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ما را در تلگرام دنبال کنید

تومــان  500 قیمــت              1399 اردیبهشــت   23 سه شــنبه         737 پیاپــی  شــماره  چهــارم           ســال 

در پی رایزنی منتخب مردم جیرفت و عنبرآباد با وزارت خارجه

معاون وزیر امور خارجه برای رفع 
مشکالت کشاورزی جنوب قول مساعد داد
3
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حکم فرمایی رکودتورمی در بازار مسکن

بیش از 1000 مبتال به کرونا 
در استان شناسایی شدند

فاصله گذاری هوشمند
 در کرمان پایش می شود

جنگل پردیسان قائم کرمان احیا شود

120 لیتر بر ثانیه به ظرفیت آب شرب شهر کهنوج افزوده شد

تمدید موعدهای مقرر در قوانین مالیاتی تا پایان شهریورماه99  
مدیرکل امور مالیاتی استان کرمان خبرداد:

ایسنا/کرمان رییس اتحادیه صنف 
مشاوران امالک کرمان در پاسخ به 
این سوال که آیا در بازار مسکن رکود 
حاکم است، اظهار کرد: متاسفانه 
اکنون در وضعیت رکود تورمی قرار 
داریم و در چند ماه آینده وضعیت 

مشخص خواهد شد.
»محسن شهریاری« در گفت و گو با 
ایسنا، درباره وضعیت معامالت مسکن 
در ایام کرونا اظهار کرد: ارکان اقتصاد 
کشور و تمامی مشاغل به صورت 
زنجیره وار به یکدیگر متصل هستند 
و هر گونه خلل در روند آن در تمام 

بخش ها تاثیرگذار خواهد بود.
با توجه به تعطیلی و  افزود:  وی 
قرنطینه حدود یک ماهه صنوف، 
خسارت زیادی به مشاغل از جمله 

مشاوران امالک وارد شده است.
شهریاری تصریح کرد: فصل خرید 
و فروش مسکن در روزهای پایانی 
سال است و با وجود بیماری کرونا و 
تعطیلی اماکن کسب، این فرصت از 
دست رفت و مشاوران امالک متحمل 

ضرر و زیان فراوان شدند.

رییس اتحادیه صنف مشاوران امالک 
کرمان درباره تمهیدات اندیشیده 
شده برای مستاجران در شرایط 
کنونی بیان کرد: دولت قراردادهای 
اجاره را به مدت دو ماه تمدید کرده 

است.
وی در پاسخ به این سوال که آیا قیمت 
مسکن و زمین افزایش داشته؟ گفت: 
بیماری کرونا ضربه بزرگی به اقتصاد 
جهان و کشور ما وارد کرده و با توجه 
به بازگشایی مشاغل در روزهای اخیر 
هنوز بازار ها از شوک خارج نشده اند 
و معامالت به طور کامل از سر گرفته 
نشده و احتماال تا خردادماه وضعیت 

مشخص می شود.
شهریاری بیان کرد: هنوز قیمت 
فروش و اجاره بهای مسکن مشخص 

نشده است.
رییس اتحادیه صنف مشاوران امالک 
کرمان در پاسخ به این سوال که آیا در 
بازار مسکن رکود حاکم است، اظهار 
کرد: متاسفانه اکنون در وضعیت 
رکود تورمی قرار داریم و در چند ماه 

آینده وضعیت مشخص خواهد شد.

آخریـن آمـار از مبتالیـان کرونـا در 
اسـتان کرمـان منتشـر شـد.در ۲۴ 
سـاعت گذشـته ۴۵مـورد ابتـال بـه 
کووید۱۹ در اسـتان کرمان شناسایی 
شـده اسـت کـه بدیـن ترتیب شـمار 
کل مبتالیـان اسـتان بـه ۱۰۱۶نفـر 
تفکیـک  بـه  جدیـد  رسـید.موارد 
حـوزه دانشـگاه های علـوم پزشـکی 
اسـتان:حوزه علـوم پزشـکی کرمـان: 
۲۵ نفـر، علـوم پزشـکی جیرفـت: 
۹ نفـر، علـوم پزشـکی بـم: ۶ نفـر، 
حـوزه علـوم پزشـکی رفسـنجان: ۳ 

نفر،علـوم پزشـکی سـیرجان: ۲ نفـر.
از مـوارد جدیـد ۲۳ نفـر مـرد و ۲۲ 
نفرشـان زن هسـتند.بنا بـر آخریـن 
گـزارش علـوم پزشـکی کرمـان در 
۲۴ سـاعت گذشـته ۱ مـورد فوتی در 
شهرسـتان زرنـد ثبـت شـده و تعداد 
جـان باختـگان در اسـتان بـه ۵۸ نفر 
رسـیده اسـت.تعداد افـرادی کـه از 
ابتـدای اپیدمـی مـورد آزمایـش قرار 
گرفتـه انـد ۸۲۶۴اسـت و همچنیـن 
تاکنـون ۴۱۶ نفـر در اسـتان بـه 

صـورت کامـل درمـان شـده انـد.

مدیرگروه بهداشت و محیط دانشگاه علوم پزشکی 
کرمان گفت: هم اکنون ۳۲ تیم امر بازرسی بر 
رعایت موارد بهداشتی و فاصله گذاری هوشمند 
برای مقابله با کرونا را در این حوزه نظارت و پایش 
می کنند.حمید گلزاری روز دوشنبه در گفت و گو 
با خبرنگار ایرنا افزود: دانشگاه علوم پزشکی کرمان 
در این زمینه با مراکز مواد غذایی و اماکن عمومی 
متخلف زیر نظر خود اقدام و برخورد قانونی 
می کند.وی اظهار داشت: فاصله گذاری اجتماعی 
در برخی از پیشخوان های دولت استان کرمان که 
خدمات بیشتری ارائه می کنند، رعایت نمی شود.
مدیرگروه بهداشت و محیط دانشگاه علوم پزشکی 
کرمان گفت: خدماتی از جمله صدور دفترچه بیمه 
شناسنامه و کارت ملی به همه پیشخوان های 
دولت در کرمان سپرده شود زیرا با این اقدام از 
تجمع در برخی از این مراکز جلوگیری شود.وی 
عنوان کرد: ادارات در اجرای طرح فاصله گذاری 
اجتماعی و کاهش زنجیره انتقال کرونا همکاری 
کنند و در این زمینه ادارات متولی وظایف را به 
دفاتر پیشخوان متعددی در کرمان بسپرند که 
از تجمعات پرهیز شود.گلزاری افزود: همکاری 
بین بخشی که تاکنون در استان کرمان مناسب 

ارزیابی شده، در خصوص مقابله با ویروس کرونا نیز 
افزایش یابد.وی ادامه داد: دانشگاه علوم پزشکی 
کرمان نمی تواند نظارت و پلمب جایگاه های عرضه 
و پیشخوان های دولت را به صورت مستقیم انجام 
دهد لذا آنان را به دستگاه قضا معرفی می کنیم 
که به علت بوروکراسی اداری امری زمان بر 
است.مدیرگروه بهداشت و محیط دانشگاه 
علوم پزشکی کرمان گفت: اکنون به نقطه ای 
از شیوع ویروس کرونا رسیدیم که مردم باید 
به کمک ما بیایند و مردم نباید در فروشگاه ها، 
دفاتر پیشخوان و پمپ بنزین های شلوغ حضور 
یابند.وی تصریح کرد: ستاد ملی مقابله با کرونا 
۹۰ دستورالعمل برای ۱۲ هزار شغل صادر کرده 
و در این رابطه با توجه به حساسیت موضوع 
دستورالعملی ویژه برای جایگاه های عرضه 
فراورده نفتی و اماکن عمومی تدارک دیده 
شده است.گلزاری عنوان کرد: در این خصوص 
جایگاه های عرضه فراورده نفتی و اماکن عمومی 
و فروشگاه ها باید در سامانه ثبت نام کنند و تعهد 
الکترونیک بدهند و یک هولوگرام در محل 
کسب خود نصب کنند که بر اساس این تعهد 

بتوانیم اقدام قانونی انجام دهیم.

عضـو شـورای اسـالمی شـهر کرمـان گفـت: 
شـهرداری طـرح احیـای مجـدد و بازسـازی 
جنـگل پردیسـان قائم کرمـان را تهیـه کند که 
اجرای آن اقدامی ماندگار در سـابقه شـهرداری 
محسـوب می شـود.علی اکبـر مشـرفی روز 
یکشـنبه در نشسـت این هفته شـورای اسالمی 
شـهر با حضـور شـهردار کرمـان افزود: شـرایط 
طبیعی از جملـه آفتـاب و باد در نقـاط مختلف 
موجـب تخریب جنگل پردیسـان قائـم در مرور 
زمـان می شـود ایـن جنـگل بـه عنـوان منابـع 
طبیعـی شـهری در حـال ترخیـب اسـت و هـر 
روز شـاهد یک اقدام جدید متضاد بـا هویت آن 
هسـتیم.وی اظهار داشـت: همانگونه شهرداری 

کرمـان در مـاه مبـارک رمضـان برنامه هـای 
قرآنـی مجـازی خوبی بـه مرحلـه اجرا رسـانده 
کـه بـا دسـتور شـهردار در شـب های قـدر نیـز 
استمرار داشـته باشـد و شـب قدر همچنین در 
محیطـی بـاز و رعایـت پرتـکل های بهداشـتی 
برگزار شود.عضو شـورای اسالمی شـهر کرمان 
گفـت: تاسیسـاتی در محـل جنـگل پردیسـان 
قائـم سـاختیم و هـر روز یک طـرح جدیـد در 
ایـن منطقـه اجـرا می شـود اکنـون متاسـفانه 
شـاهد از بیـن رفتـن ایـن سـرمایه طبیعـی 
کرمـان هسـتیم.وی ادامـه داد: امسـال شـاهد 
بارندگـی ۲۰۰ میلیمتـری در شـهر کرمـان 
بودیـم کـه ایـن بارندگی هـا مـی تواند شـوری 

زمیـن را از بیـن ببـرد و محیطی مناسـب برای 
رشـد فضـای سـبز فراهم کنـد لـذا به دسـتور 
شـهردار مـی تـوان به ایـن جنـگل رسـیدگی 
بیشـتری کرد.حسـین چناریـان عضـو دیگـر 
شـورای اسـالمی شـهر هـم در ایـن نشسـت 
بـا بیـان اینکـه هدایایـی بـرای جانبـازان و 
خانـواده شـهدا و ۲۰ نفـر از پاکبانـان نمونـه 
شـهرداری کرمـان درنظـر گرفته شـده اسـت 
گفـت: بـا توجـه بـه بیمـاری کرونـا جمعـی از 
مسـتاجران پردیسـان قائم از اسـفندماه سـال 
۹۸ تـا اردیبهشـت ماه امسـال تعطیـل بوده اند 
که با بخشـش اجـاره بهای امالک تجـاری آنان 
در کمیسـیون برنامـه و بودجـه موافقـت شـد.
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بــا افــزوده شــدن ۱۲۰ لیتــر 
ــع تامیــن آب  ــه مناب ــه ب ــر ثانی ب
شــرب شــهر کهنوج،تابســتان 
ــود  ــهر کمب ــن ش ــال در ای امس

آب نخواهیــم داشــت.
ــگار آبفــا کرمــان- عبــاس  خبرن
سرپرســت  د  نــژا نی  ســلطا
و  ری  بــردا بهــره  ونــت  معا
توســعه آب شــرکت آبفا اســتان 
کرمــان گفــت: بــه منظــور 
ــی  ــی و کم ــطح کیف ــاء س ارتق
فــزوده  آب شــهر کهنــوج، ا
شــدن منابــع جدیــد تامیــن 
آب ایــن شــهر در دســتور کار 

قــرار گرفــت.
وی افــزود: بــا حفــاری و تجهیــز 

چهــار حلقــه  چــاه و اجــرای 
ــال و ۵   ــط انتق ــر خ ۱۵ کیلومت

کیلومتــر خــط بــرق بــا اعتباری 
بالــغ بر۲۵۰میلیــارد ریــال، 
ــه  ــر برثانی ــت لیت ــد و بیس یکص
ــهر  ــن آب ش ــت تامی ــه ظرفی ب
کهنــوج اضافــه شــد کــه در 
ــاح رســمی  ــک افتت ــده نزدی آین

ــد. ــد ش ــام خواه آن انج
ر  یــان اظهــا ســلطانی در پا
ــدار  ــا وارد م ــرد: ب ــدواری ک امی
شــدن چاههــای جدیــد، عــالوه 
بــر ارتقــاء کیفــی آب شــرب 
کهنــوج ،در تابســتان ســال 
جــاری شــاهد کمبــود آب در 

ایــن شــهر نخواهیــم بــود.

اســتاندار کرمــان بــرای ســومین ســال پیاپــی مدیــران 
ــا در  ــرد ت ــع ک ــم جم ــرد ه ــتان را گ ــزرگ اس ــرکت های ب ش

ــران  ــد. مدی ــارکت کنن ــد مش ــم غیرعم ــان جرای آزادی زندانی
شــرکت ها نیــز توافــق کردنــد هشــت میلیــارد تومــان، کمــک 

ــه ی آزادی  ــا زمین ــد ت ــرار دهن ــه ق ــار ســتاد دی ــی در اختی مال
ــود. ــم ش ــد فراه ــم غیرعم ــان جرای زندانی

مدیرکل امور مالیاتی استان کرمان از 
تمدید موعدهای مقرر در قانون مالیات 
های مستقیم و قانون مالیات برارزش 
افزوده نسبت به تسلیم اظهارنامه 
های مالیاتی و رسیدگی های مالیاتی 
به مدت دو ماه و حداکثر تا پایان 

شهریورماه ۱۳۹۹ خبر داد.
به گزارش روابط عمومی اداره کل امور 
مالیاتی استان کرمان ، محمد سلمانی 
با اشاره به مصوبات هفدهمین جلسه 
ستاد ملی مدیریت کرونا که به تایید 
ریاست محترم جمهوری رسیده و 
برای اجرا ابالغ شده است، گفت: طبق 
این مصوبه موعدهای مقرر در قانون 
مالیات های مستقیم و مالیات برارزش 

افزوده نسبت به تسلیم اظهارنامه 
های مالیاتی و رسیدگی های مالیاتی 
که مهلت انقضای آن ۹۹/۲/۱ لغایت 
۹۹/۴/۳۱بوده است، به مدت دو ماه و 
حداکثر تا پایان شهریورماه سال ۱۳۹۹ 
تمدید می شود و کلیه احکام قانون 

مرتبط، بر این تمدید مترتب می باشد.
مدیرکل امور مالیاتی استان کرمان 
افزود: به این ترتیب برای تسلیم 
اظهارنامه عملکرد موضوع ماده ۱۰۰ 
قانون مالیاتهای مستقیم، اشخاص 
حقیقی یا صاحبان مشاغل تا ۳۱ مرداد 
ماه سال جاری و اشخاص حقوقی و 
صاحبان امالک اجاری جهت تسلیم 
اظهارنامه مالیاتی موضوع ماده ۱۱۰ 

قانون مالیاتهای مستقیم تا ۳۱ شهریور 
سال ۹۹ مهلت خواهند داشت.

وی با بیان این که طبق مصوبه ستاد ملی 
مدیریت کرونا، مهلت تسلیم اظهارنامه 
مالیات بر ارزش افزوده نیز تمدید شد، 
اظهارداشت: باتوجه به اینکه موعد ارائه 
اظهارنامه مالیات برارزش افزوده دوره 
بهار ۱۳۹۹ تا ۱۵ تیرماه است، این دسته 
از مودیان محترم نیز تا ۱۵ شهریورماه 
۱۳۹۹ مهلت دارند اظهارنامه مالیات بر 
ارزش افزوده این دوره خود را تسلیم 
نمایند.سلمانی تصریح کرد: رسیدگی 
اظهارنامه های مالیاتی مربوط به 
عملکرد سال ۱۳۹7 و ۱۳۹۸ نیز به 

مدت دو ماه تمدید خواهد شد.

مدیرکل امور مالیاتی استان کرمان 
همچنین خاطرنشان کرد: مهلت تعیین 
شده در قوانین و مقررات ناظر بر تشکیل 
مجمع عمومی شرکت های سهامی عام 
که تا پایان تیرماه ۱۳۹۹ باید مجامع 
خود را برگزار نمایند نیز به مدت ۲ ماه 

تمدید می شود.
وی با بیان اینکه سقف مهلت تا ۳۱ 
شهریور ماه می باشد، لذا مهلت های 
مقرر برای آن گروه ازمودیان مالیاتی 
که مهلت تسلیم اظهارنامه مالیاتی 
آنها ۹۹/۶/۳۱ باشد، با عنایت به اینکه 
سقف مهلت تا پایان شهریورماه سال 
جاری می باشد از مهلت تمدید مقرر این 

مصوبه برخوردار نخواهد بود.

وعده بهره برداری استخر کهنوج از خرداد ماه

غولهایاقتصادیاستانبهکمکزندانیانجرایمغیرعمدمیآیند

به گفته معاون راه و شهر سازی جنوب استان
دلیل تعطیلی استخر کهنوج، پس از راه اندازی، کاهلی در نگهداری از استخر بوده است 

طبقهبندیمشاغل
کارگرانزغالسنگکرمان

بهگفتهگزارشاستانداری،طبقه
بندیمشاغلکارگرانزغالسنگ

کرماندراواخراردیبهشتماهاجرامیشود

آخرین آمار از مبتالیان کرونا در استان کرمان منتشر 
شد.در ۲۴ ساعت گذشته ۴۵مورد ابتال به کووید۱۹ در 

استان شناسایی شده است که بدین ترتیب شمار کل مبتالیان استان به ۱۰۱۶نفر 
رسید.موارد جدید به تفکیک حوزه دانشگاه های علوم پزشکی استان:حوزه علوم 
پزشکی کرمان: ۲۵ نفر، علوم پزشکی جیرفت: ۹ نفر، علوم پزشکی بم: ۶ نفر، حوزه 
علوم پزشکی رفسنجان: ۳ نفر،علوم پزشکی سیرجان: ۲ نفر.از موارد جدید ۲۳ نفر 
مرد و ۲۲ نفرشان زن هستند و یک مورد فوتی جدید در شهرستان زرند ثبت شده و 

تعداد جان باختگان به ۵۸ نفر رسیده است.

مدیر کل آموزش و پرورش اســتان : تمامی مدارس 
استان برای بازگشایی مدارس گند زدایی و ضدعفونی 

می شوند و حضور دانش آموزان در کالس های درس اختیاری است

تمامیمدارساستانپیشاز
بازگشاییضدعفونیمیشوند

بیش از 1000 مبتال 
به کرونا در استان 
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دولت نیاز به بورس دارد

مظفر محمدی
یادداشت مهمان

در یادداشتی مظفر محمدی نوشته است:در 
فرودین ۱۳۹۹، حجم معامالت حدود 
۱۴۱هزار میلیارد تومان بوده که بی سابقه 
است.این عدد معادل حجم کل معامالت 
صورت گرفته در سال ۱۳۹7 یا پنج ماهه 
نخست سال ۱۳۹۸ است.از نظر علم اقتصاد 
در شرایط کنونی حباب وجود دارد اما 
آیا جلوگیری از هجوم میلیاردها تومان 
نقدینگی ممکن است؟دلیل رشد فعلی بازار 
هجوم نقدینگی آن است و این نقدینگی به 
دالیل زیادی توسط دولت به سمت بورس 
هدایت شده است.تا زمانی که دولت تصمیم 
داشته باشد این بورس رشد خواهد کرد.
بورس تا پایان دولت روحانی امکان ترکیدن 
ندارد.اما آیا این تصمیم از سوی دولت تا چه 
زمانی است و دالیل دولت برای حمایت 
از بازار چیست؟دالیل دولت جهت رونق 
بورس در ابتدا تحریم و کاهش درآمدهای 
دالری کشور است.ریزش قیمت نفت، کرونا، 
کاهش درآمدهای مالیاتی دولت و نگرانی از 
رشد دالر در این تصمیم دولت نقش داشته 
است.این دالیل باعث شده دولت نیاز به 
تامین مالی خود از محل فروش دارایی های 
خود در بورس داشته باشد.دولت با این کار 
شدیدا از ورود نقدینگی به بازارهای دیگر 
از جمله دالر جلوگیری می کند.هر زمان 
دولت از تحریم خارج شد و توانست نفت 
خود را صادر کند و منابع الزم جهت اداره 
کشور را در اختیار بگیرد آنگاه می بایست 
امیدی به حمایت دولت از بازار نداشت. 
آیا آن زمان نزدیک است؟پاسخ این سوال 
بستگی به انتخابات آمریکا دارد.تا زمانی 
ترامپ بر سر کار باشد و از این طرف روحانی 
، شانسی برای مذاکرات و رفع تحریم ها 
وجود ندارد.دولت فعال نیاز به بورس دارد 
و مجبور است از بازار حمایت کند.به همین 
دلیل هم مرتب در حال حمایت رسانه ای 
از بازار هست و همین دلیل هم باعث عزل 
شاپورمحمدی شد.این قویترین سیگنال 
مجموعه حاکمیت به فعاالن بازار مبنی بر 
حمایت تمام قد از رشد بازار توسط دولت 
هست.نکته پایانی، روی سخنم با مخالفان 

این استراتژی دولت است.

کودکان بی شناسنامه ، محروم از مدرسه
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کارگرانشرکتراهآهنجوپار
درانتظاربیمهبیکاری

مدیرعامل شــرکت راه آهن جوپار در رابطه با مشکالت کارگران راه 
آهن گفت: حقوق فروردین و اردیبهشت کارگران باید از بیمه بیکاری 
پرداخت شود، افرادی که مشکالت معیشتی دارند به امور اداری و رفاه 
اداره راه آهن جوپار مراجعه کنند.شیوع ویروس کرونا مشکالت زیادی را 
برای اقشار مختلف جامعه ایجاد کرده است.با تعطیلی مشاغل مشکالت 
معیشتی فراوانی مخصوصاً برای اقشار آســیب پذیر به وجود آمد.به 
دلیل همین تعطیلی ها بسیاری از کارگران هنوز حقوق های فروردین و 
اردیبهشت خود را دریافت نکرده اند.تکلیف زمان پرداخت بیمه بیکاری 
نیز مشخص نیست.علیرغم پیش بینی تسهیالت حمایتی و بیمه بیکاری 
برای کارگاه ها و کارگران آسیب دیده از کرونا تاکنون پرداختی ار بیمه 
بیکاری صورت نگرفته اســت.یکی از این اقشار آسیب پذیر کارکنان 
شرکت راه آهن جوپار هستند.در روزهای قبل پیام هایی از طرف برخی 
کارگران شرکت راه آهن قسمت جوپار به دست ما رسید مبنی بر عدم 
دریافت حقوق و بیمه بیکاری در زمان تعطیلی های ناشی از کرونا.آنها 
می گویند از اوایل اسفند سرکار نرفته  در این مدت نیز نه حقوق دریافت 
کرده اند و نه بیمه بیکاری .مدیرعامل شــرکت راه آهن جوپار در این 
مورد می گوید: کارگران حقوق اسفند وعیدی خود را دریافت کرده اند 
و حقوق فروردین و اردیبهشت آن ها باید از بیمه بیکاری پرداخت شود.

کریمی ادامه داد: در حال حاضر قطارها غیرفعال و کارگران در حالت 
تعلیق هستند، امیدواریم با شروع مجدد سفرهای ریلی به سرکار خود 
برگردند.وی تأکید کرد: کارگرانی که با مشــکالت معیشتی روبه رو 
هستند به امور اداری و رفاه راه آهن جوپار مراجعه و مشکل خود را مطرح 
کنند.مدیرعامل راه آهن جوپار گفت: پیش بینی ما این است که از خرداد 

حرکت قطارها از سر گرفته شود.

پژوهشگر موسـیقی نواحی با بیان 
اینکـه موسـیقی رمضـان تنهـا موسیقی

سـازهای اعـالن نیسـت، گفـت: 
امروز شـرایط زندگی تغییرکـرده و دیگر خبری 
از »نقـاره زنـی« و »سـفید مهـره« نیسـت، زیرا 
مردم از طریق وسـایل ارتباطی بیدار می شـوند.
به گـزارش خبرگـزاری شبسـتان، موسـیقی از 
مهم تریـن و تأثیرگذارتریـن لحن هـا و آوازهای 
مذهبی مـاه رمضان به شـمار می آید؛ موسـیقی 
مـاه رمضان انـواع دعاهـا، ندبه هـا و اسـتغاثه ها، 
دعاهـای افطـاری، سـحری، دعاهـای گشـودن 
روزه، تالوت قـرآن در قالب مراسـم ختم قرآن و 
مناجات و سـحرخوانی های را شـامل می شود و 
این موسـیقی در هـر منطقـه از ایران رنـگ بو و 
حـال و هـوای خـاص خـود را دارد، آئیـن هـای 
موسـیقی ماه رمضـان در مناطق مختلـف ایران 
را بـا » فـواد توحیـدی« نوازنـده، آهنگسـاز، 
مدرس موسـیقی و پژوهشـگر موسـیقی نواحی 

به گفتگو نشسته ایم که در زیر می آید:
ضرورتحفظونگهداریموسیقیماه
رمضانبهعنوانیکیازریشهدارترین
موسیقیهایدینیومذهبیچیست؟

بـه نظـرم اگـر بخواهیـم ایـن نـوع موسـیقی را 
حفـظ کنیـم کار عبثـی اسـت، چـون شـرایط 
عـوض شـده و مـردم از طریـق رادیـو و دیگـر 
وسـایل ارتبـاط جمعـی بیـدار مـی شـوند، در 
گذشـته در مـاه مبـارک رمضـان مـردم را بـا 
دهل و نقـاره و چلیـک و سـفیدمهره بیـدار می 
کردند اما امـروز شـرایط زندگی تغییـر و به تبع 
آن نـوع سـلیقه مردم هـم عوض شـده اسـت و 
دیگـر »نقاره زنـی« و »سـفید مهـره نـوازی« و 
چلیـک نـوازی بـه شـکوه گذشـته انجـام نمی 
شـود االن وقتی طـرف سـاعت اش را کوک می 
کنـد ضرورتی نـدارد یکی با حلبـی یا نقـاره و یا 
سـفیدمهره و دهـل بیـدارش کند، نکتـه ای که 
بایـد به آن اشـاره کنـم این اسـت که موسـیقی 
رمضـان تنهـا سـازهای اعالن نیسـت و شـامل 
آوازهـای مخصـوص و حتـی قنبرخوانـی هـم 
مـی شـود، ایـن نکتـه هـم قابل ذکـر اسـت که 
در اسـتان کرمـان کلی سـاز اعالن داشـتیم که 
امـروزه کمتر اسـتفاده مـی شـود امـا در برخی 
روسـتاهای کرمان در سـحرها هنوز سفید مهره 
می زننـد یـا در شـهداد هنـوز نقـاره مـی زنند.

آیاموسیقیرمضانتنهاموسیقی
اعالناست؟

موسـیقی رمضـان تنها شـامل موسـیقی اعالن 
نمی شـود، یک سـری آوازها داریم که سـحری 
خوانـی مخصوص مـاه رمضـان اسـت و در نقاط 
مختلف مبتنـی بر فواصـل موسـیقایی، گردش 
ملودیـک و بـا گویـش اشـعار خاصـی اجـرا می 
شـود، برای مثـال سـحری خوانـی در قلعه گنج 
با سـحری خوانـی در زرند خیلـی تفـاوت دارد، 
یعنی در لحـن خوانـدن متفاوت هسـتند یعنی 
در نـوع مقـام کـه همـان فواصـل موسـیقیایی 

سـت فـرق دارند
موسیقیرمضانجزوموسیقیمقامیاست؟

نمی شـود گفت، بیشـتر آداب و رسـوم مذهبی 
از دوره صفـوی شـروع شـد. در دوره قاجـار کـه 
موسیقی ایرانی موسـیقی ردیف دستگاهی شد، 
افـرادی بودند کـه مبتنـی بـر موسـیقی ردیف 
دسـتگاهی ایـران آوازهـای مذهبـی را اجرا می 
کردنـد و اشـاعه می دادنـد و ایـن مسـاله باعث 
شـد بیشـتر این آوازها جوهره موسـیقی ردیفی 

داشـته باشـند تا مقامـی و نواحی.
اغلبقطعاتیکهدرموسیقیرمضاناجرا
میشود،بدونسازاست.تنهاسازهاییکه

استفادهمیشود،نیودهلاست؟
نـی در گذشـته بـود، االن بـا سـازهای ترومپت 
و کالرینـت و ساکسـیفون اجـرا مـی کننـد، 
متاسـفانه در گذشـته نـی و سـرنا بـود االن 

سـازهای چوبـی و برنجـی کـه غربـی هسـتند، 
همنـوازی را انجـام می دهنـد. یک اتفـاق دیگر 
هم که افتـاده در دوره پهلوی که رادیـو راه افتاد، 
اینهـا از طریق رادیـو آوازها را به گـوش همه می 
رسـاندند یعنی یکسـری افـراد بودند کـه آنها را 
بـه رادیـو دعـوت مـی کردنـد و آنهـا مبتنـی بر 
موسـیقی ردیـف دسـتگاهی و مـواردی مقـام 
های عربی و مقـام های قرآنی را اجـرا می کردند 

و این اجـرا در تمام نقـاط ایران پخش می شـده 
و خواننـدگان محلـی از اینها تقلید مـی کردند، 
البتـه ایـن کار باعـث شـد خیلـی از لحـن های 

محلـی به فراموشـی سـپرده شـود.
مقامهایقرآنیکهبهآنهااشارهکردید

شاملچهمقامهاییاست؟
هفـت مقـام قرآنـی داریم شـامل رسـت، بیات، 
سـه گاه،حجاز،نهاوند، عجـم و صبـا . البته مقام 
هـای قرآنـی ریشـه ایرانـی دارنـد، چون مـا در 

اسـالم سـنت قرائت نداشـتیم و لحـن از طریق 
ایـران و در مرحلـه بعـدی مصـر و آناتولـی وارد 
دنیای اسـالم شـد هنـوز بعضـی از کشـورهای 
اسـالمی حتـی اذان شـان را بـدون لحـن مـی 

خواننـد.
موسیقیرمضاندرهرشهرومنطقهای

متفاوتاست،دراستانکرمانچگونهاست؟
»امامـزاده زیـد«، شـهداد قدیمـی تریـن جای 

نقاره نوازی در ایران اسـت، یعنی از دوره صفوی 
تا امـروز نقاری نـوازی یا همـان» نوبـت نوازی« 
مرسـوم اسـت. البته این سـنت موسـیقیایی در 
ناییـن و حـرم امـام رضـا و شـاه چـراغ شـیراز و 
نواحی دیگر هم مرسـوم اسـت. در شـهر کرمان 
دو نقطه نقـاره نـوازی داشـتیم و ۵۰-۶۰ سـال 
اسـت کـه ایـن رسـم از بیـن رفتـه اسـت البته 
هیچ رسـم یـا آئینـی را نمـی شـود بـه زور نگه 
داشت.شـرایط زندگـی و باورهـا در مانـدگاری 

رسـوم عامـل اصلی سـت.
سفیدمهرهچگونهسازیاستوازچهزمانی

واردایرانشدهاستوچهکاربردیدارد؟
سـفید مهـره یـک سـاز صدفی شـکل اسـت از 
جنـس نوعـی گـوش ماهـی. در آن یـک زایده 
ایجـاد مـی کننـد و مـی شـود یـک سـاز بادی 
مطلق،یعنـی هیـچ انگشـت گـذاری بـر روی 
آن انجـام مـی شـود. ایـن سـاز از دوره صفوی 
بـه ایـران وارد مـی شـود یعنـی همـان زمـان 
در حـدود ۶ هزار سـاز سـفید مهـره وارد ایران 
می شـود این سـازدر ایران نـام هـای مختلفی 
مثـل )بـوق صدفـی( هـم دارد. این سـاز، سـاز 
اعـالن مـاه رمضان هـم بـوده اسـت، این سـاز 
حتـی در قلعـه هـای اسـتان کرمـان زمانی که 
راهزنـان حملـه مـی کردند توسـط دیـده بان 
قلعـه نواختـه مـی شـده اسـت تـا مـردم وارد 
قلعه شـوند و دروازه قلعه بسـته شـود.حتی در 
حمام هـا موقـع تعویـض شـیفت سـفید مهره 

مـی نواختنـد.

»امامزاده زید«، شهداد قدیمی ترین خاستگاه  
نقاره نوازی در ایران است

مصاحبهبافوادتوحیدی
پژوهشگر موسیقی نواحی

مدارساستثنایی،شبانهروزی
وپیشدبستانیبازنمیشوند

مدیرکل دفتر ســالمت و امور تندرستی وزارت آموزش و پرورش 
با اشاره به بازگشایی مدارس از ۲7 اردیبهشت ماه به بیان شرایط 
و الزامات بهداشتی حضور در مدرسه از هفته آتی پرداخت.محمد 
محســن بیگی مدیرکل دفتر ســالمت و امور تندرستی وزارت 
آموزش و پرورش شرایط و الزامات بهداشتی بازگشایی مدارس از 
۲7 اردیبهشت را تشریح و اظهار کرد: با توجه به اینکه روز یکشنبه 
در ستادملی کرونا مصوب شد که مدارس از ۲7 اردیبهشت ماه در 
سطح کشور به صورت محدود بازگشــایی شوند؛ همزمان وزارت 
آموزش و پرورش بخشــی از مقدمات کار را فراهم کرد و بخشی 
را هم فراهم می کند.به گزارش ایســنا وی افزود: بر این اساس از 
روز شنبه آتی معلمان و کادر اجرایی مدرسه باید از نظر بهداشتی 
در شرایط مناســبی قرار داشته باشــند.مدیرکل دفتر سالمت و 
امور تندرســتی وزارت آموزش و پرورش با بیــان اینکه پروتکل 
بهداشتی را با همکاری وزارت بهداشت در حوزه بهداشت فردی، 
گروهی و بهداشــت محیط تهیه کردیم گفت: مسائلی که دانش 
آموزان و همکاران ما باید رعایت کنند و همچنین تمهیداتی که 
باید مدیران مدارس نسبت به کنترل بهداشت محیطی و فضای 
فیزیکی مدرسه فراهم کنند تا بچه ها با اطمینان خاطر بیشتری در 
مدرسه حضور یابند، در این پروتکل قید شده است.بیگی با تاکید 
بر اینکه بازگشــایی مدارس فقط برای رفع اشــکال درسی بر ای 
دانش آموزانی است که از طریق فضای مجازی امکان دریافت پاسخ 
کامل را نداشتند گفت: دانش آموزان با اختیار و انتخاب خودشان 
به مدرسه می آیند.وی همچنین اعالم کرد که مدارس استثنایی، 
مدارس شبانه روزی و پیش دبستانی ها مستثنی هستند و فعال باز 
نخواهند شد.مدیرکل دفتر سالمت و امور تندرستی وزارت آموزش 
و پرورش دانش آموزان و معلمانی که دچار بیماری های زمینه ای از 
جمله مشکالت تنفسی، قلبی و عروقی، پیوند اعضا، شیمی درمانی 
و … هستند را مجاز به حضور در مدرسه ندانست و گفت: همکاران 
خانم که باردار هستند نیز در مدرسه حضور پیدا نخواهند کرد. سایر 
همکارانی که در وضعیت سالمت به سر می برند در مدرسه حضور 
یافته و چون قرار است پاسخگویی کنند تقریبا حضورشان الزامی 
می شود اما حضور دانش آموزان اختیاری است.محسن بیگی افزود: 
همکاران حتما مسائل بهداشت فردی را رعایت می کنند و حتما باید 
از ماسک و وسایل پیشگیری استفاده کنند. توصیه کردیم دانش 
آموزان هم حتما وسایل بهداشت فردی از جمله ماسک و دستکش 

را به همراه داشته باشند تا کمتر در معرض آسیب قرار بگیرند.

سومین همایش ملی سواد رسانه ای و اطالعاتی 
در آبان ماه برگزار می شود.به گزارش روابط 
عمومی مرکز فناوری اطالعات ورسانه های 
دیجیتال وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی سومین همایش ملی 
سواد رسانه ای و اطالعاتی آبان ماه ۱۳۹۹ در شش محور :نسبت 
حکمرانی نوین و سواد رسانه ای،بومی سازی ادبیات نظری 
سواد رسانه ای،سواد رسانه ای و فعالیت رسانه ها،مردمی سازی 
سواد رسانه ای،کارگران و سواد رسانه ای،کاربر سازی سواد 
اطالعاتی،برگزار خواهد شد.عالقه مندان تا پایان اردیبهشت 
۱۳۹۹ فرصت دارند تا چکیده مقاالت و همچنین تا پایان مرداد 
ماه ۱۳۹۹ جهت ارسال اصل مقاالت خود اقدام کنند.داوطلبین 
همچنین می توانند برای اطالع بیشتر از نحوه ثبت نام و ارسال 
مقاله، به تارنمای این رویداد به نشانی milconf.ir مراجعه 
کنند.به گزارش مجتمع دیجیتال استان، همایش های سواد 
رسانه ای با هدف ارتقا، فرهنگ سازی و آگاهی بخشی به اقشار 
مختلف جامعه از کودکان و نوجوانان تا دیگر اقشار مختلف 
جامعه همه ساله در آبان ماه همزمان با ایام فرهنگ عمومی 
با همکاری و همراهی مرکز فناوری اطالعات و رسانه های 
دیجیتال وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی در کشور برگزار می 
شود.دومین دوره این رویداد با محوریت خانواده به عنوان نهاد 
بنیادین اجتماعی با هدف تبیین نقش و جایگاه مهم خانواده 
در عصر اطالعات و جامعه شبکه ای از ۱۲ تا ۱۴ آبان ماه ۹۶ 
همزمان با هفته فرهنگ عمومی با موضوع خانواده به عنوان نهاد 
بنیادین اجتماعی با هدف تبیین نقش و جایگاه مهم خانواده 
در عصر اطالعات و جامعه شبکه ای با تاکید بر رویکردهای 
آموزشی، شناختی و تربیتی در دو بخش علمی – پژوهشی 
و تجربی   کاربردی برگزار شد.موضوعات و محورهای بخش 
علمی … پژوهشی این همایش، توانمند سازی، سبک زندگی، 
آموزش و دین و اخالق و موضوعات و محورهای بخش تجربی 
– کاربردی همایش، تجربه نگاری های حوزه سواد رسانه ای 
و اطالعاتی بر اساس موضوعات و محورهای بخش علمی – 
پژوهشی، تولیدات رسانه ای )مستند، فیلم کوتاه، انیمیشن، 
بازی های رایانه ای و …( در حوزه سواد رسانه ای و اطالعاتی و 
تولیدات هنری )پوستر، اینفوگرافی و …( در حوزه سواد رسانه 

ای و اطالعاتی، بود.

سرپرست اداره کل سیاسی، انتخابات و تقسیمات کشوری 
استانداری کرمان از طبقه بندی مشاغل کارگران زغالسنگ 
کرمان در اواخر اردیبهشت ماه جاری خبر داد.رضا اشک در 
گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به آخرین اقدامات در خصوص 
وضعیت کارگران معادن زغالسنگ کرمان، اظهار کرد: به 

طور کلی خواسته های این کارگران زحمتکش به دو دسته تقسیم می شود که بخشی از از 
آنها در استان قابل حل است و برخی باید در سطح فرا استانی در مورد آنها تصمیم گیری شود 
که البته مسائل فرا استانی، از طریق استان به مسئوالن کشوری منتقل و پیگیری های الزم 
انجام می شود. سرپرست اداره کل سیاسی، انتخابات و تقسیمات کشوری استانداری کرمان 
با اشاره به اینکه پیش بینی می شود احکام کارگران تا اواخر اردیبهشت زده شود، تصریح کرد: 
کارگران باید توجه داشته باشند که با صبر و حوصله پس از اجرایی شدن طرح قطعاً نقاط 

ضعف مشخص و اصالحات الزم نیز انجام می شود.

طبقهبندیمشاغلکارگران
زغالسنگکرمان

ذبیح اهلل اعظمی منتخب مردم شهرستان های جیرفت و 
عنبرآباد در مجلس شورای اسالمی از رایزنی با معاون دیپلماسی 
اقتصادی وزارت امور خارجه برای رفع مشکالت کشاورزان 
منطقه جنوب کرمان خبر داد و گفت: معاون وزیر امور خارجه 
برای رفع مشکالت کشاورزی جنوب کرمان قول مساعد داد.

وی افزود: در پی مشکالت افت قیمت محصوالت کشاورزی جنوب کرمان طی تماس تلفنی 
با غالمرضا انصاری معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه، تسهیل روند صادرات پیاز 
و سایر محصوالت کشاورزی به کشورهای همسایه پیگیری شد.اعظمی ادامه داد: در زمینه 
تسهیل صادرات محصوالت کشاورزی از مرز مهران - زرباطیه عراق، مرز ایران - کردستان 
عراق، مرز ایران - افغانستان، قطر، کویت و سایر کشورهای همسایه از طریق بخش اقتصادی 
سفارت خانه های جمهوری اسالمی ایران در این کشورها خواستار اقدامات الزم و عاجل شدیم.

معاونوزیرامورخارجهبرایرفعمشکالت
کشاورزیجنوبقولمساعدداد

حمزه احمدی مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری جنوب کرمان 
حفاظت از منابع طبیعی را نیازمند عزم همگانی دانست و گفت: برای 
توسعه منابع طبیعی و جلوگیری از نابودی آن ها همه باید دست به 
دست هم دهیم و فرهنگ سازی منابع طبیعی کمک کنیم.وی اظهار 
داشت: جنگل ها و مراتع متعلق به همه مردم بوده و بهترین حافظان 

این سرمایه ها خود مردم هستند و باید در مواقع ضروری و بدون فراخوان در حفاظت از عرصه های 
منابع طبیعی تالش کنند.احمدی تصریح کرد: آتش سوزی هر هکتار مرتع یا جنگل میلیاردها ریال 
خسارت به منابع طبیعی وارد می کند و تنها راه جلوگیری از بروز این خسارت، پیشگیری و روشن 
نکردن آتش در این زمین ها است.وی افزود: ایجاد گشت و کشیک حریق شبانه روزی و افزایش حضور 
نیروهای حفاظتی به ویژه در روزهای تعطیل و ایجاد گشت های شناسایی و مستمر در مناطق بحرانی 

و حساس به آتش سوزی از راهکارهای در حال انجام برای کاهش خسارت های احتمالی است.

حفاظتازعرصههایطبیعیجنوبنیازمند
عزمیهمگانی

رییس سازمان جهاد کشاورزی استان کرمان با اعالم اینکه استان 
کرمان رتبه دوم پرورش گل محمدی را در کشور دارد گفت: 
 امسال بیش از 7 هزار تن گل از باغ های استان برداشت می شود.
باس سعیدی، رییس سازمان جهاد کشاورزی شمال استان کرمان 
با اعالم اینکه برداشت گل محمدی در برخی مناطق استان کرمان 

 آغاز شده است گفت: سطح زیر کشت گل محمدی در شمال استان کرمان سه هزار ۹۳۸ هکتار است.
او افزود: در ۸۰۰ هکتار از باغ های گل محمدی استان برداشت گل شروع شده است.سعیدی 
با اشاره اینکه بیشترین سطح زیر کشت گل محمدی مربوط به شهرستان بردسیر است 
 اظهار کرد: سه هزار و ۱۳۰ هکتار سطح زیر کشت گل محمدی در شهرستان بردسیر است.
او بیان کرد: برداشت گل محمدی در شهرستان بردسیر از اواخر اردیبهشت شروع می شود و تا اواخر خرداد 
ادامه دارد.رییس سازمان جهاد کشاورزی استان کرمان با اعالم اینکه استان کرمان رتبه دوم گل محمدی 

را در کشور دارد گفت: پیش بینی می شود امسال بیش از 7 هزار تن گل از باغ های استان برداشت شود.

کرمان،رتبهدومکشور
درپرورشگلمحمدی

مدیــر کل حج و زیــارت اســتان کرمــان گفت : 
اولویت های مهر و آبان ماه سال ۱۳۸۶ نیز می توانند 
در ظرفیت خالی کاروان های حج تمتع سال ۱۳۹۹ 
نام نویسی کنند.به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان 
از کرمان، محمود عرب نژاد، مدیر کل حج و زیارت 

اســتان کرمان گفت: نظر به وجود ظرفیت خالی در کاروان های حج تمتع سال 
۱۳۹۹ در برخی شهرستان ها، به منظور تکمیل ظرفیت های از دارندگان قبوض 
ودیعه گذاری حج تمتع تاریخ اول مهر ماه سال ۸۶ لغایت سی ام آبان ماه۸۶ به 
عنوان اولویت های ذخیره برای تکمیل ظرفیت ها دعوت به عمل می آید تا از روز 
سه شنبه ۲۳ اردیبهشت ماه ســال جاری ساعت ۱۰ صبح برای ثبت نام در یکی 
از کاروان های دارای ظرفیت خالی به سامانه رزرو سازمان حج و زیارت به آدرس 

reserve.haj.ir مراجعه و نسبت به نام نویسی اقدام کنند.

فرصتبرایتکمیلظرفیت
حجتمتعامسال

برگزاریسومینهمایشملیسواد
رسانهایواطالعاتیدرآبانماه

خبر

خبرخبرخبر

دادسـتان منوجـان گفـت: مراجعـان بـه 
دادگسـتری جـز درمـواردی کـه بنـا بـه 
تشـخیص قاضـی حضـور آنهـا درجلسـه 
رسـیدگی ضـرورت دارد مطالبـات خـود 
را بـه صـورت الیحـه بـه محاکـم ارسـال 

. کننـد
بـه گـزارش خبرنـگار گـروه اسـتان های 
باشـگاه خبرنـگاران جـوان از کرمـان،  
امیـد رضایی دادسـتان منوجان بـا تاکید 
بر ضرورت مراجعـه نکردن غیـر ضروری 
شـهروندان به مراجع قضایـی همزمان با 
شـیوع ویـروس کرونا گفـت: در راسـتای 
پیشـگیری و کاهـش عـوارض ناشـی از 
شـیوع ویـروس کرونـا در واحد هـای 
قضایـی و اداری و سـالمتی مـردم ، الزم 
اسـت شـهروندان توصیه های بهداشـتی 
را جـدی گرفتـه و از هرگونـه مراجعـه 

غیرضـروری خـودداری کننـد.
او افـزود: مراجعـان بـه دادگسـتری جـز 
در مـواردی کـه بنـا بـه تشـخیص قاضی 
حضور آن ها در جلسـه رسیدگی ضرورت 
دارد مطالبـات خـود را بـه صـورت الیحه 

بـه محاکـم ارسـال کنند.
رضائی بیان کرد:اصحاب پرونده از آوردن 
افراد غیر مرتبط و همراهـان غیرضروری 
ً خـودداری کننـد بدیهـی اسـت  جـدا
درصـورت مراجعـه این افـراد بـه محاکم 
ضمـن رعایـت اصـول حقوق شـهروندی 
و تکریـم اربـاب رجـوع از ورود آن هـا 

جلوگیـری خواهدشـد.
کـرد:  تصریـح  منوجـان  دادسـتان 
مراجعینـی کـه جهـت رسـیدگی بـه 
پرونـده خـود در دادگاه حاضر می شـوند 
بایـد مـوارد بهداشـتی را رعایـت کننـد.
رضایـی افـزود: الزمـه مقابلـه موثـر بـا 
بیمـاری کرونـا توجـه دقیـق به مسـائل 
بهداشـتی و رعایـت محدودیت هاسـت و 
بر این اسـاس از شـهروندان در خواسـت 
می شـود تنهـا بـرای پیگیری امـوری که 
انجـام آنهـا ضـرورت و فوریـت دارد بـه 

مراکـز قضایـی مراجعـه کننـد.

تمامیمدارساستان
پیشازبازگشایی

ضدعفونیمیشوند
مدیـر کل آمـوزش و پـرورش اسـتان 
کرمـان گفـت: تمامـی مدارس اسـتان 
بـرای بازگشـایی مـدارس گنـد زدایی 
و ضـد عفونـی می شـوند.به گـزارش 
خبرنـگار گـروه اسـتان هـای باشـگاه 
خبرنـگاران جـوان از کرمـان، احمـد 
اسـکندری نسـب مدیـر کل آمـوزش 
وپـرورش اسـتان کرمـان در نشسـت 
شـورای معاونـان آمـوزش و پـرورش 
اسـتان کرمـان بـا اشـاره بـه تصمیـم 
سـتاد ملی مبـارزه بـا کرونـا مبنـی بر 
بازگشـایی مـدارس از ۲7 اردیبهشـت 
نـش  مـاه جـاری گفـت: حضـور دا
آموزان در کالس هـای درس اختیاری 
اسـت و فقط دانـش آموزان بـرای رفع 
مشـکالت درسـی به مدرسـه می روند.

نـش  ینکـه سـالمتی دا و بـا بیـان ا ا
آمـوزان مهمتریـن راهبـرد آمـوزش 
و پـرورش اسـتان در شـرایط کنونـی 
اسـت، افزود: ضد عفونـی و گند زدایی 
مـدارس متناسـب بـا پروتکل هـای 
بهداشـتی وظیفـه مدیـران مـدارس 
در شـرایط کنونـی اسـت.او بـا اشـاره 
بـه عضویـت ۱۰۰ درصـدی مدیـران 
مـدارس اسـتان در شـبکه شـاد بیـان 
داشـت: بیـش از ۵۵ درصـد دانـش 
آمـوزان اسـتان نیـز عضو شـبکه شـاد 
هسـتند.مدیر کل آمـوزش و پـرورش 
اسـتان کرمان بـا بیـان اینکـه آموزش 
دانـش آمـوزان مهمتریـن وظیفـه مـا 
در آمـوزش و پـرورش اسـت تصریـح 
ینـد یاددهـی و یادگیـری  کـرد: فرا
دانـش آمـوزان در شـرایط فعلـی از 
روش هـای گوناگون پیگیری می شـود.

او از فـداکاری و ایثـار گـری معلمـان 
در شـرایط ویـروس کرونـا نیـز گفـت 
و افـزود: معلمـان فـداکار کرمانـی در 
شـرایط کرونـا ثابـت کـردن آمـوزش 
تعطیـل شـدنی نیسـت و آمـوزش در 
هر شـرایطی اسـتمرار دارد.او استمرار 
آمـوزش در مناطق محروم و عشـایری 
اسـتان، خریـد تلفـن هوشـمند همراه 
بـرای  فرهنگـی  همـکاران  توسـط 
دانـش آمـوزان بـی بضاعـت، پیگیری 
آموزش دانش آمـوزان خانه بـه خانه و 
تحویل بسـته های آموزشـی یادگیری 
محـور بـه دانـش آمـوزان را بـه عنوان 
نمونـه ای از مهمتریـن جلوه هـای ویژه 
معلمی در شـرایط تعطیلـی مدارس به 
علـت شـیوع ویـروس کرونا در اسـتان 

نـام بـرد.

بسیاری از خدمات شهری و رفاهی در 
جنوب استان یا وجود نداشته و یا در گزارش

قلی   صورت وجود در شرایط حدا
هستند، وجود استخرها نیز یکی از این خدمات 
است که شهرستان های جنوبی یا از آن بی بهره و 
ز  ا یکی  عنوان  به  کهنوج  ند،  ا بهره  کم  یا 
شهرستان های پر جمعیت جنوب استان نیز از این 
امکان محروم است، استخری که یک بار راه اندازی 
و مجدد تعطیل شده است، برای دانستن عاقبت 
این استخر با رییس اداره ورزش و جوانان کهنوج 
به گفتگو نشستیم، ستوان در مورد آخرین وضعیت 
استخر نشاط  شهرستان کهنوج گفت: اکنون 
پیمانکار در حال کار در استخر است، و کار زیادی 
تا تکمیل شدن آن باقی نمانده است. وی در مورد 
اینکه چرا بیشتر از زمان معمول بهره برداری این 
نجامیده است،  گفت: کار این  استخر به طول ا
استخر به عهده ما نیست، راه و شهرسازی جنوب 
عهده دار این امر است و پیمانکار این  استخر راه و 
شهر سازی جیرفت است . رییس اداره ورزش و 
جوانان در مورد انتشار خبر شکایت از پیمانکار به 
دلیل بد قولی، گفت: راه رو شهرسازی از پیمانکار 
شکایت  کرده است، ظاهرا راه و شهرسازی این 
استخر را به مزایده گذاشته است، یک پیمانکار 
برنده شده است اما خوب کار نکرده است  و عوض 
شده است  و یک پیمانکار جدید در حال کار است 
و اکنون در مرحله  اجرا است و تقریبا تکمیل شده 
است.  به گفته ستوان  این استخر دولتی است و راه 
و شهرسازی آن را ساخته و تحویل اداره ورزش و 
جوانان داده است.  ستوان  یاد آور شد: وجود این 
استخر برای این منطقه کهنوج که هیچ استخر 
دیگری ندارد، بسیار موضوع مهمی است و  برای 

شهرستان نیاز است.
استخرنشاطکهنوجیکبارتحویلداده

شدهاست
ه و  مهندس ثمره معاون مهندسی و ساخت را
شهر سازی جنوب استان در مورد شرایط  استخر 
کهنوج به کاغذ وطن گفت: استخر  کهنوج یک 

مرتبه ساخته شده و به بهره برداری هم رسیده 
ر، سیستم  شده است،ولی متاسفانه بهره بردا
تهویه هوا را برق روشن نکرده و بخار داخل استخر 
در سالن مانده و تاسیسات و سقف زنگ خورده 
و خراب شده اند، اداره ورزش  از ما خواست که 
کمک کنیم با اینکه تعمیر مجدد در حیطه وظایف 
ما نبود، قبول کردیم و اداره راه و شهرسازی  کار 
را به عهده گرفت .استخر سقف کاذب هم نداشته 
نجام شود، یک  است که قرار شد این کار هم ا
مقداری هم  تغییرات جزیی  دیگر هم داشت که 
باید تکمیل می شد ، به دلیل کمبود امکانات یک 
مقداری کار با تاخیر انجام شد مثال در شهرستان 
کال یک داربست بود و شرایط برای انجام سریع 
ین تاخیر  کار محیا نمی شد. یک مقداری هم ا
به دلیل این بود که استخر پر آب بود  و باید آب 
آن تخلیه می شود. ثمره  یادآور شد: بر اساس 
ر دادی که شهر سازی جنوب با پیمان کار  قرا
بسته است برآورد هزینه  تعمیر مجموعا سیصد 
میلیون تومان اعتبار نیاز داشت که   میلیون۱۳۵ 
تومان آن به شکل اوراق  پرداخت شده و اکنون 
ز ردیف  ر است . هزینه ها ا نکارها طلبکا پیما
ه و شهرسازی  جنوب پرداخت می  اعتباری را
شود. به گفته معاون شهرسازی  یک مشاور برای 
این طرح انتخاب شده و که از این هفته مشاور 
وارد عمل می شود و پیمانکار قول داده است  تا 
آخر اردیبهشت استخر راه اندازی و تحول داده 
شود. ثمره تاکید کرد: این استخر یک بار تکمیل 
شده و متاسفانه در نگهداری اش کاهلی کردند. 
ین استخر  ر  ا نکا ز پیما ثمره در مورد شکایت ا
گفت: از این پیمانکار شکایت نشده است اما ما 
نکاری که بر اساس برنامه عمل نکند و  با پیما
نتواند تعهدش را انجام دهد، کار نخواهیم کرد و 
امتیازش را لغو می کنیم .  معاون راه و شهرسازی 
جنوب گفت: این استخر کار خیلی خاصی ندارد 
و قرار است از ابتدای خرداد ماه آبگیری شده و 

قابل استفاده می شود.
درجیرفت،کهنوجوبم،بدترینشرایط

رادربحثاستخرهادارند
کریمی رییس هیات شنا استان در مورد استخر 
فتتاح استخرها به  ا کهنوج به کاغذ وطن گفت:

عهده  اداره ورزش و جوانان است و به طور کلی 
استخرها را اداره ورزش بعد از تکمیل، تحویل 
هیات های شنا می دهد و وقتی که به بهره برداری 
رسید، هیات نجات غریق  برای تامین نجات 
غریق اقدام و ما هم برای تامین مربی اقدام می 
کنیم. کریمی گفت: در بسیاری از مواقع تحویل 
هم هیات داده نمی شود، اگر هیات ها در مزایده 
شرکت کنند و در صورت داشتن شرایط مشابه  
کریمی یادآور شد: ما  تحویل آن ها می شود.
پیگیر افتتاح استخر کهنوج هستیم ولی به دلیل 
مسایل مربوط به اعتبار و نقدینگی الزم تاخیر در 
افتتاح استخر  به وجود می آید. استخر در این 
منطقه جنوب یک نیاز مهم است و ما هم بر آن 
ریم، یک استخر دیگر هم در جیرفت  تاکید دا
است که متعلق به یک خانم است که حرف اجاره 
دادنش بود که ما  پیگیر آن هم بودیم ولی شروع 
به کار نکرد. در جیرفت پیش از کرونا هم فقط 
یک استخر وجود دارد و جنوب استان در بحث 
رد، پیش  یط خوبی وجود ندا استخر اصال شرا
ین   گفتند مردم استقبال نمی کنند، قبال  ز ا ا
موتورهای کشاورزی شرایطشون جوری بود که 
حوضچه داشتند و می گفتند  که بچه ها برای 

ما اکنون  شنا از حوضچه ها استفاده می کنند ا
ند و روی حوضچه ها را  ین موتورها را بسته ا ا
پوشانده اند،  موضع عدم استقبال وجود ندارد و 
قطعا در صورت وجود، استقبال می شود اکنون 
شرایط جوری هست که در مورد این مسئله بی 
یط استخر در  ز لحاظ شرا توجه ای می شود ا
استان بدترین شرایط در کهنوج، بم و جیرفت 
است در حالی که بم زیر ساخت استخر وجود دارد 
و اداره ورزش بم برای کسب در آمد با مربی های 
شنا همکاری نمی کنند. کریمی یاد آور شد: کال 
این بحث در آمد زایی استخرها به سمتی دارد می 
رود،که آموزش کم رنگ شود، و مالکین استخرها 
نمی توانند هزینه ها را تحت پوشش قرار دهند 
و به سانس های تفریحی و به ادارات اجاره داده 
می شود و اگر آموزشی هم وجود دارد مربوط به  
مربی های خصوصی است که هزینه های بسیار 
زیادی می گیرند، ما  در هیات شنا ضمانت 
اجرایی نداریم و تا وقتی کسی شکایت نکند ما 
وارد بحث خصوصی نمی شویم.قانون گذار هیچ 
شرایط ویژه ای برای هیات شنا  در نظر گرفته 
نمی شود و در صورت اینکه در شرایط مساوی 

باشند به هیات های شنا تحویل داده می شود. 

وعده بهره برداری استخر کهنوج از خرداد ماه
به گفته معاون راه و شهر سازی جنوب استان، دلیل تعطیلی استخر کهنوج، پس از راه اندازی، کاهلی در نگهداری از استخر بوده است 

نجمهسعیدی
دبیر تحریریه

مدیرکل ارشـاد استان کرمان 
نخسـتین گزارش برگـزاری  از 

جشـنواره مجـازی لب زنـی 
"دابسمش" و نقاشی کودکان با عنوان »روز 
قدس، میراث ماندگار« خبـر داد.به گزارش 
خبرگـزاری تسـنیم از کرمـان، محمدرضـا 
علیزاده صبح دیـروز در جمع خبرنـگاران با 
اشـاره اینکه در ایام ماه مبـارک رمضان و در 
آسـتانه روز جهانی قـدس قـرار داریم اظهار 
داشـت: امسـال شـیوع ویـروس کرونـا در 
سـطح جامعه و لـزوم توجه جدی بـه طرح 
فاصله گـذاری اجتماعـی و مقابلـه بـا ایـن 
ویـروس در راسـتای قطـع زنجیـره کرونـا 
را  مـا  اقدامـات  و  فعالیت هـا  تمامـی 
تحت الشـعاع خـود قـرار داده اسـت.وی بـا 
اشـاره به فرمایشـات مقام معظم رهبری در 
اهمیت گرامیداشـت و پاسداشت روز قدس 
گفت: رهبر معظم انقـالب روز جهانی قدس 
را روز فریـاد و مقاومـت امـت اسـالمی در 
مقابـل سیاسـت های تفرقه انگیز دشـمنان 
اسـالم عنوان می کنند و این مسئله اهمیت 
ایـن روز را نشـان می دهد.مدیـرکل ارشـاد 
اسـتان کرمان با اشـاره به اینکه شیوع کرونا 
امسـال بسـیاری از مراسـم و برنامه هـا را به 
سـمت فضـای مجـازی بـرده اسـت گفت: 
امسـال بـه مناسـبت روز قـدس نخسـتین 
لب زنـی  اسـتانی  مجـازی  جشـنواره 
"دابسـمش" و نقاشـی کودکان را داریم.وی 
ادامـه داد: اداره کل ارشـاد اسـتان کرمان با 
همـکاری شـورای هماهنگـی تبلیغـات 
اسـالمی، حـوزه هنـری کرمـان و کانـون 

پرورش فکری کـودکان و نوجوانان اسـتان 
لب زنـی  اسـتانی  مجـازی  جشـنواره 
"دابسمش" و نقاشـی کودکان را با عنوان » 
روز قدس، میراث مانـدگار« برگزار می کند.

علیـزاده بـا اشـاره بـه جزئیـات برگـزاری 
جشـنواره مجـازی روز قـدس، میـراث 
ماندگار عنـوان کرد: ایـن جشـنواره در دو 
بخش لب زنـی "دابسـمش" از سـرودهای 
مرتبـط بـا روز قـدس و نقاشـی کـودکان 
برگزار می شـود.وی اهـداف برگـزاری این 
همایـش را بزرگداشـت روز جهانی قدس و 
اعالم حمایت مـردم غیور اسـتان کرمان از 
مردم مظلـوم فلسـطین دانسـت و تصریح 
چنیـن  برگـزاری  از  هـدف  کـرد: 
جشـنواره هایی حضـور نمادیـن مـردم 
سراسـر اسـتان در راهپیمایـی روز جهانی 
قدس اسـت.مدیرکل ارشاد اسـتان کرمان 

بـا بیـان اینکـه شـرکت در هـر دو بخـش 
توسط شـرکت کنندگان آزاد اسـت افزود: 
شـرکت در بخش مسـابقه برای کـودکان 
تا سـن ۱۲ سـال مجـاز اسـت.وی آخرین 
مهلـت ارسـال آثـار را ۳۰ اردیبهشـت ماه 
مصادف با ۲۵ مـاه مبارک رمضـان عنوان 
کرد و گفت: دوم خردادمـاه همزمان با روز 
جهانی قـدس برگزیـدگان این جشـنواره 
افـزود:  می شـود.علیزاده  اعـالم 
ننـد از طریـق  شـرکت کنندگان می توا
همـراه  شـماره  بـه  ثـر  ا ارسـال 
۰۹۳۶۵7۳77۱۰ در نـرم افـزار ایتـا و 
واتـس اپ، انتشـار اثـر در اینسـتا گـرام با 
هشـتگ جشـنواره #روزماندگار و ارسال 
GHODS. ایمیـل  آدرس  بـه  ثـر  ا

 GMAIL.COM(opens@KERMAN2020
in new tab) در جشنواره شرکت کنند.

مدیرکل نوسازی مدارس استان کرمان در دیدار 
با مدیر آمــوزش و پرورش شهرســتان جیرفت 
بر اجرای عدالت آموزشــی و جبران کمبود های 

شهرستان جیرفت و منطقه جنوب تاکید کرد.
سید محمد واعظی نژاد مدیر کل نوسازی مدارس 
اســتان کرمان صبح امروز در دیدار با سنجری 
مدیر آموزش و پرورش شهرستان جیرفت گفت: 
هدف نوســازی مدارس این اســت که عدالت 
آموزشــی که شــعار داده ایم را اجرایی و عملی 
سازیم، مخصوصاً مناطق جنوب و شرق که نسبت 
به دیگر مناطق محروم تر می باشند رسیدگی های 
بیشــتری صورت بگیرد و ما نگاهمان به مناطق 
کمتر توسعه یافته نگاه ویژه ای است تا مشکالت 

این مناطق به حداقل ممکن برسد.
او با اشــاره به اینکه مدارس مناطــق جنوبی از 
پراکندگی زیــادی برخوردار هســتند، افزود: 
پراکندگی روســتا ها در شهرســتان جیرفت و 
منطقه جنوب استان کرمان کار را برای نوسازی 
مدارس و آموزش و پرورش ســخت کرده است 
ولیکن اهتمام نوسازی مدارس اتمام پروژه های 
نیمه تمام و فعال ســازی کلیــه پروژه های این 

منطقه است.
 مدیر کل نوســازی مدارس اســتان کرمان در 
خصوص آسفالت مدارس این منطقه عنوان کرد: 
آسفالت مدارس نیز طبق برنامه بر اساس سرانه 
دانش آموزی به مناطق آموزشی تعلق می گیرد و 
شهرستان جیرفت بر اساس سرانه دانش آموزی 
بین ۴ شهرستان اول استان در تخصیص سهمیه 

آسفالت است.
واعظی نژاد افزود: حتی برنامــه داریم نیاز های 
تجهیزاتی مناطق جنوب را بر اســاس نیاز های 
واقعی خود آموزش و پرورش جنوب تامین کنیم 
با توجه به شرایط آب و هوایی جنوب این منطقه 
به وسایل و امکانات سرمایشی نیاز مبرم داشته 
و همچنین نیاز به رایانه و تجهیزات آموزشــی 
الکترونیکی نیز در این منطقه به ضرورت احساس 

می شود.
او با اشــاره به اینکه دنبال این هستیم تا عدالت 
آموزشی در سراسر استان اجرا شود، گفت: حق 
دانش آموز جنوبی است که همانند دانش آموزی 
که در شــهر کرمان تحصیل می کند، شــرایط 

تحصیلیشان برابر و یکسان باشد.
در این جلســه محمد حســنی معاون اجرایی و 
نظارت اداره کل نوسازی مدارس استان کرمان 
نیز با اشــاره به خدمات گســترده نظام و دولت 

در مناطق جنوب اســتان کرمان بیان داشــت: 
پراکندگی پروژه ها، کمبود و محدودیت اعتبارات 
و گستردگی و باال بودن حجم کار در ابن منطقه 
کار را کمی دشوار کرده است، اما با اتحاد و همدلی 
نوســازی مدارس و آموزش و پرورش به زودی 
شاهد افتتاح و بهره برداری پروژه های زیادی در 

جنوب استان کرمان خواهیم بود.
معاون اجرایی و نظارت نوسازی مدارس استان 
کرمان بر وجود آمار درســت تاکید کرد و بیان 
داشت: با آمار درست و واقعی که آموزش و پرورش 
به ما ارائه می کند، می توانیم به سمن اثربخشی 

طرح و برنامه ها قدم برداریم.
او همچنین تصریح کرد: یکی از اقدامات خوبی 
که تا کنون صــورت گرفته، بروز کــردن آمار و 
اطالعات موجود است و در پیشبرد برنامه بسیار 
حائز اهمیت اســت، زیرا آمار و اطالعات غلط و 

اشتباه نتیجه منفی و معکوس دارد.

جبران کمبود های آموزشی 
در جنوب کرمان

نخستین جشنواره مجازی روز قدس 
در کرمان برگزار می شود

اسـتاندار کرمـان بـرای سـومین سـال پیاپـی مدیـران 
شـرکت های بزرگ اسـتان را گـرد هم جمع کـرد تـا در آزادی 
زندانیان جرایـم غیرعمد مشـارکت کننـد. مدیران شـرکت ها 
نیز توافق کردند هشـت میلیـارد تومان، کمک مالـی در اختیار 
سـتاد دیـه قـرار دهنـد تـا زمینـه ی آزادی زندانیـان جرایـم 
غیرعمـد فراهـم شـود.به گـزارش روابـط عمومی اسـتانداری 
کرمـان، محمدجـواد فدائـی در دیدار بـا مدیران شـرکت های 
بـزرگ اسـتان کرمـان در در تهـران برگزار شـد، گفت: »سـال 
گذشـته شـماری از شـرکت های بـزرگ اسـتان پنـج میلیارد 
و ۵۰۰ میلیـون تومـان بـرای آزادی زندانیـان جرایـم غیرعمد 
هدیـه کرده انـد و انتظـار مـی رود امسـال هـم در ایـن سـنت 
حسـنه مشـارکت کنند«.وی در عین حال از شـرکت هایی که 
در سـال گذشـته به تعهداتشـان در این زمینه عمـل نکرده اند 
هم انتقاد کـرد و اظهـار امیدواری کـرد امسـال در این حرکت 
اجتماعـی در مـاه مبـارک رمضـان مشـارکت کنند.اسـتاندار 
کرمـان در بخش دیگری از سـخنانش افـزود: »زندانیان جرایم 
غیرعمـد عمومـا از خانواده هـای محتـرم و آبرومنـد هسـتند 
که بر اثـر جرایـم غیرعمد و بـه دلیل مسـایلی مانند نوسـانات 
اقتصادی کشـور با بدهـی مواجه شـده اند و به زنـدان افتاده اند 
و الزم اسـت شـرکت ها و خیرین اسـتان در شـرایط سـخت به 
یـاری آن هـا بشـتابند«یداهلل موحـد رئیـس  کل دادگسـتری 
اسـتان کرمـان هـم در ایـن نشسـت ضمـن تشـکر از حمایت 
صنایع و معـادن و مردم خّیر اسـتان با سـتاد دیـه گفت: »در 
سـال گذشـته ۳۶۶ زندانـی جرایـم غیرعمـد بـا کمـک بیش 
از هفـت میلیـارد تومانـی شـرکت ها و مـردم از زنـدان آزاد 
شـدند«یداهلل موحـد سـپس آمـار زندانیـان جرایـم غیرعمد 
نیازمنـد حمایـت را بـه تفکیـک شهرسـتان ها بـه اطـالع 
اعضـای جلسـه رساند.سـید حجـت اهلل موسـوی قوام مدیـر 
نمایندگی سـتاد دیه اسـتان کرمان هـم در این جلسـه اعالم 
کـرد کـه ۱7۰ زندانی جرایـم غیرعمد چشـم انتظـار حمایت 
مـردم و بنگاه هـای اقتصـادی هسـتند.وی تاکیـد کرد سـتاد 
دیـه تـالش می کنـد از طلبـکاران ایـن زندانیان هـم تخفیف 
بگیـرد تـا شـمار بیشـتری از زندانیـان آزاد شـوند.به گفتـه 
موسـوی قوام امسـال بـرای آزادی زندانیـان جرایـم غیرعمد 
به بیـش از ۱۰ میلیـارد تومان بودجـه نیاز اسـت.پس از بحث 
و بررسـی ها مدیـران شـرکت های حاضـر در جلسـه توافـق 
کردند ۲۰ درصـد بیشـتر از کمک های سـال قبلشـان، جمعا 
حـدود هشـت میلیارد تومـان، کمـک مالـی در اختیار سـتاد 
دیه قـرار دهند تـا زمینـه ی آزادی زندانیـان جرایـم غیرعمد 
فراهم شـود.در پایان این جلسـه با اهـدا لوح سـپاس از طرف 
اسـتاندار و سـتاد دیـه اسـتان، از حمایت هـای شـرکت های 

بـزرگ اسـتان تقدیر شـد.
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اداره کل ثبت اسناد وامالک استان کرمان
اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک جیرفت 

هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی 
رسـمی-آگهی  سـند  فاقـد  سـاختمانهای  و  اراضـی 
موضـوع مـاده3 قانـون و مـاده 13آئیـن نامـه قانـون تعییـن تکلیـف 
وضعیـت ثبتـی واراضـی و سـاختمانهای فاقدسـند رسـمی برابـررای 
شـماره139860319014004083-98/09/25هیات اول موضـوع قانـون 
تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای فاقـد سـند 
رسـمی مسـتقردرواحد ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک جیرفـت  تصرفـات 
مالکانـه بالمعـارض متقاضـی اقای عبد هللا بشـکار فرزند گرام بشـماره 
شناسـنامه 7صادره ازجیرفت در ششـدانگ یک باب خانه  به مساحت 
220متـر مربـع پـالک - فرعـی از579- اصلـی مفـروز و مجزی شـده 
از پـالک 24فرعـی از 579-اصلـی قطعـه دو واقـع در اراضـی رهجـرد 
جیرفـت  بخـش 45کرمـان  خریـداری از مالک رسـمی آقـای دادخدا 
فرخـی محرزگردیده اسـت.لذا به منظور اطالع عمـوم مراتب دردو نوبت 
بـه فاصلـه 15روزآگهـی مـی شـود در صورتـی کـه اشـخاص نسـبت به 
صـدور سـند مالکیـت متقاضـی اعتراضی داشـته باشـند مـی توانند از 
تاریـخ انتشـاراولین آگهی بـه مدت دوماه اعتـراض خود را به ایـن اداره 
تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید، ظـرف مـدت یـک مـاه از تاریخ تسـلیم 
اعتراض،دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضایی تقدیم نماینـد . بدیهی 
اسـت در صـورت انقضای مدت مذکوروعدم وصـول اعتراض طبق مقررا 
ت سـند مالکیت صادر خواهدشـد ./م الف:734-  تاریخ انتشـار نوبت 

اول:99/02/09 – تاریـخ انتشـارنوبت دوم :99/02/23
 جواد فاریابی  - رئیس ثبت اسناد امالک

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

هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی 
رسـمی-آگهی  سـند  فاقـد  سـاختمانهای  و  اراضـی 
موضـوع مـاده3 قانـون و مـاده 13آئیـن نامـه قانـون تعییـن تکلیـف 
وضعیـت ثبتـی واراضـی و سـاختمانهای فاقدسـند رسـمی برابـررای 
شـماره139860319014004646-98/11/02هیات دوم موضـوع قانـون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی 
مسـتقردرواحد ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک جیرفـت  تصرفـات مالکانـه 
بالمعـارض متقاضـی اقـای نجـات علـی توحیـدی فـر فرزنـد درویش 
بشـماره شناسـنامه 2336صادره ازجیرفت در ششدانگ یک باب خانه  
بـه مسـاحت 483/05متر مربع پالک - فرعـی از517- اصلی مفروز و 
مجـزی شـده از پالک - فرعـی از 517-اصلی قطعه دو واقـع در اراضی 
ده پیش سـفلی  جیرفت  بخش 45کرمان  خریداری از مالک رسـمی 
آقای یوسـف شـیروانی زابلـی  محرزگردیده اسـت.لذا به منظـور اطالع 
عمـوم مراتـب دردو نوبـت بـه فاصلـه 15روزآگهـی می شـود در صورتی 
که اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته 
باشـند مـی تواننـد از تاریخ انتشـاراولین آگهی به مدت دومـاه اعتراض 
خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پس از اخذ رسـید، ظرف مـدت یک ماه 
از تاریـخ تسـلیم اعتراض،دادخواسـت خود را به مراجـع قضایی تقدیم 
نماینـد . بدیهـی اسـت در صـورت انقضـای مـدت مذکوروعـدم وصـول 
اعتـراض طبـق مقـررا ت سـند مالکیـت صـادر خواهدشـد ./م الف:1-   
تاریـخ انتشـار نوبـت اول:99/02/09 – تاریـخ انتشـارنوبت دوم :99/02/23
جواد فاریابی  - رئیس ثبت اسناد امالک 

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

هیـات موضـوع قانـون تعیین تکلیـف وضعیت ثبتـی اراضی 
و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی-آگهی موضـوع مـاده3 
قانـون و مـاده 13آئیـن نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتـی واراضی و 
ساختمانهای فاقدسند رسـمی برابررای شـماره139860319014003673-
98/09/06هیـات دوم موضـوع قانون تعیین تکلیـف وضعیت ثبتی اراضی 
و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی مسـتقردرواحد ثبتی حوزه ثبت ملک 
جیرفـت  تصرفـات مالکانـه بالمعـارض متقاضـی اقـای غالمرضـا گیالنی  
فرزنـد حاجـی بشـماره شناسـنامه 425صـادره ازجیرفـت درسـه دانـگ 
مشـاع از  ششـدانگ یـک بـاب خانه مشـتمل بـر باغچه سردسـیری  به 
مسـاحت 1320متـر مربع پـالک - فرعـی از951- اصلی مفـروز و مجزی 
شـده از پـالک - فرعـی از 951-اصلی قطعـه 6واقع دراراضـی  درواءدلفارد  
جیرفـت  بخـش 34کرمـان  خریـداری از مالـک رسـمی آقـای حاجـی 
مـراد گیالنـی  محرزگردیـده اسـت.لذا بـه منظـور اطـالع عمـوم مراتـب 
دردو نوبـت بـه فاصلـه 15روزآگهـی مـی شـود در صورتـی کـه اشـخاص 
نسـبت بـه صـدور سـند مالکیـت متقاضـی اعتراضی داشـته باشـند می 
تواننـد از تاریـخ انتشـاراولین آگهـی بـه مـدت دومـاه اعتـراض خـود را به 
ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید، ظـرف مـدت یـک مـاه از تاریـخ 
تسـلیم اعتراض،دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضایـی تقدیـم نمایند . 
بدیهـی اسـت در صـورت انقضای مـدت مذکوروعدم وصـول اعتراض طبق 
مقررا ت سـند مالکیت صادر خواهدشـد ./م الف:2-  تاریخ انتشـار نوبت 

اول:99/02/09 – تاریـخ انتشـارنوبت دوم :99/02/23
 جواد فاریابی  - رئیس ثبت اسناد امالک

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

هیـات موضوع قانـون تعیین تکلیف وضعیت ثبتـی اراضی 
و سـاختمانهای فاقد سند رسمی

آگهـی موضـوع مـاده3 قانون و مـاده 13آئین نامه قانـون تعیین تکلیف 
وضعیـت ثبتـی واراضـی و سـاختمانهای فاقدسـند رسـمی برابـررای 
قانـون  موضـوع  دوم  شـماره139860319014003707-98/09/06هیات 
تعییـن تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی 
مسـتقردرواحد ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک جیرفـت  تصرفـات مالکانـه 
بالمعـارض متقاضـی خانـم شـیما سـعیدیان فرزنـد محمـد  بشـماره 
شناسـنامه 17511صادره ازبم  در ششـدانگ یک باب خانه  به مسـاحت 
760/14متـر مربـع پالک - فرعـی از574- اصلی مفروز و مجزی شـده 
از پـالک 1503فرعـی از 574-اصلـی قطعـه دو واقـع دراراضـی جیرفـت 
خریـداری از مالـک رسـمی آقـای احمـد صدیـق پورراینـی محرزگردیده 
اسـت.لذا به منظـور اطالع عموم مراتب دردو نوبت بـه فاصله 15روزآگهی 
مـی شـود در صورتـی کـه اشـخاص نسـبت بـه صـدور سـند مالکیـت 
متقاضی اعتراضی داشـته باشـند می توانند از تاریخ انتشـاراولین آگهی 
بـه مـدت دومـاه اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ 
رسـید، ظـرف مدت یک مـاه از تاریخ تسـلیم اعتراض،دادخواسـت خود 
را بـه مراجـع قضایـی تقدیـم نماینـد . بدیهـی اسـت در صـورت انقضای 
مـدت مذکوروعـدم وصـول اعتراض طبق مقـررا ت سـند مالکیت صادر 
خواهدشـد ./م الـف:595-   تاریخ انتشـار نوبـت اول:99/02/09 – تاریخ 

انتشـارنوبت دوم :99/02/23
جواد فاریابی  - رئیس ثبت اسناد امالک 

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

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

آگهـی موضـوع مـاده3 قانـون و مـاده 13آئیـن نامـه قانـون تعییـن 
تکلیـف وضعیـت ثبتـی واراضـی و سـاختمانهای فاقدسـند رسـمی 
برابـررای شـماره139860319012003470-هیات اول موضـوع قانـون 
تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای فاقـد سـند 
رسـمی مسـتقردرواحد ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک سـیرجان  تصرفات 
مالکانـه بالمعـارض متقاضـی آقـای علـی اکبـر دیانـی یـزدی فرزند 
علـی بشـماره شناسـنامه 297صـادره از سـیرجان در یـک بـاب مغازه 
بـه مسـاحت 62/67متـر مربع پـالک 1434اصلی واقـع در بلوار دکتر 
صادقـی بخـش 35کرمـان خریـداری از مالک رسـمی مالکیت خود 
متقاضـی محرزگردیـده اسـت.لذا به منظـور اطالع عموم مراتـب دردو 
نوبت به فاصله 15روزآگهی می شـود در صورتی که اشـخاص نسـبت 
به صدور سـند مالکیت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند می توانند از 
تاریـخ انتشـاراولین آگهی به مـدت دوماه اعتراض خود را بـه این اداره 
تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید، ظرف مـدت یک مـاه از تاریخ تسـلیم 
اعتراض،دادخواسـت خـود را به مراجع قضایـی تقدیم نمایند . بدیهی 
اسـت در صـورت انقضـای مـدت مذکوروعـدم وصـول اعتـراض طبق 

مقـررا ت سـند مالکیـت صادر خواهدشـد . م الـف 727
 تاریخ انتشار نوبت اول:99/02/23 

تاریخ انتشارنوبت دوم :99/03/7
محمد آرمانپوررئیس ثبت اسناد و امالک 

آگهی تحدید حدود اختصاصی 
چـون ششـدانگ یـک باب خانـه پـالک 16100 فرعی مجزی شـده 
از 881 فرعـی از 3968اصلـی واقـع در بخـش2 کرمان به مسـاحت 
242/97 متـر مربـع بـه ادرس کرمـان بلـور شـهیدان ماهانی کوچه 
17جنوبـی 7 مـورد تقاضـای خانم نصـرت زمان ابـادی گوکی می باشـد تا کنون 

تحدیـد حدود نشـده و نیاز بـه تحدید حـدود دارد 
و اعمـال تبصـره ذیـل مـاده 15 قانـون ثبـت هـم میسـر نمی باشـد لذا حسـب 
درخواسـت مالـک مشـاع وارده بشـماره 3005-99/12/21 بدینوسـیله آگهـی 
تحدیـد حـدود اختصاصـی منتشـر و عملیـات تحدیـدی آن از سـاعت 8 صبح 
روز 99/3/24 در محـل شـروع و بعمـل خواهـد آمـد لـذا بـه مالـک  یا مالکین 
امـالک مجـاور رقبـه مزبـور اخطـار میگردد کـه در موعـد مقـرر در این اعـالن در 
محـل وقـوع ملک حاضـر و در صورت عدم مراجعـه مجاورین عملیات تحدیدی 
بـا معرفـی مالک انجام و چنانچه کسـی بـر حدود وحقوق ارتقاقـی آن اعتراضی 
داشـته باشـد بر طبـق ماده 20 قانـون حداکثر ظرف مـدت 30 روز پس از تنظیم 
صورتمجلـس تحدیـدی اعتـراض خـود را کتبا به ایـن اداره اعـالم نمایند و ظرف 
مـدت یـک ماه از تاریخ اعـالم اعتراض مهلت دارند تا بـه دادگاه صالحه مراجعه 
و اقـدام بـه تقدیـم دادخواسـت نمـوده و رسـید تقدیـم دادخواسـت را از دادگاه 
اخـذ و بـه ایـن اداره تسـلیم نماینـد بدیهـی اسـت پـس از گذشـت مهلـت یاد 
شـده و ارائه گواهی عدم تقدیم دادخواسـت از سـوی معترض توسـط متقاضی 
ثبـت عملیـات ثبتی بنـام وی ادامـه خواهد یافـت و هیچگونه ادعائی مسـموع 

نخواهـد بـود.م الف 152
 تاریخ انتشار : یکشنبه 1399/2/23

محمود مهدی زاده-رئیس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه2کرمان
از طرف ،امید صاعد

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

هیـات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیـت ثبتی اراضی 
و سـاختمانهای فاقد سند رسمی

آگهـی موضـوع ماده3 قانـون و ماده 13آئیـن نامه قانون تعیین تکلیف 
وضعیـت ثبتـی واراضـی و سـاختمانهای فاقدسـند رسـمی برابـررای 
شـماره139860319014004813-98/11/13هیات دوم موضـوع قانـون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی 
مسـتقردرواحد ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک جیرفـت  تصرفـات مالکانـه 
بالمعارض متقاضی خانم سـرور میره  فرزند گل باز بشـماره شناسـنامه 
352صـادره ازجیرفـت در ششـدانگ یـک بـاب خانـه  بـه مسـاحت 
142متـر مربـع پالک - فرعـی از574- اصلی مفروز و مجزی شـده از 
پـالک 64فرعـی از 574-اصلی قطعـه دو واقع درچهار راه دانشـگاه ازاد 
خیابـان مالک اشـتر کوچه شـماره 2اراضی جیرفت  بخـش 45کرمان  
خریـداری از مالک رسـمی بنیـاد مسـتضعفان محرزگردیده اسـت.لذا 
بـه منظـور اطـالع عمـوم مراتـب دردو نوبت بـه فاصلـه 15روزآگهی می 
شـود در صورتی که اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیت متقاضی 
اعتراضی داشـته باشـند می توانند از تاریخ انتشـاراولین آگهی به مدت 
دومـاه اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید، 
ظـرف مـدت یـک مـاه از تاریـخ تسـلیم اعتراض،دادخواسـت خـود را 
بـه مراجـع قضایـی تقدیـم نماینـد . بدیهـی اسـت در صـورت انقضای 
مـدت مذکوروعـدم وصول اعتـراض طبق مقررا ت سـند مالکیت صادر 
خواهدشـد ./م الـف:731- تاریخ انتشـار نوبـت اول:99/02/09 – تاریخ 

انتشـارنوبت دوم :99/02/23
 جواد فاریابی  - رئیس ثبت اسناد امالک 

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

هیـات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیـت ثبتی اراضی 
و سـاختمانهای فاقد سند رسمی

آگهـی موضـوع مـاده3 قانـون و مـاده 13آئیـن نامـه قانـون تعییـن 
تکلیـف وضعیـت ثبتـی واراضـی و سـاختمانهای فاقدسـند رسـمی 
برابـررای شـماره13986031901400378-98/09/11هیات اول موضوع 
قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای فاقـد 
سـند رسـمی مسـتقردرواحد ثبتی حوزه ثبت ملک جیرفت  تصرفات 
مالکانـه بالمعـارض متقاضـی اقـای وحیـد سـاالری امیـری فرزنـد 
حسـین جان بشـماره شناسـنامه 1437صادره ازجیرفت در ششدانگ 
یـک بـاب خانـه قدیمـی  به مسـاحت 255متـر مربع پـالک - فرعی 
از574- اصلـی مفـروز و مجـزی شـده از پـالک 47فرعـی از 574-

اصلـی قطعـه دو واقع در اراضی جیرفت  بخـش 45کرمان  خریداری 
از مالـک رسـمی آقـای محمـد هـروی  محرزگردیـده اسـت.لذا بـه 
منظـور اطـالع عمـوم مراتـب دردو نوبـت بـه فاصلـه 15روزآگهـی مـی 
شـود در صورتی که اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیت متقاضی 
اعتراضـی داشـته باشـند مـی تواننـد از تاریـخ انتشـاراولین آگهـی بـه 
مدت دوماه اعتراض خود را به این اداره تسـلیم و پس از اخذ رسـید، 
ظـرف مـدت یـک مـاه از تاریـخ تسـلیم اعتراض،دادخواسـت خـود را 
بـه مراجـع قضایـی تقدیـم نماینـد . بدیهی اسـت در صـورت انقضای 
مـدت مذکوروعـدم وصول اعتراض طبق مقررا ت سـند مالکیت صادر 
خواهدشـد ./م الـف:717-   تاریـخ انتشـار نوبـت اول:99/02/09 – 

تاریـخ انتشـارنوبت دوم :99/02/23
جواد فاریابی  - رئیس ثبت اسناد امالک

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

هیـات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیـت ثبتی اراضی 
و سـاختمانهای فاقد سند رسمی

آگهـی موضـوع مـاده3 قانـون و مـاده 13آئیـن نامـه قانـون تعییـن 
تکلیـف وضعیـت ثبتـی واراضـی و سـاختمانهای فاقدسـند رسـمی 
دوم  شـماره139860319014004536-98/10/28هیات  برابـررای 
موضـوع قانـون تعیین تکلیـف وضعیت ثبتـی اراضی و سـاختمانهای 
فاقـد سـند رسـمی مسـتقردرواحد ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک جیرفت  
تصرفـات مالکانـه بالمعـارض متقاضـی اقـای اسـماعیل ابراهیمی ده 
شـاوردی فرزند محمد بشـماره شناسـنامه 15صادره ازبم  درششدانگ 
یـک بـاب خانـه بـه مسـاحت 200متر مربـع پـالک - فرعـی از579- 
اصلـی مفـروز و مجزی شـده از پـالک 19فرعـی از 579-اصلی قطعه 
دو واقـع دراراضـی رهجـرد  جیرفـت  بخـش 45کرمـان  خریـداری 
از مالـک رسـمی آقـای امـر هللا گیالنـی   محرزگردیـده اسـت.لذا بـه 
منظـور اطـالع عمـوم مراتـب دردو نوبـت بـه فاصلـه 15روزآگهـی مـی 
شـود در صورتی که اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیت متقاضی 
اعتراضـی داشـته باشـند مـی تواننـد از تاریـخ انتشـاراولین آگهـی بـه 
مدت دوماه اعتراض خود را به این اداره تسـلیم و پس از اخذ رسـید، 
ظـرف مـدت یـک مـاه از تاریـخ تسـلیم اعتراض،دادخواسـت خـود را 
بـه مراجـع قضایـی تقدیـم نماینـد . بدیهی اسـت در صـورت انقضای 
مـدت مذکوروعـدم وصول اعتراض طبق مقررا ت سـند مالکیت صادر 
خواهدشـد ./م الـف:8-  تاریـخ انتشـار نوبـت اول:99/02/09 – تاریخ 

انتشـارنوبت دوم :99/02/23
جواد فاریابی  - رئیس ثبت اسناد امالک 

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

هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی 
رسـمی-آگهی  سـند  فاقـد  سـاختمانهای  و  اراضـی 
موضـوع مـاده3 قانـون و مـاده 13آئیـن نامـه قانـون تعییـن تکلیف 
وضعیـت ثبتـی واراضـی و سـاختمانهای فاقدسـند رسـمی برابـررای 
موضـوع  اول  شـماره139860319014003496-98/08/26هیات 
قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای فاقد 
جیرفـت   ملـک  ثبـت  حـوزه  ثبتـی  مسـتقردرواحد  رسـمی  سـند 
تصرفـات مالکانـه بالمعـارض متقاضـی اقـای اسـمعیل ابراهیمـی  
در  ازجیرفـت  803صـادره  شناسـنامه  بشـماره  غالمرضـا  فرزنـد 
ششـدانگ یـک بـاب خانـه  بـه مسـاحت 225متـر مربـع پـالک 
- فرعـی از549- اصلـی مفـروز و مجـزی شـده از پـالک 1فرعـی 
از 549-اصلـی قطعـه دو واقـع در اراضـی کلـرود جیرفـت  بخـش 
نـادری   جـواد  آقـای  رسـمی  مالـک  از  خریـداری  45کرمـان  
محرزگردیـده اسـت.لذا بـه منظـور اطـالع عمـوم مراتـب دردو نوبـت 
بـه فاصلـه 15روزآگهـی مـی شـود در صورتی که اشـخاص نسـبت به 
صـدور سـند مالکیت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند مـی توانند از 
تاریـخ انتشـاراولین آگهـی بـه مـدت دومـاه اعتـراض خـود را به این 
اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید، ظـرف مـدت یـک مـاه از تاریـخ 
تسـلیم اعتراض،دادخواسـت خـود را به مراجع قضایـی تقدیم نمایند 
. بدیهی اسـت در صـورت انقضای مدت مذکوروعـدم وصول اعتراض 
طبـق مقـررا ت سـند مالکیت صادر خواهدشـد ./م الـف:11-   تاریخ 
انتشـارنوبت دوم :99/02/23 تاریـخ  اول:99/02/09 –  نوبـت  انتشـار 
جواد فاریابی  - رئیس ثبت اسناد امالک

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

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

آگهـی موضـوع مـاده3 قانـون و مـاده 13آئیـن نامـه قانـون تعییـن 
تکلیـف وضعیـت ثبتـی واراضـی و سـاختمانهای فاقدسـند رسـمی 
برابـررای شـماره139860319012003471-هیات اول موضـوع قانون 
تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای فاقـد سـند 
رسـمی مسـتقردرواحد ثبتـی حـوزه ثبت ملـک سـیرجان  تصرفات 
مالکانـه بالمعـارض متقاضـی آقای عبـاس دیانی یـزدی فرزند علی 
بشـماره شناسـنامه 205 صـادره از سـیرجان در یـک بـاب مغـازه بـه 
مسـاحت 108/88 متـر مربـع پـالک 1434اصلی واقـع در بلوار دکتر 
صادقـی بخـش 35کرمان خریـداری از مالک رسـمی مالکیت خود 
متقاضـی و تهمینـه رفیعـی پـور محرزگردیـده اسـت.لذا بـه منظـور 
اطـالع عمـوم مراتـب دردو نوبـت بـه فاصلـه 15روزآگهـی مـی شـود 
در صورتـی کـه اشـخاص نسـبت بـه صـدور سـند مالکیـت متقاضی 
اعتراضـی داشـته باشـند مـی تواننـد از تاریـخ انتشـاراولین آگهی به 
مـدت دومـاه اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ 
رسـید، ظـرف مدت یـک مـاه از تاریخ تسـلیم اعتراض،دادخواسـت 
خـود را بـه مراجـع قضایـی تقدیـم نمایند . بدیهـی اسـت در صورت 
انقضـای مـدت مذکوروعـدم وصـول اعتـراض طبـق مقـررا ت سـند 

مالکیـت صـادر خواهدشـد . م الـف 726
 تاریخ انتشار نوبت اول:99/02/23 

تاریخ انتشارنوبت دوم :99/03/7
محمد آرمانپوررئیس ثبت اسناد و امالک 

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

هیــات موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی 
و ســاختمان هــای فاقــد ســند رســمی

اگهــی موضــوع مــاده 3 و مــاده 13 آئیــن نامــه قانــون تعییــن تکلیــف 
ــر  وضعیــت ثبتــی و اراضــی و ســاختمان هــای فاقــد ســند رســمی براب
رای شــماره 139860319008002679 هیــات دوم موضــوع قانــون تعییــن 
تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان هــای فاقــد ســند رســمی 
ــه  ــات مالکان ــد تصرف ــک زرن ــت مل ــوزه ثب ــی ح ــد ثبت ــتقر در واح مس
ــه  ــواد ب ــد ج ــاه فرزن ــای محمدحســین یزدانپن ــارض متقاضــی آق بالمع
شــماره شناســنامه 932 در یــک بــاب خانــه بــه مســاحت 120 مترمربــع 
از پــالک 6439 اصلــی واقــع در زرنــد بلــوار جنــت کوچــه 15 خریــداری 
از مالــک رســمی آقــای جــواد یــزدان پنــاه محــرز گردیــده اســت. لــذا بــه 
منظــور اطــالع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه 15روز آگهــی مــی 
شــود در صورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضی 
اعتراضــی داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه 
ــس از اخــذ  ــن اداره تســلیم و پ ــه ای ــراض خــود را ب ــاه اعت ــدت دو م م
رســید ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض، دادخواســت 
ــی اســت در صــورت  ــد. بدیه ــم نماین ــی تقدی ــه مراجــع قضای ــود را ب خ
ــررات ســند  ــق مق ــراض طب ــدم وصــول اعت ــور و ع ــدت مذک انقضــای م

مالکیــت صــادر خواهــد شــد. م/الــف 31
تاریخ انتشار نوبت اول: 1399/2/23
 تاریخ انتشار نوبت دوم: 1399/3/6

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 

هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی 
رسـمی-آگهی  سـند  فاقـد  سـاختمانهای  و  اراضـی 
موضـوع مـاده3 قانـون و مـاده 13آئیـن نامـه قانـون تعییـن تکلیـف 
وضعیـت ثبتـی واراضـی و سـاختمانهای فاقدسـند رسـمی برابـررای 
قانـون  موضـوع  دوم  شـماره139860319014004627-98/11/01هیات 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی 
مسـتقردرواحد ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک جیرفـت  تصرفـات مالکانـه 
بالمعـارض متقاضـی آقـای مصطفـی امیـری فرزند حسـین بشـماره 
شناسـنامه 3020171873 صـادره از جیرفـت در ششـدانگ یـک بـاب 
خانـه به مسـاحت 1220 متر مربع پالک- فرعـی از 504 اصلی مفروز و 
مجـزی شـده از پـالک – فرعـی از 504 اصلی قطعه دو واقـع در اراضی 
کهـور اباد چکـری جیرفت بخش 45 کرمان خریداری از مالک رسـمی 
آقـای حسـین امیـری محرزگردیـده اسـت.لذا بـه منظور اطـالع عموم 
مراتـب دردو نوبـت بـه فاصلـه 15روزآگهـی مـی شـود در صورتـی کـه 
اشـخاص نسـبت بـه صدور سـند مالکیـت متقاضـی اعتراضی داشـته 
باشـند مـی تواننـد از تاریخ انتشـاراولین آگهی به مدت دومـاه اعتراض 
خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پس از اخذ رسـید، ظرف مـدت یک ماه 
از تاریـخ تسـلیم اعتراض،دادخواسـت خود را به مراجـع قضایی تقدیم 
نماینـد . بدیهـی اسـت در صـورت انقضـای مـدت مذکوروعـدم وصـول 
اعتـراض طبـق مقـررا ت سـند مالکیـت صـادر خواهدشـد . م الـف 61

 تاریخ انتشار نوبت اول:99/02/9 -تاریخ انتشارنوبت دوم :99/02/23
جواد فاریابی  - رئیس ثبت اسناد امالک جیرفت  

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

هیـات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیـت ثبتی اراضی 
و سـاختمانهای فاقد سند رسمی

آگهـی موضـوع ماده3 قانـون و ماده 13آئیـن نامه قانون تعیین تکلیف 
وضعیـت ثبتـی واراضـی و سـاختمانهای فاقدسـند رسـمی برابـررای 
شـماره139660319012002470-هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی مستقردرواحد 
بالمعـارض  مالکانـه  ثبـت ملـک سـیرجان  تصرفـات  ثبتـی حـوزه 
متقاضـی آقای محمد مهدی موید محسـنی فرزند عالءالدین بشـماره 
شناسـنامه 443صادره از سـیرجان در یک قطعه زمین محصور محصور 
مشـتمل بر سـاختمان به مسـاحت 203/95مترمربع پالک 37 فرعی 
از 73 اصلـی واقـع در انتهـای خیابـان آیـت الـه بروجـردی بخـش 
36کرمـان خریـداری از مالـک رسـمی اقـای خواجـه حسـین خواجه 
کریـم الدینـی  محرزگردیـده اسـت.لذا بـه منظـور اطالع عمـوم مراتب 
دردو نوبـت بـه فاصلـه 15روزآگهـی مـی شـود در صورتـی که اشـخاص 
نسـبت بـه صدور سـند مالکیـت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند می 
تواننـد از تاریـخ انتشـاراولین آگهـی به مدت دومـاه اعتراض خـود را به 
ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید، ظرف مـدت یک مـاه از تاریخ 
تسـلیم اعتراض،دادخواسـت خـود را به مراجع قضایـی تقدیم نمایند . 
بدیهـی اسـت در صـورت انقضـای مـدت مذکوروعـدم وصـول اعتراض 

طبـق مقـررا ت سـند مالکیـت صادر خواهدشـد . م الـف 724
 تاریخ انتشار نوبت اول:99/02/23 

تاریخ انتشارنوبت دوم :99/03/7
محمد آرمانپوررئیس ثبت اسناد و امالک 

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

هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیت ثبتـی اراضی و سـاختمان 
هـای فاقد سـند رسـمی

اگهـی موضـوع مـاده 3 و مـاده 13 آئیـن نامـه قانـون تعییـن تکلیف وضعیـت ثبتی و 
اراضـی و سـاختمان هـای فاقـد سـند رسـمی برابـر رای شـماره 139960319008000009 
هیـات دوم موضـوع قانون تعیین تکلیـف وضعیت ثبتی اراضی و سـاختمان های فاقد 
سـند رسـمی مسـتقر در واحد ثبتـی حوزه ثبت ملـک زرند تصرفات مالکانـه بالمعارض 
متقاضی خانم نصرت سـعیدی رشـک علیا فرزند حسـن به شماره شناسـنامه 297 در 
یـک بـاب خانـه بـه مسـاحت 299/29 مترمربع از پـالک 7561 اصلـی واقـع در زرند 20 
متـری محرم کوچه شـهید علیـزاده خریداری از مالک رسـمی خانم هایـده مهرابی زاده 
هنرمنـد محـرز گردیـده اسـت. لـذا به منظور اطـالع عموم مراتـب در دو نوبـت به فاصله 
15روز آگهی می شـود در صورتی که اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیت متقاضی 
اعتراضی داشـته باشـند می توانند از تاریخ انتشـار اولین اگهی به مدت دو ماه اعتراض 
خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخذ رسـید ظرف مـدت یک ماه از تاریخ تسـلیم 
اعتـراض، دادخواسـت خـود را بـه مراجع قضایی تقدیـم نمایند. بدیهی اسـت در صورت 
انقضـای مـدت مذکـور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سـند مالکیـت صادر خواهد 

شـد. م/الف 29
تاریخ انتشار نوبت اول: 1399/2/23-  تاریخ انتشار نوبت دوم: 1399/3/6

حسین توحیدی نیا_ رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان زرند

عبدالمهدی رنجبر – شهردار ماهان

ول
ت ا

آگهی مزایدهنوب
شــهرداری ماهــان در نظــر دارد بــر اســاس مجــوز شــماره 5/33  مــورخ 99/2/15 شــورای 

ــده  ــدر فیــات الیــس FG-۷5 مــدل 13۶1 را از طریــق مزای اســالمی شــهر یــک دســتگاه گری
ــراه  ــه هم ــورخ 99/3/11  ب ــر م ــد حداکث ــی توانن ــان م ــذا متقاضی ــد. ل ــذار نمای ــوری واگ حض
ــماره   ــاب ش ــه حس ــال ب ــغ 52.500.000 ری ــه مبل ــزی ب ــش واری ــا فی ــی ی ــه بانک ضمانتنام

ــد. ــز نماین ــان واری ــعبه ماه ــی ش ــک مل ــزد بان 0108113021002  ن

-مزایده حضوری ساعت 9 صبح یکشنبه مورخ 99/3/11 در محل شهرداری ماهان برگزار خواهد 
شد. 

-برنده مزایده موظف است طی سه روز وجه گریدر را به حساب شهرداری ماهان واریز نماید. 
-برندگان اول، دوم ، سوم مزایده هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتیب ضبط 

خواهد شد. 
-هزینه درج آگهی به عهده برنده مزایده می باشد . 

-شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات مختار است



روزنامه اجتماعی، فرهنگی، سیاسی، اقتصادی استان کرمان
صاحب امتیاز: موسسه مطبوعاتی پیام آوران

مدیر مسئول:روح هللا خدیشی
زیر نظر شورای نویسندگان

نشانی کرمان: خیابان شهید بهشتی، کوچه شماره 10، نبش شرقی 2
نشانی جیرفت: خیابان مسجد جامع کوچه بن بست نرسیده بیمه مرکزی ایران

اولین ساختمان، سمت چپ طبقه اول

جیرفت: 09131488684     43213684-85- 034
تلفنخانه کرمان: 034-32487477

ایمیل تحریریه: 
kaghazevatan@gmail.com

ایمیل سازمان آگهی ها: 
kaghazevatan.adv@gmail.com 

مدیر اجرایی: حمید باقری 
مدیر داخلی: سمیه خدیشی
دبیرتحریریه: نجمه سعیدی

گرافیک: فاطمه خواجویی
صفحه آرایی: ندا صفاریان  

روابط عمومی: شکوفه نبی زاده
عکس: یاسر خدیشی

جامعه:  راضیه زنگی آبادی
توزیع: اصغر صانعی

نظرات نویسندگان دیدگاه شخصی آنان بوده و لزوما دیدگاه روزنامه نیست . 

737 پیاپــی  شــماره  چهــارم     ســال       1399 اردیبهشــت   23 سه شــنبه   

پیش چاپ و چاپ: مهدوی)03432134838(

سامانه ی پیامکی: 10003432117834  نمابر: 021-89776547
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مناگرشمابودم
ژولین گرین)۱۹۹۸-۱۹۰۰(، نویسنده فرانسوی برنده جایزه 
بزرگ موناکو و جایزه ملی ادبیات فرانسه است.در بخشی از کتاب 
می خوانیم:»به لکه ای از جوهر که روی خشک کن بود خیره شد،  
مثل آن که قرار بود این لکه جواِب سؤالش را بدهد. لکه ای 
بود به شکل غیرعادی که آدم را به فکر سایة یک دسِت بدون 
شست می انداخت و وقتی که خوب به آن نگاه می کردی خیال 
می کردی که حرکت می کند. حرکتی هر چند مختصر، از راست 
به چپ. فابین چند روز پیش هم متوجه این قضیه شده بود. 
انگشتان دراز و باریک از یک حرص به خصوص حکایت می کرد. 
به دست یک دزد شباهت داشت،  ولی دزدی که چیزی غیر از 
پول و طال دزدیده باشد.فابین زمزمه کرد: »دزد باد.« آن گاه 

بلندتر تکرار کرد: »دزد باد،   دزد باد.« و بعد بدون توقف نوشت:
او را دزد باد می نامیدند چون که با وجود کوششی که می کرد، 
هرگز موفقیتی به دست نمی آورد. چشمان درشتی شبیه به 
بچه گوزن داشت. چشمانی که از هم خیلی فاصله داشتند و 
موهای مشکی که دائماً به روی پیشانیش می ریخت و مثل 
پر نرم و درخشان بود. هر از گاهی شروع به خواندن آوازهایی 
می کرد که کلماتش معنی نداشت ولی دست آخر کسانی که آن 
کلمات را می شنیدند ناراحت می شدند.پدرش از او می پرسید: 
»این چرندیات را از کدام جهنم دره ای می آوری؟« و او جواب 
می داد: »من دنبال آن ها نمی گردم،   باد هوا وقتی که از برج های 
کلیسا گذر می کند آن ها را برایم می آورد.« آن وقت پدرش دست 
دراز می کرد که به او سیلی بزند، ولی دزد باد خیلی چابک تر از 
آن بود که بتوانند گیرش بیندازند و در می رفت و دیگر تا شب 

کسی او را نمی دید«.

دوبارزندگیمیکنیم
تنها کسی که لبخندمو میخواست عکاس بود،

که اونم پولشو گرفت و رفت!

دیالوگ
رخدیوانه/فیلمی به کارگردانی ابوالحسن داوودی، نویسندگی محمدرضا گوهری 
و تهیه کنندگی بیتا منصوری ساخته سال ۱۳۹۳ است. این فیلم به سبک اجتماعی-

هیجانی در فضایی ماجراجویانه به زبان فارسی، محصول ایران است.

فیلم
فینجانین/یک بازی ساده دسته جمعی اســت که وسیله مورد نیاز آن تعدادی 
فنجان و یک سینی است توسط دو گروه انجام می شود وبیشتر مخصوص شبهای 

پاییز وزمستان بوده وتوسط مردان جوان وبزرگسال برگزار می شود.

بازیهایمحلی

وگر چند
تماشاگری نیست تنهایی  ات را

تو را غم مبادا
که تنهایی عشق  زیباست

خدا نیز تنهاست
سید علی میرافضلی 

عکس: پگاه قدیری
کودکان بی شناسنامه ، محروم از مدرسه

در جنوب کرمان کودکان بی شناسنامه ای وجود دارد 
که از تحصیل در مدارس محروم هستند

پانا - »پدر و مادرم فکر می کردند شناسنامه یک تکه کاغذ بی ارزش است که به درد کسی نمی خورد. 
می دانی این روزها توی چشم هاشون نگاه می کنم و می گویم شما که می خواستید ما را بدبخت 
کنید، چرا ما را به دنیا آوردید؟« زهرا ۲7 ساله است و در روستای رستم آباد رودبار زندگی می کند؛ 
روستایی در جنوب کرمان. در جنوب کرمان فقط زهرا، مادر و خواهر و برادرش نیستند که عمری 
است بی شناسنامه زندگی می کنند، خانواده های دیگری هم هستند که وضعیت کاماًل مشابهی 
دارند مثل رقیه و بچه هایش، مثل فاطمه و پسرش شادمهر و دخترش مهتاب. مثل خیلی های 
دیگر. اینجا درد بی شناسنامه ماندن غصه ای مشترک است. شناسنامه برای آنها یعنی یارانه، یعنی 
کارت ملی، یعنی درس خواندن بچه ها، یعنی استفاده از خدمات بهداشتی و درمانی و خیلی چیزهای 
دیگر. وقتی شناسنامه نداری و جزو جمعیت کشور نیستی، هیچ جا به حساب نمی آیی، اصالً نیستی 
که برایت فکری بکنند.زهرا با اینکه هیچوقت درس نخوانده و به قول خودش نمی تواند یک شماره 
تلفن هم بگیرد اما خیلی خوب وضعیتش را شرح می دهد؛ اینکه نه ازدواجش ثبت شده، نه طالقش. 
نامش را البته در شناسنامه بچه هایش نوشته اند و این تنها برگه هویتی است که ثابت می کند او 
وجود دارد: »پدر و مادرم از عشایر کوچ نشین هستند و با اینکه حاال ۴۰ سال است اینجا در رستم آباد 
رودبار زندگی می کنند اما هنوز شناسنامه نگرفته اند. نمی دانی مادرم که مریض می شود چه مکافاتی 
داریم. همین بار آخر مریضی اش مجبور شدیم یکی از دو گوسفندمان را بفروشیم و خرجش 
کنیم چون هیچ بیمه ای نداریم. اگر شناسنامه داشتیم ما هم بیمه سالمت می گرفتیم.«یکی از 
حسرت های زندگی او رأی دادن است. روزهای رأی گیری می نشیند و به صف رأی دهندگان خیره 
می شود و رؤیا می بافد، رؤیای روزی که بتواند به حساب بیاید و مثل بقیه رأی بدهد: »یک بار یکی 
گفت چرا تو رأی نمی دهی؟ گفتم آخر من بدبخت شناسنامه دارم که رأی بدهم؟ گفتم چرا نمک 
روی زخمم می پاشی؟ من اگر شناسنامه داشتم اول از همه پای صندوق بودم. حتی طالقم ثبت 
نشده. شوهرم شیشه ای بود، مجبور شدم جدا شوم.باورکن بی شناسنامه بودن از مریضی و سرطان 
هم بدتر است. باعث شده ناراحتی اعصاب بگیرم آنقدر که هر جا می روم خجالت می کشم حتی یک 
دکتر ساده. دوست داشتم درس بخوانم، خیلی کارهای دیگر بکنم اما با کدام شناسنامه؟زهرا خیلی 
تالش کرده شناسنامه بگیرد و بارها به ثبت احوال مراجعه کرده اما گفته اند باید همه فامیل با مدارک 
شناسایی بیایند و تأییدش کنند ولی کسی حاضر نیست این کار را بکند چون فکر می کنند ممکن 
است برای شان دردسر شود. شاید آزمایش خونی هم در کار باشد اما همه این ها دردسر بزرگی است. 
زهرا مانده چه کند و حاال به من التماس می کند کمکش کنم. می گوید حرف هایم را به گوش همه 
برسان!فاطمه در باقرآباد رودبار زندگی می کند. خودش شناسنامه دارد اما بچه هایش نه. شوهرش 
که معتاد شد و رهایشان کرد، بچه ها ماندند بی شناسنامه. حاال هم اصالً االن نمی داند کجاست و چه 
می کند. فاطمه حتی دقیق نمی داند بچه ها چند ساله اند: »می دانی بم کی زلزله آمد، پسر من هم 
همان موقع به دنیا آمد. مهتاب هم ۱۳- ۱۴ سالی باید داشته باشد. هر دو بی شناسنامه اند و بی سواد، 
حتی یک روز هم مدرسه نرفته اند. بچه های فامیل را که می بینند خیلی غصه می خورند و با حسرت 
به دفتر و کتاب شان خیره می شوند. کتاب ها را ورق می زنند و عکس ها را تماشا می کنند.«بارها 
پیش عموی بچه ها رفته و خواسته کمکشان کند برای بچه ها شناسنامه بگیرد اما گفته به او مربوط 
نیست: »اگر بچه ها شناسنامه بگیرند، می توانند مدرسه بروند، می توانند دفترچه بیمه بگیرند و 
موقع مریضی دکتر بروند. این جوری یا مجبورند آنقدر در خانه بمانند تا خوب شوند یا مجبورند از 
دفترچه بیمه این و آن استفاده کنند.«رقیه حاصل ازدواج مادری است ایرانی و پدری افغان. خودش 
هم با یک مرد افغان ازدواج کرده و در نتیجه نه خودش و نه بچه هایش شناسنامه ندارند. شوهرش 
هم زندان است و حاال با بچه ها مانده اند سرگردان. شنیده اند قانونی آمده که می تواند الاقل خودش 
شناسنامه بگیرد اما آنها مشکل دیگری هم دارند؛ در جنوب کرمان اتباع خارجی منع تردد دارند و 
آنها نمی توانند به این راحتی ها به مرکز استان بروند و برای شناسنامه گرفتن اقدام کنند. تنها برگه 
هویتی که رقیه در زندگی اش داشته یک برگه تردد موقت است که چند وقت پیش توانست دریافت 
کند که آن هم مدت زمان محدودی دارد و هر بار باید تمدید شود اما دو فرزندش همان را هم ندارند.

آن طور که میثم حاجی نمکی، نماینده مؤسسه داراالکرام استان کرمان می گوید مؤسسه داراالکرام 
در این مناطق به بچه ها برای ادامه تحصیل کمک می کند اما اغلب همین بی شناسنامه بودن راه 
کمک را هم می بندد.حاجی نمکی از درد بی شناسنامه بودن مددجوهایش می گوید و اینکه گاهی 
می ماند چطور به نیازهای شان پاسخ دهد: »در هفت شهر و دهستان جنوب کرمان این مشکل 
بیداد می کند یعنی کهنوج، جیرفت، عنبرآباد، قلعه گنج، منوجان، فاریاب و رودبار. شغل اصلی 
بیشتر اهالی کشاورزی و دامداری است و منطقه وسعت و پراکندگی باالیی دارد. خیلی از مردم این 
مناطق می گویند تا قبل از یارانه ها اصالً نمی دانستند شناسنامه سودی هم دارد. یعنی شناسنامه 
را یک چیز بی مصرف تلقی می کرده اند. خشک شدن جازموریان هم مسأله را تشدید کرد. این 
روزها تا حد زیادی فهمیده اند بدون شناسنامه و مدرک زندگی کردن چه مشکالتی می تواند به 
وجود بیاورد.«حاجی نمکی می گوید: »بی شناسنامه ها در این شهرها گروه های متفاوتی را تشکیل 
می دهند؛ آنهایی که مادر ایرانی و پدر افغان دارند، ایرانی هایی که شناسنامه ندارند و اینجا به آنها لب 
مرزی می گویند که بیشتر عشایرند...او امیدوار است با اجرایی شدن هرچه سریع تر قانون تابعیت 
فرزندان حاصل ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی، ۵۰ خانواری که عضو مؤسسه آنها هستند 
بتوانند شناسنامه بگیرند. او همچنین از همه مسئوالن و مؤسسه های غیردولتی فعال در این زمینه 
درخواست کمک می کند تا بتوانند درباره منع تردد همفکری کنند چون تا این موضوع حل نشود 

خیلی ها نمی توانند برای گرفتن شناسنامه یا هر برگه هویتی دیگری اقدام کنند.

عکس نوشت کافه کتاب

اتفاق

کلیسا کرمان
مربوط به اوایل سلطنت دوره پهلوی اول است 
و و این اثر در تاریخ ۲7 اسفند ۱۳۸7 به عنوان 

یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.

 کاشی کاری
از لحاظ تاریخی پنجمین شیوه اساسی و 

بنیادی در تزئینات ساختمان های آبده یی و 
ساختمان های عادی می باشد. کاشی کاری 

شیوه ای در معماری اسالمی بسیار رایج است.

در سال گذشته در چنین روزی کاغذ وطن
 از الیه روبی هلیل رود نوشت.

جاذبه

صنایع

سال گشت

قیمت خودرو سوژه کارتن ها شد.
kabaronlinee از صفحه

گفته میشود ارزش »آزمون«۲۵ساله،۱۵میلیون یورو است.
tabnak از صفحه

  در اینستاگرام چه خبر  در اینستاگرام چه خبر 

آوای محلی           

آخرایدستتوُوُغتپُُتِنتَسراَِگُرم

مثگنوگیابَهمورهمهجانَراَِگُرم

توَسرتکردهبهدلموسِگدهبُهنهنَگه

آخرایدستتو،روَرْوبخداپَراگُرم

َخیُخوُدمهیمواَُگمیارهِولیَکنکهبُرو

ناُدنُمبیچهُسراِغتویهکافراگُرم

باشهکاریاَکُنمتاُکِتناِکتبُُسزه

مواََرمورلِِجتودختِرهاجراگُرم

شاعر:منصوررئیسی

ِولُمِکردهبهَوالّلکاروباُرم

بهمثِلشیرهایَهنطوُخماُرم

موایَدسِتُکروناِیپََچلَتک

ُسَچکنِشُتمَعزیُزمتوَدواُرم

شاعر:اسماعیلجالئی

         در توییتر چه می گویند؟

حادثه شــناور کنارک ۱۹ شــهید و ۱۵ مجروح درپی 
داشت.

بودجه تئاتر به فعالیت های مجازی اختصاص یابد.مصرف برق کشور از ۴۲هزار مگاوات فراتر رفت.


