
مدیر کل کمیته امداد استان: ۱۹ هزار و ۸۱۵ کودک زیر 6 سال بسته حمایتی 
سوء تغذیه دریافت می کنند

سرپرست معاونت اقتصادی استانداری کرمان:

هر دانش آموز کرمانی
نصف دفترچه  مشق سهمیه دارد
۷۰درصدروستاییانقلعهگنج
درنوبتتسهیالتنوسازیمسکن

بیداد سو تغذیه در 
کودکان جنوب استان

فضایسبزشهرهایجنوبیقربانیتغییرکاربری
سرپرست اداره عمران و بهسازی شهری راه و شهرسازی جنوب: در سنوات قبل در شهرداری ها 

خالف های زیادی انجام شده و مکان های مورد نظر برای فضای سبز تغییر کاربری داده اند

رییس اداره امور فن آوری های مکانیزه سازمان جهاد کشاورزی جنوب:

طرح پالک گذاری ماشین آالت 
کشاورزی در جنوب کرمان
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ما را در تلگرام دنبال کنید

تومــان  500 قیمــت              1398 شــهریور   11 دوشــنبه         566 پیاپــی  شــماره  ســوم           ســال 
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تروریبرایانحرافافکار
عمومیازیکقرارداد

محمدمهدی اسالمی
یادداشت مهمان

8 شـهریور سـالروز یـک تـرور تاریخی اسـت کـه رد پای 
اجانب در آن کمتر بررسـی شـده اسـت. در این روز، میرزا 
علی اصغـر خـان اتابک که به امین السـلطان ملقب شـده 
بود، در سـال 1۲86هجری شمسـی به دسـت عباس آقا 

صـراف تبریزی ترور شـد.
میـرزا علـی اصغـر خـان کـه القـاب مختلفـی از صاحب 
جمـع گرفتـه تـا اتابک و امیـن السـلطان را دریافت کرده 
بـود، در زندگـی سیاسـی خـود فـراز و فـرود بسـیار دیده 
اسـت. از صدراعظمـی 3 پادشـاه قاجار)ناصرالدین شـاه، 
مظفرالدین شـاه و محمدعلی شـاه( تا صـدور حکم تکفیر 
از سـوی علمـای مقیـم عتبـات عالیـات و فـرار بـه اروپا، 
اما پر فراز و نشـیب ترین روزش همان 8 شـهریور اسـت 
کـه سـاعاتی قبـل در مجلس از سـوی علمایـی همچون 
سـید عبـدهللا مجتهـد بهبهانـی از وی تقدیـر می شـود تا 
لحظاتـی بعـد که قاتلش به عنوان مبارز انقالبی شـناخته 
می شـود.بر خـالف رویـه کـه معمـوال در صورت جلسـات 
مشـروح مذاکـرات مجلـس، از خارج آن ذکـری به میان 
نمی آیـد، در ایـن روز اسـتثنائا حادثـه تـرور نیـز در ادامـه 
مذاکـرات آمـده اسـت: »عصر همـان روز کابینـه وزراء به 
مجلـس مقدس تشـریف حاصل نمـوده از هر جهت رفع 
نقـار ذات البیـن گردیـد. فـی الواقـع می توان گفـت که تا 
آن روز، آن قسـمی کـه شایسـته و بایسـته بـود در اتحاد 
هیئـت وکال عظـام و وزراء فخـام ظاهـر نگریده بـود. بعد 
از مجلـس علنـی و مذاکرات شـفاهی، از عمارت تحتانی 
بـه ابنیـه عالیـه فوقانـی مجتمعـًا تشـریف فرما شـده، 
تقریبـًا دو سـاعت از شـب وزراء بـه زیـر آمـده، در حالتی 
کـه حضـرت آیـت هللا آقـا سـید عبـدهللا مجتهـد دسـت 
جناب اشـرف اتابک اعظم را در دسـت داشـته، از صحن 
عمارت بهارسـتان خارج و به فضای جلوخان وارد شـدند. 
از تصادفـات امـور سـائلی بدیـل عنایت حضـرت آیت هللا 
متشـبث شـده به کثـرت الحـاح حضرت آیـت هللا را چند 
قدمـی نگاهداشـته در بیـن این احوال جوانـی عباس آقا 
نـام تبریـزی االصـل کـه مدتـی بـود در تهـران بـه شـغل 
صرافـی اشـتغال داشـته، پیـش می آیـد و با رولول سـه 
تیـر متوالیـًا خالـی کـرده، وزیر داخلـه یکمرتبه بـه زمین 
افتـاده به محض اسـتماع صدا خـدام و حراس مجلس 
بیرون دویده، سـربازی که در جرگه قراوالن اسـت، پیش 
آمـده او هـم زخم خورده و سـیدی هم هدف گلوله شـده 
شـخص قاتـل چـون عرصـه را بـر خـود تنگ دیـده، یک 
تیـر هـم بـه صـورت خـود خالـی می کند و فـی الفـور از 

دنیا مـی رود.«
نکتـه قابل تأمـل در این میان، یک احتمال بـزرگ درباره 
علت ترور وی اسـت. درسـت در همان روز، قرارداد سـن 
پترزبـورگ امضـا شـد کـه براسـاس ایـن قـرارداد یـک 
کشـمکش قدیمـی میـان روسـیه و انگلیس حل شـده 
و ایـران میـان روس هـا )شـمال ایـران( و بریتانیایی هـا 
)جنـوب ایران( تقسـیم شـد. البتـه در این قـرار داد که با 
همراهـی فرانسـه، ژاپـن، چین و ... به نقطه امضا رسـید، 
درباره کشـورهای دیگری همچون افغانسـتان و تبت نیز 

توافقاتی رخ داد.
مشـغول سـازی ایرانیـان بـه اختالفـات داخلـی در آن 
روزهـای پرالتهـاب مشـروطیت کـه بـه ویـژه بـا تـرور 
صدراعظـم تشـدید شـد، سـبب شـد تـا 16 روز مجلـس 
ایـران از ایـن قـرار داد بی خبـر بماند و سـرانجام نیز برغم 
پاسـخ تنـد مجلس شـورای ملی، امـکان اجرایی شـدن 

یافـت و حتـی زمینـه سـاز قـرارداد1919 بـود.
اگرچـه تغییر معادالت داخلی روسـیه سـبب شـد دولت 
شـوروی 1۴ سـال بعـد، این قـرارداد را ملغی اعـالم کرده 
و خـاک ایـران را تـرک کنـد؛ امـا ردپـای روس هـا در آن 
تـرورِ موثـر بـر غفلت ایران بسـیار پررنگ اسـت. عالوه بر 
آنکـه مشـخص شـد عبـاس آقا بعـد از تـرور اتابـک قرار 
بـود بـه قفقاز برده شـود؛ اقـدام وی با هدایـت یک چهره 
نزدیـک بـه روس هـا یعنی حیدرخـان عمو اوغلـی انجام 

شـده بود.
حیدرخان عمو اوغلی کیست؟

هنگامی که مظفرالدین شـاه در هنگام بازگشـت از سـفر 
اول اروپایـی خـود، سـه روز در باکو ماند و دسـتوری برای 
خریـد موتـور بـرق برای حـرم امـام رضا در مشـهد صادر 
کـرد، حیدرخـان عمو اوغلی - که پیشـتر به همراه لئونید 
کراسـین انقالبـی مشـهور روسـیه و عضو کمیتـه مرکزی 
تشـکیالت بلشـویک ها در باکـو یـک ایسـتگاه بـرق برپا 

کـرده بـود- بـا این دعوت بـه ایران بازگشـت.
حیدرخـان عمـو اوغلـی بجز همـکاری سیاسـی-فنی با 
کراسـین سـابقه سیاسـی دیگری نیـز دارد، او بـه همراه 
نریمـان کربالئـی نجف اوغلو یـا نریمان نریمانـف در باکو 
حـزب اجتماعیـون عامیـون را راه انداختـه بـود که حزبی 
سوسـیال دمکرات محسـوب می شـد. نریمـان نریمانف 
از چهره هـای شـاخص کمونیسـت ها بـه حسـاب می آید 
و در نخسـتین جلسـه کمیتـه اجرایـی مرکـزی اتحـاد 
جماهیـر شـوروی در 30 دسـامبر 19۲۲ یکـی از چهـار 

رئیـس جلسـه بود.
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بزرگترین طرح جاده ای استان کرمان در رفسنجان آماده بهره برداری است

 نماینده مردم رفسـنجان و انار در مجلس شـورای اسـالمی 
گفـت: جـاده »نوق-بافـق« بـه عنـوان بزرگتریـن طـرح 

جـاده ای اسـتان آمـاده بهـره برداری اسـت.
بـه گـزارش خبرنگار مهر، احمد انارکی محمدی عصر شـنبه 
در نشسـت خبـری اظهار داشـت: پـس از مدت ها پیگیری 
امسـال مجـوز راه اندازی دانشـگاه فرهنگیان در رفسـنجان 

اخـذ شـد و از مهرمـاه امسـال دانشـجو برای این دانشـگاه 
می شـود. پذیرش 

وی افـزود: ردیـف بودجـه بیمارسـتان 3۲0 تختخوابـی و 
پژوهشـکده علـوم پزشـکی بـه همـراه مجوز پلـی کلینیک 

تأمیـن اجتماعـی رفسـنجان صادر شـده اسـت.
وی بیـان کـرد: در شهرسـتانهای رفسـنجان و انـار بیـش از 

۲00 هـزار نفر تحت پوشـش تأمین اجتماعـی دارد و نیاز به 
یک پلی کلینیک پیشـرفته دارد که این مکان در رفسـنجان 
احـداث خواهـد شـد تا افـراد بتواننـد خدمات درمانـی را به 

خوبـی دریافت کنند.
نماینـده مـردم رفسـنجان و انـار در مجلـس با بیـان اینکه 
حدود 35 درصد آب شـهر رفسـنجان هدر می رود و نیازمند 
تعویـض لوله هـا اسـت، یـادآور شـد: بـا پیگیری هـای الزم 
امسـال اعتبار خوبی گرفتیم و تعویض شـبکه فرسـوده آب 

آشـامیدنی شـهر رفسـنجان در حال انجام اسـت.
محمـدی انارکـی تصریـح کـرد: احـداث بزرگتریـن مخزن 
نگهداری آب اسـتان کرمـان با 15 هزار مترمکعب گنجایش 
در رفسـنجان در دسـتور کار اسـت کـه نیمـی از ایـن پـروژه 
احـداث شـده و تـا ۲۲ بهمـن امسـال تکمیل خواهد شـد.

وی ادامـه داد: در مناطـق حومه شـرقی و نوقات مشـکالت 
آب در حـال برطـرف شـدن اسـت و بخـش زیـادی از ایـن 
مشـکل رفع شـده و در بخش نـوق هم لوله گذاری شـروع 
شـده و امیدواریـم مشـکل جـدی آب مهـدی آبـاد نـوق با 

حفـر چـاه جدید حل شـود.
نماینـده مـردم رفسـنجان و انـار در مجلـس بـا اشـاره بـه 
مشـکالت برق رفسـنجان، گفت: سال گذشـته سه میلیارد 
تومـان اعتبـار دولتـی بـرای رفـع افـت ولتـاژ بـرق مناطـق 
رفسـنجان جـذب شـد و پیگیـر هسـتیم ایـن مشـکل بـه 

طورکلـی حـل شـود امسـال نیـز مبلغ سـه میلیـارد تومان 
اعتبـار دولتـی درخواسـت دادیم کـه امیدواریم تخصیص و 
جـذب شـود و مشـکالت حوزه برق رفسـنجان بـه طورکلی 

مرتفع شـود.
بـه گفتـه وی در سـالهای 95 و 96 در مجمـوع 3۲ میلیـارد 
تومـان اعتبـار بـرای اجـرای پروژه هـای بـرق رسـانی بـه 

رفسـنجان اختصـاص و جـذب شـد.
نایـب رئیـس کمیسـیون اقتصـادی مجلـس بـا اشـاره به 
نوسـانات ارز در کشـور و التهابـات ایجادشـده از ناحیـه ارز 
در بـازار، عنـوان کرد: مدتی اسـت کشـور در آرامـش و ثبات 
نسـبتًا خوبـی پیش مـی رود و قیمت ارز به سـمت کاهش 
حرکـت می کنـد و امیـد اسـت در حـوزه سیاسـت خارجی 

هـم اتفاقات خوبـی در کشـور بیفتد.
محمـدی انارکـی در خصـوص امهـال وام هـای کشـاورزی 
توضیـح داد: وام هـای کشـاورزان پسـته کاران کـه طـی دو 
سـال اخیـر خسـارت دیده انـد بـه مـدت سـه سـال امهال 
شـد کـه اقـدام خوبـی بـرای کشـاورزانی اسـت کـه هیـچ 

نداشـتند. محصولی 
از 95 درصـد  افـزود: طـی دو سـال گذشـته بیـش  وی 
محصـول پسـته بـر اثـر تغییـرات اقلیمـی از بیـن رفـت و 
کشـاورزانی کـه وام هایـی از بانـک کشـاورزی دریافت کرده 
بودنـد 100 درصـد امهال شـده اسـت و در برخـی بانک های 

عامـل هـم ایـن امهـال در حـال انجام اسـت.
نماینـده مـردم رفسـنجان و انـار در مجلـس بـا بیـان این 
مطلـب کـه در مـورد وام هـای زیـر 100 میلیـون تومـان هم 
قـرار اسـت ایـن افراد اصـل وام را بپردازند و سـود را دولت 
و دیرکـرد را بانک هـا ببخشـند، اظهـار کـرد: تاکنـون 850 
پرونـده بـرای دریافـت تسـهیالت اصالح باغات در اسـتان 
کرمـان تشـکیل شـد که بخشـی از ایـن پرونده هـا نتیجه 
بخـش بـود و کشـاورزان وام دریافـت کرده انـد و بخشـی 
دیگـر از ایـن پرونده هـا نیـز قـرار اسـت امسـال بـا اعتبـار 
تخصیـص یافتـه 50 میلیـارد تومـان بـرای اسـتان کرمان 

شـود. پرداخت 
محمـدی انارکـی یـادآور شـد: در مصوبه ماده 16 هـم اخیرًا 
آمـده اسـت کـه افـراد حقیقـی و واحدهـای تولیـدی که تا 
500 میلیـارد تومـان وام گرفتـه باشـند اصـل وام را بپردازند 

سـود و دیرکـرد آنها بخشـیده می شـود.
وی بـه قیمـت پسـته اشـاره کـرد و گفـت: بـا توجـه بـه 
تبلیغـات مسـموم کشـور رقیب نتوانسـتیم جایگاه خـود را 
در بـازار داشـته باشـیم از طرفی با توجه به اینکـه 95 درصد 
پسـته صادراتی است تحریم ها فشـار زیادی به تولیدکننده 

و صادرکننـده وارد می کنـد.
نماینده مردم رفسـنجان و انار در مجلس ابراز داشـت: ۷3 
هـزار نفـر اتبـاع افغانسـتانی از سـرانه این شهرسـتان بهره 
منـد می شـوند و اشـتغال را از نیـروی ایرانـی گرفتنـد، بـا 
کمبـود فضـای آموزشـی و نیروی انسـانی مجبور هسـتیم 
بـه هفـت هـزار و 500 دانـش آموز اتبـاع آمـوزش دهیم که 
امیدواریـم وزارت کشـور در ایـن خصـوص نگاه ویـژه ای به 

شهرسـتان رفسنجان داشـته باشد.

معاون امور اجتماعی اداره کل بهزیستی استان کرمان:

نماینده مردم رفسنجان و انار در مجلس:

تنها ۷ درصد کودکان کرمانی از خدمات آموزشی مهدهای کودک استفاده می کنند

معـاون امور اجتماعی اداره کل بهزیسـتی اسـتان کرمان 
در ۴0 سـال گذشـته  اینکـه 6۲0 مهدکـودک  بیـان  بـا 
در اسـتان کرمـان تاسـیس شـده اظهـار کـرد: در سـال 
گذشـته 160 مهدکودک جدید ایجاد شـده کـه امیدواریم 
بـه جایـی برسـیم کـه 90 درصـد از کـودکان را از خدمات 
آموزشـی بهره منـد کنیـم زیـرا در حال حاضـر فقط هفت 
درصـد کـودکان اسـتان کرمـان از ایـن خدمات اسـتفاده 

مـی کننـد که قابـل قبول نیسـت.
بـه گـزارش ایسـنا محمـود منصـوری 10 شـهریورماه در 

جلسـه شـورای هماهنگـی و سـاماندهی حقـوق کودک 
اسـتان کرمـان اظهـار کرد: بهزیسـتی اسـتان کرمـان ۴۲ 
هـزار کـودک را کـه بـه نوعـی دچار آسـیب فقـر، آموزش 
و … هسـتند، تحـت حمایـت دارد کـه هـدف اصلـی از 
حمایـت ها پیشـگیری از آسـیب های بیشـتر و ورود به 

عمیق ترآسیب هاسـت. الیه هـای 
وی افـزود: کودکانـی کـه مشـکل دارند دو گروه هسـتند 
کـه در گـروه نخسـت خانـواده صالحیـت نگهـداری از 
کودک را دارد و باید بازسـازی و و توانمند شـده و کودکان 

بـه آغـوش خانـواده بازگردند.
منصـوری بـا اشـاره بـه اینکـه بیـش از ۴ هـزار کـودک 
دوقلـو را تحـت حمایـت اقتصـادی داریـم، تصریح کرد: 
بیـش از 5 هـزار کـودک بـا مـادران خـود تحـت عنـوان 
زنـان سرپرسـت خانـوار زندگی می کنند کـه کمک های 
مالـی، تحصیلـی، سـبد کاال و … از بهزیسـتی دریافـت 

مـی کنند.
معـاون بهزیسـتی اسـتان کرمان بیـان کرد: قریـب به 10 
هـزار کودک معلول نیز از بهزیسـتی اسـتان خدمات می 
گیرنـد و قریـب به 1۲ هـزار کودک در مناطق حاشـیه ای 
و محروم اسـتان در مهدهای کـودک دو وعده غذای گرم 

دریافـت می کنند.
وی افـزود: طـی یک سـال گذشـته ۷00 کـودک از مراکز 
بهزیسـتی خـارج شـده انـد کـه 600 نفـر از ایـن کـودکان 
بـه خانـواده هـای جایگزیـن و 100 مورد به خانـواده های 
خودشـان بازگشـته اند و اسـتان کرمان بیشـترین تعداد 

فرندخواندگـی را در کشـور دارد.
منصـوری در ادامـه اظهـار کـرد: 6۲0 مهدکـودک در ۴0 
سـال گذشـته در اسـتان کرمان تاسیس شـده و در سال 
گذشـته 160 مهدکـودک جدیـد ایجـاد شـده و امیدواریم 
بـه جایـی برسـیم کـه 90 درصـد از کـودکان را از خدمات 
آموزشـی بهره منـد کنیـم کـه در حـال حاضـر فقط هفت 
درصـد کـودکان اسـتان کرمـان از ایـن خدمات اسـتفاده 

مـی کننـد که قابـل قبول نیسـت.

مراسـم اختتامیـه چهاردهمیـن جشـنواره ملی انتشـارات 
انجمـن متخصصـان  بـه همـت  روابـط عمومـی کشـور 
سـازمان  محـل  در  امـروز  عصـر  ایـران،  روابط عمومـی 
مدیریـت صنعتـی برگزار شـد و با معرفی آثـار و رتبه های 

منتخـب بـه کار خـود پایـان داد.
روابط عمومـی  و امور بین الملل شـرکت معدنی و صنعتی 
گل گهر موفق شـد در این جشـنواره در شـش بخش رتبه 

برتر را کسـب نماید.
رتبـه اول در بخش سـرمقاله، رتبـه دوم در بخش های 
در  سـوم  رتبـه  و  مصاحبـه  و  ویژه نامـه  مقالـه، 
انتشـار  از  تبلیغـات مکتـوب و حمایـت  بخش هـای 
امـور  کتـاب، عناویـن کسـب شـده روابط عمومـی و 
بین الملـل شـرکت معدنـی و صنعتـی گل گهـر در این 

می باشـد. جشـنواره 

در چهاردهمیـن جشـنواره ملـی انتشـارات روابـط عمومی 
مجتمـع مـس سرچشـمه در چهـار بخش حائز رتبه شـد.

بـه گـزارش روابـط عمومـی مجتمـع مـس سرچشـمه، 
چهاردهمیـن جشـنواره ملی روابط عمومی های کشـور بعد 
از ظهـر شـنبه 9 شـهریور در سـالن همایش های سـازمان 
مدیریـت صنعتـی تهـران برگـزار شـد. بنـا به ايـن گزارش 
روابـط عمومـی مجتمع مس سرچشـمه موفق به کسـب 

رتبـه در چهـار بخش جشـنواره شـد.
روابـط عمومـی مجتمـع مـس سرچشـمه در بخش های 
وب سـایت و تبلیغـات مکتـوب رتبـه اول و در بخش های 
پوسـتر و کتـاب رتبـه سـوم را از این جشـنواره کسـب کرد.

بنـا بـه این گـزارش ایـن جشـنواره تندیس و لـوح افتخار 
خـود را بـه محمدرضـا رجب پـور مدیـر روابط عمومـی و 
خدمـات اجتماعـی مجتمـع مـس سرچشـمه اهـدا کرد.

2۹ تا 2۹4۸ تا 46

 کسب شش عنوان برتر توسط روابط عمومی گل گهر
در جشنواره ملی انتشارات روابط عمومی

 موفقیت روابط عمومی مجتمع مس سرچشمه
در جشنواره ملی انتشارات روابط عمومی
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منطقه گردشـگری دلفارد، منطقه ای با آب و هوای 
خـوش و ییالقـی بـوده که در مسـیر سـاردوئیه در 
اسـتان کرمان واقع شـد. دسترسـی به این منطقه 
از محـور جیرفـت بـه ماننـد جـاده چالـوس، زیبا و 
پـر از پیـچ و خـم هـای متعـدد امکان پذیر اسـت. 
ایـن منطقـه را می تـوان منطقه ییالقی شهرسـتان 
جیرفت در اسـتان کرمان دانسـت. در ییالق دلفارد 
جیرفـت شـرایط آب و هوایی با دیگـر مناطق کاماًل 
متفـاوت بوده و به دلیل داشـتن آبشـارها و جنگل 
هـای متراکـم و سرسـبز به یک منطقه گردشـگری 
مخصوصـا  سـال  مختلـف  ایـام  در  پرتـردد  و 
تابسـتان تبدیـل مـی شـود. بـا مـا در ادامـه ایـن 
مطلـب همـراه باشـید تـا کمـی هـم شـده شـما را 
بـا جاهـای دیدنـی دلفارد آشـنا کنیم تا اگـر روزی 
بـه ایـن منطقـه سـفر کردیـد، سـردرگم نشـوید.

شرایط آب و هوایی دلفارد
در اینجـا هرچه در ارتفاعـات باال می رویم، از دمای 
هـوا کاسـته مـی شـود. ایـن ناحیه هم گرمسـیری 
اسـت و هـم سردسـیری و بنابرایـن دو بهـار در آن 
وجود دارد که آغاز یکی در ماه اسـفند و دیگری در 
مـاه فروردیـن بـوده و در واقـع، منطقه گردشـگری 
اسـت. ای  مدیترانـه  هـوای  و  آب  دارای  دلفـارد 

طبیعت دیدنی دلفارد
جیرفـت را بـه سـبب داشـتن کـوه هـا و صخـره 
هایـی کـه شـبیه مناطـق هنـد و آفریقـا هسـتند، 
هنـد کوچـک ایـران مـی نامنـد. بهـار ییـالق دلفارد 
جیرفـت واقعـا رویایی و مثال زدنی اسـت. صدای 
پرندگانـی کـه با چهچهه شـاد و دلنشـین خود آواز 
مـی خواننـد و عطر دلنشـین هـزاران گیاه که سـرتا 
سـر منطقـه را مخصوصـا در غـروب فـرا مـی گیرد، 
روان  و  روح  در  را  آرامـش  و  زندگـی  حـس سـر 
آدمـی جـاری می کنـد. منطقـه گردشـگری دلفارد 
بـه خاطـر آبشـارهای زیبـا و بـی نظیـرش معروف 
اسـت. آبشـارهای زیادی در این خطـه وجود دارند 
که شـامل آبشـار گلم دخترکش، کوه سـیر، زورک، 
دره تنـگ و آبشـار کـوه نیمـه هسـتند. مهمتریـن 
آبشـار دلفـارد، آبشـار زیبـای گلـم دخترکـش بوده 
کـه بـرای رسـیدن بـه آن باید یک مسـیر سرسـبز 
و زیبـا را از میـان درختـان قدیمـی و سـر بـه فلک 
کشـیده چنـار طـی کنیـد. البتـه مسـیر رسـیدن به 
ایـن آبشـار معـروف کـه افـراد زیـادی در روزهـای 
دیدنـش  بـرای  هرمـزگان  و  کرمـان  از  تعطیـل 
راهـی ایـن منطقـه مـی شـوند، نسـبتا آسـان بوده 
و همـه افـراد در سـنین مختلـف مـی تواننـد بـا 
یـک پیـاده روی کوتـاه خـود را بـه آبشـار معـروف 
برسـانند و از زیبایـی بـی نظیـر مناظـر اطـراف آن 
و همچنیـن جاهـای دیدنـی دلفـارد لـذت ببرنـد.

پوشش گیاهی منطقه دلفارد
انـواع پوشـش گیاهی کـه در ییالق دلفـارد جیرفت 
وجـود دارنـد، شـامل درختـان انـار، مـوز، گـردو، 
پرتقـال هسـتند. میـوه هـای ایـن منطقـه هـم از 
نـوع گرمسـیری و هـم از نـوع سردسـیری بـوده و 
همچنیـن انـواع و اقسـام گیاهـان دارویـی را مـی 
تـوان از نزدیـک دیـد. در فضایـی به وسـعت بیش 
انـواع درختـان  از ده کیلومتـر در کرانـه رودخانـه 
سـپیدار، تمشـک، انجیـر و تاکسـتان هـای زیبـا و 
سرسـبز را مـی تـوان دیـد کـه منظـره ای شـگفت 
انگیـز را مخصوصـا در فصل بهار به وجود می آورند.

از چه طریق می توانیم خود را به 
دلفارد برسانیم؟

بـرای اینکـه خـود را بـه جاهـای دیدنـی دلفـارد 
و  زمینـی  طریـق  از  توانیـم  مـی  هـم  برسـانیم، 
هـم هوایـی ایـن کار را انجـام دهیـم. بـرای رفتـن 
بـه سـمت جیرفـت و سـرانجام دلفـارد اگـر مـی 
خواهیـد از شـهر تهـران خـود را بـه ایـن منطقـه 
خـوش آب و هـوا برسـانید، هـم مـی توانید سـوار 
اتوبـوس هـای تهـران – کرمـان شـوید و هـم بـا 
قطـار تهـران - کرمان خـود را به کرمان و سـرانجام 
جیرفـت و دلفـارد برسـانید. افـرادی کـه دوسـت 
دارنـد سـریع تـر به ایـن منطقـه بروند، مـی توانند 
بـه جیرفـت  تهـران  از  را  از طریـق هواپیمـا خـود 
برسـانند و بقیـه مسـیر را بـا ماشـین طـی کننـد.

اقامت در منطقه دلفارد
نیـاز  ایـن خطـه مـی شـوند،  کسـانی کـه راهـی 
بـرای  زیـرا  باشـند،  نگـران  اقامـت  بابـت  نیسـت 
مانـدن در شـب مـی توانیـد بـه دهسـتان دلفـارد 
کـه در نزدیکـی ایـن ییـالق زیبـا قـرار دارد، برونـد 
سـازمان  توسـط  کـه  دلفـارد  بـزرگ  هتـل  در  و 
بخـش خصوصـی  بـا کمـک  و  فرهنگـی  میـراث 
برسـانند.  صبـح  بـه  را  شـب  شـود  مـی  اداره 
ایـن هتـل، مکانـی بسـیار زیبـا بـا سـقف هـای 
و  بـوده  بـه سـبک سـنتی  شـیروانی و معمـاری 
رسـتوران  در  کرمـان  سـنتی  غذاهـای  همچنیـن 
ایـن هتـل عرضـه مـی شـوند. شـما مـی توانیـد 
نـان تـازه سـنتی را بـه محض اینکـه از تنـور بیرون 
آیـد، سـر سـفره خـود ببریـد و نـوش جـان کنیـد.

ییالق دلفارد جیرفت 
جایی برای لذت بردن 

از هوایی خنک 

گردشگری

۳2 تیم بازرسی دامپزشکی 
در جنوب کرمان تشکیل شد

انهدام باند خانوادگی قاچاق 
مواد مخدر در جیرفت 

طرح پالک گذاری ماشین آالت 
کشاورزی در جنوب کرمان

 3۲ تیــم بازرســی در اداره کل 
کرمــان  جنــوب  دامپزشــکی 
و  عرضــه  بــر  نظــارت  بــرای 
خــام  هــای  فــرآورده  توزیــع 
دامــی در ایــام محــرم تشــکیل شــد. مدیــرکل 
دامپزشــکی جنــوب کرمــان در گفــت و گــو بــا 
خبرنــگار ایرنا از تشــدید نظــارت ایــن اداره کل 
در ایــام محــرم بــه ویــژه تاســوعا و عاشــورای 
حســینی خبــر داد و گفــت: 3۲ اکیــپ ثابت و 
ســیار وظیفــه نظــارت را بــر عهــده دارند.علــی 
احمــدی بــا بیان اینکــه ایــن اداره کل بــا موارد 
غیربهداشــتی و متخلفــان در طــول ســال 
ــط و دســتورالعمل هــای موجــود  ــق ضواب طب
برخــورد مــی کنــد، اظهــار داشــت: طــرح 
ــد،  ــد تولی ــر رون ــارت بهداشــتی ب تشــدید نظ
توزیــع و عرضــه فــرآورده هــای خــام دامی در 

جنــوب کرمــان همزمــان بــا مــاه محــرم آغــاز 
ــوب  ــر کل دامپزشــکی جن شــده اســت. مدی
کرمــان ادامــه داد: تضمیــن ســالمت فــرآورده 
هــای خــام دامــی بــرای مصــرف عــزادارن در 
ایــن مــاه، یکــی از وظایــف مهــم  دامپزشــکی 
اســت کــه در همیــن راســتا اکیپ هــای 
ــع  ــد و توزی ــل تولی ــی مراح ــارت، در تمام نظ
فرآورده هــای خــام دامــی تــالش مــی کننــد 
کــه ایــن اقدامــات منجــر بــه افزایــش ســطح 
بهداشــت عمومــی جامعــه مــی شــود.وی از 
مســووالن هیــات هــای مذهبــی نیز خواســت 
ــای  ــت و فرآورده ه ــذا، از گوش ــه غ ــا در تهی ت
خــام دامــی ســالم و بهداشــتی اســتفاده 
تمامــی  را در  بهداشــتی  کــرده و مســائل 
مراحــل تهیــه، نگهــداری و آمــاده ســازی ایــن 

ــد. ــت کنن ــواد رعای م

انتظامـی  فرماندهـی  جانشـین 
نفـر  از دسـتگیری چهـار  جیرفـت 
قاچـاق  خانوادگـی  بانـد  اعضـای 
101 کیلوگـرم  و کشـف  موادمخـدر 

داد.  خبـر  شهرسـتان  ایـن  در  تریـاک  
سرهنگ "محمود کرمشـاهی"در  تشریح جزئیات 
ایـن خبـر گفـت: پلیـس مبـارزه بـا موادمخـدر 
شهرسـتان بـا گسـترش چتـر اطالعاتـی یـک باند 
مسـافرت  پوشـش  در  کـه  موادمخـدر  قاچـاق 
خانوادگـی در حـال انتقـال یـک محمولـه تریـاک 

بودنـد را شناسـایی و دسـتگیر نمـود.
رصـد  و  شناسـایی  عملیـات  طبـق  وی گفـت: 
اطالعاتـی ایـن محمولـه با اسـتفاده از ۲ دسـتگاه 
خودرو سـواری پژو و سـمند  از استان های مرزی 
بارگیـری و در حـال انتقـال به مرکز کشـور بود.این 
مقـام انتظامی خاطرنشـان کرد: ایـن باند به قصد  
فریب ایسـتگاه های بازرسـی و ماموران پلیس در 
پوشـش خانـواده متشـکل از سـه نفر مـرد و یک 

خانـم در حـال انتقـال محمولـه موادمخـدر بودنـد 
کـه بـا هوشـیاری پلیـس مبـارزه باموادمخـدر در 
جیرفت- اسـفندقه شناسایی و تحت تعقیب قرار 
گرفتند."کرمشـاهی " با بیان اینکه در یک عملیات 
هماهنـگ متشـکل از تیـم هـای پلیس مبـارزه با 
مـواد مخـدر، یگان امـداد ، پلیـس امنیت عمومی 
و پاسـگاه اسـفندقه در محور مواصالتی جیرفت - 
اسـفندقه با یک تعقیب و مراقبت کوتاه  نهایتا هر 
دو خـودرو مجبـور به توقف شـدند، عنوان داشـت: 
خـودروی سـمند بـه رانندگی یـک نفر مـرد و یک  
نفرخانـم ، و خـودرو پـژو با سرنشـینی دو نفر مرد  

متوقف شـدند.
وی گفـت: با بررسـی مامـوران پلیـس از خودروی 
پژو مشـخص شـد مواد مخـدر به صـورت ماهرانه 
ای جاسـاز شـده کـه در نهایـت 101 کیلـو و۴00 گرم 
تریـاک کشـف شـد و اعضـای ایـن بانـد نیز پس 
از تکمیـل تحقیقـات بـا تشـکیل پرونـده تحویـل 

مقاملـت قضایی شـدند.

گفــت:  محمــودی،  میثــم 
ــد و  ــرح بازدی ــه پنجــم ط مرحل
شــماره گــذاری ماشــین آالت 
خــود کششــی کشــاورزی، در 
ــم  ــود.» میث ــی ش ــرا م ــان اج ــوب کرم جن
محمــودی « در گفــت و گــو بــا خبرنــگار 
از کرمــان جنــوب،  خبرگــزاری شبســتان 
گفــت: براســاس تبصــره یــک مــاده ۲8 
قانــون بهــره وری مجلــس شــورای اســالمی، 
مرحلــه پنجــم بازدیــد و شــماره گــذاری 
ماشــین آالت خــود کششــی کشــاورزی، 
مــی گیــرد. صــورت  جنــوب کرمــان  در 

رییــس اداره امــور فــن آوری هــای مکانیــزه 
ــان،  ــوب کرم ــاورزی جن ــاد کش ــازمان جه س
افــزود: ایــن مرحلــه بــدون در نظــر گرفتــن 
شــرط ســنی دســتگاه انجــام مــی گیــرد.وی، 

ــه ماشــین  ــن مرحل ــه داد: در ای ــه ادام اضاف
ــواع  آالت فعــال بخــش کشــاورزی ماننــد ان
ــردان  ــای خودگ ــن و چاپره ــور، کمبای تراکت
پــالک گــذاری مــی شــوند. بــا برنامــه ریــزی 
انجــام شــده در تاریــخ هــای )۲3، ۲۴ و 
۲5 شــهریور( در شهرســتان هــای جیرفــت، 
عنبرآبــاد، کهنــوج و منوجــان بــه صــورت هــم 
زمــان توســط کارشناســان پلیــس راهــور آن 
شهرســتان هــا انجــام و طبــق نظــر پلیــس 
راهــور اســتان در تاریــخ هــای )۲0، ۲1 و ۲۲ 
ــار  ــاب، رودب مهــر( در شهرســتان هــای فاری
ــس  ــان پلی ــط کارشناس ــج توس ــه گن و قلع
راهــور اســتان بازدیــد مــی شــود.تاکنون 
تعــداد ۲ هــزار و 98 دســتگاه ماشــین آالت 
کشــاورزی در جنــوب کرمــان پــالک گــذاری 

ــت. ــده اس ش

فرهـاد سـاالری نویسـنده جوانـی از روسـتای سـاالرآباد 
نـوِدژ، محـروم تریـن نقطـه جنـوب کرمـان کـه تـا کنـون 
چندیـن کتـاب در حـوزه کـودک و نوجوان به رشـته تحریر 
درآورده علت چاپ نشـدن آثارش را نداشـتن حامی مالی 
عنـوان مـی کنـد. بـه گـزارش ایرنا، جنـوب اسـتان کرمان 
یکـی از مناطـق محـروم و کـم برخـوردار کشـور بـه شـمار 
مـی رود امـا در همیـن خطـه کـم برخـوردار، ظرفیت های 
قابـل توجهـی در حـوزه هـای مختلـف وجـود دارد که تنها 
بـه واسـطه کمبـود امکانـات و نبـود حمایـت هـای مالی، 
شـکوفا نشـده انـد، البتـه نبایـد انـکار کـرد کـه ضعـف در 
اطـالع رسـانی و معرفـی این ظرفیت ها نیز یکـی از دالیل 
وضعیـت موجود اسـت، به هر حـال محرومیت نمی تواند 
یـک محدودیـت به شـمار رود و این را جوانان با اسـتعداد 
جنـوب کرمـان بـه خوبـی ثابـت کـرده انـد. از بیـن صدها 
جوان با اسـتعداد بنا داریم یک نویسـنده و ناشـر جوان را 
به شـما معرفی کنیـم، فرهاد سـاالری جوانی از روسـتای 
سـاالرآباد نـودژ محـروم تریـن نقطـه جنوب کرمـان که به 
امیـد آینـده ای روشـن، بـرای آینـده سـازان میهنش می 
نویسد.نوشـته هـای این نویسـنده جـوان امروز در قفسـه 
هـای کمـِد خانـه ای روسـتایی خـاک مـی خورند امـا او 
از سـالهایی کـه بـرای تحریرشـان وقـت و جوانـی اش را 
گذاشـته پشـیمان نبـوده بلکه هنـوز به امیـد روزهایی می 
نویسـد که نوشـته هایـش با تیراژ بـاال چـاپ و در بهترین 
کتابخانـه های کشـور عرضه شود.سـاالری در گفت و گو با 
خبرنـگار ایرنا اظهار داشـت: از سـال 85 به طـور حرفه ای 
بـه عرصـه نویسـندگی ورود کـردم و در همان سـال کتاِب 
کاشـفان جزیره گمشـده را در 6 صفحه و سـفیران اقتدار را 

در ۲0 صفحه نوشـتم.
وی افـزود: بعـد از ورود بـه دانشـگاه، رونـد تکمیـل کتاب 

هـا را متوقـف کـردم چـرا که درگیـر تحقیـق و کنفرانس و 
پژوهـش شـدم امـا در همـان دوران دانشـگاه، یک مقاله 
بـا عنـوان میـزان اسـتفاده از اینترنـت و ماهـواره در میـان 
دانشـجویان تدویـن کردم کـه مورد پذیرش کنگره آسـیب 
هـای نوپدیـد کشـور قـرار گرفت.ناشـر اهل جنـوب کرمان 
ادامـه داد: بعـد از فـارغ التحصیـل شـدن، بـه پژوهـش 
در بخـش انحرافـات رسـانه ای و اجتماعـی پرداختـم کـه 
نتیجـه آن مقالـه اعتیـاد و طـالق و نسـل جـوان و فضای 
مجـازی شـد که بـه تاییـد کشـورهایی همچـون امـارات، 
اسـترالیا، دانشـگاه فرانکفورت آلمان، دانشـگاه بی تی آی 
کانادا، فرانسـه و دانشـگاه آکسـفورد انگلسـتان نیز رسید. 
سـاالری بـا بیان اینکه برخـی از افراد این مقـاالت را بدون 
اعتبـار علمـی مـی دانسـتند عنوان کـرد: برای آنها سـخت 
بـود بـاور کننـد کـه یـک بچـه روسـتایی از جنـوب کرمان 
رقیبشـان شـده باشـد.وی ادامـه داد: فرض را بـر این می 
گیریـم کـه ایـن مقـاالت دارای ارزش چندانی نباشـند اما 
خطـاب بـه ایشـان مـی گویم کـه دوسـتان عزیـز مقاالت 
شـما که معتبر هسـتد چنـد راهکار بـرای حـل ناهنجاری 
نـودژی  نویسـنده  اند.ایـن  ارائـه کـرده  اجتماعـی  هـای 
تصریـح کرد: یک مقاله تحقیقاتی خوب بـه فرموده مقام 
معظـم رهبـری بایـد خروجی داشـته باشـد، اگـر مقاالت 
شـما خروجـی و راهـکار دارنـد پس چـرا آنها را بـرای اجرا 
در جامعـه ارائـه نمـی کنیـد.وی اضافـه کرد: ایـن در حالی 
اسـت که تمامی مقـاالت من 15 تا ۲0 راهـکار برای مقابله 
بـا ناهنجـاری های اجتماعـی دارند چرا که هـر مقاله باید 
چندیـن نوبـت از فیلتر کارشناسـان مشـاور عبور مـی کرد.

سـاالری بیـان کـرد:  امـروز هم مقالـه ای با عنـوان نقش 
مشـروبات الکلی بر ناهنجاری های اجتماعی، در دسـتور 
کار دارم و هـم اکنـون مطالعات نخسـتین آن را انجام می 

دهـم کـه اگر مشـکلی پیـش نیاید تـا چند وقـت دیگر از 
نوِدژ و شهرسـتان منوجان جنوب کرمان در کنفرانسـی در 
کشـور آمریـکا ارائـه خواهـد شـد.وی بـا بیان اینکه سـال 
93 ازدواج کـردم و نتیجـه آن ازدواج، دو فرزنـد دختـر بـه 
نـام هـای ثنـا و آسناسـت گفـت: مـن از حـق زن و بچـه 
خـود خـرج کارهـای فرهنگـی کـردم و نهایتا در سـال 9۷ 
بـا کمـک هـا و حمایـت هـای محمـودی رئیـس اداره 
فرهنـگ و ارشـاد اسـالمی منوجان، حسـین اوژند رئیس 
شـورای شـهر، محسـن سـمندری رئیـس اسـبق اداره 
ارشـاد، منصـوری مسـئول معیـن اقتصادی شهرسـتان و 
علیرضا درویش نژاد مدیرکل سـابق ارشـاد اسـتان همدان 
کتـاب کاشـفان جزیره گمشـده در 6۷ صفحه بـا بازخوانی 
و ویراسـتاری سـمیه رازمنـد بعـد از دردسـر هـای فـراوان 
منتشـر شـد.این ناشـر جـوان بـه دیـداری کـه بـه همـراه 
نخبـگان هنرمند بسـیجی با رهبـر معظم انقالب داشـتند 
اشـاره کـرد و افـزود: مقـام معظـم رهبـری در ایـن دیدار، 
هنرمنـدان را یـک سـرمایه ملـی توصیـف کردند، سـرمایه 
هایـی کـه راهکارهایی جدید برای حل مشـکالت فرهنگی 
و اجتماعـی کشـور دارند و از ما خواسـتند بـا وجود تمامی 
مشـکالتی کـه پیـش رو داریـم سـرعت عملکـرد خـود را 

دوچنـدان کنیم.

وی ادامـه داد: ایـن توانایـی را دارم کـه بـا هـر موضـوع 
پیشـنهادی، طـی چنـد دقیقـه داسـتان پـردازش کنم که 
نمونـه بارز آن داسـتان عشـق خمینـی در بیوران اسـت که 
در مـدت زمـان 15 دقیقـه آن را نوشـتم و بعـد از ویرایش، 
در دقیقه 90 به کنگره شـهید شهسـواری ارسـال و رتبه دوم 
کنگره را کسـب کردم.سـاالری اظهار داشـت: امروز معضل 
بیـکاری هـم بـه مشـکالت خانوادگـی ام دامـن زده و هر 
روز اوضـاع زندگـی ام بحرانـی تر می شـود و از مسـئوالن 
محتـرم درخواسـت می کنـم که شـرایطی را فراهم کنند تا 
بتوانـم دیـداری بـا وزیر محترم فرهنگ و ارشـاد اسـالمی 
کشـورم داشـته باشـم.  هـم اینک ایـن جـوان هنرمند از 
روسـتای سـاالرآباد نـودژ در شهرسـتان منوجـان جنـوب 
کرمـان بـا وجـود تمامـی مشـکالت و محرومیـت هـا، 
کتاب های پیک سرنوشـت با موضوع عاشـقانه، سـفیران 
اقتـدار با داسـتان پلیسـی و جنایـی، هانا با موضـوع ایثار 
و شـهادت، امپراطـور آسـمان بـا موضـوع تخیلـی ویـژه 
کـودکان و نوجوانان، کاشـفان جزیره گمشـده با موضوعی 
ماجراجویانـه و کتاب عشـق خمینـی در بیـوران با موضوع 
انقـالب و دفـاع مقدس را به رشـته تحریـر درآورده و برای 
چـاپ و انتشـار آنهـا نیازمند حمایت های مالی مسـئوالن 

و خیران فرهنگدوسـت کشـور اسـت.

 ایرنـا - بنـا بـه گفتـه مسـووالن بنیاد مسـکن تـا کنون 
۷0 درصد تسـهیالِت نوسـازی منازل روستایی قلعه گنج 
بـا حمایـت دولـت جـذب شـده و تا پایـان سـال آینده 
همه خانه های روسـتایی فرسـوده این شهرسـتان، از نو 

سـاخته می شوند. 
بـه گـزارش ایرنا، بنـا به گفته مسـووالن فقـط 30 درصد 
روسـتاییان شهرسـتان قلعـه گنـج در جنـوب کرمـان، 
تسـهیالت نوسـازی مسـکن دریافـت نکـرده انـد امـا 
شـرایط اقلیمـی این دیـار ایجاب می کنـد ترتیبی اتخاذ 
شـود تـا ایـن تعـداد هـم بتواننـد هرچـه زودتـر بـه وام 
نوسـازی دسترسـی پیـدا کـرده و خانـه های خشـت و 
گلـی و فرسـوده خـود را از نـو بسـازند چـرا کـه هسـتند 
بسـیاری از خانـواده هـا که به واسـطه نداشـتن بضاعت 
مالـی هنوز با فرزنـدان متاهل خود زیر یک سـقِف اتاق 
1۲ مترمربعـی زندگـی مـی کنند، زیر سـقف اتـاق هایی 
کـه هـر لحظـه ممکـن اسـت بـر سرشـان آوار شـود، به 
گفتـه اهالـی ایـن خانـه های خشـتی، عقـرب گزیدگی 
دیگـر برایمـان عـادی شـده و شـب هـا از تـرس مـار و 

عقـرب، خـواب به چشـمانمان نمـی آید.
بـرای تهیـه گـزارش، یـک شـب را در کنار مردم سـختی 
کشـیده روستا گذران کردم، روسـتای زیارت بچه، بیش 

حمایتمکنید
کتابهایمراچاپکنم

رنا
 ای

س:
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س:
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ایـن کودکان بـا کمبودهایی روبرو هسـتند. فقـر آهن، کمبود 
کلسـیم و ویتامین ها از جمله مهم ترین آنها اسـت. بیماری 
هـای مزمـن ماننـد چاقـی، دیابـت و بیمـاری هـای قلبی و 
عروقـی ابتال به سـوء تغذیه را در کـودکان افزایش می دهد.
آورد مـی  کـودکان  سـر  بـر  سـوءتغذیه  کـه  بالیـی 

سـال  در  بهداشـت  جهانـی  سـازمان  گـزارش  براسـاس 
هـای کـودکان  مـرگ  درصـد   ۴5 در  تغذیـه  سـوء   ،۲01۲
در  سـوءتغذیه  عـوارض  تریـن  بـزرگ  پـس  دارد.  نقـش 
اسـت. آنهـا  در  میـر  و  مـرگ  خطـر  افزایـش  کـودکان، 

اگـر ویتامیـن هـای مـورد نیـاز بـدن کـودک تامیـن نشـود، 
دو  در  نمـی کنـد. کودکـی کـه  رشـد  قـدی  و  وزن  نظـر  از 
مغـزش  شـود،   تغذیـه  سـوء  دچـار  زندگـی  اول  سـال 
بهـره هوشـی اش  و  نکـرده  بـه صـورت کامـل رشـد  هـم 
پزشـکان  از  برخـی  حتـی  اسـت.  بقیـه کـودکان  از  کمتـر 
دلیـل کمبـود  بـه  هـم  را  آلزایمـر  پزشـکان  برخـی  حتـی 
ویتامین هـا در دوران کودکـی دانسـته و خـوردن مکمل هـای 
می کننـد. توصیـه  سـالگی   3 زیـر  در  را  ویتانیـم  دارای 

چه کودکانی از بسته حمایتی کمیته امداد 
برخوردار می شوند

کار  روال  کـه  می گویـد  اسـتان  امـداد  کمیتـه  کل  مدیـر 
حمایـت از کـودکان دچـار سـوء تغذیـه زیـر شـش سـال، 
بـر این اسـت کـه کارکنـان خانه هـای بهداشـت، سـوءتغذیه 
کـودکان را بـر اسـاس منحنـی رشـد آنهـا تشـخیص داده و 
پـس از آن در لیسـتی بـه کمیتـه امـداد معرفـی مـی کننـد.

میدانـی  تحقیقـات  در  اگـر  افـزود:  صادقـی«  »یحیـی 

کـه هـر شـش مـاه یـک بـار بـه صـورت دوره ای انجـام 
هـای کـم  خانـواده  جـز  ی کـودک  خانـواده  شـود،  مـی 
پرونـده  تشـکیل  آنهـا  بـرای  باشـد،  نیازمنـد  و  برخـوردار 
بـار  یـک  مـاه  دو  یـا  ماهیانـه  صـورت  بـه  و  شـده  داده 
کارتـی بـا مبلـغ 100 هـزار تومـان تحـت عنـوان سـبد کاال 
پرونـده  تشـکیل  پروسـه  شـود.  مـی  شـارژ  برایشـان 
ایـن  مـی کشـد.  طـول  مـاه  یـک  تقریبـًا  امـداد  کمیتـه 
از  و کلسـیمی  پروتئینـی  بـرای خریـد کاالی  فقـط  کارت 
فروشـگاه هـای مشـخص بـا نظـارت کمیتـه امداد اسـت.
تنها یک سـوم کـودکان، تحت حمایت کمیته قـرار می گیرند

»صادقـی« گفـت: »ممکـن اسـت از یـک لیسـت صدنفـره 
ارسـالی خانه های بهداشـت، تنها 30 نفر مورد حمایت بسته 
قـرار گیرنـد. این افراد شـامل خانـوده هایی با درآمد بسـیار 
کم هسـتند. می تواند یکی از مددجویان سـازمان باشـد و یا 
یـک جـوان کارگـر روزمزد کـه در تامین معاش خانـواده اش 

درمانـده اسـت.« کـه بـا توجه بـه آمار مـورد حمایتـی کمیته 
امـداد، لیسـت ارسـالی خانـه های بهداشـت چیـزی حدود 
پنجـاه و نـه هزار کـودک درکرمان دچار سـوءتغذیه هسـتند.

حمایـت  تحـت  بضاعـت  بـی  کـودکان   

بهزیستی قرار نمی گیرند
مدیـر کل سـازمان بهزیسـتی اسـتان هـم در ایـن ارتبـاط 
توضیـح می دهـد کـه هـر فرزنـدی کـه بدسرپرسـت یـا بـی 
سرپرسـت باشـد بـه حکـم قانـون تحـت پوشـش خدمات 
بهزیسـتی قـرار مـی گیـرد وگرنـه بـه صـرف بی سرپرسـتی 
مـورد حمایت سـازمان بهزیسـتی قرار نمی گیـرد. وی افزود: 
»شـرایطی کـه سـازمان بهزیسـتی و کمیتـه امـداد خدمـات 
مـی دهنـد مثـل هم هسـت بـا این تفـاوت کـه مـا خانواده 
ای را کـه بضاعـت نداشـته باشـد، تحـت حمایـت قـرار نمی 
دهیـم، بلکـه افـراد بـی سرپرسـت، معلـول، بیمـار روانـی 
یـا از ایـن قبیـل، تحـت حمایتـی بهزیسـتی مـی شـوند.«

مـا  مـددکاران  بـرای  صورتـی کـه  »در  زاده گفـت:  صـادق 
قضایـی  حکـم  اسـت.  بدسرپسـت  شـود کودکـی  محـرز 
و  شـود  صـادر  او  بـرای  بهزیسـتی  پذیـرش  بـر  مبنـی 
مـورد حمایـت  نمایـد،  معرفـی  بهزیسـتی  بـه  را  او  دادگاه 
تومـان  هـزار   ۴۷0 ماهانـه  یعنـی  مـی گیـرد.  قـرار  کامـل 
کـه  ای  خانـواده  بـه  اصطـالح  بـه  و  گیـرد  مـی  حقـوق 
شـود.« مـی  داده  امـداد  کنـد،  مـی  نگهـداری  را  او 
غـذای گـرم مهدهـای کـودک برای رفع سـوء تغذیـه کودکان

مدیـر کل سـازمان بهزیسـتی اسـتان می گویـد 1۲ هـزار و 
990  کـودک مهدهـای روسـتایی و حاشـیه شـهرها، بـرای 
سـوءتغذیه حمایـت مـی شـوند. بدیـن صـورت کـه 90 روز 
کامـل در سـال از مهـر تـا خـرداد، یـک وعـده غـذای گـرم 
بـه مبلـغ ۲ هـزار و 500 هـزار تومـان داده مـی شـود. وی 
جنوبـی،  شـهرهای  محرومیـت  لحـاظ  »بـه  کـرد:  تأکیـد 
مهدهـای شـهری آنهـا هـم شـامل غـذای گـرم شـده انـد.«

سوء تغذیه زنان باردار 
و مادران شیرده را دریابید

رییـس مرکـز بهداشـت جیرفـت، »محمودی«، ضمـن بیان 
اینکـه در زمینـه سـوءتغذیه، بحـث دربـاره مـادران و کودکان 
اسـت، گفـت: از تعـداد پنـج هـزار و 115 نفـر مـادران بـاردار 
و  شـیرده روسـتایی و شـهری شـهر جیرفـت، ۲8 درصـد 
دچـار سـوء تغذیـه و کـم خونی هسـتند و وضعیـت مطلوب 

بهداشـت و درمـان را ندارنـد. ایـن افـراد بیشـتر در حاشـیه 
شـهر و بخـش عشـایری هسـتند. بـا ایـن وجـود، در یـک 
سـال اخیـر تاکنـون یـک میلیـارد و 300 میلیـون تومـان، 
انـواع مکمـل هـا در خانـه هـای بهداشـت بیـن زنان بـاردار، 
مـادران شـیرده و کودکان زیر یک سـال توزیع شـده اسـت.

او کمک های موجود در این زمینه را کافی ندانسـت و ضمن 
اسـتمداد از خیرین و نهادهای دیگر برای رسـیدن افراد سوء 
تغذیـه بـه حـد مطلـوب گفت: کـودک اگـر دچار سـوءتغذیه 
شـود، و ایـن امر اسـتمرار داشـته باشـد، در آینـده اش تاثیر 
بـدی خواهـد داشـت. همچنیـن بـر سـالمتی زنـان بـاردار و 

مدیر کل کمیته امداد استان: ۱۹ هزار و ۸۱۵ کودک زیر 6 سال بسته حمایتی سوء تغذیه دریافت می کنند

بیدادسوتغذیهدرکودکانجنوباستان

در حالـی کـه بـه گفتـه محققـان یـک سـوم بیمـاری هـا در مناطـق محـروم جهـان ناشـی از سـوء 
تغذیـه اسـت، اسـتان کرمـان شـاهد سـوء تغذیـه کـودکان بـه ویـژه در مناطق کـم برخوردار اسـت. 
ایـن جمعیـت شـامل مـادران بـاردار، مـادران شـیرده و کـودکان زیر شـش سـال اسـت. سـازمان 
هـای دولتـی حمایـت کننده ایـن کـودکان، کمیته امـداد، بهزیسـتی و همچنیـن برخـی از نهادهای 
غیردولتـی هسـتند. بـه گفتـه مدیر کل کمیته امداد اسـتان، نوزده هـزار و ۸۱۵ نفر کودکان زیر شـش 
سـال بسـته حمایتـی سـوء تغذیـه را دریافت مـی کنند کـه از این تعداد، حـدود یـک دوم در مناطق 

کـم برخـوردار جنوب اسـتان کرمان هسـتند.

»یحیی صادقـی« افزود: اگـر در تحقیقات میدانی 
کـه هـر شـش مـاه یـک بـار بـه صـورت دوره ای 
انجـام می شـود، خانـواده ی کـودک جـز خانواده 
هـای کـم برخـوردار و نیازمنـد باشـد، بـرای آنهـا 
تشـکیل پرونـده داده شـده و بـه صـورت ماهیانه 
یـا دو مـاه یـک بار کارتـی با مبلـغ ۱00 هـزار تومان 
تحـت عنوان سـبد کاال برایشـان شـارژ می شـود. 
پروسـه تشـکیل پرونـده کمیتـه امـداد تقریبًا یک 
مـاه طـول مـی کشـد. ایـن کارت فقط بـرای خرید 
هـای  فروشـگاه  از  و کلسـیمی  پروتئینـی  کاالی 

مشـخص بـا نظـارت کمیتـه امداد اسـت.

فاطمه کریم آبادی
خبرنگار/کاغذ  وطن
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روزنامه های دیروز

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک شهداد

و  اراضـی  ثبتـی  وضعیـت  تکلیـف  تعییـن  قانـون  موضـوع  هیـات 
سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی- آگهی موضـوع ماده 3 قانـون و ماده 
13 آئیـن نامـه قانـون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند 
رسـمی برابر رای شـماره 139۷60319005000596 مـورخ 139۷/10/۲3هیات اول موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی مستقر در 
واحـد ثبتـی حـوزه ثبت ملک شـهداد تصرفات مالکانـه بالمعارض متقاضـی آقای علی 
طباخـی سـیرچی فرزنـد محمد بشـماره شناسـنامه 8۲ صادره از شـهداد در ششـدانگ 
یکبابخانـه و بـاغ بـه مسـاحت ۲۲00 مترمربـع پـالک 15۷1 فرعـی مفـروز و مجـزی از 
۴93 فرعـی از ۴۷-اصلـی واقـع در بخـش ۲6 کرمـان بـه آدرس سـیرچ-مجاور بـاغ 
حیـدر راه برکـوه خریـداری از مالـک رسـمی خـود متقاضی محـرز گردیده اسـت. لذا به 
منظـور اطـالع عمـوم مراتـب در دو نوبـت به فاصلـه 15 روز آگهی می شـود در صورتی که 
اشـخاص نسـبت بـه صدور سـند مالکیت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند مـی توانند 
از تاریـخ انتشـار اولیـن آگهـی بـه مـدت دو مـاه اعتراض خـود را بـه این اداره تسـلیم و 
پـس از اخـذ رسـید، ظرف مدت یک مـاه از تاریخ تسـليم اعتراض، دادخواسـت خود را 
بـه مراجـع قضایی تقدیـم نمایند. بدیهی اسـت در صـورت انقضای مدت مذکـور و عدم 

وصـول اعتـراض طبـق مقررات سـند مالکیـت صادر خواهد شـد.
تاریخ انتشار نوبت اول : 98/5/۲8-تاریخ انتشار نوبت دوم 98/6/11

ابراهیم سیدی رئیس ثبت اسناد و امالک م.الف 7۵2

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
اداره کل ثبت اسناد و امالک کرمان

آگهـی موضـوع مـاده 3 قانـون و مـاده 13 آئيـن نامـه قانـون تعیین تکلیف 
وضعیـت ثبتی و اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی- در اجـرای مواد 
مذکوربدینوسـیله امالکـی کـه برابـر آراء هیاتهـای حل اختـالف موضوع قانـون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی مسـتقردرواحد ثبتی گلباف که ادامه 
عملیـات ثبتـی آنهـا مطابق قانون مذكورتجویز گردیده اسـت به ترتیب شـماره پـالک فرعی از 
اصلـی وبخـش و محـل وقـوع ملک و مشـخصات مالـک واقـع در بخش ۲۷ کرمان بشـرح 
ذیل:1-پـالک 3فرعـی از 650 - اصلـی بخـش ۲۷ کرمان مالک آقای نعمت هللا پورحسـینی 
گوکـی فرزنـد اصغر به شـماره شناسـنامه 313 صـادره از گلبـاف و خانم فاطمـه وحیدی پناه 
گرکـی فرزنـد حسـین به شـماره شناسـنامه ۲صـادره از گلباف در ششـدانگ یک بـاب خانه 
بـه مسـاحت 686/5۴ مترمربـع بالمناصفه واقع در گلباف خیابان ولیعصر کـوی 11فرعی اول 

سـمت راسـت خریـداری از مالک رسـمی اکبـر خواجوئی گوکی
لـذا بـه منظـور اطالع عموم مراتـب در دو نوبت به فاصلـه 15 روز اگهي مي شـود در صورتی که 
اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالكيت متقاضی اعتراضی داشته باشـند مي توانند از تاریخ 
انتشـار اولین اگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسـلیم و پس از اخذ رسـيد، 
ظـرف مـدت یـک ماه از تاريخ تسـليم اعتراض، دادخواسـت خود را بـه مراجع قضایی تقدیم 
نماینـد. بديهـي اسـت در صـورت انقضاي مدت منكـور و عدم وصـول اعتراض طبـق مقررات 

سـند مالكيت صادر خواهد شـد.تاریخ انتشـار نوبت اول : 98/6/11

تاریخ انتشار نوبت دوم: 98/6/۲6
محمد مقصودی رئیس اداره ثبت اسناد وامالک گلباف م.الف ۸27

اداره کل ثبت اسناد و امالک کرمان
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک گلباف

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهـی موضـوع مـاده 3 قانـون و مـاده 13 آئیـن نامه قانون تعییـن تکلیف وضعیت ثبتـی و اراضی و 
سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی برابـر رای شـماره 13986031906۲000339 مـورخ 98/5/۲۷هیـات اول موضوع قانون 
تعییـن تکلیـف وضعیت ثبتی اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی مسـتقر در واحد ثبتی حـوزه ثبت ملک گلباف 
تصرفـات مالکانـه بالمعـارض متقاضـی خانم بتـول ابراهیم زاده گوکی فرزند محمد بشـماره شناسـنامه ۴18 صـادره از 
گلبـاف در یـک بـاب خانـه بـه مسـاحت ۴88/۲8 مترمربـع ششـدانگ پـالک ۲6۲3-اصلی واقـع در گلبـاف خیابان 
انقـالب محلـه عقبـه کـوی ابوذر خریـداری از مالک رسـمی آقـای رمضان ابراهیـم زاده گوکی محـرز گردیده اسـت. لذا 
بـه منظـور اطـالع عمـوم مراتـب در دو نوبـت به فاصلـه 15 روز آگهی می شـود در صورتی که اشـخاص نسـبت به صدور 
سـند مالکیـت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند می توانند از تاریخ انتشـار اولین آگهـی به مدت دو مـاه اعتراض خود 
را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید، ظـرف مـدت یـک مـاه از تاریخ تسـلیم اعتراض، دادخواسـت خـود را به 
مراجـع قضایـی تقدیـم نمایند. بدیهی اسـت در صورت انقضای مدت مذکـور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سـند 

مالکیـت صادر خواهد شـد.تاریخ انتشـار نوبـت اول : 98/6/11- تاریخ انتشـار نوبـت دوم : 6/۲6/ 98
محمد مقصودی رئیس اداره ثبت اسناد وامالک گلباف م.الف ۸۳۸

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان

آگهی فقدان سند مالکیت
سـند مالکیت ششـدانگ زمیـن پالک 5۷۴ فرعـی از 1۷۷8 اصلی واقع در زرند بخـش 13 کرمان که 
در دفتر ۲5۷ صفحه 130 به شـماره ثبت ۴389۷ و با شـماره چاپی 98۴۲۴5 صادر، سـپس برابر برگ خالصه معامله 
۲۴5۴۴ – 1398/5/1۲ دفترخانـه اسـناد رسـمی شـماره 1۴0 شهرسـتان زرند به آقـای علی ایزدی یـزدان آبادی فرزند 
حسـین منتقل گردیده اسـت )سـابقا ملک مذکور بنام دولت جمهوری اسـالمی ایران با نمایندگی سـازمان ملی زمین 
و مسـکن بوده( که مالک ضمن ارائه دو استشـهادیه تصدیق شـده مدعی اسـت سـند مالکیت فوق به علت نامعلوم 
مفقـود گردیـده و درخواسـت سـند مالکیـت المثنی نموده لذا باسـتناد تبصره یک مـاده 1۲0 اصالحی آییـن نامه قانون 
ثبـت مراتـب یـک نوبت در تاریخ مندرج در ذیل آگهی می شـود تا چنانچه کسـی مدعی انجام معامله نسـبت به ملک 
فـوق الذکـر مـی باشـد کـه در این آگهـی ذکر نگردیـده و یا مدعی وجود سـند مالکیت نـزد خود می باشـد ظرف مدت 
ده روز از تاریـخ انتشـار آگهـی بـه اداره ثبت اسـناد و امالک شهرسـتان زرنـد مراجعه و اعتراض خود را ضمـن ارائه اصل 
سـند مالکیـت و یـا سـند معاملـه تسـلیم نمایـد در غیر این صـورت پـس از مضی مدت مذکور نسـبت به صدور سـند 

مالکیت المثنی اقدام خواهد شـد.م/الف1۲1- تاریخ انتشـار : دوشـنبه 1398/6/11
حسین توحیدی نیا - رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان زرند

آگهی حصر وراثت 
شـماره  دادخواسـت  بشـرح   855 شناسـنامه  دارای  حسـین  فرزنـد  رضوانـی  حمـزه  آقـای 
9809983891۲00305 مـورخ  98/06/09 توضیـح داده شـادروان حسـین رضوانـی فرزنـد قیـدی 
بشناسـنامه 166۴در تاریـخ  98/1/1۷در شـهرمنوجان فـوت شـده و وراثـت منحصر حیـن الفوت وی 

عبارتنـد/ عبارتسـت از: 
1-مرتضی رضوانی فرزند حسین ت ت 1351/1/۲ ش ش۲5ش م 60898۷۴566 

۲-مصطفی رضوانی فرزند حسین ت ت 1353/۲/۲ ش ش -- ش م608989۲11۴
3-مجتبی رضوانی فرزند حسین ت ت 135۴/1۲/۲0ش ش ۴۲6۴ش م608961۲8۴۷

۴-عبدالعلی رضوانی فرزند حسین ت ت 135۷/6/1 ش ش 1۷116ش م31601۷019
5-عبدالرسول رضوانی فرزند حسین ت ت 1359/5/1ش ش 1۷11۷ش م31601۷10۲۷

6-حمزه رضوانی فرزند حسین ت ت 136۴/۲/11ش ش 855 ش م 3161135350
۷-حسن رضوانی فرزند حسین ت ت 136۷/8/18ش ش -- ش م315005۷5۴1

8-حجت رضوانی فرزند حسین ت ت 1368/1۲/۲9 ش ش --  ش م3150095859
9-محمد صادق رضوانی فرزند حسین ت ت1383/9/18ش ش -- ش م6080۲0915۲

10-طاهره رضوانی فرزند حسین ت ت  13۴۷/۴/۷ ش ش--  ش م60898۷3381
11-صدیقه رضوانی فرزند حسین ت ت 1350/10/1ش ش 3 ش م 6089۷۷۴13۲

1۲-بتول رضوانی فرزند حسین ت ت 136۲/1/1ش ش ۲۲5۲۴ ش م3160۲۲55۲6
13-فاطمه  رضوانی فرزند حسین ت ت 1365/11/۲۲ش ش۲558 ش م316116۲38۲

1۴-زهرا رضوانی فرزند حسین ت ت 13۷0/10/3 ش ش --ش م608001۲16۲
15-زکیه رضوانی فرزند حسین ت ت13۷1/9/۲۷ش ش --- ش م 60800۴93۲5
16-سعیده رضوانی فرزند حسین ت ت  13۷6/6/۲۴ش ش ---ش م6080109115
1۷-حدیث رضوانی فرزند حسین ت ت 1381/۷/1ش ش -- ش م6080185۲3۷

18-راحیل رضوانی فرزند حسین ت ت 13۷۴/۲/1ش ش  ---ش م6080083809)همگی فرزندان مرحوم (
19-محترم مزوری فرزند یوسف ت ت133۴/9/۲ش ش 163۲ش م 1816038۴85)همسر مرحوم (

۲0-معصومـه مـزوری فرزنـد چـراغ ت ت 1351/6/9 ش ش ۴6۲5ش م 6089616۴51)همسـر مرحـوم (لـذا مراتب 
یـک نوبـت در روزنامـه هـای کثیـر االنتشـار محلـی آگهـی می شـود چنانچه کسـی اعتـراض دارد یـا وصیـت نامه ای 
از متوفـی نـزد اشـخاصی باشـد ظـرف مـدت یـک ماه از نشـر آگهـی به شـورای حـل اختـالف تقدیـم دارد و اال گواهی 
صـادر خواهـد شـد و وصیـت نامـه ای جـز رسـمی و سـری که بعـد از ایـن موعد ابـراز شـود از درجه اعتبار سـاقط اسـت. 
م /الف :2۵-دفتر شورای حل اختالف شماره مرکزی دوم شهرستان منوجان 

آگهی حصر وراثت 
سـارا میرزائی باب هویزی فرزند علی دارای شناسـنامه 1 بشـرح دادخواسـت شـماره 
9803۲0 مـورخ 98/6/9 توضیـح داده شـادروان علـی میرزائـی بـاب هویـزی فرزنـد 
هادی به شناسـنامه ۴ در تاریخ 98/5/۲8 در شـهر زرند فوت شـده و وراثت منحصر 

حیـن الفـوت وی عبارتند از:
1 – معصومه ملکی بابهویزی فرزند حسین متولد 13۲۷ همسر متوفی شماره ملی 3091318۲۲۲

۲ – محمد میرزائی بابهویزی فرزند علی متولد 13۴9 فرزند متوفی شماره ملی 3091383911
3 – فاطمه میرزائی بابهویزی فرزند علی متولد 1355 فرزند متوفی شماره ملی 3090۷01936

۴ – حسین میرزائی بابهویزی فرزند علی متولد 1361 فرزند متوفی شماره ملی 30908۲1۴۷8
5 – مریم میرزائی بابهویزی فرزند علی متولد 13۴5 فرزند متوفی شماره ملی 30913۷36۷3
6 – حسن میرزائی بابهویزی فرزند علی متولد 1366 فرزند متوفی شماره ملی 3091۴5۲891

۷ – عطیه میرزائی بابهویزی فرزند علی متولد 1368 فرزند متوفی شماره ملی 30800۴0910
8 – سارا میرزائی بابهویزی فرزند علی متولد 135۴ فرزند متوفی شماره ملی 30913931۴6

9 – صدیقه میرزائی بابهویزی فرزند علی متولد 1358 فرزند متوفی شماره ملی 3090056۲3۲
10 – عاطفه میرزائی بابهویزی فرزند علی متولد 13۷1 فرزند متوفی شماره ملی 30801۲091۴

11 – زهرا میرزائی بابهویزی فرزند علی متولد 1351 فرزند متوفی شماره ملی 30906۴0511
لـذا مراتـب یک نوبت در روزنامه های کثیراالنتشـار محلی آگهی می شـود چنانچه کسـی اعتـراض دارد 
یـا وصیـت نامـه ای از متوفـی نزد اشـخاصی باشـد ظـرف مدت یـک ماه از نشـر آگهی به شـورای حل 
اختـالف تقدیـم دارد واال گواهـی صادر خواهد شـد و هر وصیتنامه ای جز رسـمی و سـری که بعد از این 

موعد ابراز شـود از درجه اعتبار سـاقط اسـت.م/الف۲63

دفتر شورای حل اختالف شماره 2 شهرستان زرند

آگهی حصر وراثت 
احسـان ذوالحسـنی فرزند علـی دارای شناسـنامه 30908150۷9 بشـرح 
دادخواسـت شـماره 98/600۲6۲ مـورخ 98/6/6 توضیـح داده شـادروان 
علـی ذوالحسـنی فرزنـد حسـن بـه شناسـنامه 3090۴۲6۴۲0 در تاریـخ 

139۷/۴/18 در شـهر کرمـان فـوت شـده و وراثـت منحصـر حیـن الفـوت وی عبارتنـد از:
1 – احسـان ذوالحسـنی فرزنـد علـی بـه شـماره ملـی 30908150۷9 متولـد 1361 فرزنـد 

فی متو
۲ – لیال ذوالحسنی فرزند علی به شماره ملی 3090۷1۴۲80 متولد 1356 فرزند متوفی

3 – محسـن ذوالحسـنی فرزنـد علـی به شـماره ملـی 3090۷66۴93 متولـد 1359 فرزند 
متوفی

۴ – فرزانـه ذوالحسـنی فرزنـد علـی بـه شـماره ملـی 3091۴۴3681 متولـد 1365 فرزنـد 
فی متو

5 – نصـرت ذوالحسـنی فرزنـد علـی بـه شـماره ملـی 309060688۷ متولـد 13۴8 فرزند 
فی متو

6 – زهـرا ظهیـر صادقـی فرزنـد محمد به شـماره ملـی 3090۴39۴09 متولد 13۲0 همسـر 
متوفی

لـذا مراتـب یـک نوبـت در روزنامه های کثیراالنتشـار محلی آگهی می شـود چنانچه کسـی 
اعتراض دارد یا وصیت نامه ای از متوفی نزد اشـخاصی باشـد ظرف مدت یک ماه از نشـر 
آگهـی بـه شـورای حل اختـالف تقدیـم دارد واال گواهی صادر خواهد شـد و هر وصیتنامه ای 
جز رسـمی و سـری که بعد از این موعد ابراز شـود از درجه اعتبار سـاقط اسـت.م/الف۲6۴

دفتر شورای حل اختالف شماره 6 شهرستان زرند

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
اداره کل ثبت اسناد و امالک کرمان

موضـوع: آگهـی موضـوع مـاده 3 قانـون و مـاده 13 آیین نامـه قانون تعیین 
تکلیـف وضعیـت ثبتی اراضی و سـاختمان های فاقد سـند رسـمی-برابر آرا 
صـادره هیـات حـل اختالف موضوع قانـون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و سـاختمان 
های فاقد سـند رسـمی مسـتقر در واحد ثبتی شهرسـتان زرند تصرفات مالکانه و بالمعارض 
متقاضیـان محرز گردیده اسـت لذا مشـخصات متقاضیـان و امالک مورد تقاضا بشـرح زیر 
بـه منظـور اطـالع عمـوم در دو نوبت بـه فاصله 15 روز آگهی می شـود در صورتیکه اشـخاص 
نسـبت به صدور سـند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشـته باشـند می توانند از تاریخ انتشار 

اولیـن آگهـی بمـدت دو ماه اعتراض دادخواسـت خـود را به مرجع قضایـی تقدیم نمایند.
امالک واقع در بخش 13 کرمان شهرستان زرند

پـالک 11۲ فرعـی از 63۴۲ اصلـی آقـای حمید رئوفی فرزند علی بشـماره شناسـنامه ۴159 
صـادره از زرنـد در یـک باب مغازه به مسـاحت ۲6۲/13 مترمربع مترمربع واقـع در زرند بلوار 
جنـت حدفاصـل کوچـه 16 و 18 خریـداری از مالـک رسـمی اقـای مجتبـی نظریان-پـالک 
1۲ فرعـی از 6۴55 اصلـی خانـم ربابـه برهانـی زرندی فرزند علی شـاه بشـماره شناسـنامه 
3383 صـادره از زرنـد در ششـدانگ قسـمتی از خانـه بـه مسـاحت ۷۲/۲0 مترمربـع واقـع 
در زرنـد خیابـان فـردوس کوچـه 16 خریداری از مالک رسـمی آقـای محمد یزدان پنـاه. م/

الف113- انتشـار نوبـت اول : دوشـنبه 98/5/۲8
انتشار نوبت دوم : دوشنبه 98/6/11

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

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

و  اراضـی  ثبتـی  وضعیـت  تکلیـف  تعییـن  قانـون  موضـوع  هیـات   
سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی-آگهی موضوع مـاده3 قانـون و ماده 
13آئیـن نامـه قانـون تعییـن  تکلیـف وضعیـت ثبتـی واراضی و سـاختمان فاقد سـند 
رسـمی برابر رای شـماره139۷6031901۴005898 -9۷/11/0۲ هیـات دوم موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی مسـتقر در واحد  
ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک جیرفت تصرفـات مالکانـه بالمعـارض متقاضی آقـای  محمد 
پـور ابراهیمـی  فرزند ابراهیم بشـماره شناسـنامه 11550صـادره از جیرفت درششـدانگ 
یـک بـاب خانـه وباغ بـه مسـاحت۲680متر مربع پـالک - فرعـی از 511- اصلی مفروز 
و مجـزی شـده از پـالک - فرعـی از511- اصلی قطعه دوواقـع دراراضی بهرامی جیرفت 
بخش۴5کرمـان خریـداری از مالکیـن  رسـمی آقایان  رضا پور شـنبه وعزیـز هللا امیری 
محـرز گردیده اسـت.لذا به منظـور اطالع عموم مراتب دردو نوبت بـه فاصله 15 روزآگهی 
مـی شـود در صورتـی که اشـخاص نسـبت به صـدور سـند مالکیت متقاضـی اعتراضی 
داشـته باشـند مـی تواننـد از تاریخ انتشـار اولین آگهی به مـدت دو ماه اعتـراض خود را 
به این اداره تسـلیم و پس از اخذ رسـید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسـلیم اعتراض 
،دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضایی تقدیم نماینـد . بدیهی اسـت در صورت انقضای 
مـدت مذکـور و عـدم وصـول اعتراض طبق مقـررا ت  سـند مالکیت صادر خواهدشـد . 

تاریخ انتشـار نوبـت اول:98/05/۲8- تاریخ انتشـار نوبـت دوم: 98/06/11
جواد فاریابی- رئیس ثبت اسناد امالک – م الف :26۳

اداره كل ثبت اسناد وامالك استان كرمان
اداره ثبت اسنادوامالك حوزه ثبت ملك زرند

اراضـي  ثبتـي  وضعيـت  تكليـف  تعييـن  قانـون  موضـوع  هيـات   
ماده3قانـون  موضـوع  رسـمي-اگهي  سـند  فاقـد  وسـاختمانهاي 
وماده13آئيـن نامـه قانـون تعييـن تكليـف وضعيت ثبتـي واراضي وسـاختمانهاي فاقد 
سـند رسـمي-برابررأي شـماره139860319008000889هيات دوم موضوع قانون تعيين 
تكليـف وضعيـت ثبتي اراضي وسـاختمانهاي فاقد سـند رسـمي مسـتقر در واحد ثبتي 
حـوزه ثبـت ملك زرنـد تصرفات مالكانه بال معـارض متقاضي خانم مرجان مهـدی زاده 
زرنـدی فرزنـد حبیـب الـه به شـماره شناسـنامه ۲35 صـادره از زرند در یک بـاب خانه 
بـه مسـاحت ۲53/93 متـر مربـع پـالك ۲515 فرعـي مفـروز و مجـزی شـده از پالک 
۲30 فرعـی از ۲368 اصلـي واقـع در زرنـد – اکبرآبـاد خریـداری از مالـک رسـمی آقای 
اکبـر امراللهـی محـرز گرديـده اسـت.لذا بـه منظـور اطـالع عمـوم مراتـب در دونوبت به 
فاصلـه 15روزآگهـي مـي شـود در صورتي كه اشـخاص نسـبت بـه صدورسـند مالكيت 
متقاضـي اعتراضي داشـته باشـند مـي تواننـد از تاريخ انتشـار اولين اگهي بـه مدت دو 
مـاه اعتراض خود را به اين اداره تسـليم وپس از اخذ رسـيد، ظـرف مدت يكماه از تاريخ 
تسـليم اعتـراض، دادخواسـت خود را به مراجـع قضايي تقديم نمايند. بديهي اسـت در 
صـورت انقضـاي مـدت مذكور و عدم وصـول اعتراض طبق مقررات سـند مالكيت صادر 

خواهـد شـد. م/الف11۲
تاريخ انتشار نوبت اول:دوشنبه 98/5/۲8-تاريخ انتشار نوبت دوم:دوشنبه 98/6/11
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اداره كل ثبت اسناد وامالك استان كرمان
اداره ثبت اسنادوامالك حوزه ثبت ملك زرند

 هيـات موضـوع قانـون تعييـن تكليـف وضعيـت ثبتـي اراضـي 
وسـاختمانهاي فاقـد سـند رسـمي- اگهـي موضـوع ماده3قانون 
وماده13آئيـن نامـه قانـون تعيين تكليـف وضعيت ثبتـي واراضي وسـاختمانهاي 
فاقد سند رسـمي- برابررأي شـماره13986031900800۷5۲ – 98/۴/۲0هيات دوم 
موضـوع قانـون تعييـن تكليـف وضعيـت ثبتـي اراضي وسـاختمانهاي فاقد سـند 
رسـمي مسـتقر در واحـد ثبتي حوزه ثبت ملـك زرند تصرفات مالكانـه بال معارض 
متقاضـي خانـم نسـرین اکبری زرنـدی فرزند محمود به شـماره شناسـنامه 1۷۷ 
صـادره از زرنـد در یـک بـاب خانـه بـه مسـاحت ۲۴6/35 متـر مربع پـالك 583 
فرعـي از ۲390 اصلـي واقـع در زرند – اکبرآباد – خیابـان حکیم خریداری از مالک 
رسـمی خانـم تـاج سـلطانی تـاج آبـاد محـرز گرديده اسـت. لـذا به منظـور اطالع 
عمـوم مراتـب در دونوبـت بـه فاصله 15روزآگهي مي شـود در صورتي كه اشـخاص 
نسـبت به صدورسـند مالكيت متقاضي اعتراضي داشته باشـند مي توانند از تاريخ 
انتشـار اوليـن اگهـي بـه مدت دو مـاه اعتراض خـود را بـه اين اداره تسـليم وپس 
از اخـذ رسـيد، ظـرف مدت يكماه از تاريخ تسـليم اعتراض، دادخواسـت خـود را به 
مراجـع قضايـي تقديم نمايند. بديهي اسـت در صورت انقضاي مـدت مذكور و عدم 

وصـول اعتـراض طبـق مقررات سـند مالكيـت صادر خواهد شـد. 
تاريخ انتشار نوبت اول:98/5/۲8- تاريخ انتشار نوبت دوم:98/6/11
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طرح پالک گذاری ماشین آالت 
کشاورزی در جنوب کرمان

تا سهمیه بندی نشود، مردم کارت 
سوخت را جدی نمی گیرند

شرایط فسخ قرارداد مستاجر 
و موجر مشخص شد 

ــه ماشــین  ــن مرحل ــه داد: در ای ــه ادام اضاف
ــواع  آالت فعــال بخــش کشــاورزی ماننــد ان
ــردان  ــای خودگ ــن و چاپره ــور، کمبای تراکت
پــالک گــذاری مــی شــوند. بــا برنامــه ریــزی 
انجــام شــده در تاریــخ هــای )۲3، ۲۴ و 
۲5 شــهریور( در شهرســتان هــای جیرفــت، 
عنبرآبــاد، کهنــوج و منوجــان بــه صــورت هــم 
زمــان توســط کارشناســان پلیــس راهــور آن 
شهرســتان هــا انجــام و طبــق نظــر پلیــس 
راهــور اســتان در تاریــخ هــای )۲0، ۲1 و ۲۲ 
ــار  ــاب، رودب مهــر( در شهرســتان هــای فاری
ــس  ــان پلی ــط کارشناس ــج توس ــه گن و قلع
راهــور اســتان بازدیــد مــی شــود.تاکنون 
تعــداد ۲ هــزار و 98 دســتگاه ماشــین آالت 
کشــاورزی در جنــوب کرمــان پــالک گــذاری 

ــت. ــده اس ش

وزیـر نفـت ایـن را هـم گفـت که 
اگـر قـرار به سـهمیه بندی باشـد 
بانکـی  از سیسـتم  اسـت  بهتـر 
اکنـون  هـم  شـود.  اسـتفاده 
سـوخت  هوشـمند  درصـد کارت هـای   ٩٩.٩
کالنشـهرها صادر شـده اسـت و از آنجـا که به 
دلیل اسـتفاده از کارت های هوشـمند سوخت 
هوشـمند  کارت  از  اسـتفاده  جایـگاه داران 
سـوخت شـخصی بـا اسـتقبال روبه رو نشـد، 
محدودیتـی در این زمینه لحاظ شـده اسـت؛ 
این محدودیت در کالنشـهرها احتمااًل بیشـتر 
سـهمیه بندی  وقتـی  تـا  شـد؛  خواهـد  هـم 
انجـام نشـود، مردم کارت هوشـمند سـوخت 
را جـدی نمی گیرنـد وزیـر نفـت بـا اشـاره بـه 
مفقـود شـدن کارت هوشـمند سـوخت برخی 
صاحبـان خودروهـا، عنـوان کـرد: بـرای حـل 

ایـن مشـکل اعـالم کردیم افـرادی کـه کارت 
سوختشـان گـم شـده اسـت، ثبت نـام کننـد 
کـه حـدود ٣ تـا ٣.٥ میلیـون نفـر ثبت نـام 
مجلـس  اینکـه  بـه  اشـاره  بـا  کردند.زنگنـه 
کارت  فعال سـازی  هـم  اسـالمی  شـورای 
افـزود:  تکلیـف کـرد،  را  سـوخت  هوشـمند 
بیـش از ۲ میلیـون کارت هوشـمند سـوخت 
میـان  ایـن  از  کـه  شـده  ارسـال  و  صـادر 
حـدود یـک میلیون کارت هوشـمند سـوخت 
برگشـت خـورده اسـت. وی بـا بیـان این کـه 
کارت هوشـمند سـوخت زمانـی مفید اسـت 
کـه سـهمیه بندی مطرح باشـد، گفـت: برخی 
هـم معتقدنـد کارت هوشـمند سـوخت برای 
کسـب اطالعـات می توانـد مفیـد باشـد، امـا 
تنهـا کسـب  هـدف  اگـر  می رسـد  نظـر  بـه 

اطالعـات باشـد بـه زحمـت آن نمـی ارزد.

نماینــدگان مجلــس در نشســت 
علنــی دیــروز شــرایط فســخ 
را  موجــر  و  مســتاجر  قــرارداد 
گــزارش  کردند.بــه  مشــخص 
مجلــس  نماینــدگان  نیــوز«،  »شــیعه 
ــا  ــروز ب ــی ام ــت علن ــالمی در نشس شورایاس
مــاده ۲۴۲ تــا ۲۴8 الیحــه اصــالح قانــون 
 ۲۴۲ مــاده  کردنــد.در  موافقــت  تجــارت 
ــل مــورد اجــاره و  آمــده اســت: پــس از تحوی
ــه  ــران هرگون ــول آن از ســوی مســتأجر جب قب
خســارت وارده بــر مــورد اجــاره بــر عهــده 
ــه خســارت وارده  ــر اینک مســتأجر اســت، مگ
بــه حــوادث خارجــی غیــر قابــل پیــش بینــی 
ــرارداد  ــع مســتند باشــد و در ق ــل رف ــر قاب غی
ــده  ــتأجر نش ــق مس ــئولیت مطل ــرط مس ش
ــه  ــت: چنانچ ــده اس ــاده ۲۴3 آم ــد.در م باش

ــخ  ــرارداد منفس ــود، ق ــف ش ــاره تل ــورد اج م
ــر  ــر اث ــاره ب ــورد اج ــف م ــرگاه تل می شــود. ه
حادثــه غیرقابــل پیش بینــی غیــر قابــل رفــع 
ــف  ــال تل ــؤولیتی در قب ــتأجر مس ــد، مس باش
عیــن مســتاجره نــدارد، لکــن نمی توانــد 
ــی  اجــرت المســمی های پرداخــت شــده قبل
را مطالبــه کنــد و چنانچــه از بابــت اجــرت 
المســمای ایــام تصــرف مبلغــی بدهکار باشــد، 
بایــد تســویه نمایــد.در مــاده ۲۴۴ آمده اســت: 
هــرگاه تلــف مــورد اجــاره مســتند به مســتأجر 
ــران زیان هــای  باشــد، مســتأجر مســؤول جب
وارد شــده بــه عیــن مســتاجره اســت و نمــی 
توانــد اجــرت المســمی هــای پرداخــت شــده 
قبلــی را مطالبــه کنــد و چنانچــه از بابــت اجرت 
المســمای ایــام تصــرف مبلغــی بدهکار باشــد، 

ــد. ــد تســویه نمای بای

روزنامه پیام ما
خبر داد: طرح شبکه پایش سالمت روان جامعه در حال اجراست.

روزنامه کرمان امروز
طرح جامع گردشگری استان در اتاق بازرگانی کرمان تهیه می شود.

از 30 خانـوار در نزدیکـی یکدیگـر در قسـمت باال دسـت 
جاده و در بخش کوهپایه ای روسـتای زیارت بچه قلعه 
گنـج سـاکن بودنـد، بیشـتر آنهـا در خانـه هـای ِگلی با 
سـقف هـای چوبـی زندگی مـی کردنـد، سـقف آلونک 
هایشـان از چـوِب درختـان جنگلـی بود و گذشـت زمان 
باعث پوسـیده و شکسـته شـدن سـقف خانه هایشـان 
شـده بـود، خودشـان گفتند کـه در زمان بارندگـی، آب و 
ِگل تمـام وسایلشـان را کثیف می کنـد و هنگامی که باد 

شـدید مـی وزد غذایمـان طعم خاک مـی دهد.
پدرانشـان ایـن خانـه هـا را اوایـل انقـالب سـاخته انـد، 
برخـی از ایـن خانوارهـا پول خریـد کولر گازی نداشـتند 
و از کولرهـای آبی اسـتفاده می کردنـد، من هم میهمان 
یکـی از آنهـا شـدم، درواقع یکی از سـاکنان این روسـتا 
دسـتم را گرفـت و بـه خانـه خـود بـرد، در همان مسـیر 
کوتـاه درِ هـر یـک از اتـاق هـای همسـایه هـا را مـی زد 
کـه نشـان دهـد چنـد نفـر در یک اتـاق کوچـک زندگی 

مـی کنند.
ایـن جـوان کـه به الیـاس دیـده دار معروف بـود، گفت: 
تـازه تشـکیل خانـواده داده ام و توانایـی دریافـت وام 
روسـتایی را هـم نـدارم و مجبورم با همسـرم در کنار پدر 
و مـادرم زیـر همیـن سـقِف واداده چوبـی و دیوارهـای 

ِخشـت و ِگلـی زندگـی کنیم.
وی اظهـار داشـت: مـن و یکـی از برادرانـم و خواهـرم 
هـر سـه متاهـل هسـتیم یعنی سـه خانـوار زیـر همین 
سـقِف فرسـوده و قدیمـی بـه صـورت مشـترک زندگی 

مـی کنیم.
دیـده دار گفـت: بیشـترِ جوانـان روسـتا هم کـه متاهل 
هسـتند، خانه ای ندارند و مجبورنـد همچون ما، در کنار 

خانـواده هایشـان زندگی کنند.
امـا در همیـن روسـتا، آن طرف جـاده و در اطـراف خانه 
ای کـه مـی گفتنـد متعلـق به شـخص با نفوذی اسـت 
شـرایط منـازل به گونـه ای دیگر بود، به گونـه ای که یک 
نفر از اهالی، سـه واحد مسـکن روسـتایی بـرای خود و 

فرزندی که هنوز متاهل نشـده سـاخته اسـت.
آن جـوان روسـتایی ادامه داد: ما مدت هاسـت که برای 
دریافـت وام نوسـازِی مسـکن ثبـت نـام کـرده ایـم اما 

هنـوز نتوانسـتیم ایـن وام را دریافت کنیم.
دیـده دار گفـت: متاسـفانه از سـوی کارشناسـان بنیـاد 
مسـکن هم چنـدان نظارتی بـر پرداخـت وام ها صورت 
نمی گیرد و همین امر باعث توزیع نامناسـب تسـهیالت 

مسـکن در این روسـتا شـده است.
وی تصریـح کـرد: برخـی خانوارها در حال سـاخت خانه 
سـوم و چهـارم خود هسـتند امـا بعضی ها هـم به طور 
کامـل از حـق مسـکن محرومنـد و هر وقت کـه به بنیاد 
مسـکن مراجعـه می کنند می گویند سـهمیه روسـتای 

شـما تمام شـده است.
نیکبخـت آزادی عضو شـورای این روسـتای کوچک نیز 
اظهـار داشـت: تعـداد خانوارهایـی که مسـکن مناسـب 
ندارنـد قریـب بـه 30 خانوار اسـت که برخـی از آنها هیچ 
خانه ای ندارند یا مسـکن شـان مناسـب نبوده و نیاز به 

تسـهیالت مسکن روسـتایی دارند.
رئیـس بنیـاد مسـکن قلعـه گنـج نیـز عنـوان کـرد: 
تعـدادی از خانـه هـای خشـت و گلـی آنهـا خالـی از 
سـکنه اسـت و شـاید بتـوان گفـت بیشـترین حجـم 
تسـهیالت پرداختـی مـا در ایـن روسـتا انجـام گرفتـه 
اسـت و بسـیاری از آنهـا در نوبـت پرداخت تسـهیالت 
قرار دارند.محمد جمشـیدی ادامه داد: از ابتدای سـال 
جـاری تـا کنـون در قالـب طـرح مسـکن محرومیـن، 
تعـداد 365 نفـر در روسـتاهای قلعـه گنـج تشـکیل 
پرونـده داده بـرای دریافـت وام ۴0 میلیـون تومانی به 
بانـک هـای عامـل معرفی شـده انـد.وی اضافـه کرد: 
درواقـع ۷0 درصد تسـهیالت طرح مسـکن محرومین 
جـذب شـده اما این بدین معنی نیسـت کـه اعتبارات 
بنیـاد مسـکن قلعـه گنج در سـال جاری فقـط همین 
مقـدار بـوده بلکه هنـوز اعتبـارات دیگری راه اسـت.اما 
اهالـی ایـن روسـتا عنوان می کنند، یکسـال اسـت که 
بـه مـا مـی گویند پرونده های شـما در نوبـت پرداخت 
وام اسـت و تـا االن هیـچ خبری نشـده اسـت، فاصله 
و  اسـت  مرکـز شـهر 35 کیلومتـر  تـا  مـا  روسـتای 
آنقـدر پـول بابـت کرایـه و رفـت و آمـد بـرای دریافـت 
تسـهیالت مسـکن پرداخـت کـرده ایـم کـه دیگـر پول 
نان شـب مـان را هـم نداریم.زیارت بچه، روسـتایی از 
توابـع بخـش مرکـزی شهرسـتان قلعه گنـج در جنوب 
اسـتان کرمـان اسـت، این روسـتا در دهسـتان سـرخ 
قلعـه واقع شـده و حـدود 600 نفر جمعیـت دارد.قلعه 
گنـج 85 هـزار نفـر جمعیـت دارد که از ایـن تعداد 65 

هـزار نفـر در روسـتا زندگـی مـی کنند.
مرکـز ایـن شهرسـتان در فاصله ۴۲0 کیلومتـری جنوب 

کرمـان واقع شـده اسـت.

۷۰درصدروستاییانقلعهگنج
درنوبتتسهیالتنوسازیمسکن

سراسری

استانی

او کمک های موجود در این زمینه را کافی ندانسـت و ضمن 
اسـتمداد از خیرین و نهادهای دیگر برای رسـیدن افراد سوء 
تغذیـه بـه حـد مطلـوب گفت: کـودک اگـر دچار سـوءتغذیه 
شـود، و ایـن امر اسـتمرار داشـته باشـد، در آینـده اش تاثیر 
بـدی خواهـد داشـت. همچنیـن بـر سـالمتی زنـان بـاردار و 

مادران شـیرده آسـیب های جبران ناپذیری خواهد گذاشت.

شهرهای جنوبی صدرنشین 
آمار سوء تغذیه استان

بنـا بـر آمـار کمیتـه امـداد در پنـج حـوزه دانشـگاه علـوم 
پزشـکی سـطح اسـتان، جیرفت 9۷30 نفـر، کرمان 5556 

نفر، بم 33۴0 نفر، سیرجان ۷۲9 نفر و رفسنجان ۴60 نفر 
تحـت پوشـش قـرار گرفتند که جمعًا 19815 نفر را تشـکیل 
می دهنـد کـه تحت سـبد حمایتی این سـازمان قـرار دارند.

روسـتاهای  در  سـال  پنـج  زیـر  5۲8 کـودک  و  هـزار   9
شـهر  در  ۷9 کـودک  و  هـزار   13 و  جیرفـت   شهرسـتان 

جیرفـت زندگـی می کننـد. کـه از ایـن جمعیـت، 3۴1 نفـر 
یعنـی حـدود پنـج درصـد کـودکان دچـار سـوء تغذیـه و 
981 مـورد هـم مشـکل رشـد دارنـد. یعنـی کـودکان دیگـر 
شـهرهای جنوبـی کرمـان از وضعیـت مناسـبی برخـوردار 
طلبـد. مـی  بـاره  ایـن  در  را  و کمـک مسـئولین  نیسـتند 

یـک فعـال اجتماعـی با تأکید بـر این موضوع کـه وضعیت 
سـوءتغذیه کـودکان در جنـوب کرمان بسـیار شـدید اسـت، 
گفـت: »از بیـن 90 بیمـار کـه 60 نفـر آنهـا را به تهـران و 30 
نفـر دیگـر را بـه شهرسـتان هـا فرسـتاده ام، بیـش از 80 
درصـد آنهـا کـودک بودنـد و بـه گفتـه پزشـکان سـه علـت 
در همـه ایـن بیمـاران، بالاسـتثناء مشـترک بـود، ازدواج 
فامیلی، سـوء تغذیه و مشـکل بهداشـت فردی و عمومی«.

»سـروش صلواتیـان« می گویـد کودکـی که دچار تاالسـمی 
بوده پس از چندین سـال مشـکلش مشـخص شـده است 
کـه اگـر زودتـر متوجـه بیمـاری اش می شـدند، سـریعتر 
بـرای درمانـش اقـدام می شـد. یـا کودکانی کـه از بیماری 
نرمـی اسـتخوان رنـج مـی برنـد، اگر مشـکل آنهـا روز اول 
مشـخص مـی شـد، مـی توانسـتند بـا مصـرف داروهـای 
مکمل سـالمتی شـان را بازیابند و هرگز به وضعیتی نرسـند 
کـه کل اسـتخوان هایشـان کج و معـوج شـود و نتوانند راه 
برونـد. وی عنـوان کـرد: »دلیل همه این مـوارد فقر موجود 
در مناطـق جنوبـی اسـتان اسـت و بـه ایـن دلیل که کسـی 
بـه آنهـا سـر نـزده و رسـیدگی هـای الزم صـورت نگرفتـه 
اسـت؛ نمونـه هایـی کـه در جنـوب اسـتان کـم نیسـت«.

در  جامعـه  افـراد  بقیـه  از  بیـش  سـال،   5 زیـر  کـودکان 
سـوء  و  وزنـی  هسـتند. کـم  وزنـی  کـم  خطـر  معـرض 
تغذیـه کـودکان در خانـواده هـای بـا درامـد پاییـن کـه در 
مناطـق کـم برخـوردار زندگـی مـی کننـد، مشـهودتر اسـت. 
حمایتـی کمیتـه  سـبد  جنـوب کـه شـامل  کـودکان  آمـار 
قـرار گرفتـه انـد بیانگـر ایـن موضـوع اسـت کـه زندگـی 
در مناطـق کـم برخـوردار، بیمـاری هـای عفونـی و انگلـی، 
کمبـود آب سـالم و سـطح پاییـن بهداشـت محیـط ایـن 
موضـوع را تشـدید مـی کنند. تجارب موجود در کشـورهایی 
کـه توانسـته انـد موفقیـت بیشـتری در زمینـه بهبـود وضع 
اسـت کـه  موضـوع  ایـن  آورنـد  دسـت  بـه  تغذیـه  سـوء 
عـالوه بـر برنامـه هـای بهبـود کمـی و کیفـی غـذا و ارتقای 
کشـوری  هـای  برنامـه  درمانـی،  و  بهداشـتی  خدمـات 
فقرزدایـی و توسـعه مناطـق محـروم را نیـز اجرا کـرده اند.

رییس مرکز بهداشت جیرفت، »محمودی«، 
ضمن بیان اینکه در زمینه سوءتغذیه، بحث 

درباره مادران و کودکان است، گفت: از تعداد 
پنج هزار و ۱۱۵ نفر مادران باردار و  شیرده 

روستایی و شهری شهر جیرفت، 2۸ درصد 
دچار سوء تغذیه و کم خونی هستند و 

وضعیت مطلوب بهداشت و درمان را ندارند. 
این افراد بیشتر در حاشیه شهر و بخش 

عشایری هستند. با این وجود، در یک سال 
اخیر تاکنون یک میلیارد و ۳00 میلیون 

تومان، انواع مکمل ها در خانه های بهداشت 
بین زنان باردار، مادران شیرده و کودکان زیر 

یک سال توزیع شده است.
او کمک های موجود در این زمینه را کافی 

ندانست و ضمن استمداد از خیرین و نهادهای 
دیگر برای رسیدن افراد سوء تغذیه به حد 

مطلوب گفت: کودک اگر دچار سوءتغذیه شود، 
و این امر استمرار داشته باشد، در آینده اش 

تاثیر بدی خواهد داشت. همچنین بر سالمتی 
زنان باردار و مادران شیرده آسیب های جبران 

ناپذیری خواهد گذاشت.

مدیر کل کمیته امداد استان: ۱۹ هزار و ۸۱۵ کودک زیر 6 سال بسته حمایتی سوء تغذیه دریافت می کنند

بیدادسوتغذیهدرکودکانجنوباستان
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آوای محلی           

الُدکی  َرسم  بهاِرن  مو  زمستوِن  دلوم
ناَسگوِنه دل  دنیا  غم ُو   َدردوِن  دلوم
ای ُهشارون  مو  دلیکیُنم ُو تنها َمندوم
َزِمِنه  َسر  به گَنوگی که بخندوِن  دلوم

شاعر :  سعیده  فیروزی

دُلم  ِوی  سیَنه  َدرگیرت  ِکه  روتی
َجوونی  خاطروم پیرِت  که  روتی
کشیدی ناز وغمَزت ای ُم  تو  باغ
َب  واَیه ی دوِن انجیرِت که  روتی

شاعر :  سعیده فیروزی

ِحنا  َور  َدسُت  َور  پا  الکِه  یاروم 
ِخالِفن  کاری  ُو  کاچاِکه باروم

همی  دوُنم  َسرِ  هاذا    ُو   هاذا
َنوادایی    ُببو ناچاکِه  واروم

شاعر :  مهدی جاللی

َاگُون ُخوی مشک ، روِغن پاک َایاری
ولی روبار آری تریاک ایاری

همه گُلخونه دارن خاک ور سر
َهُنو َور کوله َتنگه ی شاک ایاری

شاعر :  ایرج انصاری فرد

نه کاری دسِت روغن پاک داُرم
نه کوله َور َبج وکاچاک َایاُرم

بِهل خویشت بگوم ِسگده براُرم
دو و هفصدسوار و شاک ایاُرم

شاعر :  محمدوزیری زمانی)حامد(

فضای سبز شهرهای جنوبی 
قربانی تغییر کاربری

کارشناس اداره کل راه و شهرسازی: در حال حاضر سرانه فضای سبز شهر جیرفت برابر۹۳ /2مترمربع به ازای هر نفر است

پارک ها و فضای سـبز، ریه های شـهر هسـتند، که اگر نباشـند 
نفـس مردمـش از هـوای پـر از دود، بنـد می آیـد. محققـان 
می گوینـد فضاهـای سـبز، حـال مـردم را خوب می کننـد. آنها 
را حتـی بـرای لحظـه ای کوتـاه از فشـارهای روحـی جـدا کرده 
و بـه جایـی دیگـر پرتـاب می کنـد. کمبود سـرانه فضای سـبز 
در جنـوب اسـتان آنقـدر چشـمگیر اسـت کـه هـر تـازه واردی 
را متوجـه خـود می  کنـد، تغییـرات اقلیـم و گرمـای هـوا، کار 
خـودش را کـرده، بی  روحـی و بی  رمقی سـوغات گشـت و گذار 
خیابان  هایـش شـده و حـال رهگـذران فـراری از گرمـا را بدتـر 
می کنـد. بـه گفتـه کارشـناس اداره کل راه و شهرسـازی جنوب، 
سـرانه فضای سـبز در حد اسـتاندارد کشور اسـت اما متاسفانه 
شـهرداری ها اجـرا نمی کننـد و دلیل این کار را، نبـود بودجه ذکر 
کرده انـد. ایـن در حالی اسـت که کارشناسـان و جرم شناسـان 
معتقدند که فضای نامناسـب شـهری در میزان بروز خشـونت 

و درگیـری تاثیرگذار اسـت.

فضای سبز از نیازهای مردم اقلیم
 گرم و خشک است

در حالـی کـه سـرانه اسـتاندارد جهانـی ۲0 تـا ۲5 متـر مربع به 
ازای هر نفر اسـت، طبق مطالعات وزارت مسـکن و شهرسازی، 
ایـن میـزان در شـهرهای ایـران ۷ تـا 1۲ متـر مربع بـه ازای هر 
نفـر اسـت و در جنـوب ایـن مقدار نیـز کمتر می شـود. به گفته 
»امانـدادی« کارشـناس اداره کل راه و شهرسـازی،  »در حـال 
حاضر سـرانه فضای سـبز شـهر جیرفـت برابـر93 /۲مترمربع 
بـه ازای هـر نفـر اسـت. در طرح هـای جامـع، این مقـدار حتی 
بیشـتر از 8 مترمربـع بـه ازای هـر نفـر اسـت امـا متاسـفانه 
شـهرداری ها اجـرا نمی کننـد و دلیل این کار را، نداشـتن بودجه 

اعـالم کرده اسـت«.
مشـایخی رئیس شـورای شـهر جیرفـت، گفت: »فضای سـبز 
جیرفـت، بـا پارک هـای اخیر بیشـتر می شـود و سـرانه فضای 
سـبز مـا بـاال مـی رود امـا میـزان دقیـق آن بـه ازای هـر نفـر 
مشـخص نیست. 10 بوسـتان محله ای و پارک، تا پایان شش 

ماهـه دوم اسـفند مـاه بـه بهره بـرداری می رسـند.«

فضای سبز شهرها قربانی تغییر کاربری شده
وسـعت فضـای شـهری و فشـار مسـکن در شـهر جیرفـت، 
فضـای سـبز را قربانـی خـود کـرده اسـت. مـردم مناطقـی که 
بـا خشکسـالی دسـت و پنجـه نـرم می کنند، به شـهر جیرفت 
و شـهرهای اطـراف آمده انـد و ایـن مهاجرت هـای اجبـاری، 
خـود دلیلـی بـر کمبـود زمیـن و گرانی آن شـده اسـت. تغییر 
کاربـری باغـات و فضاهـای سـبز نیـز بـر این مشـکل افـزوده 
اسـت. »اماندادی« کارشـناس اداره کل راه و شهرسـازی گفت: 
»پیـش از تشـکیل اداره کل راه و شهرسـازی جنـوب، تغییـر 
کاربری توسـط کمیسـیون ماده 5 انجام می شـد و در سـنوات 
قبلـی، در شـهرداری های قبلـی تخلفـات زیادی انجام شـده و 

فضاهایـی کـه به اسـم فضای سـبز بوده، تغییـر کاربـری داده 
شـده اند. برخـی از آنهـا به کمیسـیون هـم رفته و متاسـفانه به 
صـورت قانونـی تغییـر کاربـری داده انـد و دیگر نمی تـوان این 
فضاهـا را پس گرفت. ولی االن تغییر کاربـری، در اداره کل راه و 
شهرسـازی صورت نمی گیرد و تقریبًا به صفر رسـیده اسـت.« 
و  راه  اداره  فضاهـای سـبز،  تصـرف  از  دلیـل جلوگیـری  بـه 
شهرسـازی طرحی به نام »شـهر سـالم شـهروند سـبز« از دو 
سـال پیـش شـروع کـرده اسـت، کـه در ایـن طـرح، از اهالـی 

محـل بـرای اجـرای فضـای سـبز اسـتفاده می شـود.

کمبود فضای سبز، خشونت 
و درگیری را زیاد می کند

مردم جنوب، نظاره گر فضاهای ناهماهنگ و خشـنی هسـتند 
کـه جـای خانه هـای ویالیـِی پـر از درخـت را گرفتـه  اسـت. 
خسـتگی ناشـی از فشـارهای روزمـره، روح شـان را مـی آزارد و 
بـدون توجـه بـه آنها، بـر روی هم انباشـته می  شـوند. این گونه 
اسـت که با کوچکترین تلنگری برمی خروشـند و خشـم را بر 
سـر دیگـران آوار می کننـد. بـه گفته محققـان، طبیعـت، مانند 
ترمـزی اسـت که سـرعت خشـم را کم می کنـد و یا بـه کلی از 
بین می  برد. خشـم اگر کنترل نشـود، دام جرم را برای انسـان 

پهـن می کند.
طاها ساسـان کارشـناس ارتباطات رسـانه ای نیـروی انتظامی 
اسـتان، گفـت: بایـد قبول کنیم زندگی شـهری، تنـش هایی را 
در افـراد بـه وجـود می آورد. ما آدم ها تحت یک سـری شـرایط 
محیطـی و رفتارهـای متقابـل فـردی، آرامـش روحـی و روانی 
خـود را از دسـت می دهیم. رفتارهای متقابـل فردی، یعنی این 
کـه وقتـی انسـان یـک رفتار منفـی از هـم نوعانـش در فضای 

شـهری می بینـد، آن رفتـار بـر روی او نیـز اثـر منفـی دارد، مثاًل 
اگـر اخمـو باشـند، یا بـا عصبانیـت، یـا بددهانی جـواب دهند، 
آن حـس بـد و منفـی، متقابـالً بـه مـا منتقـل می شـود. وی 
افـزود: »عـدم زیبایی شـهری، کمبـود فضاهای سـبز، ترافیک 
در بعضـی از سـاعات و معابـر شـهر جیرفـت، آلودگـی صوتـی 
زیـاد، عـدم دسترسـی به مراکز برطـرف کننده نیازهـای زندگی 
در نزدیکـی محل سـکونت، و توزیع نامناسـب آنهـا همه و همه 
حس خشـونت و پرخاشـگری را در انسـان تحریک می کند.«

بیماری هـای روحـی و روانـی ماننـد بیماری هـای جسـمی به 
دیگـران سـرایت می کننـد. اگـر در شـرایط روحـی و روانـی بد، 
در یـک فضـای عمومـی قرار بگیریـم که دارای مبلمان شـهری 
اسـتاندارد و فضای سـبز مناسـب باشـد، از آن فضا لذت برده و 

تنش هایمـان کمتر می شـود.
و  خشـونت  از  ناشـی  می گوید:»هزینه هـای  »ساسـان« 

درگیری هـا در جنـوب بسـیار هنگفت اسـت که بر روی دسـت 
دولـت و خانواده هـا گذاشـته می شـود. هزینه هـای ناشـی از 
تصادفـات، جراحـت هـا، قتـل، بـی سرپرسـتی خانواده هـای 
قاتـل و مقتـول و… بـه صـورت مسـتقیم و یا غیرمسـتقیم به 
مـردم و دولـت تحمیل می شـود. این در حالی اسـت که در هر 
سـاعت ۷۲ درگیـری و مصدومیـت در کشـور داریـم. ایـن آمار 
پزشـکی قانونی کشـور در چهار ماهه نخسـت سـال 98 اسـت. 
کـه در مجمـوع بالغ بـر ۲15 هزار و 6۴3 مصـدوم نزاع به مراکز 
پزشـکی قانونـی مراجعـه کردند، این آمـار در مقایسـه با مدت 
مشـابه سـال قبل که آمار مراجعیـن نزاع ۲0۷ هـزار و ۴۲۷ نفر 

بـود، ۴ درصـد افزایـش یافته اسـت.«
وی ایجـاد مراکـز فرهنگـی، تفریحـی، ورزشـی، سـینما، تیاتر 
و… را در کاهـش جرایـم، آسـیب های اجتماعی و بیماری های 
روحـی و روانـی موثـر دانسـت و گفـت: »شـهرداری ها و همـه 
نهادهـای دسـت اندرکار فضاهای شـهری، باید بـه وظایف خود 
عمـل کننـد تـا فضاهـای سـبز شـهری را توسـعه داده و به حد 
اسـتاندارد برسانند. شـاید عنوان کنند توسعه فضاهای شهری، 
هزینـه بـر باشـد و اعتبـار الزم را بـرای چنیـن کاری ندارنـد، اما 
می تواننـد یـک سـری اقدامـات کـم هزینـه انجـام دهنـد و تا 
حـدی ایـن خـأ را جبـران کننـد مثـالً برگـزاری جشـنواره های 
. همـان گونـه کـه همـه می دانیـم  ورزشـی، موسـیقی و… 
شـهرهای جنـوب کرمان، اسـتعدادهای زیادی در حـوزه ورزش 
و  موسـیقی دارنـد امـا متاسـفانه بـه خوبـی از آن ها اسـتفاده 

نمی شـود.«

توزیع فضای سبز بر خشونت 
و درگیری ها تأثیر دارد

توزیـع نامناسـب فضـای سـبز، معضـل دیگـری در شـهرهای 
جنوبـی اسـت. در حـال حاضـر ایـن توزیـع، همـه محـالت را 
پوشـش نـداده و اصـوالً در کنـار محورهـای اصلـی شـهر قـرار 
نیـروی  ای  رسـانه  ارتباطـات  دارنـد. »ساسـان« کارشـناس 
انتظامـی اسـتان می گویـد: وقتـی تعـداد پارک هـا و فضاهای 
تفریحی و رفاهی در شـهر کم باشـد، و یا در همه جا به صورت 
عادالنـه توزیـع نشـده باشـد، میـزان خشـونت و درگیری هـا 
زیادتـر می شـود. پـس بایـد این فضاهـا در همه جای شـهر با 
توجـه بـه جمعیـت آن مناطـق توزیع شـود تا جمعیـت در این 

فضاها تقسـیم شـود.

فاطمه کریم آبادی
خبرنگار/کاغذ  وطن
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صدورمجوزخانههایبازیچه
ربطیبهادارهصنعتومعدن؟!!

ــای  ــرا خانه ه ــت: ظاه ــان گف ــتانداری کرم ــواده اس ــوان و خان ــور بان ــرکل ام مدی
ــه  ــد ک ــی کنن ــت م ــارت دریاف ــدن و تج ــت، مع ــود را از صنع ــوز خ ــازی مج ب
ــه  ــت ک ــی اس ــن در حال ــود دارد ای ــن وج ــن بی ــبتی در ای ــه نس ــم چ نمی دان
براســاس بررســی هــای صــورت گرفتــه توســط بهزیســتی، ایــن خانــه هــا حتــی 
ــه  ــد ک ــی کنن ــان کاری را م ــد و هم ــی کنن ــرش م ــیرخواره را پذی ــای ش ــه ه بچ

ــد. ــی ده ــام م ــودک انج مهدک
ــهریورماه در  ــینی 10 ش ــادات حس ــر، فاطمه الس ــه کوی ــنا منطق ــزارش ایس ــه گ ب
ــار  ــان اظه ــودک اســتان کرم ــوق ک جلســه شــورای هماهنگــی و ســاماندهی حق
ــا  ــوان اســت و 1۲ ت ــر امــور بان ــا دفت ــری کنوانســیون حقــوق کــودک ب کــرد: دبی
16 شــهریورماه رصــد فعالیــت مدرســه تابســتانه حقــوق کــودک را داریــم کــه در 
ــه تشــکیل شــده و برنامه هــای  ــار کمیت راســتای فعالیــت مدرســه تابســتانه چه

ــد. مختلفــی اجــرا کــرده ان
ــا بیــان اینکــه مشــارکت وجــود دارد امــا بایــد چارچــوب مشــخص باشــد،  وی ب
ــازی اســت کــه  ــه مجــوز خانه هــای ب افــزود: یکــی از دغدغــه هــای مــا در زمین
مشــخص نیســت از کجــا صــادر مــی شــود و بالتکلیــف اســت و هرکســی خانــه 

بــازی راه انــدازی مــی کنــد کــه ایــن موجــب آســیب در کرمــان شــده اســت.
ــت،  ــود را از صنع ــوز خ ــازی مج ــای ب ــه ه ــرا خان ــرد: ظاه ــح ک ــینی تصری حس
معــدن و تجــارت دریافــت مــی کننــد کــه نمــی دانــم چــه نســبتی در ایــن بیــن 
ــه  ــورت گرفت ــای ص ــی ه ــاس بررس ــه براس ــت ک ــی اس ــن در حال ــود دارد ای وج
ــرش  ــیرخواره را پذی ــای ش ــه ه ــی بچ ــا حت ــه ه ــن خان ــتی، ای ــط بهزیس توس

ــد. ــی ده ــام م ــودک انج ــه مهدک ــد ک ــی کنن ــان کاری را م ــد و هم می کنن
مدیــرکل امــور بانــوان و خانــواده اســتانداری کرمــان در بخــش دیگــری از 
ــرد:  ــان ک ــواده بی ــون خان ــودکان از کان ــیب های دوری ک ــاره آس ــخنانش درب س
بــرای کاهــش ایــن آســیب هــا، یکــی از راهکارهــا ایــن اســت کــه پروســه تحویــل 

ــرود. ــش ب ــر پی ــای متقاضــی ســریع ت ــواده ه ــه خان ــده ب فرزندخوان
بــه گــزارش ایســنا، در ایــن جلســه مباحــث مختلفــی دربــاره کــودکان بازمانــده از 
تحصیــل، تــالش بــرای پیشــگیری از آســیب هــای اجتماعــی در مراکــز نگهــداری 

کــودکان بدسرپرســت و ... مطــرح شــد.

6۹ مصدوم و ۸ کشته 
در 24 ساعت گذشته

دکتــر صابــری رییــس اورژانــس 
ــه  ــه ب ــا توج ــرد: ب ــالم ک ــان اع کرم
حــوادث ثبــت شــده در ســامانه 
اورژانــس پیــش بیمارســتانی در ۲۴ ســاعت گذشــته )از 
ــر  ــی 1۲ ظه ــاه ال ــهریور م ــنبه 9 ش ــر ش ــاعت 1۲ ظه س
یکشــنبه 10 شــهریور مــاه( در ســطح اســتان کرمــان 
69 نفــر ناشــی از حــوادث ترافیکــی جــاده ای مصــدوم 
ــم هــای فوریت هــای پزشــکی در  ــه توســط تی شــدند ک
ــل  ــی منتق ــز درمان ــه مراک ــا ب ــان و ی ــه درم محــل حادث
شــدند و همچنیــن در ایــن بــازه زمانــی 8نفــر  ناشــی از 
حــوادث ترافیکــی جــاده ای قبــل از رســیدن آمبوالنــس 
بــه علــت شــدت جراحــات وارد شــده در دم جــان 
ــی از  ــگان ناش ــان باخت ــی ج ــار تکمیل ــد و آم ــه ان باخت
حــوادث ترافیکــی مربــوط بــه بــازه زمانــی گــزارش شــده 
ــط  ــای ذیرب ــاد ه ــایر نه ــی و س ــق پزشــکی قانون از طری

ــردد. ــی گ ــالم م اع

حوادث

رنا
 ای

س:
عک

در حالـی کـه سـرانه اسـتاندارد جهانـی 20 تـا 2۵ متـر 
مربـع بـه ازای هـر نفـر اسـت، طبـق مطالعـات وزارت 
مسـکن و شهرسـازی، ایـن میـزان در شـهرهای ایـران 
7 تـا ۱2 متـر مربـع بـه ازای هـر نفـر اسـت و در جنوب 
ایـن مقـدار نیز کمتـر می شـود. به گفتـه »امانـدادی« 
کارشـناس اداره کل راه و شهرسـازی،  »در حـال حاضـر 
سـرانه فضای سـبز شـهر جیرفـت برابـر2/۹۳ مترمربع 
بـه ازای هـر نفر اسـت. در طرح هـای جامع، ایـن مقدار 
حتـی بیشـتر از ۸ مترمربـع بـه ازای هـر نفـر اسـت اما 
متاسـفانه شـهرداری ها اجرا نمی کنند و دلیـل این کار 

را، نداشـتن بودجـه اعـالم کرده اسـت«.

سرپرسـت معاونـت هماهنگـی امـور اقتصـادی اسـتانداری 
کرمـان بـا انتقـاد از اینکـه اسـتان کرمـان بـرای تهیـه دفاتـر و 
نوشـت افزارهای دانش آموزی جزء اسـتان های محروم کشـور 
محسـوب نشـده اسـت، تصریـح کـرد: اگر مـا اسـتان محروم 
کشـور هسـتیم، پـس بیایـد مـا را از محرومیـت در بیاورید. آیا 
مسـئولین وضعیـت جنوب اسـتان کرمـان را ندیده اند؟ سـتاد 
تنظیم بازار کشـور سـهمیه دفترچه دانش آموزی اسـتان کرمان 
را بـه ازای هـر دو دانش آمـوز یـک دفترچـه درنظـر گرفتـه  کـه 

توزیع این سـهمیه بسـیار مشـکل اسـت.
به گزارش ایسـنا محمدعلی دهقان ظهر امروز دهم شـهریورماه 
در هفدهمین جلسـه سـتاد تنظیم بازار اسـتان کرمان در اولین 
روز از مـاه محـرم بـا محوریـت تنظیـم بـازار مـاه محـرم گفت: 
سـازمان تبلیغـات اسـالمی موظـف به توزیـع اقالم مـاه محرم 
همچون گوشـت قرمـز، مرغ، برنج، شـکر و روغـن به هیات ها 

و مسـاجد است.
وی در ادامـه بـا انتقاد از اینکه اسـتان کرمان بـرای تهیه دفاتر و 
نوشـت افزارهای دانش آموزی جزء اسـتان های محروم کشـور 

محسـوب نشـده اسـت، تصریـح کـرد: اگر مـا اسـتان محروم 
کشـور هسـتیم، پـس بیایـد مـا را از محرومیـت در بیاورید. آیا 
مسـئولین وضعیـت جنوب اسـتان کرمـان را ندیده اند؟ سـتاد 
تنظیم بازار کشـور سـهمیه دفترچه دانش آموزی اسـتان کرمان 
را بـه ازای هـر دو دانش آمـوز یـک دفترچـه درنظـر گرفتـه  کـه 

توزیع این سـهمیه بسـیار مشـکل است
سرپرسـت معاونـت هماهنگـی امـور اقتصـادی اسـتانداری 
کرمـان بـا اشـاره بـه تعـداد دانش آمـوزان اسـتان بیـان کـرد: 
در اسـتان کرمـان حـدود 635 هـزار دانش آمـوز مشـغول بـه 
تحصیـل هسـتند کـه اگـر هـر دانش آمـوز 5 دفتـر نیاز داشـته 
باشـد بنابرایـن به حـدود 3 میلیـون 300 هزار دفتـر نیازمندیم. 
وی بـا تاکیـد برآنکـه باید مکاتبـات الزم برای دریافت سـهمیه 
بیشـتر به اسـتان کرمان صورت گیرد، عنوان کـرد: باید تقاضای 
سـهمیه بیشـتر شـود تا در جنوب اسـتان برای هـر دانش آموز 
دو دفترچـه گرفتـه شـود زیـرا همـه می داننـد کـه دو دفترچـه 
بـرای یـک دانش آمـوز کفایـت نمی کنـد ضمن آنکـه این طرح 
نبایـد بـرای همه خانواده ها اجرایی شـود و بهترین متولی برای 

انتخـاب دانش آمـوزان واجد شـرایط، مدیران مدارس هسـتند.
بـه گـزارش ایسـنا، "محمدرضـا خواجویـی" معـاون سـازمان 
صنعـت، معـدن و تجـارت اسـتان کرمـان نیـز در ایـن جلسـه 
گفـت: سـهمیه برنج مـاه محرم اسـتان کرمان یک هـزار و 191 
تـن، شـکر 595 تن، مرغ منجمـد 198 تن، گوشـت قرمز 39۷ 

تـن و روغـن یـک هـزار و 191 تن اسـت.
وی در زمینـه دفاتـر دانش آمـوزی نیـز اظهار کـرد: کل موجودی 
دفاتـر دانش آمـوزی تولید شـده و آمـاده توزیـع از طریق حواله 
)با ارز ۴۲00 تومان( 15 میلیون جلد در کل کشـور می باشـد که 
۲ میلیـون ۲03 هـزار ۲85 جلـد بـه تفکیـک به اسـتان کرمان 

اختصاص داده شـده است.
"مجیـد نژادبیگلـری" نیـز در خصوص تنظیم بازار مـاه محرم با 
بیـان ایـن مطلـب که برنج و شـکر بـه میـزان نیـاز در انبارهای 
اسـتان موجود اسـت، عنـوان کرد: برنج با قیمت 6 هـزار و 500، 
شـکر بـا همـان قیمت 3 هـزار تومان بـه ازای هر کیلـو و روغن 
بـا 15 درصـد تخفیف نسـبت بـه قیمت های مصوب از شـرکت 

گلنـار دریافـت و در بازار توزیع خواهد شـد.

رئیـس کل سـازمان امـور مالیاتـی کشـور، 
بـا صدور بخشـنامه ای، شـرایط بخشـودگی 
جرایـم مالیاتـی قابـل بخشـش موضـوع 
برخـی مواد قانون مالیات های مسـتقیم و قانـون مالیات بر ارزش 

افـزوده را اعـالم کرد.
بـه گـزارش روابـط عمومـی اداره کل امـور مالیاتـی اسـتان کرمـان ، 
درایـن بخشـنامه کـه بـه امضـای »دکتـر امید علی پارسـا« رسـیده 
و بـه ادارات کل امـور مالیاتـی سراسـر کشـور ابـالغ گردیـده، آمـده 
اسـت: با توجه به اینکه سـال 1398 مزین شـده به نام سـال رونق 
تولیـد، لـذا این سـازمان در راسـتای حمایت از تولیـد و کاالی ایرانی 
و بـه منظـور حمایت از فعـاالن اقتصادی، رعایت اصـل تکریم ارباب 
رجـوع و افزایـش رضایتمندی مودیان محتـرم مالیاتی، تصمیماتی 
به شـرح زیر در خصوص بخشـودگی جرایم مالیاتی قابل بخشـش 
موضـوع مـاده 169 مکـرر قانـون مالیـات هـای مسـتقیم مصـوب 
13۷0/11/۲۷ و مـواد 169، 190، 193، 19۷ و 199 قانـون مالیات های 

مسـتقیم و مـواد ۲۲ و ۲3 قانـون مالیـات بـر ارزش افـزوده، بـرای 
مودیـان اشـخاص حقیقی و اشـخاص حقوقـی غیر دولتـی، اتخاذ 
تـا در صـورت پرداخـت مانـده بدهـی قطعـی شـده خـود ) اعـم از 
اصـل بدهـی و جرایـم غیر قابل بخشـش( تا پایان سـال جاری، در 
اجـرای مقـررات مـاده 191 قانـون مالیات های مسـتقیم بـه عنوان 
مـودی خـوش حسـاب از ایـن حیـث و در ایـن مرحلـه تلقـی و به 

شـرح زیـر مورد بخشـودگی قـرار گیرد:
تاریـخ  تـا  شـده  قطعـی  بدهـی  مانـده  پرداخـت  صـورت  در   -1

بخشـش. قابـل  جرایـم  درصـد   100 معـادل   1398/0۷/30
تاریـخ  از  شـده  قطعـی  بدهـی  مانـده  پرداخـت  صـورت  در   -۲
واحدهـای  مودیـان  1398/08/30بـرای  تاریـخ  تـا   1398/08/01
تولیـدی دارای پروانـه بهره برداری و پروانه کسـب تولیدی از مراجع 
ذیربـط، معـادل 98 درصـد جرایـم قابـل بخشـش و بـرای سـایر 

مودیـان 96 درصـد جرایـم قابـل بخشـش.
تاریـخ  از  شـده  قطعـی  بدهـی  مانـده  پرداخـت  صـورت  در   -3

1398/09/01تـا پایان سـال جـاری برای مودیـان واحدهای تولیدی 
دارای پروانـه بهـره برداری و پروانه کسـب تولیـدی از مراجع ذیربط، 
بـه ازای هـر مـاه معـادل ۲ درصـد و بـرای سـایر مودیان معـادل ۴ 
درصـد، از درصـد بخشـودگی موضوع بند )۲( فوق کسـر مـی گردد.

۴- میزان بخشـودگی جرایم براسـاس تاریخ پرداخت مانده بدهی 
قطعی شـده هر یک از سـنوات است.

5- بـرای بخشـودگی جرایـم در اجـرای این بخشـنامه، مودیان یاد 
شـده مـی بایسـت درخواسـت بخشـودگی جرایـم را بـه اداره امـور 
مالیاتـی تسـلیم تـا در اجـرای این بخشـنامه مورد بخشـودگی قرار 

گیرد.
6- مودیـان مذکـور کـه قبـل از ابـالغ ایـن بخشـنامه نسـبت بـه 
پرداخـت بدهـی مالیاتـی قطعی شـده خـود اقـدام نموده انـد، می 
تواننـد درخواسـت بخشـودگی جرایـم خـود را حداکثـر تـا تاریـخ 
1398/1۲/۲0 بـه ادارات امـور مالیاتـی تسـلیم تـا مورد بخشـودگی 

گیرد. قـرار 

سرپرست معاونت اقتصادی استانداری کرمان:

هر دانش آموز کرمانی، نصف دفترچه  مشق سهمیه دارد

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور :
شرایط بخشودگی جرایم مالیاتی قابل بخشش موضوع برخی مواد قانون مالیات های 

مستقیم و ارزش افزوده

مالیات


