و در 
پاسـخ به ایـن اقـدام کارت های هدیه ی 
تحویـل داده شـده در نامه ای رسـمی به 
اسـتانداری هرمزگان بازگردانده شـد. با 
این حال و پس مشـخص شـدن پشـت 
پـرده اتفاقات امیدواریـم برخی از افراد و 
جریان هـا سـکوت خانه مطبوعـات تا به 
امـروز را بر اسـاس فرضیـات و تصورات 

اسـتیفای  از  غیـر  مسـائلی  بـه  خـود 
حقـوق صنفـی تعبیـر نکرده  باشـد.

امـا بـار دیگـر از جانب تمـام اعضای 
هیـات مدیـره خانـه مطبوعات و رسـانه 
ایـن  بـروز  از  هرمـزگان  اسـتان  هـای 
امیـدوارم  و  می طلبـم  پـوزش  اتفـاق 
اقدامـات آتی این نهاد بتواند کاسـتی ها 
را جبـران کنـد و شـما بزرگـواران ایـن 

پیشـامد نامیمـون را بـر مـا ببخشـاید.
خدایا چنان کن سرانجام کار

تو خوشنود باشی و ما رستگار
مهراب رشیدی
مدیرعامل خانه مطبوعات و 
رسانه های استان هرمزگان

 نماینــده مــردم بندرعبــاس در مجلــس بــا بیــان این کــه صیــد 
صنعتــی )تــرال( در آب هــای شــرق اســتان هرمــزگان آغــاز شــده 
اســت، گفــت: ایــن در حالــی اســت مجــوز صیــد جدیــد ســنتی 

سال هاســت کــه صــادر نشــده اســت.
شــعار ســال: احمــد مــرادی در خصــوص صیــد تــرال در خلیــج 
ــواره  ــادان ســنتی هم ــرد: صی ــار ک ــان، اظه ــای عم ــارس و دری ف
نگــران هســتند، زیــرا وضعیــت صیــد در دریــا وضعیــت مناســب 
نیســت و میــزان درآمــد صیــادان کاهــش یافتــه اســت. وی 
ــادان در  ــد صی ــزات الزم صی ــت تجهی ــه قیم ــه اینک ــاره ب ــا اش ب
اســتان های خوزســتان، بوشــهر، هرمــزگان و قســمتی از سیســتان 

ــادی داشــته اســت،  ــش قیمــت بســیار زی و بلوچســتان افزای
ادامــه داد: بخشــی از مشــکل صیــادان مربــوط بــه بیمــه آن هــا 

بــوده و بخــش دیگــر در خصــوص نبــود صیــد اســت.
وی بــا تاکیــد بــر اینکــه یکــی از دالیــل نبــود صیــد بــه دلیــل 
ــا  ــه ب ــت ک ــی اس ــه چین ــوم ب ــتی های موس ــه کش ــد بی روی صی
تجهیــزات پیشــرفته تمامــی گونه هــای آبــزی را رد دریــا را صیــد 
ــادی خارجــی  ــرد کشــتی های صی ــرد: عملک ــوان ک ــد، عن می کنن

باعــث شــده تــا صیــادان ســنتی امــکان صیــد نداشــته باشــند.
ــی در دوره  ــتی های صنعت ــد کش ــکل صی ــزود: مش ــرادی اف م
ــه  وزیــر جهــاد کشــاورزی قبــل نیــز وجــود داشــت کــه منجــر ب
دریافــت کارت زرد وزیــر شــد، البتــه در برهــه ای از زمــان میــزان 

ــرد. ــدا ک ــی کاهــش پی ــد صنعت صی

نماینــده مــردم بندرعبــاس، حاجــی آبــاد، قشــم، ابوموســی و 
ــی  ــادان صنعت ــه صی ــر اینک ــد ب ــا تاکی ــس ب ــر در مجل بندرخمی
از خاء هــای موجــود در کشــور اســتفاده می کننــد، گفــت: 
در  صنعتــی  صیــد  کــه  کرده ایــم  دریافــت  گزارش هایــی 
ــه  ــی ک ــده، در حال ــاز ش ــزگان آغ ــتان هرم ــرق اس ــای ش آب ه
ــادر  ــه ص ــت ک ــال اس ــالیان س ــنتی س ــد س ــد جدی ــوز صی مج

ــت.  ــده اس نش
ــازمان  ــاورزی و س ــاد کش ــه وزارت جه ــان اینک ــا بی ــرادی ب م
شــیات در مقابــل صید هــای صنعتــی پاســخگو باشــند بــه خانــه 
ملــت گفــت: بایــد یــگان حفاظــت قدرتمنــدی بــرای برخــورد بــا 

ــی تشــکیل شــود. صیــادان صنعتــی غیرقانون
ــش از 2۰۰  ــق بی ــد در عم ــی بای ــادی صنعت ــتی های صی کش
ــا خامــوش کــردن ردیاب هــای خــود  ــا ب متــر صیــادی کننــد، ام
ــی  ــب نگران ــه موج ــوند ک ــر می ش ــق حاض ــم عم ــای ک در آب ه
صیــادان ســنتی شــده اســت. وزارت جهــاد کشــاورزی بایــد 
ــرای  ــی ب ــد هویت ــوع صی ــن ن ــادان ســنتی باشــد و ای ــی صی حام

ــت. ــران اس ــتانی ای ــزرگ و باس ــور ب کش

وزارت جهاد کشاورزی
پاسخگوی صیادان سنتی باشد

ادامه از صفحه اول
رییسی نماینده شرق هرمزگان :

۵0 درصد مردم حوزه انتخابیه بنده تحت 
پوشش کمیته امداد هستند

نماینـده مـردم مینـاب، بشـاگرد و جاسـک در مجلـس شـورای 
امسـال  مـا  اسـتانی  سـهمیه های  متاسـفانه  کـرد:  تصریـح  اسـامی 
در خصـوص جـذب نیـروی انسـانی در حـوزه آمـوزش و پـرورش 
و مراکـز آمـوزش عالـی  بـا ۵۰ درصـد کاهـش روبـرو بـوده، البتـه 
طـی رایزنی هایـی کـه بـا وزیر آمـوزش و پـرورش و معاونین ایشـان 

داشـتم انتظـار داریـم ایـن  مسـئله نیـز حـل شـود.
رییسـی بـه مشـکات موجود در حـوزه کشـاورزی اشـاره کرد و 
گفـت: کشـاورزان مـا بـرای  تامیـن نهاده هـای دامی و کشـاورزی یا 
بـا کمبـود و یـا بـا قیمـت سرسـام آور روبـرو هسـتند، کود شـیمیایی 
کـه یک نهاده الزم برای کشـاورزی اسـت با افزایـش ۵۰۰ درصدی 

مواجـه شـده کـه سـبب نگرانـی فعالین این حوزه شـده اسـت.
وی در پایـان خاطـر نشـان کـرد: محرومیـت شـدید در منطقـه مـا 
از مسـائل جـدی اسـت در برخـی از شهرسـتان ها بیـش از ۵۰ درصد 

افـراد تحـت پوشـش کمیتـه امداد هسـتند.

افزایش 19 رشته جدید به هنرستان های 
کاردانش هرمزگان در سال تحصیلی جاری

معـاون  مکـران:  گـزارش  بـه 
و  آمـوزش  متوسـطه  آمـوزش 
در  گفـت:  هرمـزگان  پـرورش 
سـال تحصیلـی جاری ۱۹ رشـته 
و  نیازهـا  بـا  متناسـب  جدیـد 
ظرفیـت اسـتان به هنرسـتان های 
شـده  اضافـه  کاردانـش  شـاخه 

اسـت.
بـه گـزارش مجلـه خبـری آموزشـی معلـم، محمـد قویـدل بـا بیـان 
اینکـه در سـال تحصیلـی جـاری چهار هنرسـتان کاردانش بـه ظرفیت 
هنرسـتانهای ایـن شـاخه افـزوده شـده اسـت، اظهار داشـت: هنرسـتان 
کشـاورزی حاجی آباد، هنرسـتان شـهید رئیسی سـرخون، هنرستان ام 
ابیهـا تخـت و هنرسـتان آینـده برتر در ناحیـه دو بندرعباس برای سـال 
تحصیلـی ۱4۰۰-۱۳۹۹ بـه ظرفیـت هنرسـتان هـای شـاخه کاردانـش 
اسـتان اضافه شـده اسـت. وی افزود: همچنین در سال تحصیلی جاری 
تعـداد ۱۹ رشـته جدیـد در شـاخه کاردانـش ایجـاد شـده اسـت که از 
مهمتریـن آنهـا مـی تـوان بـه رشـته تعمیـر و نگهـداری سیسـتم هـای 
هواپیمـا، مهمانـداری هواپیمـا، مدیریـت آشـپزی و قنـادی و خدمات 
گلخانـه ای اشـاره کـرد.  قویـدل ادامـه داد: در سـال تحصیلـی جاری 
بیش از ۱۷ هزار و ۵۰۰ هنرجو در ۱۶۶ هنرسـتانهای شـاخه  کاردانش 
اسـتان مشـفول به تحصیل هسـتند. معاون آموزش متوسـطه آموزش و 
پـرورش هرمـزگان گفت: درصد جذب هنرجو در پایه دهم هنرسـتان 
هـای شـاخه کاردانـش اسـتان در سـال تحصیلـی ۱4۰۰-۱۳۹۹ معادل 
۲4.۳)۲4 و سـه دهـم( مـی باشـد کـه بـا توجـه بـه میانگیـن کشـوری) 
۱۹.۳۷ نوزده و سـی وهفت صدم( به میزان 4.۹۳ از میانگین کشـوری 
باالتر هسـتیم و بعد از اسـتان های سـمنان و خراسـان، سومین استان در 

جـذب هنرجو هسـتیم.


