
رییس جمعیت هالل احمر قلعه گنج: به نیروهای مستعفی حق می دهیم 
چون از حقوق و مزایای مناسبی برخوردار نبودند

380 تن میوه در جنوب کرمان ذخیره سازی شد
مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسالمی جنوب:

جنوب کرمان رتبه اول جشنواره خوشه های 
خالقیت روستاهای کشور است

استعفای امدادگران 
هالل احمر در قلعه گنج

رشد کودک آزاری در جیرفت و کهنوج
مسووالن اداره های بهزیستی جیرفت و کهنوج از افزایش کودک آزاری 

در این دو شهرستان خبر دادند

فرماندار جیرفت خبر داد:

 جیرفت مهیای پذیرایی
از مسافران نوروزی 
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نماینده مردم کرمان و راور:
نبود نظام حزبی در انتخابات 

عامل ایجاد فساد در کشور است
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ما را در تلگرام دنبال کنید
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خشونت پنهان علیه زنان 

در خانواده های جنوبی

حسین افشار
یادداشت مهمان

دیـروز روز جهانـی زنان بود، متاسـفانه همیشـه برای 
هـر مشـکل و یـا ناهنجـاری اجتماعـی از نسـخه ای  
کلـی و بخشـنامه ای اسـتفاده مـی شـود که شـامل 
نـگاه کلـی بـه آن مسـأله اسـت کـه منبـع آن هـم 
مطالعـات پژوهشـگران خارجـی ، بـر روی جامعـه 
خودشـان اسـت. امـا کسـی مطالعـات با نـگاه بومی 
کشـور ایـران بـه مسـائل اجتماعـی ، نداشـته اسـت 
.خشـونت علیـه زنـان هـم کـه البتـه روزی مختـص 
بـه خـود دارد و گذشـت صرفـا  ایـن نیسـت کـه مثال 
شـخصی بـه یـک زن بـا شـی تیـز حملـه ور شـود 
.خشـونت چهار شـکل: فیزیکـی ،روانـی ،اقتصادی و 
جنسـی دارد.تحقیقـات نشـان داده اسـت در مناطق 
کویـری و یـا کوهسـتانی بسـیار سـرد مردمانـی ارام 
تـر و نـرم خوتـر از مـردم در مناطـق گرمسـیر و اقلیم 
گـرم دارنـد و  باعـث می شـود که مردهـا در مناطقی 
ماننـد شـهر خودمـان ، به مراتب در برخورد با مسـائل 
مختلف ، زودتر واکنش داشـته باشـند  و  یا شدیدتر 
واکنـش نشـان دهند.تقریبـا میشـه گفـت ، هیـچ 
گزارشـی از آزار جسـمی  زنـی در متـن جامعـه بـه 
گوش نرسـیده و اکثریت آزارهای جسـمی در منطقه 
،درون خانـه، اعمـال می شـوند که بسـیار تاسـف آور 
اسـت، پـدر و همسـر و یا برادر که بایـد حامیان اصلی 
زنان، باشـند عامل اصلی آزار جسـمی هستند که این 
سـرخوردگی از نزدیـکان ، ممکـن اسـت باعـث ایجاد 
ناهنجاری های دیگر و وابسـتگی به مـردان دیگری ، 

خـارج از خانه شـود...
خشونت روانی:

خشـونت روانـی شـامل تحقیـر و توهیـن اسـت. در 
منطقـه خودمـان بـه کار بـردن لغاتـی مانند"بـازن"، 
 ، "ضعیفـه" تحقیـر محـل زادگاه توسـط همسـران 
تمسـخر ریشـه و تبـار خانوادگـی و بـر جسـته کـردن 
نـکات منفـی خانـواده و یـا طایفـه ی زن، توسـط 
همسـر، از جملـه مـوارد خشـونت روانـی هسـتند .

از نظر اقتصادی:
وقتـی یـک زن ، اسـتقالل اقتصادی  نداشـته باشـد، 

بدون شـک مـورد آزار و...

کهنوججیرفت
هوا

 و 
آب

9 تا 823 تا 21

ادامه در صفحه 3

مرحله سوم واکسیناسیون تب برفکی دام سنگین در فهرج
رییس شـبکه دامپزشـکی شهرستان فهرج گفت: 
قریـب به 3 هزار راس دام سـنگین در فهرج علیه 

بیماری تب برفکی واکسـینه می شـوند.
مهـدی بماندشـتی رئیـس شـبکه دامپزشـکی 
شهرسـتان فهرج گفت: واکسیناسیون سراسری 
تـب برفکـی در جمعیت دام سـنگین شهرسـتان 
فهرج تحت نظارت شـبکه دامپزشکی شهرستان 

و اداره کل دامپزشـکی اسـتان کرمـان آغاز شـد.
بـه گـزارش باشـگاه خبرنـگاران جـوان کرمـان، 
مهم تریـن  از  یکـی  بیمـاری  ایـن  افـزود:  وی 

بیماری هـای تهدیـد کننـده صنعـت دامپـروری 
بیمـاری  ایـن  رایـج  عالئـم  جملـه  از  و  اسـت 
دهـان،  در  تـاول  یـا  بـه وجـود زخـم  می تـوان 
ریـزش بـزاق، زخم هـای بین سـم، لنگـش، تب، 

بـی اشـتهایی و … اشـاره کـرد.
بماندشـتی تصریح کرد: در گوسـاله ها به واسـطه 
حساسـیت باال آن ها نسـبت بـه دام بالغ، هنگام 
بـروز بیمـاری با تلفـات باال به دلیـل ابتالی آن ها 
بـه فـرم قلبـی بیمـاری مواجـه هسـتیم و گاهی 
ابتـالی گوسـاله ها  سـرعت  و  بیمـاری  شـدت 

بقـدری سـریع اسـت کـه دام بـدون بـروز عالئم 
ظاهـری بیمـاری، در اثـر ابتالء به فـرم حاد قلبی 

می شـود. تلف 
وی افـزود: مهم تریـن و اصلی ترین روش انتقال 
و انتشـار ایـن بیمـاری انتقال به روش مسـتقیم 
یعنـی تمـاس دام آلوده با دام حسـاس اسـت و 
از جملـه مهم تریـن بیماری هـای مسـری گاو هـا 
قابـل  اقتصـادی  خسـارت  موجـب  اسـت کـه 

توجهـی می شـود.
بماندشـتی با اشـاره به اینکه کنتـرل این بیماری 

بسـیار مشـکل اسـت، ادامـه داد: مهم تریـن و 
اساسـی ترین روش پیشـگیری و کنتـرل ایـن 
بیمـاری واکسیناسـیون و بـه کارگیـری اقدامات 
بهداشـتی و قرنطینـه ای اسـت بـه نحـوی کـه 
جمعیـت  یـا  و  یـک گلـه  در  ویـروس  ورود  از 

جلوگیـری شـود.
فهـرج  شهرسـتان  دامپزشـکی  شـبکه  رییـس 
تاکیـد کـرد: خـودداری از خریـد و جلوگیـری از 
ورود دام هـا بـا منشـا نامشـخص بـه دامـداری، 
صـورت  در  بیمـاری  مشـکوک  مـوارد  گـزارش 
مشـاهده، جداسـازی دام های بیمار و دام جدید 
خریـداری شـده از بقیـه دام هـا و از بیـن بـردن 
الشـه دام مبتـال به تـب برفکی از جملـه راهکار ها 
بـرای  دامـداران  بـه  دامپزشـکی  توصیه هـای  و 
جلوگیـری از شـیوع بیمـاری تـب برفکی اسـت.

رییس شبکه دامپزشکی شهرستان فهرج:

 آموزش تخصصی و تضمینی شنا
کودکان و بزرگساالن

به صورت خصوصی و نیمه خصوصی توسط کارشناس ارشد مدیریت ورزشی
دارای مدرک مربی گری و نجات غریق درجه 1

09120321184 - یوسف آبادی

فراخوان مناقصه عمومی  یک مرحله ای 
)همراه با ارزیابی کیفی(

نوبت دوم

اداره كل راهـداری و حمـل و نقـل جـاده ای جنـوب اسـتان کرمـان در نظـر دارد مناقصـات عمومـی ذیـل را از طریـق سـامانه تـدارکات 
الکترونیکـی دولـت برگـزار نمایـد. کلیـه مراحل برگـزاری مناقصـه از دریافت اسـناد مناقصه تا ارائه پیشـنهاد مناقصـه گران و بازگشـایی پاکت 
هـا از طریـق درگاه سـامانه تـدارکات الکترونیکـی دولت )سـتاد( بـه آدرس “ www.setadiran.ir “  انجام خواهد شـد و الزم اسـت مناقصه 
گـران در صـورت عـدم عضویـت قبلـی، مراحـل ثبت نام در سـایت مذکـور و دریافـت گواهی امضـای الکترونیکـی را جهت شـرکت در مناقصه 

محقـق سـازند. تاریخ انتشـار مناقصه در سـامانه تاریـخ 12/20/ 1397 می باشـد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت : تا ساعت 13 روز دو شنبه مورخ 27/ 12/ 1397
مهلت زمانی ارائه پیشنهاد : تا ساعت 13 روز یکشنبه مورخ 01/25/ 1398

زمان بازگشایی پاکت ها : ساعت 8 صبح روز دوشنبه  مورخ 01/26/ 1398
اطالعات تماس دسـتگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشـتر در خصوص اسـناد مناقصه و ارائه پاکت های الف : نشـانی : اداره كل راهداری و حمل ونقل 

جاده ای جنوب اسـتان کرمان به نشـاني: جيرفت – کیلومتر 5 جاده کرمان_پایانه بار جیرفت و تلفن : 03443352139 و 03443352169
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه : مرکز تماس : 02141934 ،  دفتر ثبت نام : 88969737 و 85193768

 اداره كل راهداری و حمل و نقل جاده ای جنوب اســتان کرمان

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

2097000282000090

خريد، نصب، راه اندازی، بهره برداری، پشتيباني 
و نگهداری پنج سامانه ثبت تخلفات عبور و 

مرور)چهار سامانه دوبل در مقطع راه اصلی و 
یک سامانه در مقطع بزرگراهی()تجدید(

18،000،000،000

ضمانت نامه بانکی)مطابق 
با فرمت ارایه شده در 
اسناد( _ اصل فیش 

واریز نقد

900,000,000-

روابط عمومی اداره کل نوسازی مدارس استان کرمان 

فراخـواننوبت اول 
شماره 97-18

اداره کل نوســازی مــدارس اســتان کرمــان در اجــرای آییــن نامــه اجرایــی بنــد ج مــاده 12 قانــون 
برگــزاری مناقصــات در نظــر دارد اجــرای پــژوه هــای بــه شــرح ذیــل را از طریــق مناقصه عمومی فشــرده 
یــک مرحلــه ای بــه پیمانــکاران متقاضــی دارای گواهینامــه معتبــر واگــذار نمایــد لــذا از واجدین شــرایط 
دعــوت میشــود از تاریــخ چــاپ فراخــوان نوبــت اول بــه مــدت 2 روز بــه ســامانه ســتاد ایــران جهــت 
دریافــت اســناد و شــرکت در مناقصــه مراجعــه نماینــد حضور شــرکتهایی که ســهامداران آن دارای ســهام 

یــا عضــو هیــات مدیــره مشــترک بــا شــرکت هــای دیگــر مــی باشــند ممنوع اســت

سال رسید شماره طرحاعتباربرآورد اولیهپروژه
اسناد

مبلغ ضمانت نامه 
فرایند ارجاع کار

تکمیل مدرسه موالنا 16 
34876000180101501799/7/21سیرجان

98/3/27175/000/000

67966300180101501799/7/21تکمیل سالن ورزشی رابر
98/3/27340/000/000

تکمیل مدرسه پور چنگیز 
17452500150101500999/7/2188/000/000بزنجان بافت

م الف 867
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آگهی حصر وراثت
آقای اسـحاق مـرادی فـرد  فرزند  
فراز دارای شناسـنامه --- بشرح 
دادخواسـت شـماره --- مـورخ  
---  توضیـح داده شـادروان آرمیـن مـرادی فـرد 
بشناسـنامه 3580937499در  اسـحاق   فرزنـد 
تاریـخ  97/2/17 در شـهر کهنـوج  فـوت شـده 
عبارتنـد/  وی  الفـوت  حیـن  منحصـر  وراثـت  و 

عبارتسـت از: 
1-اسـحاق مـرادی فـرد )پـدر متوفـی (به شـماره 

ملـی 3590949397
2-سـکینه فوالدی  )مادر متوفی (به شـماره ملی 

3590939249
لـذا مراتـب یـک نوبـت در روزنامـه هـای کثیـر 
االنتشـار محلـی آگهـی مـی شـود چنانچه کسـی 
اعتـراض دارد یـا وصیـت نامـه ای از متوفـی نـزد 
اشـخاصی باشـد ظـرف مـدت یـک مـاه از نشـر 
آگهـی بـه شـورای حـل اختـالف تقدیـم دارد و اال 
گواهـی صـادر خواهـد شـد و وصیت نامـه ای جز 
رسـمی و سـری کـه بعد از ایـن موعد ابراز شـود از 

درجـه اعتبـار سـاقط اسـت. م الـف :765
دفتر شورای حل اختالف شماره یک 
شهرستان رودبار جنوب 

آگهی حصر وراثت
فرزنـد   رحمانـی   عبـاس  آقـای 
شناسـنامه  دارای   ---
3287بشـرح دادخواسـت شماره 
970950مـورخ  97/12/05 توضیـح داده شـادروان 
بشناسـنامه  عبـاس  فرزنـد  رحمانـی  شـهریار 
شـهر  در   97/2/17 تاریـخ   2282433373در 
رودبـار جنـوب فوت شـده و وراثـت منحصر حین 

از:  عبارتسـت  عبارتنـد/  وی  الفـوت 
1-عبـاس رحمانـی )پـدر متوفی (به شـماره ملی 

47200208284
2-صغـری رحمانی )مادر متوفی (به شـماره ملی 

4722107724
لـذا مراتـب یـک نوبـت در روزنامـه هـای کثیـر 
االنتشـار محلـی آگهـی مـی شـود چنانچه کسـی 
اعتـراض دارد یـا وصیـت نامـه ای از متوفـی نـزد 
اشـخاصی باشـد ظـرف مـدت یـک مـاه از نشـر 
آگهـی بـه شـورای حـل اختـالف تقدیـم دارد و اال 
گواهـی صـادر خواهـد شـد و وصیت نامـه ای جز 
رسـمی و سـری کـه بعد از ایـن موعد ابراز شـود از 

درجـه اعتبـار سـاقط اسـت. م الـف :766
دفتر شورای حل اختالف شماره یک 
شهرستان رودبار جنوب 
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علـی جواهریـان- یـک بچـه روسـتایی اسـت 
کـه عاشـق زادگاهش اسـت و بـرای حفاظت از 
آن مـی جنگـد. اصـالً تصـور نکنیـد کـه بـا یـک 
جنگجوی تمام عیار طرف هسـتید؛ بلکه عکاس 
و مستندسـازی اسـت کـه دوربیـن را سـالحی 
بـرای حفـظ و معرفی هویـت روسـتایش کرده. 
جـوان اسـت. نه پارتی دارد و نـه پول آنچنانی در 
بسـاط. بـه دنبال شـهرت هـم نمی گـردد. حتی 
یـک رویـای دسـت نیافتنی هـم نـدارد. او فقط 
یـک بچه روسـتایی اسـت که عاشـق زادگاهش 
اسـت و بـرای حفاظـت از آن مـی جنگـد. اصـاًل 
تصـور نکنیـد کـه بـا یـک جنگجـوی تمـام عیار 
طـرف هسـتید؛ بلکـه عـکاس و مستندسـازی 
اسـت کـه دوربیـن را سـالحی بـرای حفـظ و 
معرفی هویت روسـتایش کرده. حاال دیگر قلعه 
گنـج و مردمانـش را همـه می شناسـند؛ منطقه 
ای که جوانانش ثابت کردند خواسـتن توانسـتن 
جوانـان  از  یکـی  میرزایـی«  »مهـدی  اسـت. 
تحصیلکـرده ایـن منطقه اسـت. مرد 24 سـاله 
ای کـه ایـن روزها با هنر عکاسـی و فیلمسـازی 
خـود زبـان گویـای اهالی کویرنشـین روسـتای 
»تمگـران« شـده اسـت. قصـه زندگـی مهـدی 
هـم مثـل همـه اهالـی ایـن منطقه شـنیدنی و 
خواندنی اسـت. شـاعری کـه این روزهـا دغدغه 
جازموریـان مـرده را دارد امـا بـه جـای مرثیـه 
خوانـی باالی سـر پیکر بی جان ایـن تاالب کمر 
همت بسـته اسـت برای احیـا و زنده کـردن آن. 
او از تمـام هنرهایـش در ایـن راه بهـره می جوید 
چـه بـا عکس هایـی کـه از تـن تـرک خـورده 
تـاالب آرزوهایـش می گیـرد و چه بـا قصه های 
مسـتندی کـه از زندگـی فرزنـدان جازموریـان 
روایـت می کند.فقـط برای نجـات مردم روسـتا

قامتـش در ضـد نـور آفتاب سـایه افکنـده روی 
آسـمان. وقتـی پشـت سـه پایـه چشـمانش 
پشـت ایـن ویـزور بـا اشـک مناجـات می کنـد، 
تـک تـک تصاویـر را از درد و رنـج خلـق می کند. 
بـه همیـن دلیـل می تـوان درد را در البـه الی 
و  عکس هـا  در  زیبـا  ظاهـر  بـه  صحنه هـای 
مسـتندهایش مشـاهده کـرد. امـا همـه چیـز 
از یـک داسـتان شـروع می شـود حکایتـی کـه 
پسـرعمویش از باورهـا و اعتقادات مردم روسـتا 
روایـت می کنـد. او در حیـن گـردآوری امثـال و 
حکـم تمگران با خانـواده دامدار فقیـری برخورد 
می کنـد کـه بهتریـن سـرمایه زندگـی شـان را 
بـه خاطـر یـک خـواب قربانـی می کننـد: »مرد 
دامـداری که خانـواده اش در فقر زندگی می کنند 
و پسـر بزرگشـان بـه خاطـر نداشـتن کفـش 
مجبـور اسـت روی خارهـای داغ و گزنـده بیابان 
گوسفندانشـان را به چرا ببرد. یک روز این پسـر 
از پـدر می خواهد برایش کفشـی تهیـه کند اما با 
مخالفت سـخت پدر به بهانه نداشـتن پول روبه 
رو می شـود. پـدر شـب خـواب بـدی می بینـد و 
پریشـان می شـود. وقتـی بـرای تعبیـر خوابش 
نـزد رمـال روسـتا مـی رود او می گوید بایـد برای 
حفاظـت از جـان اهالـی خانـه اش، قربانی کند. 
مـرد دامـدار از ترس نـزول بال به چـراگاه می رود 
و بزرگ تریـن گوسـفند گلـه را انتخـاب می کنـد. 
پسـرک غافـل از همـه جـا گمـان می کنـد پـدر 
بـرای خرید کفش بـرای او بزرگ ترین گوسـفند 
امـا  اسـت.  کـرده  انتخـاب  فـروش  بـرای  را 
بعـد متوجـه قصـه می شـود.« وقتـی داسـتان 
بـار  بـرای هزارمیـن  روایـت می کنـد شـاید  را 
سـکوتی عمیـق می کنـد و می گویـد: »وقتـی 
ایـن قصـه را شـنیدم بـا خـودم تصمیـم گرفتم 
بـرای رهایـی مـردم منطقـه ام از فقـر فرهنگـی 
کـه درگیـر آن شـده اند کاری انجـام دهـم. ایـن 
فقـر ریشـه خیلـی از مشـکالت مـردم ماسـت.

ایـن قصه شـد مبنای سـاخت فیلـم کوتاهی با 
عنـوان لـگار یا همـان کفـش پاره.برای سـاخت 
ایـن فیلـم یک سـال تمـام تحقیـق و پژوهش 
کـردم و مجبـور شـدم اصـول فنـی فیلم سـازی 
را آمـوزش ببینـم. جالب اسـت کـه همین فیلم 
تاکنـون جوایـز زیـادی را در جشـنواره های فیلم 
بـه  دوربیـن  او همچنـان  کوتـاه کسـب کـرده 
دسـت ایده هایش را به عکس و مسـتند تبدیل 
اوسـت. زندگـی  همـه  جازموریـان  و  می کنـد 

این جوان روستایی به 
جازموریان جان می دهد

هنری

پلنگ 60 دام سبک 
در جیرفت را تلف کرد 

ربودن کودک کهنوجی 
یک سوتفاهم خانوادگی بود

 380 تن میوه در جنوب کرمان 
ذخیره سازی شد

بخشـدار  مهنـی  محمـود 
از  یکـی  افـزود:  سـاردوییه 
سـاردوییه  بخـش  دامـداران 
گـزارش یـک مـورد حملـه حیوان وحشـی به 
دامـداری سـنتی را گـزارش کـرد و بالفاصلـه 
یـک تیـم از بخشـداری برای بررسـی موضوع 
بـه محـل گزارش شـده اعـزام شـد.به گزارش 
عصرایـران؛ وی ادامه داد: پس از بررسـی تیم 
کارشناسـی، مشـخص شـد تعداد 60 گوسفند 
یـک دامـداری سـنتی در روسـتای حکمـت 
آبـاد از توابـع دهسـتان ِگِور توسـط یـک قالده 
پلنـگ تلف شده اند.بخشـدار سـاردوییه اظهار 

دامـداری  ایـن  دام هـای  متاسـفانه  داشـت: 
بیمـه نبودنـد لـذا بیمـه شـامل این خسـارت 
دیـده نمی شـود.وی افـزود: طبـق بـرآورد تیم 
کارشناسـی، ایـن دام دار میـزان 600 میلیـون 
ریـال خسـارت دیـد امـا اگـر بیمه بـود، دچار 
زیـان مالـی کمتـری می شـد.مهنی بـر بیمـه 
تاکیـد  محصـوالت کشـاورزی  و  دام  کـردن 
کرد و گفت: سـال گذشـته هم چنیـن موردی 
گـزارش شـد که متاسـفانه آن مـورد هم بیمه 
نبـود لذا دامـداران، دام های خـود را بیمه کنند 
تـا در صـورت بـروز چنیـن مشـکالتی بیمـه، 

خسـارت دامـدار را پرداخـت کنـد.

خبـری  گذشـته  روز  صبـح 
بـر  مبنـی  مجـازی  فضـای  در 
یـک  مسـلح  افـرادی  اینکـه 
بـا  کـودک کهنوجـی را از سـرویس مدرسـه 
بـه  دسـت  ربودنـد  پـالک  بـدون  خـودروی 
سیاسـی  معـاون  می چرخید.قانعـی  دسـت 
ایـن  به»کاغذوطن«گفـت:  کهنـوج  فرمانـدار 
یـک سـوتفاهم خانوادگـی بـود و کـودک کـه 
نـزد  اکنـون  بـود  دبسـتانی  دختربچـه  یـک 
تصریـح  وی  اسـت.  بازگشـته  خانـواده اش 
کـرد: لحظـه وقـوع حادثـه به من خبـر دادند 
و  اجـرا کـردم  را  مهـار  طـرح  بالفاصلـه  کـه 

بسـتیم  را  شـهر  خروجی هـای  ورودی هـاو 
پـس از چنـد دقیقـه مجـددا بـا مـن تمـاس 
شـده کـه  پیـدا  بچـه  و گقتنـد  شـد  گرفتـه 
بـه نیروهـای امنیتـی گفتـم برگردنـد. انـگار 
کـودک بـه همراه پـدرش بـوده کـه نمی دانم 
بـه چه شـکل ربوده می شـود و خانـواده این 
بچـه می گوینـد یـک مسـاله خانوادگـی بوده 
و رباینـدگان کـه از اقوام شـان بودنـد بچـه را 
جلـوی منـزل یکـی از فامیل هایشـان پیـاده 
کـرده  و  رفته انـد.او ادامـه داد:خانواده مذکور 
حاضـر به شـکایت نشـدند و ادعـا کردند این 

فقـط یـک شـوخی بـوده اسـت.

روسـتایی  تعـاون  مدیـرکل   
گفـت:  کرمـان  اسـتان  جنـوب 
در  عیـد  شـب  میـوه  تـن   380
کرمـان  اسـتان  جنوبـی  شهرسـتان  هفـت 
در  سـاالری  شـد.فرود  ذخیره سـازی 
ایـن  افـزود:  ایرنـا  بـا خبرنـگار  و گـو  گفـت 
تـن   180 پرتقـال و  تـن   200 میوه هـا شـامل 
جنـوب کرمـان  در  بـوده کـه  درختـی  سـیب 
خواهـد  عرضـه  مـردم  بـه  و  ذخیره  سـازی 
شـد.مدیرکل تعـاون روسـتایی جنوب اسـتان 
کرمـان گفـت: توزیـع میـوه شـب عیـد از 25 
اسـفند مـاه سـال جـاری در هفت شهرسـتان 

حسـین اسـحاقی، گفـت: 2 کانـون فرهنگـی و هنـری مسـاجد 
در سـطح جنـوب کرمـان موفـق بـه کسـب رتبه هـای اول جشـنواره 
خوشـه های خالقیت روسـتاهای کشـور شدند.»حسین اسحاقی«، 
مدیـر کل فرهنـگ و ارشـاد اسـالمی جنـوب کرمـان، در گفـت و گو 
بـا خبرنـگار خبرگزاری شبسـتان، با اشـاره به فرارسـیدن بیسـت و 
ششـمین سـال روز تأسـیس کانون های فرهنگی و هنری مسـاجد 
کشـور، ضمن گرامیداشـت این روز، گفت: بعد از اسـتقالل اداره کل 
فرهنـگ و ارشـاد اسـالمی جنوب کرمـان، با هماهنگی سـتاد عالی 
کانـون های فرهنگی و هنری مسـاجد کشـور، دبیرخانـه کانون های 
مسـاجد در جنـوب کرمـان مسـتقر و فعالیت هـای مسـجد محـور 
خـود را آغـاز کرد.حسـین اسـحاقی، اضافـه کـرد: ایـن دبیرخانه، با 
اهـداف پویایـی مسـاجد، تربیـت هنرمند متعهـد انقالبـی در قالب 
فعالیت هـای فرهنگـی در مسـاجد راه اندازی شـد.مدیر کل فرهنگ 
و ارشـاد اسـالمی جنـوب کرمـان، با اشـاره به درخشـش کانون های 
مسـاجد جنـوب کرمـان در جشـنواره هـای مختلـف کشـوری، ابراز 
داشـت: کانـون مصباح علی آباد عمـران در بخش فیلم کوتاه و کانون 

فاطمه هـا دهکهـان در بخـش طـرح و ایده های مسـجدی موفق به 
کسـب رتبـه هـای اول جشـنواره خوشـه های خالقیت روسـتاهای 
جنـوب کشـور شـدند.وی، بـا بیـان این مطلب کـه برای رسـیدن به 
آرمان های بزرگ انقالب اسـالمی و پیشـبرد اهداف گام دوم انقالب 
بایـد از ظرفیت هـای موجـود در کانون هـای مسـاجد اسـتفاده کرد، 
اظهـار کـرد: یکی از پشـتوانه های قدرتمند اداره کل فرهنگ و ارشـاد 
اسـالمی جنـوب کرمـان، وجـود ظرفیت هـا و پتانسـیل های موجود 
در کانون هـای مسـاجد اسـت کـه در برنامه هـای سـال آتـی نـگاه 
ویـژه ای بـه کانون هـا خواهیـم داشت.اسـحاقی، اظهار کـرد: جایگاه 
کنونـی کانون هـای مسـاجد و سـطح فعالیت هـای آنهـا تا رسـیدن 
بـه چشـم انداز عالی کانون های مسـاجد فاصلـه زیادی وجـود دارد، 
کـه بـا تـالش مضاعـف و حمایـت دسـتگاه های مرتبط می تـوان با 
سـرعت بیشـتری به ایـن جایگاه رسـید.مدیر کل فرهنگ و ارشـاد 
اسـالمی جنـوب کرمـان، با اشـاره بـه این مطلـب که قبل از اسـقرار 
دبیرخانـه کانون هـای مسـاجد جنـوب کرمـان، قریـب 100 کانـون 
فرهنگـی و هنـری، در سـطح جنوب فعالیت داشـتند، ابراز داشـت: 

در طـی مـدت زمـان اسـتقرار دبیرخانـه کانون های مسـاجد جنوب 
کرمـان، تعـداد کانون های فرهنگـی و هنری مسـاجد جنوب کرمان 
بـه 440 کانـون افزایش یافته اسـت و 12 کانون به شـکل تخصصی 
در جنـوب کرمـان فعـال هسـتند کـه نمایانگـر وجـود ظرفیت هـا و 

اسـتعدادهای بسـیار بـاال در این منطقه اسـت.

جنوب کرمان رتبه اول جشنواره خوشه های 

خالقیت روستاهای کشور است
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کـودک آزاری، خشـونتی خامـوش علیه آینده کودکان اسـت 
کـه زخم هـای عمیقـی بـر شـخصیت وجـودی آن هـا برجـا 
می گـذارد در صورتـی کـه جامعـه بـه ایـن موضوع حسـاس 
شـود، می تـوان از بـروز چنین خشـونت هایی جلوگیری کرد. 
کـودکان امـروز، آینده سـازان فـردای جامعـه هسـتند که در 
صـورت تربیت صحیـح، می توانند نقش های واگذار شـده را 
در ابعـاد مختلـف به خوبی ایفا کنند بسـیاری از کـودکان، از 
حـق و حقـوق ابتدایی خود مطلع نیسـتند. یک روانشـناس 
بـه »کاغـذ وطن«گفت:»کـودک آزاری ابعـاد مختلفـی را در 
بـردارد ولـی بسـیاری از مـردم تنها تصـور کـودک آزاری را در 
زمینـه جسـمی می داننـد کـه ایـن مسـاله نشـان از آگاهی 
نداشـتن مـردم نسـبت بـه ایـن موضـوع مهم اسـت. نجمه 
سـاالرکریمی افـزود: »کـودک آزاری انـواع مختلفـی دارد که 
شـامل جنسـی، جسـمی، عاطفـی و غفلـت اسـت ولـی در 
عـرف جامعـه وقتی نـام کـودک آزاری مطرح می شـود تمام 
افـکار به سـمت کتـک کاری )آزار جسـمی( مـی رود.«وی با 
بیـان این که تعریف های زیادی از کودک آزاری شـده اسـت، 
تصریـح کـرد:» آزار عاطفـی یکـی از بیشـترین نـوع کـودک 
آزاری اسـت و بیشـتر خانواده هـا اطـالع از نـوع برخـورد بـا 
کـودک خـود ندارند و ناخواسـته برخوردهـای ناصحیحی در 
مـورد فعالیت هـای روزانـه کـودکان می کننـد کـه در بخـش 
کودک آزاری محسـوب می شـود ولی والدین، این مسـاله را 
نمی داننـد.« ایـن مدرس دانشـگاه ادامه داد: »غـذا خوردن، 
انجـام تکالیـف، یادگیـری کودکان، تشـویق و تنبیـه از جمله 
کارهـای روزمـره کـودکان اسـت که با نظـارت والدیـن انجام 

از خانواده هـا نحـوه صحیـح  می شـود کـه تعـداد زیـادی 
برخـورد در ایـن شـرایط را نمی دانند و با برخوردهای اشـتباه، 

شـخصیت ناصحیحـی را بـرای کـودکان رقـم می زنند.«

تشخیص کودک آزاری مهم است
 سـاالر کریمـی بیان کرد:» تـرس، اضطراب، احسـاس گناه، 
افسـردگی و انجام رفتار نامناسـب از پیامدهای کودک آزاری 
قـرار  تجـاوز  مـورد  کودکـی  در  بزرگ سـاالنی کـه  اسـت. 
گرفته انـد در ارتبـاط زناشـویی بـا مشـکل مواجـه می شـوند 
کـه ایـن مسـاله بایـد تحت درمـان تخصصـی روانشـناس 
قـرار گیـرد.«وی ادامه داد: »آسـیب های روانی کـودک آزاری 

بایـد بـه صـورت تخصصی رسـیدگی و درمـان شـود، در غیر 
این صـورت ایـن مسـاله ماننـد زخمـی عمیق در شـخصیت 
کـودک مانـدگار می شـود. «ایـن روانشـناس هم چنیـن بـه 
کودک آزاری اقتصادی اشـاره و تصریح کرد:» در این آسـیب، 

والدیـن بیش از حد در اسـتفاده از پـول و نحوه خرج کردن، 
تاثیـری منفـی در آینـده کـودک دارند کـه بایـد در این زمینه 
بـه روانشـناس مراجعـه کننـد تا بـا برخـورد صحیـح، زمینه 
شـکل گیری شـخصیت صحیح کـودکان فراهم شـود.«این 

دکتـرای روانشناسـی اظهار داشـت:» روزانه پنـج نفر به دلیل 
کـودک آزاری در جهـان جـان خـود را از دسـت می دهنـد از 
ایـن رو ایـن مسـاله نیازمنـد توجـه ویـژه اسـت. علت هـای 
کـودک آزاری زیـاد اسـت مهم تشـخیص کودک آزاری اسـت 

رشد کودک آزاری در جیرفت و کهنوج
مسووالن اداره های بهزیستی جیرفت و کهنوج از افزایش کودک آزاری در این دو شهرستان خبر دادند

کـودک آزاری انـواع مختلفـی دارد امـا مـردم آن را در ضـرب و شـتم خالصه می کننـد، محروم 
کـردن کـودکان از حقـوق شـان و غفلـت از نیازهای آن ها کودک آزاری محسـوب می شـود.عدم 
آگاهـی خانواده هـا و اقتصـاد بـد در جیرفـت و کهنـوج  باعـث افزایش آمـار کودک آزاری شـده 
اسـت .رییـس اداره بهزیسـتی کهنـوج از 133 مـورد کـودک آزاری خبـر داد  و عـدم آگاهـی و 
مهـارت پایین والدین را از دالیل آن دانسـت.رییس اداره بهزیسـتی جیرفت نیز گفت:متاسـفانه 

امسـال سـه مورد کودک آزاری  جنسـی داشـتیم.

اورژانـس  وظیفـه  از  مـردم  آگاهـی  عـدم  رضانـژاد 
اجتماعـی  و مسـایل اجتماعـی و اقتصـادی را از دالیل 
افزایـش کودک آزاری دانسـت و گفت:»طبـق آمار اعالم 
شـده کودک آزاری در دختران بیشـتر از پسـران اسـت و 
میانگین سـنی دختران بین 11تا 13 سـال و در پسـران 
هشـت تا 10 سـال اسـت هم چنین کودک آزاری جسمی 

و عاطفـی  در صـدر کودک آزاری هـا قـرار دارد.«

بنفشه افتخاری
خبرنگار/کاغذ  وطن
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یکشنبه  19 اسفند  1397  1 0 0 0 3 4 3 2 1 1 7 8 3 4   
خوانیــم مــی  صفحــه  ایــن  دربــاره  را  شــما  پیامــک 

3 کاغذ جنوب

آگهی حصر وراثت
آقای اسـحاق مـرادی فـرد  فرزند  
فراز دارای شناسـنامه --- بشرح 
دادخواسـت شـماره --- مـورخ  
---  توضیـح داده شـادروان آرمیـن مـرادی فـرد 
بشناسـنامه 3580937499در  اسـحاق   فرزنـد 
تاریـخ  97/2/17 در شـهر کهنـوج  فـوت شـده 
عبارتنـد/  وی  الفـوت  حیـن  منحصـر  وراثـت  و 

عبارتسـت از: 
1-اسـحاق مـرادی فـرد )پـدر متوفـی (به شـماره 

ملـی 3590949397
2-سـکینه فوالدی  )مادر متوفی (به شـماره ملی 

3590939249
لـذا مراتـب یـک نوبـت در روزنامـه هـای کثیـر 
االنتشـار محلـی آگهـی مـی شـود چنانچه کسـی 
اعتـراض دارد یـا وصیـت نامـه ای از متوفـی نـزد 
اشـخاصی باشـد ظـرف مـدت یـک مـاه از نشـر 
آگهـی بـه شـورای حـل اختـالف تقدیـم دارد و اال 
گواهـی صـادر خواهـد شـد و وصیت نامـه ای جز 
رسـمی و سـری کـه بعد از ایـن موعد ابراز شـود از 

درجـه اعتبـار سـاقط اسـت. م الـف :765
دفتر شورای حل اختالف شماره یک 
شهرستان رودبار جنوب 

آگهی حصر وراثت
کلثـوم  خانـم  اسـت  مقتضـی 
دادخواسـت  شـرح  نـژاد   بونگـی 
شـادروان  داده  توضیـح  تقدیمـی 
 1389/06/10 درتاریـخ  نـژاد  دادمحمدبونگـی 
فـوت نمـوده شـده وارث عیـن فـوت عبـارت از: 
بـه ش م 5369391718  نـژاد  بونگـی  1-کلثـوم 
م  ش  نـژاد  بونگـی  نـدا  )همسـرمرحوم(2- 
بونگـی  مرحوم(3-فرسـته  5360092580)فرزنـد 
5360169826)فرزندمرحـوم(4-  م   ش   نـژاد 
م  ش  نژادبـه  بونگـی  طاهـره 
بونگـی  سـتاره  5360264187)فرزندمرحـوم(5- 
نـژاد بـه ش م 5360373024)فرزنـد مرحـوم(6- 
طیبه بونگی نـژاد بـه ش م 53602045540)فرزند 
م  ش  بـه  نـژاد  بونگـی  کیـوان  مرحـوم(7-  

)فرزندمرحـوم(  5360092599
لـذا مراتـب یـک نوبـت در روزنامـه کثیراالنتشـار 
محلـی آگهی میشـود چنانچه کسـی اعتـراض دارد 
یـا وصیـت نامـه ای از متوفـی نزد اشـخاص باشـد 
یک ماه از نشـرآگهی به شـوراتقدیم دارد واال گواهی 

صـادر خواهـد شـد .م الـف :768
رییس شورا حل اختالف زهکلوت 
 بخش جازموریان 

آگهی حصر وراثت
احترامـا بـا توجـه بـه اینکـه خانـم بلـور 
عاشـوری نـژاد بونـگ  بـه طرفیـت ورثـه 
مرحوم حسـین بونگـی نژاد به خواسـته 
حصـر وراثـت خواهشـمند اسـت ورثـه مرحـوم در یـک 
نوبـت روزنامـه چـاپ شـود تـا چنانچـه ورثـه ای دیگر 
یـا وصیـت نامـه ای باشـد بـه شـورا ارائـه نمکاینـد واال 
گواهـی حصـر وراثـت صـادر خواهـد شـد .عبارتنـد از :

م  ش  بـه   نـژاد  بونـگ  عاشـوری  1-بلـور 
) مرحـوم  5369395047)همسـر 

2-بهزادعاشوری نژاد به ش م 5360160675
3-فرزادعاشوری نژاد به ش م 5360260165
4-لیال عاشوری نژاد به ش م 5360106654

5-ثریا عاشوری نژاد به ش م 5360035897
6-مریم عاشوری نژاد به ش م 3150120837

7-محمد عاشوری نژاد به ش م 5369392250
8-معصومه عاشوری نژاد به ش م 5369915849

9-دادعلـی عاشـوری نـژاد بـه ش م 5369392242-زهرا 
عاشـوری نـژاد بـه ش م 5369399433-هاجر عاشـوری 

نـژاد بـه ش م 752
رییس شورای حل اختالف شماره یک –بخش جازموریان 
م الف :760

آگهی حصر وراثت
احترامـا بـا توجـه بـه اینکـه آقـای خدامراد 
احمـد نـژاد بونگ  داخواسـتی تقدیم شـورا 
نموده اسـت کـه شـادروان بلقیـس جاللی 
تاریـخ  5369395731در  ملـی  شـماره  بـه  بونگـی  پـور 

96/04/28فـوت نمـوده اسـت ورثـه ایشـان عبارتنـد از :
1-عزیـز جاللـی پـور بونگـی  بـه ش م 53693957413)پـدر 

مرحـوم (
م  ش  بـه  بونـگ  پـور  رسـتمی  بـی  بـی  2-گل 

) م حـو مر ر د ما (5 3 6 9 3 9 3 6 4 8
م  ش  بـه  بونـگ  نـژاد  احمـدی  3-خدامـراد 

 ) م حو مر همسـر (5 3 6 9 3 9 3 7 8 8
4-زهرا احمد نژاد بونگ به ش م 5360711760

5-عادل احمد نژاد بونگ 5360375736
6-سمیره احمد نژاد بونگ به ش م 5360231424

7-عـارف احمـد نـژاد بونـگ بـه ش م 5360169346)فرزنـد 
ان مرحـوم (

آگهی حصر وراثت
مقتضـی اسـت خانـم زر ملـک بونگـی 
تقدیمـی  دادخواسـت  شـرح  نـژاد  
توضیـح داده شـادروان محمـد بونگـی 
وارث  نمـوده شـده  درتاریـخ 1395/01/23 فـوت  نـژاد 
عیـن فـوت عبـارت از: 1-زرملـک بونگـی نژاد بـه ش م 
نـژاد   بونگـی  آرزو  5369392366 )همسـرمرحوم(2- 
ش م 5369981213)فرزنـد مرحوم(3-علـی بونگـی 
نـژاد به ش م  5360160446)فرزندمرحوم(4- عیسـی 
بونگـی نژادبـه ش م 5369392382)فرزندمرحوم(5- 
خـدا بخش بونگی نـژاد بـه ش م 536939672)فرزند 
ملـی  شـمارعه  بـه  نـژاد  بونگـی  ناصـر  مرحـوم(6- 

5369399689
لـذا مراتـب یـک نوبـت در روزنامـه کثیراالنتشـار محلی 
آگهـی میشـود چنانچـه کسـی اعتـراض دارد یـا وصیت 
نامـه ای از متوفـی نـزد اشـخاص باشـد یـک مـاه از 
نشـرآگهی بـه شـوراتقدیم دارد واال گواهی صـادر خواهد 

شـد .م الـف :772
رییس شورا حل اختالف زهکلوت – بخش جازموریان 

آگهی حصر وراثت
پـور  جمالـی  خانـم  اسـت  مقتضـی 
تقدیمـی  دادخواسـت  شـرح  محمـودی 
ترکـی  کریـم  شـادروان  داده  توضیـح 
وارث  شـده  نمـوده  فـوت   1392/10/17 درتاریـخ  بونگـی 
عیـن فـوت عبـارت از: 1-جمالـی پـور محمـودی بـه ش م 
5369968381 )همسـرمرحوم(2- مهـدی ترکـی بونگـی 
ترکـی  مرحوم(3-حسـین  م 5369968421)فرزنـد  ش 
بونگـی بـه ش م  5369976449)فرزندمرحـوم(4- گل 
بی بی ترکـی بونگـی  5369968411)فرزندمرحوم(5- نور 
بـی بـی ترکـی  بونگـی بـه ش م 5369968403)فرزنـد 
مرحـوم(6- موسـی ترکـی بونگـی  536003282)فرزنـد 
ملـی  ش  بـه  بونگـی  ترکـی  خاتـون  نـور  مرحـوم(7-  
5369968391 )فرزندمرحـوم(8- عیسـی ترکـی بونگـی 

530093552 ش  بـه 
لـذا مراتـب یک نوبـت در روزنامه کثیراالنتشـار محلی آگهی 
میشـود چنانچـه کسـی اعتـراض دارد یـا وصیـت نامـه ای 
از متوفـی نـزد اشـخاص باشـد یـک مـاه از نشـرآگهی بـه 
شـوراتقدیم دارد واال گواهـی صـادر خواهـد شـد .م الـف :769
رییس شورا حل اختالف زهکلوت – بخش جازموریان 

آگهی فقدان سند مالکیت
نظـر بـه اینکـه آقـای محسـن امیـر ماهانی 
ورثـه  از  تعـدادی  وکیـل  محمـد  فرزنـد 
مرحـوم حليمـه جندقـی رفسـنجانی فرزند 
سـید ابوالقاسـم مالـک سـه دانـگ مشـاع از ششـدانگ 
اصلـی بخـش 3 کرمـان کـه  از 2182  19 فرعـی  پـالک 
سـند مالکیت آن بشـرح ثبـت 57202 صفحـه 470 دفتر 
218 صـادر وتسـلیم گردیـده باتوجـه بـه مشـروحه وارده 
به شـماره 1102/30107-97/10/29 درخواسـت صدورسهم 
پـالک  مدعـی هستندسـندمالکیت  و  خودرانمـوده  االرث 
مزبـور نـزد احـدی از ورثـه میباشـد لـذا باسـتناد تبصـره 
سـه اصالحـی مـاده 120 آئیـن نامـه قانـون ثبـت مراتـب 
در یـک نوبـت در تاریـخ منـدرج در ذیـل آگهـی می شـود 
تـا چنانچـه کسـی مدعـی انجـام معامله نسـبت بـه ملک 
فـوق الذکـر بـا وجـود سـند مالکیـت نـزد خـود میباشـد 
ظـرف مـدت ده روز پـس از انتشـار آگهـی بـه اداره ثبـت 
شهرسـتان کرمـان مراجعـه و اعتـراض خـود را ضمن ارائه 
اصـل سـند مالکیـت یـا سـند معاملـه تسـلیم نماینـد واال 
پـس از مـدت مذکـور نسـبت بـه صـدور سـند مالکیـت 
سـهم االرث خواهانهـا اقـدام خواهـد شـد. م الـف 1666

تاریخ انتشار: 97/12/20
محمود مهدی زاده – رئیس اسناد و امالک منطقه 2 کرمان 
 از طرف امید ساعد

آگهی حصر وراثت
فرزنـد   رحمانـی   عبـاس  آقـای 
شناسـنامه  دارای   ---
3287بشـرح دادخواسـت شماره 
970950مـورخ  97/12/05 توضیـح داده شـادروان 
بشناسـنامه  عبـاس  فرزنـد  رحمانـی  شـهریار 
شـهر  در   97/2/17 تاریـخ   2282433373در 
رودبـار جنـوب فوت شـده و وراثـت منحصر حین 

از:  عبارتسـت  عبارتنـد/  وی  الفـوت 
1-عبـاس رحمانـی )پـدر متوفی (به شـماره ملی 

47200208284
2-صغـری رحمانی )مادر متوفی (به شـماره ملی 

4722107724
لـذا مراتـب یـک نوبـت در روزنامـه هـای کثیـر 
االنتشـار محلـی آگهـی مـی شـود چنانچه کسـی 
اعتـراض دارد یـا وصیـت نامـه ای از متوفـی نـزد 
اشـخاصی باشـد ظـرف مـدت یـک مـاه از نشـر 
آگهـی بـه شـورای حـل اختـالف تقدیـم دارد و اال 
گواهـی صـادر خواهـد شـد و وصیت نامـه ای جز 
رسـمی و سـری کـه بعد از ایـن موعد ابراز شـود از 

درجـه اعتبـار سـاقط اسـت. م الـف :766
دفتر شورای حل اختالف شماره یک 
شهرستان رودبار جنوب 

آگهی حصر وراثت
شـهناز  خانـم  اسـت  مقتضـی 
پورعباسـی راد  شـرح دادخواسـت 
شـادروان  داده  توضیـح  تقدیمـی 
درتاریـخ  بدیـل  فرزنـد  بونـگ  محمـودی  جمعـه 
عیـن  وارث  شـده  نمـوده  فـوت   1388/11/24
بـه ش  راد  پورعباسـی  از: 1-شـهناز  عبـارت  فـوت 
نـواب  )همسـرمرحوم(2-   1815857781 م 
53617511)فرزنـد  م  ش  بونـگ   محمـودی 
بونـگ  محمـودی  مرحوم(3-جـواد 
5360100524)فرزندمرحـوم(4- سـجاد محمـودی 
محمـد  5360237767)فرزندمرحـوم(5-  بونـگ 
م 5360017521)فرزنـد  بـه ش  بونـگ  محمـودی 
بونـگ   زیبامحمـودی  مرحـوم(6- 
5360322179)فرزنـد مرحوم(7-  کبری محمودی 
گلنسـا  )فرزندمرحـوم(8-   5360100532 بونـگ 
محمـودی بونگ5369900248)فرزنـد مرحوم(لـذا 
مراتـب یـک نوبـت در روزنامـه کثیراالنتشـار محلـی 
آگهی میشـود چنانچه کسـی اعتراض دارد یا وصیت 
نامـه ای از متوفـی نـزد اشـخاص باشـد یک مـاه از 
واال گواهـی صـادر  دارد  بـه شـوراتقدیم  نشـرآگهی 

767: الـف  .م  شـد  خواهـد 
رییس شورا حل اختالف زهکلوت – بخش جازموریان 

آگهی حصر وراثت
بـا توجـه بـه  احترامـا خواهشـمند اسـت 
دادخواسـت خانـم مریـم احمـد زاده  بـه 
طرفیـت ورثه مرحوم محمد یـار الهی فرزند 
کوهـی بـه خواسـته حصـر وراثـت خواهشـمند اسـت ورثه 
مرحـوم در یـک نوبـت روزنامـه چاپ شـود تا چنانچـه ورثه 
ای دیگر یا وصیت نامه ای باشـد به شـورا ارائه نمکایند واال 

گواهـی حصـر وراثـت صـادر خواهد شـد .عبارتنـد از :
1-مریـم احمـد زاده بونـگ فرزنـد حسـن بـه شـماره ملی 

5369396681)همسـر مرحـوم (
2-اسحق یار الهی فرزند محمد به ش م 5360055121

3-موسی یارالهی فرزند محمد به ش ملی 5360055121
4-اسالم یار الهی فرزند محمد 5369458537

5-عیسی یار الهی فرزند محمد -----
6-اسماعیل یار الهی فرزند محمد 5369896453

7-جمعه یار الهی فرزند محمد 5269631591
8-آمنه یار الهی فرزند محمد 5369871612

9-سکینه یار الهی فرزند محمد ------
10-حکیمه یار الهی فرزند محمد ------

11-عصمت یار الهی فرزند محمد به ش 536016085
12-صالحه یار الهی فرزند محمد  5360188634

13-زهرا یار الهی فرزند محمد 5360247258
14-فاطمه یار الهی فرزند محمد 5360422470

رییس شورای حل اختالف شماره یک –بخش جازموریان 
م الف :762

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

شهر عنبر آباد
هیـات موضـوع قانـون تعیین تکلیـف وضعیت 
ثبتی اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی-آگهی موضوع 
مـاده3 قانـون و مـاده 13آئیـن نامـه قانـون تعییـن تکلیـف 
رسـمی  فاقدسـند  سـاختمانهای  و  واراضـی  ثبتـی  وضعیـت 
شـماره139760319091000555-97/11/01هیات  برابـررای 
اول موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و 
سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی مسـتقردرواحد ثبتـی حـوزه 
بالمعـارض  مالکانـه  تصرفـات  آبـاد  عنبـر  شـهر  ملـک  ثبـت 
متقاضـی آقـای امـان مشـایخی اسـفیجار فرزنـد غالمرضـا 
درششـدانگ  ازعنبرآبـاد  210صـادره  شناسـنامه  بشـماره 
یـک بـاب خانـه مسـکونی مشـتمل برباغچـه مرکباتـی  بـه 
مسـاحت 6836متـر مربـع پـالک - فرعـی از305- اصلـی 
مفـروز و مجـزی شـده از پـالک 34فرعـی از 305- اصلـی 
بخش34کرمـان واقـع در اراضـی گـچ کتـان گمـرکان عنبرآبـاد 
جهانشـاهی  معصومـه  خانـم  رسـمی  مالـک  از  خریـداری 
محرزگردیـده اسـت.لذا بـه منظـور اطـالع عمـوم مراتـب دردو 
نوبـت بـه فاصلـه 15روزآگهی می شـود در صورتی که اشـخاص 
نسـبت بـه صـدور سـند مالکیـت متقاضـی اعتراضـی داشـته 
باشـند مـی تواننـد از تاریـخ انتشـاراولین آگهی به مـدت دوماه 
اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید، 
ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسـلیم اعتراض،دادخواسـت خود 
را بـه مراجـع قضایـی تقدیـم نماینـد . بدیهـی اسـت در صورت 
انقضـای مـدت مذکوروعـدم وصـول اعتـراض طبـق مقـررا ت 
سـند مالکیـت صـادر خواهدشـد ./م الف:2020-تاریخ انتشـار 
1397/12/19: دوم  انتشـارنوبت  تاریـخ   – اول:97/12/04  نوبـت 
مصیب حیدریان - رئیس ثبت اسناد امالک 

آگهی حصر وراثت
خاتـون  نـور  خانـم  اسـت  مقتضـی 
دادخواسـت  شـرح  بونـگ   ترکـی 
شـادروان  داده  توضیـح  تقدیمـی 
فـوت   1389/01/08 درتاریـخ  نـژاد  بونگـی  ابرهیـم  
1-نـور  از:  عبـارت  فـوت  عیـن  وارث  شـده  نمـوده 
 53699683391 م  ش  بـه  بونـگ  ترکـی  خاتـون 
)همسـرمرحوم(2- امیـر محمـد بونگـی نـژاد  ش م 
5360499656)فرزنـد مرحوم(3-سـاناز بونگـی نـژاد 

5360406331)فرزندمرحـوم( م  ش  بـه 
لـذا مراتـب یـک نوبـت در روزنامـه کثیراالنتشـار محلی 
آگهـی میشـود چنانچـه کسـی اعتـراض دارد یـا وصیت 
نامـه ای از متوفـی نـزد اشـخاص باشـد یـک مـاه از 
نشـرآگهی بـه شـوراتقدیم دارد واال گواهی صـادر خواهد 

شـد .م الـف :770

آگهی حصر وراثت
احترامـا بـا توجـه به اینکـه نخواه عاشـوری 
نـژاد داخواسـتی تقدیـم شـورا نموده اسـت 
بـه  زاده  عاشـوری  داد  پیـر  کـه شـادروان 
92/03/30فـوت  تاریـخ  5369394830در  ملـی  شـماره 

نمـوده اسـت ورثـه ایشـان عبارتنـد از :
1-نخواه عاشوری نژاد به ش ش 506همسر مرحوم 

2-اصغر عاشوری زاده به ش م 5360078464
3-سودابه عاشوری زاده به ش م 5360188261 
4-سکینه عاشوری زاده به ش م 5360078480

5-مرتضی عاشوری زاده 5360542152
6-اکبـر عاشـوری زاده بـه ش م 5360878472)فرزنـدان 

) مرحوم 
رییس شورای حل اختالف شماره یک –بخش جازموریان 
آگهی حصر وراثتم الف :763

ورثـه  اسـت  مقتضـی  احترامـا 
حیـن الفـوت مرحوم عبـد الوحید 
بامـری را در یـک نوبـت روزنامـه 

چـاپ شـود 
ورثه :

1-فاتک بامری ش م 3591184314- مادر مرحوم 
2-گیتـا سـابقی نـژاد  ش م 5369706425-همسـر 

مرحوم 
3-زینب بامری  ش م 3581220857- فرزند مرحوم 

4-شایان بامری 5360566264 -فرزند مرحوم 
ریسی شورا حل اختالف –زهکلوت  م الف :777

آگهی ابالغ واحضار 
آقـای علیرضـا خالصـی فرزنـد غالمرضـا 
مجهـول المکان همسـر شـما برابـر دادنامه 
اول  9709973425700054شـعبه  شـماره 
دادگاه عمومـی دادگسـتری شهرسـتان عنبـر آبـاد تقاضای 
ثبـت طالق نموده لذا الزم اسـت ظرف مـدت ده روز پس از 
انتشـار ایـن آگهـی در دفتر خانـه به بـه آدرس جیرفت بلوار 
پاسـداران ابتدای خیابان ذوالفقار روبروی اسـلحه ومهمات 
حاضـر در غیـر ایـن صـورت طبـق مقـررات اقـدام بـه ثبت 

خواهـد شـد واعتـراض بعدی مسـموع نخواهد شـد 
سر دفتر ازدواج وطالق 193/74جیرفت  م الف 2046

آگهی حصر وراثت
محمـودی  سـکینه  خانـم  اسـت  مقتضـی 
توضیـح  تقدیمـی  دادخواسـت  شـرح  بونـگ  
فرزنـد  بونـگ  محمـودی  رضـا  شـادروان  داده 
بدیـل درتاریـخ 1396/06/07 فـوت نمـوده شـده وارث عیـن فوت 
عبـارت از: 1-سـکینه محمـودی بونـگ بـه ش م 5369398291 
م  ش  بونـگ   محمـودی  عبدالرضـا  )همسـرمرحوم(2- 
بونـگ  محمـودی  مرحوم(3-احمـد  31500793303)فرزنـد 
بونـگ  محمـودی  علیرضـا  5369398321)فرزندمرحـوم(4- 
3150079349)فرزندمرحـوم(5- فاطمـه محمـودی بونـگ بـه 
ش م 5360227052)فرزنـد مرحـوم(6- مـراد محمـودی بونـگ  
بونـگ  محمـودی  حمیـد  مرحـوم(7-   5360100419)فرزنـد 
بونـگ  5360163496 )فرزندمرحـوم(8- معصومـه محمـودی 
5369969093)فرزنـد مرحـوم(9- کبـری محمـودی بونـگ بـه 
ش م  5369398348)فرزنـد مرحـوم ( 10- عـذری محمـودی 
مریـم   -11) مرحـوم  بـه ش م 5369962758)فرزنـد  بونـگ 
محمـودی بونـگ بـه ش م 5369398305)فرزند مرحـوم (12- 
زهـرا محمـودی بونـگ بـه ش م 5369398331)فرزنـد مرحـوم (

لـذا مراتـب یـک نوبـت در روزنامـه کثیراالنتشـار محلـی آگهـی 
میشـود چنانچه کسـی اعتراض دارد یا وصیت نامه ای از متوفی 
نزد اشـخاص باشـد یک ماه از نشرآگهی به شـوراتقدیم دارد واال 

گواهـی صادر خواهد شـد .م الـف :764
رییس شورا حل اختالف زهکلوت – بخش جازموریان

بـه گـزارش روابـط عمومی سـازمان جهاد کشـاورزی جنـوب کرمان خانم مهنـدس نامور 
مدیـر هماهنگـی ترویج کشـاورزی اعالم نمود : روز مزرعه محصـوالت گلخانه ای در محل 
گلخانـه کشـاورز پیشـرو منطقـه واقـع در روسـتای مهتابـی از توابـع شهرسـتان عنبرآباد 
 بـا حضـور کشـاورزان و گلخانـه داران عالقمنـد و کارشناسـان مـروج پهنـه  برگـزار شـد.

 وی اظهـار داشـت: بـا توجـه بـه اهمیت تولید و توسـعه کاشـت محصـوالت گلخانه ای و 
در راسـتای اجـرای سـایت جامـع الگویـی تولیـدی، روز مزرعه "محصوالت گلخانـه ای" با 
حضور اسـاتید مرکز تحقیقات و همکاری مدیریت جهاد کشـاورزی شهرسـتان عنبرآباد و 
مدیریت باغبانی سـازمان در زمینه های؛ اهمیت کشـت های گلخانه ای، سـازه های جدید، 
روش های نوین کاشـت، آفات و بیماری های گلخانه ای برگزار شـد. مدیر جهاد کشـاورزی 
کهنـوج خبـر داد: برداشـت گوجـه فرنگـی در جنوب کرمان، هرسـاله از مـزارع کهنوج آغاز 
 مـی شـود و امسـال نسـبت بـه سـنوات قبـل با تعجیـل یـک ماهه همـراه بوده اسـت.

اراضـی  در  کاشـت  طرفـی  از  و  نشـایی  ترویـج کشـت  گفـت:  حیـدری  مهنـدس 
اسـت  شـده  باعـث  دارد،  همـراه  بـه  را  محصـول  زودرسـی  سـبک کـه  بافـت  بـا 
مناسـبی  قیمـت  بـا  خـارج  و  داخـل  بازارهـای  نیـاز  اوج  در  محصـول  ایـن  کـه 
بـار در زمـان برداشـت معمـول منطقـه خواهـد کاسـت. ترافیـک  از   عرضـه شـده و 

مهنـدس حیـدری بـا اعـالم بیـش از 1500 هکتـار سـطح زیـر کشـت گوجـه فرنگـی 
شهرسـتان کهنـوج افـزود: ارقـام متنوعـی از گوجـه فرنگـی نظیـر : 8320، ایـدن، متیـن 
 گلسـار، سانسـید، هرمـز، الیسـا، تماتـه و فـالت در ایـن شهرسـتان کشـت مـی شـود.

کهنـوج  فرمانـدار   سـازمان،  ریاسـت  بـا  متعـدد  جلسـات  طـی  افـزود:  وی 
حـذف  جهـت  الزم  تمهیـدات  و  تدابیـر  گیاهـی،  تولیـدات  بهبـود  معاونـت  و 
اسـت. شـده  اندیشـیده  محصـول  ایـن  موقـع  بـه  حمـل  و  خریـد   واسـطه ها، 

مهنـدس حیـدری گفـت: پیش بینـی  می شـود بالـغ بـر 45000 تـن محصـول از سـطح 
بیـش از 1500 هکتـار مـزارع این شهرسـتان برداشـت شـود. 

برگزاری روز مزرعه محصوالت 
گلخانه ای در شهرستان عنبرآباد

ری
شگ

گرد  380 تن میوه در جنوب کرمان 
ذخیره سازی شد

جیرفت مهیای پذیرایی 
از مسافران نوروزی 

روسـتایی  تعـاون  مدیـرکل   
گفـت:  کرمـان  اسـتان  جنـوب 
در  عیـد  شـب  میـوه  تـن   380
کرمـان  اسـتان  جنوبـی  شهرسـتان  هفـت 
در  سـاالری  شـد.فرود  ذخیره سـازی 
ایـن  افـزود:  ایرنـا  بـا خبرنـگار  و گـو  گفـت 
تـن   180 پرتقـال و  تـن   200 میوه هـا شـامل 
جنـوب کرمـان  در  بـوده کـه  درختـی  سـیب 
خواهـد  عرضـه  مـردم  بـه  و  ذخیره  سـازی 
شـد.مدیرکل تعـاون روسـتایی جنوب اسـتان 
کرمـان گفـت: توزیـع میـوه شـب عیـد از 25 
اسـفند مـاه سـال جـاری در هفت شهرسـتان 

جنـوب کرمـان آغـاز و تـا 14 فروردیـن سـال 
آینـده ادامـه دارد.وی بیـان کرد: نحـوه نظارت 
بـر توزیـع میـوه عیـد نـوروز توسـط دسـتگاه  
هـای ناظـر، پیـش بینی شـده تا مـردم بدون 
دغدغـه خاطـر نسـبت بـه تامیـن میـوه شـب 
عیـد خـود اقـدام کنند.سـاالری با بیـان اینکه 
تـا کنـون میـوه شـب عیـد در ایـن منطقـه 10 
تـا 15 درصـد ارزان تـر از قیمـت بـازار عرضـه 
شـده، اظهـار داشـت: ایـن میـوه هـا شـامل 
سـیب و پرتقـال بـوده کـه بـا قیمـت تعادلـی 
در هفـت شهرسـتان جنوبـی اسـتان کرمـان 

شـده اند. توزیـع 

آمادگـی  از  جیرفـت  فرمانـدار 
خدمت رسـان  دسـتگاه های 
پذیرایـی  بـرای  شهرسـتان  ایـن 
از گردشـگران و مسـافران نـوروزی خبـر داد.

کـز  مـر  صداوسـیما  خبرگـزاری  بـه گـزارش 
کرمـان احمـد امینـی روش افزود: مسـووالن و 
مـردِم مهمان نـواز شهرسـتان جیرفـت همچون 
سـال های گذشـته ، اماکـن تاریخـی، تفریحی 
و فرهنگـی خـود را بـرای پذیرایـی از مسـافران 
رییـس  گفتـه  بـه  کرده انـد.  مهیـا  نـوروزی 
شـورای تامیـن جیرفـت ، تدابیـر امنیتـی الزم 
بـرای تامیـن امنیـت گردشـگران و مسـافران 

اتخـاذ شـده اسـت.امینی روش بـا تاکیـد بـر 
لـزوم رعایـت قیمت هـا در بـازار تصریـح کـرد  
گروه هـای بازرسـی اتـاق اصنـاف و تعزیـرات 
در  قیمت هـا  کنتـرل  بـرای  هـم  حکومتـی 
ایـام نـوروز، سـازماندهی شـده اند.وی افـزود: 
و  رسـتوران ها  مسـافرخانه ها،  هتل هـا، 
مسـتمر  طـور  بـه  نیـز  بوم گـردی  خانه هـای 
رصـد می شـود تـا کوچکترین اجحافـی در حق 
میهمانـان نوروزی نشـود. به گفتـه امینی روش 
سـاردوییه،  زیبـای  و  سرسـبز  ییالق هـای 
اسـفندقه، سـربیژن، دلفارد و جبالبارز  از جمله 

اسـت. جیرفـت  گردشـگری  جاذبه هـای 
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محدودیـت همسـر خـود قرار می گیرد، نـود در صد اقتصاد منطقه ، متاثر از کشـاورزی 
اسـت و طبیعتا سـهم زنان در این اقتصاد، بسـیار ناچیز اسـت ،تنها دخالت اقتصادی 
زنـان در تولیـد سـاالنه چهـار و نیـم میلیـون تن  محصـول در منطقـه ، به کارگـران زن 
روزمـزد در مـزارع و گلخانـه هـا ختـم می شـود، این وابسـتگی اقتصادی شـدید زنان 
بـه مـردان در منطقـه، باعـث شـکل گیـری و ریشـه دوانـدن نظام مـرد سـاالر و اعمال 
خشـونت پنهـان در خانـواده هـا ، شـده اسـت کـه از دیـد همـگان پنهـان اسـت ، و بـا 
توجـه بـه اقتصاد تک محصولی، آینده روشـن شـغلی  هـم برای زنـان در منطقه نمی 
تـوان تصـور کـرد و بدون اسـتقالل مالـی، طبیعتا نمی تـوان  به تغییر فـوری نظام مرد 
سـاالر و جلوگیـری از خشـونت احتمالـی به دلیل وابسـتگی مالی زن به مـرد ، امیدی 
داشـت و اکثـرا زنـان بـا واژ های کلیشـه ای و تکـراری "زندگـی ام را دوسـت دارم"، به 
خاطـر بچـه هـام تحمل میکنـم" و یا به بهانـه موقعیت اجتماعـی خانـواده ، مجبور به 
سـازش بـا خشـونت هـای اعمال شـده ، هسـتند.در این بیـن ، تملک مالی مـردان و 
وابسـتگی زنـان بـه مردان باعث شـده که فرزنـدان خانواده ها ، علـی رغم میل باطنی، 
بـه سـوی پدر ،گرایش داشـته باشـند و یـا در منازعـات خانوادگی ،به دلیل  وابسـتگی 
مطلـق بـه پـدر ، جانـب مـادر را نگیرنـد و این نیـز ، خود به تحکـم تفکر "مردسـاالرانه" 
کمـک مـی کند.بـا توجـه بـه عـدم مطالعـات و نبـود آمـار دقیق نمی تـوان بـه راحتی 
دربـاره آزار جنسـی صحبـت کـرد که ایـا اصال در منطقه  وجـود دارد؟ اگر هسـت به چه 
میـزان وجـود دارد؟در ایـن بین محققان معتقدنـد ، زنها تاوان نا کامـی های اقتصادی 
و اجتماعـی مـردان در اجتماع و محیط کاری را ، در خانه پس می دهند،به زبان سـاده 
، مـردان دق دلـی خـود از  سـرخوردگی های اقتصـادی و اجتماعـی در جامعه و محل 
کار را ، در خانـه ، سـر خانـواده ، پیـاده مـی کننـد .چندین سـال پیاپـی ، وضعیت نا به 
سـامان کشـاورزی و ورشکسـتگی پیاپـی کشـاورزان منطقـه  )اقتصاد اصلـی منطقه( 
مـی توانـد بـه بـروز خشـونت علیـه زنـان دامـن زند .بـه هر حـال ، رکـن اصلـی برای 
رفـع ایـن ناهنجـاری آموزش صحیـح از کودکی و اصـالح در خانواده اسـت .باید دقت 
شـود ، خشـونت در مقابـل چشـم کـودکان ، خشـونت را به نسـل بعد منتقـل می کند 
، اگـر مـردی آزار مـادر خـود توسـط پدر را دیده اسـت ، نگـدارد فرزندش هـم نظاره گر 
چنیـن رفتـاری باشـد، تـا او هـم در این راه اشـتباه ، قدم نگـذارد. مردها در شـرایط بد 
اقتصادی موجود ، خویشـتندار باشـند و مشـکالت را به خانه نبرند.نهایتا در این بین ، 
ایـن زنـان هسـتند که مـرد ها را تربیت می کننـد و خود زنها باید نسـلی را تربیت کنند 
کـه اشـتباهات گذشـته را  ،تکـرار نکننـد. مردی کـه در دامان یـک ملکه ، بزرگ شـود، 

بـا همسـرش ماننـد یـک ملکه و بـا دخترش ماننـد یک شـاهزاده ، رفتـار می کند.

خشونت پنهان علیه زنان 

در خانواده های جنوبی

ادامه یادداشت

دکتـرای روانشناسـی اظهار داشـت:» روزانه پنـج نفر به دلیل 
کـودک آزاری در جهـان جـان خـود را از دسـت می دهنـد از 
ایـن رو ایـن مسـاله نیازمنـد توجـه ویـژه اسـت. علت هـای 
کـودک آزاری زیـاد اسـت مهم تشـخیص کودک آزاری اسـت 

ولـی پیش گیـری از معلولیـت و جلوگیـری از تکـرار آسـیب 
کـودک آزاری بسـیار مهم تر اسـت.«

افزایش کودک آزاری
رییس اداره بهزیسـتی شهرسـتان جیرفت به  »کاغذ وطن« 

گفت:»طبـق آمـار گـزارش شـده بـه اورژانـس اجتماعـی 
بهزیسـتی شهرسـتان جیرفـت  در سـال  گذشـته 31 مـورد 
کـودک آزاری داشـتیم کـه از ایـن تعـداد16 نفـر دختـر و 15 
نفـر پسـر بـوده اسـت هم چنیـن در 9 ماهـه اول امسـال 41 

موردکـودک آزاری گـزارش شـده کـه 23مورد دختـر و مابقی 
پسـر بوده اسـت  کـه این آمار یـا از طرف خانواده هـا و مردم 
گزارش شـده و یا از طریق سیسـتم کالنتری و دادگسـتری 
ارجـاع  شـده اسـت و نشـان دهنـده افزایـش کـودک آزاری 
بـوده اسـت.«رضانژاد عدم آگاهـی مردم از وظیفـه اورژانس 
اجتماعـی  و مسـایل اجتماعـی و اقتصـادی را از دالیـل 
افزایـش کودک آزاری دانسـت و گفت:»طبق آمار اعالم شـده 
کـودک آزاری در دختـران بیشـتر از پسـران اسـت و میانگین 
سـنی دختـران بیـن 11تـا 13 سـال و در پسـران هشـت تـا 
10 سـال اسـت هم چنیـن کـودک آزاری جسـمی و عاطفـی  
در صـدر کودک آزاری هـا قـرار دارد.«وی اضافـه کرد:» .سـال 
96 هیـچ مـورد آزار جنسـی نداشـتیم امـا طـی 9 مـاه اول 
امسـال متاسـفانه سـه مورد آزار جنسـی گزارش شده است  
و کسـانی کـه عامـل آزار بودند 57 نفر مـرد و 15 نفر زن بوده 
کـه سـنین 40 سـال بـه بـاال داشـته اند.«رضانژاد بـه نقـش 
مهـم تحصیـالت در کاهـش کـودک آزاری  تاکیـد و گفـت» 
از ایـن تعـداد عامـالن کـودک آزاری 48 نفـر مرد بیـکار و 15 
نفـر زن خانـه دار بـوده اسـت و افزایـش تحصیـالت ارتبـاط 
مسـتقیم بـا کاهـش کـودک آزاری در جامعـه دارد.«رییـس  
اداره بهزیسـتی جیرفـت تصریـح کرد:»هـر چـه وضعیـت 
اجتماعـی و اقتصـادی سـخت تر شـود آرامـش خانواده هـا 
تحـت تاثیـر قـرار می گیـرد و بـه طبـع آن کـودک آزاری هـم 
افزایـش میابـد اکثرخانواده ها از آموزش هـای الزم برای یک 
زندگـی معمولـی مثـل آمـوزش فرزندپـروری ،مهارت هـای  
نظـر  از  حقـوق کـودکان)زدن کـودک  آمـوزش   ، زندگـی 
قانونـی جـرم اسـت( و عـدم آموزش هـای خودمراقبتـی به 
کودکان...بـی اطـالع هسـتند و در ایـن خصـوص تـا کنـون 
ضعیـف عمل شـده اسـت.«وی تاکید کـرد:»در زمـان قدیم 
و بخاطـر زندگی هـای سـنتی و شـرایط موجـود خیلـی نیاز 
بـه آمـوزش ایـن مهارت ها نبود ولـی االن که عصـر اطالعات 
شـده  ایجـاد  اجتماعـی  خـاص  پیچیدگی هـای  و  اسـت 
ایـن آموزش هـا  ضـرورت دارد تـا خانواده هـا یـاد بگیرنـد 
در آرامـش کنـار هـم زندگـی کننـد .«ایـن مسـوول تصریـح 
کرد:»آمـوزش مربیـان و کسـانی کـه بـا کـودکان در ارتبـاط 
هسـتند می توانـد در پیش گیـری از کودک آزاری موثر باشـد 
هم چنیـن اطالع رسـانی اورژانـس اجتماعی خـط )123(که 
مـوارد کـودک آزاری توسـط افـراد گـزارش شـود و در صـورت 

گـزارش به سـرعت پیگیری هـای الزم انجـام می شـود.«

رییس اداره بهزیستی 
شهرستان کهنوج به »کاغذ 
وطن«گفت:»طی 10 ماهه 

سال جاری 133 مورد 
کودک آزاری  در سطح 

شهرستان داشتیم که از 
این تعداد 76 مورد پسر و 
57 مورد دختربوده .همه 
مواردگزارش شده جسمی 

و روحی بوده است.«یدهللا 
ساالری عدم آگاهی و 

مهارت پایین والدین را 
علت اصلی کودک آزاری ها 

دانست و افزود:»اکثر 
کودک آزاری ها  توسط اقوام 
درجه یک و در خانواده های 
بد سرپرست اتفاق می افتد.

اعتیاد، تنش های درون 
خانواده که مانع از ارتباط 
عاطفی سالم بین اعضا 

خانواده  و عدم استحکام 
بنیان خانواده می شود.« 

رشد کودک آزاری در جیرفت و کهنوج
مسووالن اداره های بهزیستی جیرفت و کهنوج از افزایش کودک آزاری در این دو شهرستان خبر دادند
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نماینده مردم کرمان و راور:
نبود نظام حزبی در انتخابات 

عامل ایجاد فساد در کشور است

ــام  ــت: نظ ــری گف ــس شــورای اســالمی در نشســت خب ــان و راور در مجل ــردم کرم ــده م نماین
انتخاباتــی مــا از ناکارآمدتریــن نظام هــای انتخابــی در دنیاســت و بایــد قبــول کنیــم هیــچ جــای 
دنیــا اینگونــه بــی حســاب و کتــاب نیســت. کشــورهایی مثــل حتی افغانســتان کــه ســالها درگیر 
جنــگ هســتند، نظــام حزبــی دارنــد و احــزاب قــوی وارد انتخابــات مــی شــوند امــا چرا در کشــور 

مــا احــزاب را در انتخابــات کنــار گذاشــتیم؟
مهــدی زاهــدی بــا بیــان اینکــه بســیاری از فســادهایی کــه در کشــور ایجــاد شــده، بــه خاطــر این 
اســت کــه نظــام حزبــی نداریــم و بــه احــزاب بهــا ندادیــم، اظهــار کــرد: بــرای مجلــس شــورای 
ــن  ــم و ای ــد چــون شــرط خاصــی نگذاشــته ای ــام می کنن ــت ن ــر ثب ــش از 300 نف اســالمی بی

درحالــی اســت کــه فــردی کــه یــک روز ســابقه کار نداشــته االن در مجلــس حضــور دارد. 
زاهــدی اظهــار کــرد: مجلــس ریل گــذار اســت و قطــار اجرایــی کشــور بایــد روی ایــن ریــل ســوار 
شــود، اگــر ریل گــذاری دقیــق و بــا برنامــه  نباشــد، قطــار نمی توانــد کشــور را نجــات دهــد و نتیجه 
می شــود مثــل االن کــه ســه گــروه هســتند امــا هیــچ کــدام اکثریــت ندارنــد. بنابرایــن نظارتــی 

کــه بایــد در مجلــس انجــام نمی شــود.
وی بیــان کــرد: وقتــی احــزاب باشــند و پــای کار بیاینــد، حزبــی کــه برنــده مــی شــود، قــدرت را 
بــه دســت مــی گیــرد، حــزب دیگــری نطــارت جــدی بــر آن می کنــد و مراقــب اعمــال و رفتــار 
آنهــا هســت.وی در بخــش دیگــری از ســخنانش دربــاره پــروژه پتروشــیمی کرمــان بیان کــرد: به 
دنبــال ایــن بودیــم کــه بــا محوریــت بانــک پاســارگاد ایــن کار انجــام شــود،قرار شــده ایــن بانــک 
بــه صــورت ســندیکا 1.1 میلیــارد دالر تســهیالت بــرای پتروشــیمی کرمان بدهــد و با پرداخــت وام 

از ســال آینــده شــاهد اجــرای پــروژه خواهیــم بــود.
زاهــدی اظهــار کــرد: پتروشــیمی پــروژه ســنگینی اســت و ســرجمع نیــاز به حــدود 2 میلیــارد دالر 

ســرمایه گــذاری دارد و اجــرای آن چهــار ســال طــول می کشــد.

آغاز جشنواره نوروزی سفره 
هفت سین در  رفسنجان

معـاون خدمـات شـهری شـهرداری 
رفسـنجان گفـت: جشـنواره نوروزی 
آسـتانه  در  هفت سـین  سـفره 
سـال جدیـد و بـه همت شـهرداری 
رفسـنجان، با همکاری هنرسـتان های دخترانـه و با رویکرد 
حفـظ آیین هـای سـنتی ایرانـی برگـزار می شـود. محمـد 
مختـاری اظهارکـرد: پـس از اجرا و نصب سـفره های هفت 
سـین در محل هـای پیـش بینـی شـده در پنج نقطه شـهر 
در روزهـای 24 و 25 اسـفند، عالقمنـدان بـرای انتخـاب 
سـفره هفت سـین برتر از نـگاه مردمی، می تواننـد از تاریخ 
26 اسـفند 97 تـا 16 فروردیـن 98 بـه صفحه اینسـتاگرام 
شهرداری به نشـانی @shahrdari_rafsanjan  مراجعه 

و عکـس موردنظـر خـود را تاییـد کننـد.

نوروز

آوای محلی           

هزاری ُغرصه و دردن پچیُلم
کَمر ِاشکهته مث خورطوم فیُلم
دو َخم  بوده  َرواج   نوجوانی
ذلیُلم  آی  ذلیُلم  آی  ذلیُلم

شاعر : رضا رویدل

ُتواری نازِه ُو ُخَوش پُوِش بادوه 
ِنِمک دارِه َبسی  باهُوِش باُدوه
َاریزِه  َغمَزه  نیم بالِن  ِچشونی
َاگویی ِک خاِو َخرگوِش  باُدوه 

شاعر :  مهدی جاللی

زدی تیر و دلوم ِکردی نشوَنه
همی تیر ای دلوم بوده َبهوَنه
سرِ شو تا بیوم َیکدار اخونوم 
زموَنه  ای زموَنه   ای زموَنه

شاعر : محمدپای بست

دلیکیُنم، دلیکین ای ِچُشنت
دگه ناُپرُسم ای هر جا نُشنت

ِدُلم خون بو فکط آ َشو که یهُتم 
خوُدم ای دل خوُدم عاروس کَُشنت

شاعر :  منصور رئیسی

نوجوانـان  قهرمانـی  تکوانـدو  مسـابقات  برتـر  نفـرات 
اسـتان کرمان جهت اعزام به مسـابقات کشـوری سـال 
قهرمانـی کیوکوشـین  مسـابقات  معرفـی شـدند.   ٩٨
کاراتـه اویامـا جام مقـام باالی شـهدای اسـتان کرمان 
در فضـای بـاز باغ شـاهزاده ماهـان برگـزار شـد. یـک 
اویامـا  کاراتـه  کیوکوشـین  قهرمانـی  مسـابقات  دوره 
جـام مقـام بـاالی شـهدای اسـتان کرمـان بـا حضـور 
246شـرکت کننـده در قالـب 14 تیـم در چهـار گـروه 
سـنی خردسـاالن، نونهـاالن، نوجوانـان و جوانـان بـه 
میزبانـی شـهر ماهـان در دو بخـش کاتـا و کمیتـه در 
مـورخ 16 و 17 اسـفندماه در فضـای بـاز بـاغ شـاهزاده 

ماهـان بـه رقابـت پرداختنـد.
تیم هـای حاضـر در این مسـابقات تیم های رفسـنجان، 
کشـکوئیه، نـگار، شـهربابک، بردسـیر، دو تیـم از زرند، 
باغیـن،  کوهبنـان، زیدآبـاد سـیرجان، ماهـان و دو تیم 
از کرمـان کـه در مجمـوع در بخـش کاتـا تیـم اداره کل 
میـراث فرهنگـی، صنایـع دسـتی و گردشـگری مقـام 
اول؛ تیـم شـرکت هواپیمایـی همسـفر کبوتـران حـرم 
مقـام دوم؛ تیـم بـاغ پذیرایـی متولـی باشـی ماهـان 
بـاغ شـاهزاده  مقـام سـوم و در بخـش کمیتـه تیـم 
ماهـان مقـام اول؛ تیم سـیرجان مقـام دوم و تیم زرند 

مقـام سـوم را بـه خـود اختصـاص دادند. 

برگزاری مسابقات قهرمانی 
کیوکوشین کاراته اویاما در باغ شاهزاده

صبـح شـنبه در مراسـمی با حضور مـردم، سـازمان های مردم 
زیسـت محیطی،  تشـکل های  و  خیریـه  موسسـه های  نهـاد، 
منطقـه ای در کوهپایـه با گونه هـای بادام کوهـی و بنه نهالکاری 
شـد. مدیـرکل منابع طبیعـی و آبخیـزداری اسـتان کرمـان در 
این مراسـم گفت: سـال قبل در این منطقه 20 هکتار نهال کاری انجام شـد و امسـال 
5 هکتـار دیگـر این کار را با مشـارکت مردم توسـعه می دهیم. مهدی رجبـی زاده افزود: 
سیسـتم آبیـاری نهال هـای کاشـت شـده قطـره ای اسـت و تـالش می کنیم هر سـال 
فضـای سـبز ایـن منطقـه را با کاشـت گونه های سـازگار توسـعه بدهیم.گفتنی اسـت: 
در ایـن مراسـم مدیـر کل کمیتـه امـداد امام خمینی، تنی چند از مسـووالن ،موسسـه 
خیریـه کمـک کـه بیمـاران سـرطانی را حمایـت مـی کنـد، جمعیـت احیـای انسـانی 
کنگـره 60 کـه فعالتیـش در خصـوص بیمـاران گرفتـار در دام اعتیاد اسـت، تعدادی از 

روشـندالن و دیگـر تشـکل های زیسـت محیطی حضور داشـتند.

منابع 
طبیعی

در سومین روز هفته منابع طبیعی 5 هکتار
 از اراضی ملی کوهپایه نهال کاری شد

استعفای امدادگران هالل احمر 
در قلعه گنج

رییس جمعیت هالل احمر قلعه گنج : به نیروهای مستعفی حق می دهیم 
چون از حقوق و مزایای مناسبی برخوردار نبودند

جمعیـت  امـداد  نیروهـای  قبـل  چنـدروز 
فعالیـت  ادامـه  از  قلعه گنـج  هالل احمـر 
درایـن نهـاد صرف نظرکردنـد؛ ایـن امدادگران 
می گوینـد از اینکـه مسـووالن امـداد ونجات 
اسـتعفای  قبـال  در  شهرسـتان  و  اسـتان 
امدادگرانـی که درشهرسـتان قلعه گنج حدود 
شـش الـی 12سـال  در ایـن مجموعـه بـا 
کمتریـن حقـوق وامکانـات زحمت کشـیدند 
بی مهـری نشـان دادنـد گالیـه دارنـد و ابـراز 
دو  بایـد  مسـووالن  بی مهـری  می کننـد: 
چهره داشـته باشـد یا اینکـه امدادگـران این 
نبودنـد  اهمیـت  حائـز  برایشـان  مجموعـه 
یـا امدادرسـانی بـه مـردم در زمـان حادثـه 
برایشـان ذره ای مهـم نیسـت، بـه هرحـال از 
ایـن دوحالت خارج نیسـت، به علـت  اینکه 
هیچ واکنشـی از کسـانی که خود را مسـوول 
نکردیـم  مشـاهده  می داننـد   شهرسـتان 
ناراحتیـم. آن هـا ادامـه می دهنـد: مسـووالن 
بزرگـوار آیـا در بارندگی اخیر که خوشـبختانه 
خسـارات زیـادی در بـر نداشـت اگـر سـیل 
به جـان مـردم حملـه ور می شـد، چـه کسـی 
بایـد بـه داد مردمـی کـه همیشـه در تمـام 
صحنه هـا حضـور دارند می رسـید؟ گمـان ما 
براین اسـت که نه امدادگران برای شـما مهم 
بودنـد نـه مردم.اگـر چنیـن نبـود بخاطر یک 
گزینـه هـم بـود چـاره ای بـرای ایـن مسـاله 
اندیشـیده می شـد. امیدواریـم که بـرای حل 
مشـکالت مـردم دلسـوزانه حرکـت کنیـد تا 
دعای خیر همین ملت پشـتوانه شـما باشـد 

نـه اینکـه تبدیـل بـه نفرین شـود .

هیچ مسوولی به فریادمان 
نمی رسد 

عبدالواحد کرمی امدادگرجمعیت هالل احمر 
سـال  از  وطن«گفـت:  به»کاغـذ  قلعه گنـج 
1392 در هـالل احمـر قلعه گنـج بـا حقوقـی 
100هزارتومانی شـروع بـه کار کردیم، طی این 
چند سـال فقـط امسـال افزایش حقـوق آن 

هم بـه مبلغ 300الی 400 تومان داشـتیم .در 
ایـن مـدت ازهیـچ بیمـه ای بهره منـد نبودیم 
یاشـیفت،  ماموریـت  درمواقـع  فقـط  بلکـه 
بیمـه بـه مـا تعلـق می گرفت.کرمـی ادامـه 
می دهـد: حدود هشـت نفر امدادگر هسـتیم 
کـه سـوابق زیـادی درزمینـه خدمت رسـانی 
هیـچ  تابه حـال  امـا  داریـم  درهالل احمـر 
حمایتـی از مـا نشـده اسـت. درایـن بحـران 
اقتصادی حقـوق 300 هزار تومـان مخارج ما 
را تامیـن نمی کنـد، بارها از طریـق فرمانداری 
و خـود هالل احمـر اسـتان پیگیـری کردیـم، 
10 سـال اسـت کـه مـی گویندحـل می شـود 
حتـی نیرویـی که بـه عنوان ریـس جمعیت 
هالل احمـر معرفـی می کنند ماموری اسـت 

کـه اختیـارات زیادی نـدارد.

هالل احمر ساختمان اداری 
مناسب ندارد

امدادگـران  از  دیگـر  یکـی  طالبـی  علـی 
قلعه گنـج  هالل احمـر  جمعیـت  می گویـد: 
حتـی  نـدارد،  مناسـب  اداری  سـاختمان 
چندمـاه نیز بـر اثـر اختالف انتخـاب رییس 
بـا تعطیلـی مواجـه شـدیم. دربحـث بیمـه 
فقـط بیمه حـوادث را برایمـان درنظر گرفتند 
و ازبیـن مـا هشـت امدادگـر فقط سـه نفر را 

بـرای شـیفت انتخـاب کردنـد، حـال تکلیف 
افراد دیگر که سـابقه زیادی دارند مشـخص 
جمعیـت  عامـل  مدیـر  طریـق  از  نیسـت. 
هالل احمر پیگیر شـدیم که پاسـخ مناسـبی 
درجهـت رفـع مشـکالتمان دریافـت نکردیم.

روند به صورت امدادی است
مجیـد اوسـتان رییس جمعیـت هالل احمر 
قلعه گنـج دراین رابطه بـه »کاغذوطن«گفت: 
رونـد فعالیت نیروهای جمعیـت هالل احمر 

درسراسـر کشـور بـه صـورت امـدادی اسـت 
خدمت رسـانی  شـیفتی  صـورت  بـه  کـه 
روز   10 درمـاه  مثـال  عنـوان  بـه  می کننـد، 
بیمـه دریافـت می کننـد. در شهرسـتان قلعه 
گنـج، بـه علـت نداشـتن سـاختمان اداری 
مناسـب فقـط پایگاهـی وجـود دارد کـه باید 
بـه شـعبه تبدیل شـود. امـا درصورتی شـعبه 
سـاختمان  می گیرنـد کـه  درنظـر  برایمـان 
اداری داشـته باشـیم، زمانی که شـعبه دراین 
مـورد  نیـروی  می توانیـم  شـد،  برقـرار  جـا 
نظـر اداره را از طریـق برگـزاری آزمـون جـذب 
اسـت  روز  کنیـم. وی تصریـح کـرد: چنـد 
پایـگاه جمعیـت هالل احمر قلعـه گنج فعال 
اسـت در حال حاضـر درگیـر دریافـت سـند 
زمیـن بـرای سـاخت سـاختمان هسـتیم. 
هشـت  اسـتعفای  وضعیـت  بـا  رابطـه  در 
امدادگـری کـه درخواسـت مشـخص شـدن 
حقـوق ومزایـا واسـتخدام  خـود را دارنـد بـا 
نماینده شهرسـتان ، فرمانـداری و مدیرعامل 
جمعیـت  هالل احمـر صحبت شـده، اما این 
امدادگـران  از ادامـه فعالیـت بـا مـا صـرف 
نظـر کردنـد کـه کارجالبی نیسـت بلکـه  باید 
همـکاری کننـد، تا مـا بتوانیم ایـن معضل را 
حـل کنیـم . درحـال حاضـر چهـار نفـر از این 
نیروهـا بـه جمعیـت هـالل احمـر برگشـتند 
هستند.اوسـتان  خدمـت  انجـام  درحـال  و 
ادامـه داد: بـه نیروهایـی کـه از ادامه فعالیت 
صـرف نظـر کردنـد حـق می دهیـم چـرا کـه 
از هیـچ مزایـای مناسـبی برخوردارنیسـتند، 
درصورتـی می توانیـم جذبشـان کنیـم کـه در 
آزمون اسـتخدامی شـرکت کننـد ، حتما آنها 
را دراولویـت قـرار داده و امیدواریم مسـووالن 
اسـتانی نیزجهـت جـذب نیروی بومـی نگاه 

ویـژه ای داشـته باشـند.

مرضیه چمک
خبرنگار/کاغذ  وطن

قلعه گنـج  هالل احمـر  جمعیـت 
سـاختمان اداری مناسـب نـدارد، حتی 
چندمـاه نیـز بـر اثـر اختـالف انتخـاب 
شـدیم.  مواجـه  تعطیلـی  بـا  رییـس 
دربحـث بیمـه فقـط بیمـه حـوادث را 
برایمان درنظر گرفتند و ازبین ما هشـت 
امدادگـر فقـط سـه نفـر را بـرای شـیفت 
افـراد  تکلیـف  حـال  کردنـد،  انتخـاب 
دیگـر که سـابقه زیـادی دارند مشـخص 
نیسـت. از طریـق مدیـر عامـل جمعیت 
پاسـخ  کـه  شـدیم  پیگیـر  هالل احمـر 
مشـکالتمان  رفـع  درجهـت  مناسـبی 

نکردیـم. دریافـت 

ی
رم

د ک
اح

الو
بد

 ع
س:

عک


