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ما را در تلگرام دنبال کنید

تومــان  500 قیمــت              1399 خــرداد   21 یکشــنبه         756 پیاپــی  شــماره  چهــارم           ســال 

جنوب استان در مسیر 
توسعه معدنی

کودکان بی شناسنامه 
جاماندگان قطار تحصیل

استان کرمان 
پیشتاز طرح توسعه 
پایدار منظومه های 

روستایی کشور است

رکورد ابتال به کرونا 
در استان شکست 

233 نفر در یک روز
ــه  ــا ب ــد مبت ــار جدی ــایی ۲۳۳ بیم ــا شناس ب
ــه  ــان ب ــداد مبتای ــتان، تع ــد۱۹ در اس کووی
ــوارد  ــر رســید. م ــه ۲۷۲۶ نف ــن بیمــاری ب ای
ــوم  ــگاه عل ــوزه دانش ــک ح ــه تفکی ــد ب جدی
پزشــکی: حــوزه دانشــگاه علــوم پزشــکی 
ــوم  ــگاه عل ــوزه دانش ــر، ح ــان : ۱۲۶نف کرم
پزشــکی جیرفــت: ۵۳ نفــر ، حــوزه دانشــگاه 
ــوزه  ــر ، ح ــیرجان: ۳۱ نف ــکی س ــوم پزش عل
دانشــگاه علــوم پزشــکی بــم: ۱۲ نفــر ، 
ــنجان:  ــکی رفس ــوم پزش ــگاه عل ــوزه دانش ح
ــا  ــاری کرون ــا ناشــی از بیم ــی ه ــر. فوت ۱۱نف
ــه  ــد ب ــورد جدی ــش ۲ م ــا افزای ــان ب در کرم

ــید. ــر رس ۹۴ نف

مروجی رییس سازمان صمت جنوب: پنج طرح معدنی  با سرمایه گذاری  ۵00 میلیارد تومانی 
و اشتغالزایی برای بیش از ۷00 نفر تا پایان نیمه اول  سال در جنوب افتتاح می شود

شهرک صنعتی پسماند جنوب شرق 
کشور در کرمان احداث می شود

تعیین تکلیف ۸/۱ میلیون 
جامانده سهام عدالت

بازداشت داماد در صورت 
تجمع در مراسم عروسی

تفاهم نامه احداث شهرک صنعتی پسماند جنوب شرق کشور 
در کرمان بین استانداری و صندوق ملی محیط زیست منعقد شد

سازمان خصوصی سازی در حال رایزنی برای پوشش 
دوباره افراد جامانده از سهام عدالت است و در صورتی 

که دولت یا مجلس در این زمینه و از مجاری قانونی 
طرحی را به تصویب برسانند، امکان اعطای سهام 

عدالت به این جاماندگان وجود خواهد داشت و تاکید 
می شود، سازمان خصوصی سازی صرفا مجری طرح 

توزیع سهام عدالت است.

رییس شورای تامین شهرستان جیرفت از برخورد 
قاطع و قانونی با متخلفان و تهدیدکنندگان سامت 
مردم خبر داد و گفت: مردم برای جلوگیری از انتشار 

ویروس کرونا همکاری کنند.وی افزود: با متولیان 
مراسم عروسی به ویژه داماد برخورد قضایی صورت 

می گیرد و از طریق دادستانی نسبت به جلب و 
بازداشت متخلفان اقدام می شود.

مدارس آسیب دیده از سیل 
در عنبرآباد بازسازی می شوند

مدیـرکل بنیـاد 
مسـکن اسـتان 

کرمـان از اجـرای طـرح توسـعه پایدار 
منظومه هـای روسـتایی در۵0 درصـد 
بخش هـای اسـتان خبـر داد و گفـت: 
کرمـان پیشـتاز اجـرای ایـن طـرح در 
کشـور اسـت.علی اکبر سـلطانی نژاد، 
بـا اشـاره بـه اینکـه مسـئولیت بنیـاد 
مسـکن در روسـتاها در حـوزه مسـائل 
کالبـدی و زیرسـاختی اسـت اظهـار 
داشـت: درطـرح هـادی، بـه فضاهایی 
که مردم بـه عنوان فضاهای معیشـتی، 
تفرجگاهـی،  تفریحـی،  تولیـدی، 
ورزشـی و سـایر خدمـات بـه آن نیـاز 

دارندپرداختـه مـی شـود.

صفحه2 را 
بخوانید

نبش قبر راه حل 
شهرداری برای 
کمبود جای دفن
آرامستان جدید 

کرمان چه شد؟
کمیسیون  رییس 
خدمات شــهری، 

بهداشت و ســامت کرمان گفته است 
به دلیل نبود جای دفن، نبش قبر صورت 
می گیرد که از نظر شــرعی و بهداشتی 

مشکل ایجاد کرده است.

صفحه 4 را 
بخوانید
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آگهی تجدید مزایده
شـهرداری عنبراباد در نظر دارد به اسـتناد موافقت نامه شـماره 222 مورخه 98/12/20 شـورای 

محترم اسـامی شـهر از طریق مزایده حضوری نسـبت به فروش ماشـین آالت با شـرایط ذیل به 
اشـخاص حقیقی یا حقوقی واجد شـرایط واگـذار نماید.

شرایط مزایده:
ــورد  ــد از م ــت دارن ــده مهل ــیون مزای ــا روز کمیس ــی ت ــار آگه ــخ انتش ــان از تاری متقاضی  -1

ــد. ــد نماین ــده بازدی ــین االت مزای ــروش ماش ف
2-قیمــت مــورد فــروش در صــورت برنــده شــدن بــه صــورت تمــام نقــدی بــه صــورت یکجــا 

پرداخــت و بــه حســاب شــهرداری واریــز گــردد.
3-هریــک از شــرکت کننــدگان در زمــان برگــزاری مزایــده مــی بایســت بــا در دســت داشــتن 
اصــل و کپــی کارت ملــی و مبلــغ 5درصــد ســپرده شــرکت در مزایــده  را بابــت ایــن ماشــین بــه 
حســاب جــاری 3100003605008 بابــت ســپرده شــرکت در مزایــده پرداخــت نماینــد و در محــل 

مزایــده حضــور بهــم رســانند.
4-پرداخــت کلیــه هزینــه هــای چــاپ آگهــی مزایــده در روزنامــه هــا- هزینــه کارشناســی بــر 
مبنــای دســتمزد کارشناســی و کلیــه هزینــه هــای متعلقه)مالیــات بــر ارزش افــزوده و عــوارض 

نقــل و انتقــال ســند...( بــر عهــده برنــده مزایــده مــی باشــد.
ــوری(راس  ــه موت ــد نقلی ــد )واح ــل بازدی ــورخ 99/4/3 در مح ــنبه م ــه ش ــده در روز س 5-مزای

ــردد. ســاعت 11 انجــام مــی گ
6-متقاضیان می توانند جهت کسب اطاعات الزم به واحد امور قراردادها مراجعه نمایند.

ــا کلیــه پیشــنهادات حضــوری در محــل مزایــده فــروش  ــا قبــول یــک ی 7-شــهرداری در رد ی
مختــار اســت. 

شهردار عنبرآباد

 فروش ماشین االت شهرداری)حضوری(

وضعیت وضعیت شماره شاسیشماره موتوررنگمدلنام وسیله نقلیه 
سند 

قیمت پایه 
کارشناسی)ریال(

مبلغ تضمین 
شرکت در 

مزایده)ریال(

 سواری پژو
 پارس

700/000/00035/000/000داردسالم0277947708737خاکستری1392

ت دوم
نوب

فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای
عملیات ساماندهی ساحل راست رودخانه هلیل پایین دست پل اول جیرفت

فرآیند شماره 11/الف/ 99

روابط عمومی شرکت آب منطقه ای کرمان 

شــرکت آب منطقــه ای کرمــان در نظــر دارد مناقصــه عمومــی عملیــات ســاماندهی ســاحل راســت رودخانــه هلیــل پاییــن 
دســت پــل اول جیرفــت بــه شــماره 11/الــف/99 را از طریــق ســامانه تــدارکات الکترونیکــی دولــت برگــزار نمایــد. کلیــه مراحــل 
برگــزاری مناقصــه از دریافــت اســناد مناقصــه تــا ارائــه پیشــنهاد مناقصــه گــران و بازگشــایی پاکــت هــا از طریــق درگاه ســامانه 
تــدارکات الکترونیکــی دولــت )ســتاد( بــه آدرس www.setadiran.ir  انجــام خواهــد شــد و الزم اســت مناقصــه گــران در 
صــورت عــدم عضویــت قبلــی، مراحــل ثبــت نــام در ســایت مذکــور و دریافــت گواهــی امضــای الکترونیکــی را جهــت شــرکت 

در مناقصــه محقــق ســازند. 
تاریخ انتشار مناقصه در سامانه تاریخ99/3/24 میباشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت : ساعت 10 مورخ 99/3/29
مهلت زمانی ارائه پیشنهاد : ساعت 10 مورخ 99/04/9

زمان بازگشایی پاکت ها : ساعت 10:30 مورخ 99/4/9
ــان  اطاعــات تمــاس دســتگاه مناقصــه گــر جهــت دریافــت اطاعــات بیشــتر در خصــوص اســناد مناقصــه آدرس: کرمــان، خیاب
پاســداران، شــرکت آب منطقــه ای کرمــان، ســاختمان شــماره دو، دفتــر قراردادهــا و تلفــن 32224482-034ارائــه پاکــت هــای 
ــه  ــر خان ــه دوم، دبی ــک، طبق ــماره ی ــاختمان ش ــان س ــه ای کرم ــرکت آب منطق ــداران، ش ــان پاس ــان، خیاب ــه آدرس: کرم ــف ب ال

ــه دفتــر حراســت  محرمان
اطاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه : مرکز تماس : 41934 -021

دفتر ثبت نام : 88969737 و 85193768

اداره کل راه و شهرسازی جنوب استان کرمان

فراخوان مناقصات عمومی یک مرحله ای
اداره کل راه و شهرسازی جنوب استان کرمان در نظر دارد مناقصه عمومی پروژهای به شرح ذیل را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی 

دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه 
تداکات الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس www.setadiran.ir  انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت 

قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. 

تاریخ انتشار مناقصه در سامانه 1399/03/22 می باشد.
مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: ساعت 14 روز 1399/03/22 تا تاریخ 1399/03/25

مهلت زمانی ارائه پیشنهاد: تا ساعت 14 روز شنبه تاریخ 1399/04/07
زمان بازگشایی پاکت ها: ساعت 8 روز یکشنبه تاریخ 1399/04/08

اطاعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطاعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت های الف: آدرس: جیرفت- حدفاصل سیلو و پلیس راه، بلوار ورودی شهرک 
)http://iets.mporg.ir( و پایگاه ملی اطاع رسانی مناقصات کشور www.jkerman.mrud.ir صنعتی شماره 2 تلفن: 43310516-034 و سایت

اطاعات تماس سامانه جهت انجام مراحل عضویت در سامانه: مرکز تماس 41934-021 و دفتر ثبت نام 88969737 و 85192768

فهرست بهابراورد )ریال(نوعتضمين )لاير(عنوانشماره

انجام امور خدماتی ماشین نویسی و 146/ج98/3
352،000،000فضای سبز و تاسیسات
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7،035،685،000
براساس قانون کار سال 1399

147/ج98/3
حفاظت از اراضی دولتی جنوب 

کرمان)تجدید(
649،000،00012،970،435،716

148/ج98/3
احداث ساختمان مرکز فرهنگی 

کلرود
ابنیه، تاسیسات برقی و مکانیکی سال 544،000،00010،846،861،152

1399 و بخشنامه سرجمع

ول
ت ا

نوب
ول

ت ا
نوب

 شناسه آگهی 873306

صاعقه در فاریاب یک 
کشته و سه مصدوم 

برجا گذاشت
رییس شورای تامین فاریاب کرمان 
از جان باختن یک زن ۶0 ساله بر اثر 

برخورد صاعقه در این شهرستان خبر 
داد و گفت: سه نفر دیگر نیزدر این 

حادثه مصدوم شدند.
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یکشنبه  21 خرداد 1399 کاغذ جنوبکاغذ استان

فرماندار کهنوج گفت: کارکنان یکی از بانک ها در کهنوج به ویروس 
کرونا مبتا شده اند.بوحدت عیدی با اشاره به این مساله افزود: این 
افراد هم اکنون در قرنطینه و تحت درمان هستند.وی تصریح کرد: 
تعداد این افراد و اینکه در کدام بانک مشغول به کار بودند را به دلیل 
اینکه بانک ها جزو مکان های تجاری هستند و به اقتصادشان ضربه 

می خورد نمی توانم عنوان کنم.وی ادامه داد: حال همه این کارمندان خوب اســت و به شــکل 
سرپایی تحت درمان هستند.عیدی افزود: بانک ضدعفونی شــده و به زودی چند نفر از کارکنان 
یکی دیگر از شعب جایگزین این افراد خواهند شــد.وی در پاسخ به این سوال »کرمان نو« که آیا 
نیازی نیست مردم نام بانک را بدانند تا برای تســت دادن به مراکز بهداشتی مراجعه کنند گفت: 
نیازی نیست تمامی کارکنان بانک دارای ماسک بودند و ارباب رجوع ها هم پروتکل های بهداشتی 

را رعایت کرده اند.

کارکنان یک بانک در کهنوج 
به کرونا مبتال شدند

رییس شــورای تامین فاریاب کرمــان از جان باختن یک 
زن ۶0 ســاله بر اثر برخورد صاعقه در این شهرستان خبر 
داد و گفت: سه نفر دیگر در این حادثه مصدوم شدند.علی 
نیکنفس روز سه شنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: 
گزارش یک مورد صاعقه زدگی در روســتای چاه نارنج به 

مرکز فوریت های پزشکی اعام و بافاصله تیم پزشکی در محل حادثه حاضر شد.وی 
تصریح کرد: پس از بررسی صحنه مشخص شــد که یک زن ۶0 ساله و ۲ فرزندش به 
همراه یک کارگر در زمین کشاورزی دچار صاعقه زدگی شده اند.رییس شورای تامین 
فاریاب ادامه داد: در این حادثه، مادر بر اثر شــدت صاعقه فوت و سه مصدوم دیگر از 
طریق مرکز فوریت های پزشــکی به مرکز درمانی انتقال داده شدند.فاریاب در فاصله 

۳۳0 کیلومتری جنوب کرمان واقع شده است.

صاعقه در فاریاب یک کشته و سه مصدوم
 برجا گذاشت

 رییس سازمان جهاد کشاورزی جنوب کرمان از تامین 
و توزیع ۳۵ هزار چشمه پیوندک استاندارد مرکبات در 
این منطقه خبر داد و گفت: این پیوندها از انواع پرتقال، 
نارنگی، گریپ فروت و لیمو تامین شده است.سعید 
برخوری در گفت و گو با خبرنگار ایرنا، پیوندهای ایجاد 

شده مرکبات را دارای گواهی اصالت و سامت از موسسه مرکبات کشور دانست و 
افزود: طی ۲ مرحله این پیوندها به نهالستان های دارای مجوز منطقه تحویل داده 
شد.وی ادامه داد: این پیوندها از ابتدای سال جاری در هفت شهرستان جنوبی 
استان کرمان بین نهالستان های دارای مجوز توزیع شده است.رییس سازمان جهاد 
کشاورزی جنوب کرمان بر اهمیت تولید نهال سالم به عنوان رکن اصلی احداث باغ 

تاکید کرد.

3۵ هزار پیوندک مرکبات 
در جنوب کرمان توزیع شد

خبرخبر

اسـتاندار کرمـان بـا بیـان اینکـه واحـد 
بازیافـت زبالـه در جیرفـت هشـت سـال 
به دنبـال مجـوز از محیـط زیسـت اسـت 
گفـت: توسـعه در اسـتان نبایـد متوقـف 
شـود.به گـزارش خبرگـزاری تسـنیم از 
کرمـان، محمدجـواد فدایـی صبـح دیروز 
در دیـدار بـا شهسـواری رئیـس هیئـت 
مدیـره صنـدوق ملـی محیـط زیسـت 
کشـور با اشـاره به اینکه توسـعه در استان 
نبایـد متوقـف شـود اظهـار داشـت: واحد 
بازیافـت زبالـه در جیرفـت هشـت سـال 
به دنبال مجوز از محیط زیسـت اسـت که 
امیدواریـم بـه زودی ایـن مشـکل برطرف 
شـود.وی بـا اشـاره بـه تعامـل خوبـی که 
در اسـتان بـا محیـط زیسـت وجـود دارد 
و مدیـرکل محیـط زیسـت اسـتان نیـز 
همکاری داشـته و با نظرات کارشناسی به 
اهمیت توسـعه و ایجاد اشـتغال در استان 
نیز توجـه دارد تصریح کـرد: به دنبـال آن 
هسـتیم تـا در اسـتان کرمـان با اسـتفاده 
از ظرفیت هـای موجـود و بـا همـکاری 
محیط زیست، به توسـعه پایدار در استان 
سـرعت بدهیم.فدایـی با اشـاره بـه اینکه 
اسـتان کرمـان وضعیـت مطلوبـی درصد 
بیکاری، اشـتغال و درآمد سـرانه نداشـته 
و در ایـن شـاخص ها عقـب بـوده و نیـاز 
داریم بـه اقدامات خود در اسـتان سـرعت 
بدهیم گفـت: شـرکت های بزرگـی آماده 
سـرمایه گذاری در سـطح اسـتان کرمـان 
هسـتند.وی با بیـان اینکه احداث سـایت 
پسـماندهای صنعتـی جنوب شـرق در 
اسـتان کرمـان کار ارزشـمندی اسـت و 
آمـاده همـکاری در ایـن حـوزه هسـتیم 
افزود: برای بازیافت پسـماندهای صنعتی 
در اسـتان برنامه ریزی هـای الزم انجـام 
شـده است.اسـتاندار کرمـان اسـتفاده از 
صنـدوق ملـی محیـط زیسـت در اسـتان 
کرمان را کار ارزشـمندی دانسـت و گفت: 
واحدهـای صنعتی بـزرگ اسـتان کرمان 
نیـز می تواننـد بـه کمـک صنـدوق ملـی 

محیـط زیسـت بیاینـد.

اجرای طرح یاوران 
تولید در جنوب کرمان

نخسـتین نشسـت کمیتـه هماهنگی 
یـاوران  طـرح  یـی  اجرا عملیـات 
نـس  تولیـد در محـل سـالن کنفرا
سـازمان جهادکشـاورزی جنـوب 
به گـزارش »  ر شـد. کرمـان برگـزا
کرمـان نـو« دکتـر سـعید برخـوری 
جهادکشـاورزی  سـازمان  رییـس 
جنـوب کرمـان در ایـن مراسـم بـا 
اشـاره بـه اهمیـت اجـرای ایـن طرح 
اظهارداشـت:طرح یـاوران تولیـد در 
راسـتای سیاسـت هـای وزارت جهاد 
کشـاورزی و بـه منظـور بهـره مندی 
از ظرفیـت هـای محققان کشـاورزی 
بـه سـازمان هـای جهـاد کشـاورزی 
ابـاغ شـده اسـت.وی افـزود: ایـن 
طرح بـا هـدف بررسـی چالـش های 
عرصـه تولیـد و تسـریع و تسـهیل در 
رونـد مسـیر انتقـال دانـش بـه بهـره 
برداران و مـزارع با تشـکیل تیم های 
پایش و نظـارت متشـکل از محققین 
یـی در جنـوب  و کارشناسـان اجرا
رییس  هـد شـد. کرمـان اجـرا خوا
سـازمان کشـاورزی جنـوب کرمـان 
بـاال بـودن شـاخص هـای بخـش 
ا  کشـاورزی در جنـوب کرمـان ر
مرهـون تـاش همـکاران سـازمان 
جهادکشـاورزی و مرکـز تحقیقـات 
کشـاورزی جنـوب کرمـان عنـوان 
کـرد.وی افزود: بـا اجرای ایـن طرح، 
محققان مـی تواننـد با انتقـال دانش 
و آخرین یافتـه هـای تحقیقاتی خود 
بـه بهـره بـرداران در مسـیر جهـش 
تولیـد در بخـش کشـاورزی جنـوب 
کرمـان نقـش موثـری ایفـا کننـد.در 
ایـن نشسـت همچنیـن دکتـر احمد 
و  تحقیقـات  مرکـز  رییـس  ییـن  آ
آمـوزش کشـاورزی و منابـع طبیعی 
جنـوب کرمان ضمـن اعـام آمادگی 
الزم مرکز تحقیقـات در جهت اجرای 
طرح یـاوران تولید در جنـوب کرمان 
گفـت: بـا نظـر و هماهنگـی سـازمان 
جهادکشـاورزی چالـش هـای بخش 
تولیـد، احصـاء و کارگـروه بـرای رفع 
آنهـا تـاش مـی کنـد.وی افـزود: در 
راسـتای اجـرای طـرح یـاوران تولید 
در جنـوب کرمان تعـدادی از اعضای 
مرکـز  محققـان  و  علمـی  هیـات 
تحقیقـات بـه عنـوان محقـق معیـن 
و بـه صـورت تیمـی و هدفمنـد در 
میادیـن اجرایـی و تولیـدی در کنـار 
مروجیـن پهنـه و تولیدکننـدگان 

. هسـتند

رسیدگی به وضعیت »کودکان بدون شناسنامه« 
یک معادله چند وجهی است. معادله ای که بدون 
شک قربانیان آن کودکانی هستند که تا پایان 
عمر خود، بی هویت زندگی را سپری کرده و در 
سیاستگذاری ها و برنامه های ریز و درشت یک 
جامعه به حساب نمی آیند.یک سر این معادله 
چند وجهی اما کودکانی قرار دارند که بدون هیچ 
دخل و تصرفی در سرنوشت خود محکوم به بی 
هویتی هستند و در طرف دیگر خانواده های بی 
هویت، ازدواج های ثبت نشده، ضعف قانون برای 
حل مسئله بی هویتی، ازدواج زنان ایرانی با مردان 
مهاجر که دارای تابعیت نیستند و هویت شان 
نامشخص است و... قرار دارد. قصه تولد کودکان 
بدون شناسنامه و اوراق هویتی، مثل زخم کهنه 
ای است که هر بار با عفونتی سرباز می کند، برای 
مدتی به آن پرداخته می شود و باز تا عفونتی دیگر 
از خاطر و یادها فراموش می شود.الیحه حمایت 
از اطفال و نوجوانان سال ۱۳۹0 به پیشنهاد قوه 
قضائیه و توسط دولت وقت به مجلس ارسال شد و 
سال ۱۳۹۷ به تصویب رسید. همچنین سه مرتبه با 
ایراد شورا و اصاح مجلس مواجه شد که در نهایت 
روز یکشنبه ۱۸ خرداد ماه سخنگوی شورای نگهبان 
گفت: الیحه حمایت از اطفال و نوجوانان در جلسه 
شورای نگهبان بررسی و عدم مغایر با موازین شرع 
و قانون اساسی تشخیص داده شد.عباس کدخدایی 
افزود: طبق نظر شورای نگهبان الیحه حمایت از 
اطفال و نوجوانان با شرع و قانون اساسی مغایرتی 
ندارد و مورد تایید این شورا قرار گرفت.یکی از 
بندهای الیحه حمایت از اطفال و نوجوانان به تعیین 
تکلیف وضعیت اطفال و نوجوانان فاقد اسناد سجلی 
یا هویتی اشاره دارد.طبق ماده ۶ این الیحه، وزارت 
کشور مکلف شده است، با همکاری دستگاه های 
ذی ربط نسبت به شناسایی اطفال و نوجوانان فاقد 
اسناد سجلی یا هویتی اعم از اتباع ایرانی و غیرایرانی 
و حسب مورد معرفی آنان حسب مورد به نهادهای 
حمایتی، آموزشی، درمانی یا قضایی جهت اقدامات 
حمایتی اقدام کند.استان های خراسان رضوی، 
سیستان و بلوچستان و تهران در صدر استان هایی 

هستند که با مشکل کودکان بدون شناسنامه حاصل 
از ازدواج با مردان خارجی مواجه اند که ۴۹ هزار و 
۹۶ کودک بی هویت حاصل از این ازدواج ها متولد 
شده اند اما در سرشماری وزارت کشور، عددی که 
به دست آمده کمتر از هفت هزار کودک است.در 
این میان اگر بخواهیم از اعداد و رقم ها صرف نظر 
کنیم، حتی حضور یک کودک )یک انسان( بدون 
شناسنامه قابل توجیه نخواهد بود.در واقع کودکی، 
نوجوانی و سال های جوانی یک انسان که »گلدن 
تایم« یا همان »زمان طایی« زندگی وی به حساب 
می آید، نباید قربانی زیرساخت های اشتباهی شود 

که همچنان در جامعه حل نشده باقی مانده است.
اعتیاد خانمان سوز

موسسه داراالکرام یکی از موسسات مردمی است 
که با هدف حمایت از کودکان بی سرپرست و 
بدسرپرست و بورسیه تحصیلی و استعدادیابی 
این کودکان در شهرها و استان های مختلف کشور 
مشغول فعالیت است. یکی از حوزه های محل 
فعالیت این گروه، استان کرمان است. از جیرفت 
و عنبرآباد گرفته تا کهنوج، رودبار، قلعه گنج، 
منوجان و فاریاب. حاال نزدیک به دو سال است که 
این موسسه در این منطقه توانسته بیش از ۵00 
دانش آموز را بورسیه کرده اما این پایان راه فعالیت 
نمایندگان دارالکرام در کرمان نیست زیرا آنها می 
خواهند این عدد را به بورسیه هزار کودک برسانند 
اما برای رسیدن به این مرحله هزاران راه نرفته و 
مشکات پیش رویشان وجود دارد.اگر پای اینترنت 
نشسته اید، کافی است جست وجوی کوتاهی درباره 
وضعیت جنوب کرمان انجام دهید تا با مشکات 
دور و دراز این منطقه و ساکنان آن آشنا شوید. از 
وضعیت ناخوشایند بهداشت مردم گرفته تا وضعیت 
سکونت و عدم دسترسی به بعضی از امکانات رفاهی.
در این میان کودکان بی سرپرست و بدسرپرستی 
هستند که به واسطه بهره هوشی و استعداد باال 
توسط موسسه داراالکرام در زمینه تحصیلی حمایت 
می شوند اما مشکل آنها فقط بدسرپرستی و نداشتن 
حامی نیست. پس از این بزرگترین مشکل این بچه 
ها عدم داشتن مدارک هویتی برای تحصیل و ثبت 
نام در مدارس است. میثم حاجی نمکی نماینده 
خیریه داراالکرام در منطقه جیرفت کرمان در این 

باره می گوید: از مدتی که کار در مناطق جنوبی 
کرمان را شروع کرده ایم، کودکان زیادی شناسایی 
شده اند که شرایط دریافت بورسیه توسط این 
موسسه را دارند. از جمله کودکانی که پدرشان 
فوت شده، پدر در زندان یا از کارافتاه است، فرزندان 
طاق و...اما خیلی از این بچه ها به خاطر مشکات 
هویتی و نداشتن مدرک نمی توانند در مدرسه ثبت 
نام کنند یا حساب بانکی داشته باشند که حامی 
پول به حساب آن کودک واریز کند.به گفته حاجی 
نمکی، مشکات کودکان بدون هویت و مدرک در 
سه دسته تقسیم می شود.از نظر وی دسته اول 
کودکانی ماحصل ازدواج پدر و مادر ایرانی هستند 
اما متاسفانه ازدواج پدر و مادر ثبت نشده است.
حاجی نمکی می گوید: حاال یا پدر قبول نمی کند 
که ثبت شود یا اینکه اعتیاد دارد و یا برای گرفتن 
شناسنامه بچه اقدام نکرده است. مشکلی که برای 
نازگل پیش آمده و این کودک به خاطر مشکات 

مدرک هویتی قادر به ادامه تحصیل نیست.
چرخه بی هویتی

اما دسته دوم کودکان بدون شناسنامه ای هستند 
که تصمیم دارند زود ازدواج کنند.حاجی نمکی می 

گوید: به دالیل مشکات مختلف در خانواده، گاهی 
این بچه ها مجبور به ازدواج زودهنگام می شوند. 
سارا شکل دیگری از یک کودک بدون هویت است. 
او امروز باید پشت نیمکت های کاس سوم مشق 
الفبا می کرد اما وی نیز قربانی مشکات خانواده 
و محل زندگی اش شده است.مادر سارا، زیتون نام 
دارد. زن جوانی که به جبر روزگار همسر دوم مردی 
سالخورده شد که وی نیز شناسنامه نداشت.حاجی 
نمکی می گوید: اینجا به این افراد می گویند لب 
مرزی. این مرد نه خودش و نه دیگر بچه هایش هیچ 
مدرک هویتی ندارند. پدر سارا سن باالیی دارد و اگر 
خدایی نکرده اتفاقی برای وی بیفتد، چه کاری می 
شود برای این کودک انجام داد؟ این خانواده اینجا 
هیچ کسی را ندارند که پیگیر کارهایشان شود و سارا 
نیز بدون مدارک هویتی سرنوشت روشنی نخواهد 
داشت زیرا برای بورسیه این کودک و ثبت نام وی در 
مدرسه مشکات زیادی داریم و بدون مدرک، ادامه 
تحصیل وی امکان پذیر نخواهد شد.سارا و مادرش 
در وضعیت بسیار بدی به سر می برند. آنقدر که حتی 
در این دوران بحران کرونا برای شست و شوی دست 
هایشان پوی برای خرید یک قالب صابون نیز ندارند.

کودکان بی شناسنامه جاماندگان قطار تحصیل
کودکان بدون شناسنامه از بسیاری از حقوق خود مانند تحصیل محروم می مانند

مروجی رییس سازمان صمت جنوب: پنج طرح معدنی  با سرمایه گذاری  ۵00 میلیارد تومانی و اشتغالزایی 
برای بیش از ۷00 نفر تا پایان نیمه اول سال در جنوب افتتاح می شود

فرماندار جیرفت خبر داد:

گزارش 
ایرنا

تامیـن  شـورای  رییـس 
شهرستان جیرفت از برخورد گزارش 

قاطـع و قانونی بـا متخلفان و 
تهدیدکنندگان سـامت مـردم خبـر داد و 
گفـت: مـردم بـرای جلوگیـری از انتشـار 
ویروس کرونا همکاری کنند.ابـوذر عطاپور 
وزیـری عصـر دوشـنبه در گفـت و گـو بـا 
خبرنگار ایرنا، برگزاری مراسـمات عروسـی 
را تهدیـدی علیـه سـامت عمومـی مـردم 
عنوان کـرد و افـزود: بـا متولیان مراسـم به 
ویژه داماد برخورد قضایـی صورت می گیرد 
و از طریـق دادسـتانی نسـبت بـه جلـب و 
بازداشـت متخلفان اقدام می شـود.وی آمار 
صعودی مبتایـان بـه کرونـا در جیرفت را 
علت اصلی برخوردهای قانونـی عنوان کرد 
و گفـت: مقرر شـد در صورت گـزارش مرکز 
بهداشـت یـا نیـروی انتظامـی و سـپاه 
پاسداران در خصوص مراسمات عروسی که 
عامـل ایجـاد تجمـع می شـوند بـا متولیان 
برگـزاری مراسـم برخـورد شـود.وی از 
خدمات رسـانی ادارات شهرستان جیرفت با 
یک سـوم نیروهـای خـود خبـر داد و گفت: 
ایـن تصمیـم بـا توجـه بـه رونـد صعـودی 
مبتایان به کرونا در شهرسـتان اتخاذ شده 
بـه مصوبـات  اسـت.فرماندار جیرفـت 
هجدهمین نشست سـتاد مقابله با ویروس 
کرونا شهرستان جیرفت اشـاره کرد و افزود: 
در این نشسـت مقرر شد سـازمان تبلیغات 
نکـردن  رعایـت  زمینـه  در  اسـامی 
پروتکل های بهداشـتی در برخی از مساجد 
از طریق هیات امنـاء این مسـاجد پیگیری 

الزم را انجـام دهـد.وی از معرفـی ادارات 
متخلف خبـر داد و گفـت: اداراتـی که طبق 
گـزارش مرکز بهداشـت سـه مرتبـه اخطار 
دریافـت کردند ولی همچنـان پروتکل های 
بهداشـتی را رعایـت نمی کننـد بـه دلیـل 
اقـدام علیـه سـامت عمومـی بـه تخلفات 
اداری معرفـی می شـوند.عطاپور وزیـری بر 
رعایـت مقررات بهداشـتی در تاکسـی های 
مسـافربری تاکیـد و از توقیـف خودروهای 
متخلـف توسـط تاکسـیرانی و راهنمایی و 
رانندگی خبر داد.وی اظهار داشـت: سازمان 
راهداری و حمـل و نقل جـاده ای، رانندگان 
و مسـافران بـرون شـهری را بـه اسـتفاده از 
ماسـک ملزم کرده و اتوبوس ها با ۳0 درصد 
ظرفیت تردد می کنند.فرمانـدار جیرفت به 
شـلوغی مناطـق سردسـیر و گردشـگری 
گفـت:  و  کـرد  اشـاره  هـم  جیرفـت 

رسـتوران های مناطـق ییاقـی فقـط بـه 
صـورت بیرون بَر مجـاز به فعالیت هسـتند.
عطاپـور تصریـح کـرد: مقرر شـد سـازمان 
تبلیغات اسـامی سیسـتم صوتـی را برای 
اطـاع رسـانی و هشـدارهای الزم در 
خصوص خطرات ویـروس کرونـا در اختیار 
مرکـز بهداشـت قـرار دهـد. شهرسـتان 
جیرفت با ۳۱۶ هزار نفـر جمعیت در فاصله 
۲۳0 کیلومتری جنـوب کرمان واقع شـده 
اسـت.بنا بـه اعـام مرکـز روابـط عمومی و 
اطاع رسـانی وزارت بهداشـت، درمـان و 
آموزش پزشـکی، تا کنون ۱۷۳ هزار و ۸۳۲ 
نفـر در کشـور بـه طـور قطعـی بـه ویروس 
کرونا مبتـا شـده و با فـوت ۷0 نفـر در ۲۴ 
سـاعت گذشـته، تعداد جان باختگان کرونا 
در کشـور به هشـت هزار و ۳۵۱ نفر رسیده 

است.

مروجی رییس سازمان صمت جنوب: چند 
طرح معدنی  با سرمایه گذاری  ۵00 میلیارد 
تومانی و اشتغالزایی برای بیش از ۷00 نفر تا 
پایان نیمه دوم سال در جنوب افتتاح می شود.
رییس سازمان صمت جنوب کرمان ضمن 
یادآوری این نکته که طرح های معدنی در جنوب 
با پیشرفت چشم گیری در حال توسعه هستند 
به کاغذ وطن گفت: با توجه به پیگیری هایی که 
برای رفع مشکات صادرات معادن پیش از این 
انجام شده است و رفع موانع تولیدی آن ها، اکثر 
مشکات معادن در جنوب استان رفع شده است 
و ما در جنوب در موضوع معادن در شرایط خوبی 
هستیم  و خوشبختانه  معادن جنوب بحث های 

حاشیه ای را هم ندارند.
 اشتغال زایی مستقیم  برای 730 نفر

مروجی یادآور شد: امسال برای اولین بار در 
تاریخ جنوب استان، چندین طرح معدنی با 
سرمایه گذاری  تقریبی  ۵00 میلیارد تومانی 
آماده افتتاح هستند.  رییس سازمان صمت 
جنوب گفت: در نیمه اول سال طرح های 
۲کارخانه مس در جیرفت، یک کارخانه مس 
در رمشک و ۲ کارخانه کنسانتره کرومیت در 
منوجان و یک کارخانه طا در فاریاب و یک 
کارخانه سیلیس هم در فاریاب افتتاح می شود.  
به گفته مروجی رییس سازمان صنعت ، معدن و 
تجارت جنوب، این طرح ها برای ۷۳0 نفر اشتغال 
مستقیم ایجاد خواهند کرد.   به گفته مروجی 
همه ی کارخانه  هایی که در یک یا دو سال اخیر 

مجوزهایشان صادر شده است همه وارد چرخه 
شده اند. مروجی  یادآور شد: اکنون کارخانه مس 
جیرفت و ساردوییه، تولید آزمایشی خود را شروع  
کرده است، کارخانه مس در سرگز جیرفت هم 
حدود یک ماه دیگر وارد چرخه تولید می شود، 
همچنین کارخانه کنسانتره مس در رمشک هم 
آماده کار است. در ادامه مروجی خبر تکمیل 
شدن کارخانه طا در فاریاب  را نیز اعام کرد 
و گفت: این کارخانه به زودی وارد چرخه تولید 
می شود. مروجی گفت: عاوه بر این کارخانه ها 
چندین طرح دیگر نیز تا پایان سال افتتاح 

خواهد شد.
طرح های معدنی امسال همه با 

سرمایه گذاری خصوصی انجام می شود
 رییس سازمان صمت جنوب تاکید کرد : همه 
این کارخانه ها با سرمایه گذاری بخش خصوصی  
تکمیل شده و وارد چرخه تولید می شوند.  
مروجی  با اشاره به استقبال سرمایه گذاری  

های خصوصی از بخش معادن جنوب گفت: 
طرح تیتانیوم  کهنوج  بعد از ۳0 سال  که بر 
عهده دولت بود با پیگیری های انجام شده، نیز 
به بخش خصوصی و به  شرکت فوالد پاسارگاد 
واگذار شد و اکنون شروع به کار کرده است. 
مروجی در پایان یادآور شد: توسعه طرح های 
معدنی در جنوب مطلوب بوده است و عاوه بر 
طرح های اعام شده، یک کارخانه تیتانیوم هم 
در کهنوج، مجوزش صادر شده  و زمینش هم 
مراحل پایانی واگذاری است و به زودی کلنگ 
زنی اش  انجام می شود و به امید خدا تا پایان 

سال به بهره  برداری می رسد. 
مروجی گفت: امسال در جنوب کرمان ۵0 مجوز 
صنایع معدنی صادر شده است، این موضوع یعنی 
اینکه منطقه به سمت توسعه صنایع معدنی 
پیش می رود، ما برای هر معدن یک کارخانه 
هم تعریف کرده ایم و این توسعه معدنی شرایط 

جنوب استان را تغییر خواهد داد.

بازداشت داماد در صورت تجمع جنوب استان در مسیر توسعه معدنی
در مراسم عروسی

 فرمانده انتظامی عنبرآباد از دستگیری یک جوان ۱۶ ساله به اتهام 
دسترسی غیرمجاز به اطاعات دانش آموزان این شهرستان خبر داد.
سرهنگ محمود بیدشکی روز سه شنبه در جمع خبرنگاران اظهار 
داشت: در پی اعام شکایت تعدادی از دانش آموزان از طریق اداره آموزش 
و پرورش شهرستان با موضوع هک اطاعات فردی و سوءاستفاده از 
هویت شخصی آن ها، موضوع به صورت ویژه در دستور کار پلیس فتا 
شهرستان قرار گرفت.وی افزود: شاکیان از وجود و احتمال انتشار تصاویر 
شخصی و اطاعات خصوصی خود در تلفن همراه و پروفایل شبکه های 
اجتماعی، ابراز نگرانی کرده و از پلیس تقاضای توجه ویژه به این مورد را 
داشتند.فرمانده انتظامی عنبرآباد ادامه داد: این فرد در فضای مجازی با 
استفاده از شماره های مجازی با ورود به گروه های مدارس، ضمن هک 
واتس آپ و دسترسی به داده ها و اطاعات حریم شخصی افراد، اقدام به 
انتشار مشخصات دانش آموزان در اینستاگرام کرده بود که در این رابطه 
ماموران پلیس فتا شهرستان با اقدامات تخصصی در فضای سایبری، 
عامل هک و نفوذ به گروه های واتس آپ مدارس را شناسایی و دستگیر 
کردند.وی بیان داشت: این متهم ۱۶ ساله در تحقیقات اولیه و در مواجهه 
با مستندات موجود به جرم خود اعتراف و انگیزه  خود از این اقدام را صرفا 
سرگرمی و اثبات توانایی هایش اعام کرد.سرهنگ بیدشکی تصریح 
کرد: طبق برابر ماده  یک قانون جرائم رایانه ای اگر کسی به طور غیرمجاز 
به داده ها یا سامانه های رایانه ای یا مخابراتی دسترسی یابد به حبس 
از ۹۱ روز تا یک سال یا جزای نقدی از پنج تا ۲0 میلیون ریال یا هر ۲ 
مجازات محکوم خواهد شد.وی افزود: همچنین برابر مواد ۱۶ و ۱۷ این 
قانون هر کس تصویر یا فیلم یا اسرار دیگری را بدون رضایت وی منتشر 
یا در دسترس دیگران قرار دهد و مبادرت به انتشار آن کند به حبس از 
۹۱ روز تا ۲ سال و جزای نقدی از پنج تا ۴0 میلیون ریال محکوم خواهد 
شد.فرمانده انتظامی عنبرآباد اظهار داشت: تلفن همراه محل مناسبی 
برای نگهداری اطاعات مهم و خصوصی نیست و در صورت نگهداری 
اطاعات تلفن همراه باید رمز عبور قوی و مناسب داشته باشد تا اگر 
تلفن ما هک شد یا به سرقت رفت اطاعات مهم و حریم خصوصی مان 

به خطر نیفتند.

نجمه سعیدی
دبیر تحریریه

هکر اطالعات دانش آموزان 
عنبرآبادی دستگیر شد

استاندار: واحد بازیافت 
زباله جیرفت ۸ سال 
به دنبال مجوز است

رنا
 ای

س:
عک

یم
سن

: ت
س

عک

رنا
 ای

س:
عک

مدیرکل نوسازی مدارس استان در حاشیه بازدید از مدارس شهرستان 
عنبرآباد از بازسازی و بهسازی ۲۶ مدرسه سنگی، بلوکی و آسیب دیده 
در سیل عنبر آباد خبر داد.به گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه 
خبرنگاران جوان از کرمان، سید محمد واعظی نژاد مدیرکل نوسازی، 
توسعه وتجهیز مدارس استان کرمان در حاشیه بازدید از مدارس 
تخریبی ، به آمار باالی مدارس سنگی، بلوکی و آسیب دیده در سیل 
شهرستان عنبرآباد در استان کرمان اشاره کرد و گفت: پس از برچیده 
شدن مدارس خشت و گلی حذف مدارس سنگی و بلوکی در دستور کار 

نوسازی مدارس است.

مدارس آسیب دیده از سیل 
در عنبرآباد بازسازی می شوند

تعیین تکلیف ۸/۱ میلیون 
جامانده سهام عدالت

سـازمان خصوصـی سـازی در خصـوص ۸/۱ میلیـون جامانـده 
از سـهام عدالـت اطاعیـه ای صـادر کـرد.در این اطاعیـه آمده 
اسـت:همان گونـه کـه قبـا هـم بارهـا اعـام شـده اسـت در 
زمـان ثبت نـام و شناسـایی مشـموالن سـهام عدالـت در دهـه 
۸0 به دالیـل مختلـف، برخـی از مشـموالنی کـه فرآینـد اولیـه 
ثبت نـام را انجـام داده بودند در لیسـت نهایی سـهام عدالت قرار 
نگرفتنـد.در آن زمـان سیسـتم اطاعاتـی اسـتان ها به صـورت 
»دایـال آپ« با سیسـتم مرکـزی ارتبـاط داشـت و همین نقص 
باعث شـد تا اطاعات بخشـی از مشـموالن وارد سیسـتم نهایی 
نشـود.عاوه برایـن، تأخیـر برخـی از تعاونی هـا بـرای ارسـال 
اطاعات مشـموالن بـه سـتاد مرکـزی سـهام عدالت نیـز باعث 
شـد تا تعـدادی از افراد مشـمول نهایی نشـوند.با توجه بـه اینکه 
اطاعات مشـموالن سـهام عدالت از سـال ۱۳۸۵ الـی ۱۳۹۱ از 
سـوی شـرکت هـای تعاونـی سـهام عدالت بـه صـورت متناوب 
برای سـازمان خصوصی سازی ارسـال شـده و بعضا مراحل ثبت 
نهایی دنبال نشـده اسـت برخـی افراد از لیسـت نهایـی جامانده 
اند.لـذا ایـن جمله کـه قصـور تعاونی هـا باعث شـده افـراد ثبت 
نهایـی نشـوند قویـا تکذیب مـی شـود.بر این اسـاس و بـا توجه 
بـه تقاضـای انبـوه جامانـدگان، اقدامـات همزمانـی در دولـت و 
مجلس بـرای تعیین تکلیـف این بخـش از جامعه در حـال انجام 
اسـت.درهمین راسـتا سـازمان خصوصی سـازی در حال رایزنی 
برای پوشـش دوباره افـراد جامانـده از سـهام عدالت اسـت و در 
صورتی کـه دولت یـا مجلس در ایـن زمینـه و از مجـاری قانونی 
طرحی را بـه تصویـب برسـانند، امکان اعطـای سـهام عدالت به 
این جاماندگان وجود خواهد داشـت و تاکید می شـود، سـازمان 
خصوصی سـازی صرفا مجری طـرح توزیع سـهام عدالت اسـت.

فرهنگـی،  میـراث  مدیـرکل 
دسـتی میراث صنایـع  و  گردشـگری 

اسـتان کرمـان با اشـاره بـه اینکه 
کرمان، اولین اسـتان کشـور اسـت که ۷ اثر ثبت 
جهانی را در خـود دارد گفت: آثار بـا ارزش، قابل 
اتکا، قابل ارائـه و قابـل رقابتی در اسـتان کرمان 
وجـود دارد کـه بایـد ایـن آثـار و محیط آنهـا را 

توانمند کنیم.
فریـدون فعالـی در جمـع خبرنـگاران دربـاره 
وضعیـت میراث فرهنگـی، گردشـگری و صنایع 
دسـتی اسـتان کرمان، با اشـاره به نامگذاری ۲0 
خردادمـاه بـه عنـوان روز صنایـع دسـتی اظهار 
کـرد: ۷0 هـزار صنعتگـر در ۶۷ رشـته صنایـع 
دسـتی در اسـتان کرمـان فعـال هسـتند کـه 
امیدواریـم روزهـای خوشـی در این حـوزه را در 

آینده شـاهد باشـیم.
وی بـا اشـاره بـه ظرفیت هـای میـراث فرهنگی 
در اسـتان کرمـان اظهـار کـرد: اسـتان کرمـان، 
سـرزمین شـگفتی های پنهان اسـت کـه در این 
اسـتان ۷ اثـر ثبـت جهانـی، ۷00 اثر ثبـت ملی 
و ۷000 آثـار تاریخـی وجـود دارد کـه بـه نوعی 
می تـوان عنـوان کرد تعـدد این همه اثـر در یک 

اسـتان در کشـور بی نظیر اسـت.
فعالی بـا بیـان اینکـه ظرفیـت هـای بالقـوه ای 
در اسـتان کرمـان وجـود دارد کـه اگـر بـه آنهـا 
توجه شـود، از محور تـک محصولی نفـت خارج 
خواهیم شـد و می توانیـم تولید ناخالـص ملی را 
در این حـوزه افزایش دهیـم اظهار کـرد: میراث 
فرهنگـی یـک سـازمان فرابخشـی اسـت و باید 
همه دسـتگاه های اجرایـی ذیربط کمـک کنند 
تا ظرفیت هـای موجـود اسـتان از حالـت بالقوه 

خارج و بـه بالفعـل تبدیل شـوند.
مدیرکل میـراث فرهنگی، گردشـگری و صنایع 
دسـتی اسـتان کرمان با اشـاره به اینکه کرمان، 
اولین اسـتان کشـور اسـت که ۷ اثر ثبت جهانی 
را در خـود دارد افـزود: آثـار بـا ارزش، قابـل اتکا، 
قابل ارائه و قابـل رقابتی در اسـتان کرمان وجود 
دارد کـه بایـد این آثـار و محیـط آنهـا را توانمند 

. کنیم
وی با انتقـاد از ایـن موضوع کـه چرا بـا این همه 
ظرفیـت و پتانسـیل هـای موجـود در اسـتان، 
کرمـان مقصـد گردشـگری در کشـور نبـوده و 
باید بـرای ایـن موضـوع یـک برنامه مشـخص و 

مدونـی را تعریف کـرد تصریـح کـرد: امیدواریم 
با پیگیـری های صـورت گرفتـه بتوانیـم محیط 
گردشـگری اسـتان کرمان را توانمند و شرایط را 
بهبود بخشـیم و به دنبال آن هسـتیم که بر روی 
پروژه های هدف گردشـگری به صـورت موردی 

سـرمایه گـذاری کنیم.
مدیرکل میـراث فرهنگی، گردشـگری و صنایع 
دسـتی اسـتان کرمان بـا تاکیـد بـر اینکـه باید 
شـرایط گردشـگری اسـتان را بهبـود بخشـید 
اظهـار کـرد: اسـتان کرمـان، ظرفیـت هـای 
گردشـکری تاریخـی، فرهنگی و طبیعی بسـیار 
زیـادی دارد کـه قابلیـت رقابـت بـا اسـتان های 
سـرآمدهای کشـور در این حـوزه را دارد که می 
توان با برنامه ریزی مناسـب این تـوان و ظرفیت 
هـا را افزایـش دهیـم و باید منابـع به درسـتی و 
مناسـب در این زمینه ها تزریق شـود تـا بتوانیم 

محیـط توانمندی را داشـته باشـیم.
فعالـی در بخـش دیگـری از صحبت هـای خود 
بـا اشـاره بـه اینکـه محصـوالت صنایع دسـتی 
اسـتان کرمان تحسـین بر انگیز بـوده و تولیدات 
ایـن هنرمنـدان روح دارد کـه بایـد بـرای ایـن 
محصـوالت احتـرام قائـل شـد اظهـار کـرد: در 
همیـن راسـتا امـروز بـا حضـور وزیـر میـراث 
فرهنگـی، صنایع دسـتی و گردشـگری، گلیمی 
که منقـش به تمثـال سـردار شـهید سـلیمانی 
اسـت و توسـط دو بانـوی سـیرجانی طراحـی و 
بافته شـده، به صورت ویدیو کنفرانـس رونمایی 

خواهـد شـد.
وی بـا بیـان اینکـه در مقـام رقابـت هنرمنـدان 
کرمانـی کـم از هنرمنـدان نامـدار کشـوری 
ندارنـد اظهـار کـرد: از میـان ۷0 هـزار صنعتگر 
و هنرمنـد اسـتان کرمـان تاکنـون ۱۵ هـزار 
هنرمند شناسـایی و مجوز اعطای پروانـه به آنها 
اختصاص داده شـده اسـت که انتظار داریم بقیه 
هنرمنـدان نیز بـه ایـن مجموعـه اضافه شـوند.
مدیرکل میـراث فرهنگی، گردشـگری و صنایع 

دسـتی اسـتان کرمان با تاکید بـر اینکـه باید به 
سـمت و سـوی ایجـاد مجتمـع هـای کارگاهی 
برویم و انتظار مـی رود هنرمندان به این سـمت 
بیاینـد تا بتواننـد از بسـته های حمایتـی دولتی 
اسـتفاده کننـد تصریـح کـرد: در سـال ۹۸، ۴ 
میلیـارد تومـان تسـهیات بـا سـود ۴ درصد به 
صنعتگـران اسـتان در قالـب ۳۴۹ طـرح اعطـا 

شـده است.
فعالـی بـا اشـاره بـه دغدغـه بناهـای تاریخـی و 

اماکن تاریخـی و حفظ و حراسـت از ایـن اماکن 
اظهار کـرد: خیلی از آثـار تاریخی اسـتان کرمان 
در مالکیت میراث فرهنگی نیسـت امـا در برنامه 
ششم توسـعه و قانون ۹۸، دسـتگاه های اجرایی 
مکلف به حفـظ آثار تاریخی در اختیار خودشـان 
هسـتند و ما نیز تاش می کنیم کـه بتوانیم این 
آثـار تاریخـی را بـا کمک دسـتگاه هـای اجرایی 
مربوطـه از جملـه شـهرداری، سـازمان اوقـاف، 

آسـتان قدس رضـوی سـاماندهی کنیم.

وی با اینکـه سـاماندهی بناهای تاریخـی تنها از 
عهـده یک سـازمان بر نخواهـد آمد افـزود: نباید 
فقط ایـن انتظـار را از سـازمان میـراث فرهنگی 
داشـت زیـرا منابـع مالـی ایـن سـازمان محدود 
اسـت اما اگـر تمامـی دسـتگاه ها پـای کار بوده 
و در کنـار یکدیگر قـرار گیرند، این سـازماندهی 
بناهـای تاریخـی در کرمـان بـه خوبـی انجـام 

خواهـد شـد.
فعالـی بـا اشـاره بـه اینکـه در این راسـتا بسـته 
هـای سـرمایه گذاری آمـاده شـده اسـت خاطر 
نشـان کـرد: ۴۲ خانه تاریخـی در حـوزه اوقاف و 
۳0 اثر در حوزه میراث فرهنگی شناسـایی شـده 
کـه در قالـب همایش های سـرمایه گـذاری این 

بسـته های ارائـه خواهد شـد.
مدیـرکل میـراث فرهنگـی، صنایـع دسـتی و 
گردشـگری اسـتان کرمـان بـا اشـاره بـه آمـاده 
واگذار شـدن ارگ تاریخی رایـن و خانه تاریخی 
شـهربابک بـه بخـش خصوصـی افـزود: بافـت 
فرسـوده شـهری هیچ ارتباطـی با حـوزه میراث 
فرهنگی نـدارد اما حرایمـی مانند قلعه اردشـیر 
و قلعه دختـر و یخدان مویـدی داریـم که حریم 
تاریخـی بـرای انهـا تعییـن شـده امـا برخـی از 
سـاخت و سـازها در داخل این عرصه هستند که 
باید طبق قانـون تخریب، تملک و یا تهاتر شـوند 
که همین امر باعث بروز مشـکات زیـادی برای 
برخی از مـردم در این منطقه شـده اسـت که در 
این راسـتا بـه دنبـال بازنگـری و اصـاح حرایم 

ایـن محدودها هسـتیم.

به گزارش روابط عمومی شرکت گاز 
شرکت

استان کرمان مهندس فاح ضمن گاز
اعام این خبر افزود :

به منظور توانمندسازی ، ارتقا وبه روز آوری دانش 
کلیه کارکنان شرکت ، تعداد ۱۷۱ دوره آموزشی در 
حیطه های  شغلی ، مدیریتی ،  عمومی وفرهنگی 
در قالب تقویم آموزشی سالیانه  و  براساس نیازهای 
موردی درخواستی واحدهای مختلف طی سال 

۱۳۹۸ برنامه ریزی و اجرا شد. 
ایشان به اقدامات انجام شده در راستای اجرای 
تفاهم نامه منعقده بین شرکت ملی گاز ایران 
وسازمان فنی وحرفه ای کشوراشاره و افزودند: 
شرکت گاز استان کرمان باتجهیز کارگاه آموزشی 
اقدام به آموزش تعداد ۱۴۷ نفر از مامورین 
قرائت کنتور در ۵ دوره مختلف و تعداد  ۶۴  نفر 
از امدادگران گاز شهری و روستایی در ۱۱ دوره 
مختلف درطول سال۱۳۹۸ متناسب با استاندارد 
های فنی وحرفه ای و با  استفاده از توانمندی 

مدرسان داخلی شرکت نموده است.
ایشان در ادامه به سرفصل تعدادی از دوره های 
آموزشی برگزار شده توسط شرکت گاز استان اشاره 
و بیان کرد: ۱۳۹۸تعداد ۵ دوره از مجموعه دوره 
های آموزشی سال ۹۸ به صورت ملی و با دعوت 
از همکاران سایر شرکتها و اساتید خبره به صورت 
اثربخش و مفید برنامه ریزی و اجرا شد و همچنین 
دوره های پداگوژی )مربیگری( برای تعداد۲۵ نفر 
از  اساتید دوره های امدادگر گاز شهری و روستایی  
شرکت به منظور استفاده از توانمندی کارکنان 
خبره شرکت و آشنایی این اساتید با مباحثی ازقبیل 
تهیه استاندارد آموزشی مشاغل مختلف ، طرح 
درس و شیوه های تدریس  برگزار شد که درنهایت 
این مربیان موفق به قبولی در آزمون و  کسب 

گواهینامه الزم از سازمان فنی وحرفه ای شدند.
فاح ادامه داد:  به منظور ارتقا  کیفیت زندگی 
خانوادگی و کاری  کارکنان،  دوره های آموزشی 
مهارتهای زندگی و روانشناختی  با دعوت از اساتید 

مجرب برنامه ریزی و اجرا شد و خوشبختانه 
بازخوردهای بسیار مناسبی از این دوره ها دریافت 
گردید. مهندس فاح در خاتمه گفت: :  پایش اثر 
بخشی دوره های برگزار شده نشان دهنده استقبال 
خوب همکاران از آموزش های سازمانی و ارتقاء 
بیشتر کیفیت دوره ها نسبت به سال ۱۳۹۷ می 

باشد و باتوجه به اینکه آموزش نیروی انسانی یکی 
از مولفه های الزم برای موفقیت هرسازمانی است، 
واحد اموزش شرکت گاز استان کرمان  در سال ۹۹ 
برنامه ریزی نموده دوره های آموزشی با کیفیت تر 
و  با اثر بخشی باال برای کارکنان شرکت  در جهت 

رشد و توسعه سازمان اجرا نماید.

فعالیت ۷۰ هزار هنرمند صنایع دستی در استان
لزوم اصالح و بازنگری حریم محدوده های تاریخی شهر کرمان

برگزاری بیش از 6۰۰۰۰ ساعت آموزش در شرکت گاز استان کرمان طی سال 1398

گزارش
ایسنا

استان کرمان پیشتاز طرح توسعه 
پایدار منظومه های روستایی 

کشور است
مدیــرکل بنیــاد مســکن اســتان کرمــان از اجــرای طرح توســعه 
پایــدار منظومه هــای روســتایی در۵0 درصــد بخش هــای 
اســتان خبــر داد و گفــت: کرمــان پیشــتاز اجــرای این طــرح در 
ــگار  ــا خبرن ــو ب کشــور اســت.علی اکبر ســلطانی نژاد در گفت وگ
تســنیم در کرمــان، بــا اشــاره به اینکــه مســئولیت بنیاد مســکن 
در روســتاها در حوزه مســائل کالبدی و زیرســاختی اســت اظهار 
داشــت: طــرح هــادی، تخصیــص فضاهایــی که مــردم بــه عنوان 
فضاهــای معیشــتی، تولیــدی، تفریحــی، تفرجگاهی، ورزشــی و 
ســایر خدمــات بــه آن نیــاز دارنــد از جملــه ایــن خدمات اســت.

ــه نیازهــای  ــد ب ــان اینکــه در حــوزه زیرســاخت ها بای ــا بی وی ب
ــا  ــن نیازه ــف ای ــرد: در ک ــوان ک ــم عن ــخ دهی ــتائیان پاس روس
تامیــن حداقل هــای معیشــتی و مســکن چــون تامیــن زمیــن، 
ــائلی  ــقف آن مس ــر و در س ــازی معاب ــاخت، به س ــهیات س تس
ــرار دارد. ــد ق ــک می کن ــتاها کم ــد در روس ــه تولی ــه ب ــت ک اس

ــه وجــود  ــاره ب ــا اش ــان ب ــاد مســکن اســتان کرم ــرکل بنی مدی
۶0 بخــش در ۲۳ شهرســتان اســتان کرمــان گفــت: چنــد ســال 
ــا  ــامی و ب ــاب اس ــکن انق ــاد مس ــه بنی ــه در مجموع ــت ک اس
ــزی اســتان طرحــی را  ــت و برنامه ری ــازمان مدیری ــکاری س هم
ــتایی  ــای روس ــدار منظومه ه ــعه پای ــرح توس ــوان ط ــت عن تح
ــا اشــاره  ــردازد.وی ب ــن موضــوع می پ ــه به همی ــم ک ــاز کردی آغ
بــه اینکــه در ایــن طــرح مطالعــه می شــود کــه هــر روســتا و یــا 
ــی  ــه ظرفیت های ــش چ ــک بخ ــتایی در ی ــای روس منظومه ه
وجــود دارد و مــردم چــه توانمندی هایــی دارنــد افــزود: در ایــن 
ــاش  ــرار مع ــد و ام ــرای تولی ــاختی ب ــای زیرس ــرح چالش ه ط
ــاورزی و  ــت، کش ــط زیس ــای آب، محی ــد حوزه ه ــردم مانن م
دام مطالعــه شــده و آن طــرح در شــورای برنامــه ریــزی اســتان 
ــان  ــه اســتان کرم ــان اینک ــا بی مصــوب می شود.ســلطانی نژاد ب
در ایــن حــوزه در کشــور پیشــتاز بــوده و اجرای ایــن طــرح را در 
ــد  ــا در دســتورکار داشــتیم و در چن حــدود ۵0 درصــد بخش ه
بخــش تاکنــون مصــوب شــده گفــت: بخــش دولتــی در حــوزه 
زیرســاختی ورود کــرده و بخــش خصوصــی بایــد براســاس ایــن 
ــا  ــد.وی ب ــرمایه گذاری و کار کن ــوب س ــرح مص ــه راه و ط نقش
بیــان اینکــه در هــر بخشــی کــه طــرح منظومه هــای روســتایی 
ــت  ــار مدیری ــده را در اختی ــام ش ــات انج ــود مطالع ــوب ش مص
روســتا، بخشــداران، فرمانــداران و مــردم می گذاریــم افــزود: این 
طــرح در جهــش تولیــد بســیار اثرگــذار بــوده و مــورد اســتقبال 

ــت. ــه اس ــرار گرفت ــرمایه گذاران ق س

حسین شجاعی معاون آبخیزداری اداره کل روز دوشنبه از طرحهای 
آبخیزداری شهرستان ریگان  بازدید نمود .

به گزارش واحد اطاع رسانی اداره منابع طبیعی و آبخیزداری 
شهرستان ریگان و به نقل از امیر زاده رئیس اداره ، در این  سفر که با 
حضور ناظرین استانی  و پیمانکار صورت گرفت  از پروژه های متعدد 
آبخیزداری از جمله بند های سنگی –ماتی حوزه آبخیز کنار نای که 
در سال نود و هشت مورد بهره برداری قرار گرفت و همچنین بند های 
در دست احداث در همین حوزه و از محل اعتبارات صندوق توسعه 

ملی بازدید بعمل آمد  .
در پایان معاون  آبخیزداری با حضور در اداره شهرستان و در نشستی 
با پیمانکار این طرحها  روند اجرا ، مشکات موجود و راههای رفع آنها 

را مورد بررسی قرار داد .

سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی کرمان از 
ابتای ۲۳۳ نفر در ۲۴ ساعت گذشته به 
ویروس کرونا خبر داد که این رقم یک رکورد 
جدید محسوب می شود.با شناسایی ۲۳۳ بیمار جدید ابتا 
به کووید۱۹ در استان که تعداد مبتایان به این بیماری 
به ۲۷۲۶ نفر رسید.در ۲۴ ساعت گذشته ۷۹۲ نمونه به 
آزمایشگاه های استان کرمان ارسال شده است.از موارد 
جدید ۲۶ مورد بیمار بستری، ۸0 مورد بیمار سرپایی، ۷ 
مورد پرسنل و ۱۲0 مورد اطرافیان بیماران غربالگری شده 
هستند.موارد جدید به تفکیک حوزه دانشگاه علوم پزشکی: 
حوزه دانشگاه علوم پزشکی کرمان : ۱۲۶نفر، حوزه دانشگاه 
علوم پزشکی جیرفت: ۵۳ نفر ، حوزه دانشگاه علوم پزشکی 
سیرجان: ۳۱ نفر ، حوزه دانشگاه علوم پزشکی بم: ۱۲ نفر 
، حوزه دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان: ۱۱نفر. فوتی ها 
ناشی از بیماری کرونا در کرمان با افزایش ۲ مورد جدید 

به ۹۴ نفر رسید.

پسماند  صنعتی  احداث شهرک  نامه  تفاهم 
جنوب شرق کشور در کرمان  دیروز سه شنبه 
بین استانداری کرمان و صندوق ملی محیط 
زیست منعقد شد.به گزارش ایرنا، آیین انعقاد موافقت نامه احداث 
شهرک صنعتی پسماند ویژه جنوب شرق کشور در کرمان به 
امضای محمد جواد فدائی استاندار کرمان، مسعود شهسواری 
رییس هیات مدیره صندوق ملی محیط زیست رسید و بازیافت 
پسماندهای صنعتی و ویژه و افزایش محصوالت تولیدی استان 
کرمان از اهداف راه اندازی این شهرک صنعتی محسوب می شود.

استاندار کرمان در نشست انعقاد این تفاهم نامه گفت: امکان 
سرمایه گذاری در کرمان فراهم شده لذا با همکاری محیط زیست 
به توسعه و سرمایه گذاری سرعت می دهیم و باید در زمان قابل 
قبولی مباحث اشتغال و تولید را به وضعیت مطلوب برسانیم.

محمدجواد فدائی افزود: با مشارکت یکدیگر در سال جهش تولید 
به توسعه پایدار سرعت بدهیم زیرا وضعیت اشتغال، تولید، توسعه 
و درآمد پایدار استان کرمان مطلوب و رضایت بخش نیست.وی 
عنوان کرد: زمینه توسعه فراهم شده و شرکت های صنعتی بزرگی 
از جمله گل گهر و مس آماده سرمایه گذاری در واحدهای مختلف 
استان هستند و تصمیمات خوبی تاکنون در این حوزه گرفته شده 
است.مدیرکل حفاظت محیط زیست استان کرمان نیز گفت: 
تفاهم نامه ای برای احداث سایت پسماندهای صنعتی در حوزه 
جنوب شرق کشور شامل سه استان کرمان، هرمزگان و سیستان 
و بلوچستان بین صندوق ملی محیط زیست و استانداری کرمان 
منعقد شد.مرجان شاکری افزود: این اقدام با جذب سرمایه گذار 
و حفاظت از محیط زیست می تواند سهمی در اشتغالزایی استان 
ایجاد کند که توجه استاندار کرمان در این زمینه نوید خوبی را 
دارد و امیدواریم این نگاه تداوم داشته باشد.مدیرکل حفاظت 
محیط زیست استان کرمان گفت: صندوق ملی محیط زیست 
از زمان تاسیس فعالیت های بزرگی را برای اجرا در دستور کار 
قرار داده و این صندوق در راستای اهداف محیط زیست و برای 
حفاظت از سامت عمومی جامعه تاسیس شد و ظرفیت مناسبی 
برای کارهای محیط زیستی به شمار می رود.وی تصریح کرد: 
استان کرمان طی یک سال گذشته توانست با همکاری صندوق 
ملی محیط زیست اقداماتی ازجمله مشارکت در مسائلی که دولت 
توان حمایت نداشت، میز خدمت الکترونیک، بازسازی و تعمیرات 
پاسگاه محیط بانی و با استفاده از ظرفیت این صندوق و تفاهم نامه 
ای با فوالد سیرجان ایرانیان ساختمان محیط زیست در منوجان 
منعقد شود و اکنون زمین آن خریداری شده است. شاکری ادامه 
داد: صندوق ملی محیط زیست کمک ها و ظرفیتی مطلوب دارد و 
امسال مقرر شد درصدی از آالیندگی صنایع به این صندوق کمک 

شود که از محیط زیست ما حمایت کند.

رکورد ابتال به کرونا در استان 
شکست/ 233 نفر در یک روز

شهرک صنعتی پسماند 
جنوب شرق کشور در کرمان 

احداث می شود

علوم
پزشکی

خبر

بازدید معاون آبخیزداری 
از طرح های آبخیزداری 

شهرستان ریگان

خبر

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان کرمان با اشاره به اینکه کرمان، اولین استان 
کشور است که 7 اثر ثبت جهانی را در خود دارد افزود: آثار با ارزش، قابل اتکا، قابل ارائه و قابل رقابتی در 
استان کرمان وجود دارد که باید این آثار و محیط آنها را توانمند کنیم.وی با انتقاد از این موضوع که چرا با 
این همه ظرفیت و پتانسیل های موجود در استان، کرمان مقصد گردشگری در کشور نبوده و باید برای این 
موضوع یک برنامه مشخص و مدونی را تعریف کرد تصریح کرد: امیدواریم با پیگیری های صورت گرفته 
بتوانیم محیط گردشگری استان کرمان را توانمند و شرایط را بهبود بخشیم و به دنبال آن هستیم که بر 

روی پروژه های هدف گردشگری به صورت موردی سرمایه گذاری کنیم.
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اداره کل ثبت اسناد واماک استان کرمان
اداره ثبت اسناد واماک حوزه ثبت ملک سیرجان

هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیف وضعیـت ثبتی 
رسـمی-آگهی  سـند  فاقـد  سـاختمانهای  و  اراضـی 
موضـوع مـاده3 قانـون و مـاده 13آئیـن نامه قانـون تعیین تکلیف 
وضعیـت ثبتـی واراضی و سـاختمانهای فاقدسـند رسـمی برابررای 
شـماره139460319012001869 -هیـات اول موضـوع قانون تعیین 
تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی 
مسـتقردرواحد ثبتـی حوزه ثبت ملک سـیرجان تصرفـات مالکانه 
بالمعـارض متقاضی خانـم زهرا عضدی فرزند غالمعباس بشـماره 
شناسـنامه 54صادره از سـیرجان در سه دانگ مشـاع از ششدانگ 
یـک بـاب خانه به مسـاحت 200 متر مربـع از پـالک 283 فرعی از 
588 اصلـی واقـع در اباده خیابان تخت جمشـید بخش 36کرمان 
خریـداری از مالک رسـمی اقـای محمد علی یزدانـی محرزگردیده 
اسـت.لذا بـه منظـور اطـالع عمـوم مراتـب دردو نوبـت بـه فاصلـه 
15روزآگهـی مـی شـود در صورتـی که اشـخاص نسـبت بـه صدور 
سـند مالکیت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند می توانند از تاریخ 
انتشـاراولین آگهـی بـه مـدت دوماه اعتـراض خـود را به ایـن اداره 
تسـلیم و پس از اخذ رسـید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسـلیم 
اعتراض،دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضایـی تقدیـم نماینـد . 
بدیهـی اسـت در صورت انقضای مدت مذکوروعـدم وصول اعتراض 

طبـق مقـررا ت سـند مالکیـت صـادر خواهدشـد . م الف 748
 تاریخ انتشار نوبت اول:9/3/6

 تاریخ انتشار نوبت دوم : 99/3/21
محمد آرمان پور- رئیس ثبت اسناد و اماک

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

سـاختمانهای  و  اراضـی  ثبتـی  وضعیـت  تکلیـف  تعییـن  قانـون  موضـوع  هیـات 
نامـه  13آئیـن  مـاده  و  قانـون  مـاده3  موضـوع  رسـمی-آگهی  سـند  فاقـد 
برابـررای  رسـمی  فاقدسـند  سـاختمانهای  و  واراضـی  ثبتـی  وضعیـت  تکلیـف  تعییـن  قانـون 
شـماره139860319012003451-هیات دوم موضـوع قانـون تعیین تکلیف وضعیـت ثبتی اراضی 
و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی مسـتقردرواحد ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک سـیرجان تصرفـات 
مالکانـه بالمعـارض متقاضـی آقـای احمـد عظیـم نژاد فرزنـد قنبر بشـماره شاسـنامه 77 صادره 
از سـیرجان در یـک قطعـه خانـه و باغچـه  بـه مسـاحت9621مترمربع پالک 239اصلـی واقع در 
اراضـی یحیـی ابـاد بلـورد بخـش 39 کرمان خریـداری از مالک رسـمی خانم پوران اسـفندیارپور 
محرزگردیـده اسـت.لذا بـه منظـور اطـالع عمـوم مراتـب دردو نوبـت بـه فاصلـه 15روزآگهـی می 
شـود در صورتـی کـه اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیـت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند 
مـی تواننـد از تاریـخ انتشـاراولین آگهـی بـه مـدت دوماه اعتـراض خود را بـه این اداره تسـلیم و 
پـس از اخـذ رسـید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسـلیم اعتراض،دادخواسـت خـود را به مراجع 
قضایـی تقدیـم نماینـد . بدیهـی اسـت در صـورت انقضـای مـدت مذکوروعـدم وصـول اعتـراض 
طبـق مقررا ت سـند مالکیت صادر خواهدشـد . م الف 702- تاریخ انتشـار نوبـت اول:99/3/6- 

تاریـخ انتشـار نوبـت دوم : 99/3/21
محمد آرمان پور- رئیس ثبت اسناد و اماک

اگهی حصر وراثت
احتـر امـا در خصـوص دادخواسـت تقدیمـی  خواهـان نعمـت هللا رسـتمی 
سـاالری فرزنـد محمـد به خواسـته حصـر وراثت توضیـح داده شـادروان امیر 
حسـین فرزنـد نعمت هللا  به ش ملـي 3020602424در تاریخ 99٫1٫15  در اثر 
برخـورد اجسـام سـخت تیـز  فوت نموده و ورثـه  حين فوت  وي عبار تنـد از 1- نعمت هللا 
رسـتمی سـاالری فرزنـد محمد به شـماره ملـی 3030490531)پدر متوفـی( 2-مهر انگیز 
شـیروانی فرزنـد خیـرهللا بـه شـماره ملـی 3030126439)مـادر متوفی(لـذا مراتـب یـک 
نوبـت در روزنامـه هـای کثیـر اال انتشـار محلـی ا گهـی میشـود تاچنانچـه کسـي اعتراضي 
داردیاوصیـت نامـه از متوفـی نزد اشـخاصي باشـد یک ماه از نشـر آگهي بـه دادگاه تقديم 

دارد واال گواهـي صـادر خواهد شـد.
شورای حل اختاف رودبار جنوب -حسین کوهستانی -م الف:892

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

هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای فاقـد 
سـند رسـمی-آگهی اصالحـی موضـوع مـاده3 قانـون و مـاده 13آئیـن نامـه قانـون 
اصالحـی  برابـررای  فاقدسـند رسـمی  و سـاختمانهای  واراضـی  ثبتـی  تکلیـف وضعیـت  تعییـن 
شـماره139860319014004727-98/11/08هیات اول موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیت ثبتی 
اراضـی و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی مسـتقردرواحد ثبتی حـوزه ثبت ملک جیرفـت تصرفات 
مالکانـه بالمعـارض متقاضـی خانـم نسـرین علیخـان نـژاد  فرزنـد قربانعلـی بشـماره شناسـنامه 
8014صـادره از جیرفـت درششـدانگ یـک باب خانـه به مسـاحت 391/53متر مربع پـالک - فرعی 
از549- اصلـی مفـروز و مجـزی شـده از پالک1 فرعـی از 549-اصلـی قطعه دوواقـع دراراضی کلرود 
جیرفـت بخـش 45 کرمـان خریداری از مالک رسـمی آقـای محمد خزایی محرزگردیده اسـت.لذا به 
منظـور اطـالع عمـوم مراتـب دریـک نوبـت آگهی می شـود در صورتی که اشـخاص نسـبت بـه صدور 
سـند مالکیـت متقاضـی اعتراضی داشـته باشـند مـی تواننـد از تاریـخ انتشـارآگهی به مـدت یکماه 
اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید، ظـرف مـدت یک مـاه از تاریخ تسـلیم 
اعتراض،دادخواسـت خـود را بـه مراجع قضایی تقدیم نمایند . بدیهی اسـت در صـورت انقضای مدت 
مذکوروعـدم وصـول اعتـراض طبـق مقـررا ت سـند مالکیـت صـادر خواهدشـد .  تاریخ انتشـار نوبت 

اول:99/03/21 
جواد فاریابی  - رئیس ثبت اسناد اماک

اداره کل ثبت اسناد واماک استان کرمان
اداره ثبت اسناد واماک حوزه ثبت ملک رودبارجنوب 

هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای فاقـد 
سـند رسـمی-آگهی موضـوع مـاده3 قانون و مـاده 13آئیـن نامه قانـون تعیین تکلیف 
وضعیـت ثبتـی واراضـی و سـاختمانهای فاقدسـند رسـمی برابـررای شـماره13996031907900075-

99/03/03هیـات اول موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای فاقـد 
سـند رسـمی مسـتقردرواحد ثبتی حـوزه ثبت ملک شـهر رودبار جنـوب تصرفات مالکانـه بالمعارض 
متقاضـی خانـم مرضیه خدا مرادپور فرزند عزت هللا بشـماره شناسـنامه  1674صـادره ازکهنوج دریک 
بـاب خانـه بـه مسـاحت 312متـر مربـع پـالک 1586فرعـی از188- اصلی مفـروز و مجزی شـده از 
پـالک 188اصلـی قطعه سـه واقـع در رودبار جنـوب –بلوار شـهید پیکان-کوچه اندیشـه 3 خریداری 
از مالکیـن رسـمی آقـای عبدالمهـدی مهیمـی محرزگردیده اسـت.لذا به منظـور اطالع عمـوم مراتب 
دردو نوبـت بـه فاصلـه 15روزآگهـی می شـود در صورتی که اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیت 
متقاضی اعتراضی داشـته باشـند می توانند از تاریخ انتشـاراولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خود 
را به این اداره تسـلیم و پس از اخذ رسـید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسـلیم اعتراض،دادخواسـت 
خـود را بـه مراجـع قضایـی تقدیم نمایند . بدیهی اسـت در صـورت انقضای مـدت مذکوروعدم وصول 
اعتـراض طبـق مقـررا ت سـند مالکیـت صـادر خواهدشـد ./م الـف:890-  تاریخ انتشـار نوبـت اول: 

99/03/21 – تاریـخ انتشـارنوبت دوم :99/4/4
علی رحمانی خالص - رئیس ثبت اسناد اماک 

اداره کل ثبت اسناد واماک استان کرمان
اداره ثبت اسناد واماک حوزه ثبت ملک رودبارجنوب 

هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای فاقد سـند 
رسـمی-آگهی موضـوع مـاده3 قانـون و مـاده 13آئین نامـه قانون تعییـن تکلیف وضعیت 
ثبتی واراضی و سـاختمانهای فاقدسند رسـمی برابررای شـماره139960319079000074-99/03/03هیات 
اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی مسـتقردرواحد 
ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک شـهر رودبار جنـوب تصرفـات مالکانـه بالمعـارض متقاضی خانم لیالسـنجری 
مقـدم فرزنـد عبـاس بشـماره شناسـنامه  21642صـادره ازکهنوج دریک بـاب مغازه تجاری به مسـاحت 
340متـر مربـع پـالک 1585فرعـی از188- اصلـی مفـروز و مجزی شـده از پالک 188اصلی قطعه سـه 
واقـع در رودبـار جنـوب –بلـوار امـام روبـروی سـتاد فرماندهـی انتظامـی  خریـداری از مالکیـن رسـمی 
آقـای عبدالمهدی،عبدالحسـین مهیمـی ،خانـم ایران دخـت خـدادادی محرزگردیده اسـت.لذا به منظور 
اطـالع عمـوم مراتـب دردو نوبـت بـه فاصلـه 15روزآگهـی مـی شـود در صورتـی کـه اشـخاص نسـبت به 
صـدور سـند مالکیـت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند می تواننـد از تاریخ انتشـاراولین آگهـی به مدت 
دومـاه اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پس از اخذ رسـید، ظرف مـدت یک ماه از تاریخ تسـلیم 
اعتراض،دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضایـی تقدیـم نماینـد . بدیهی اسـت در صـورت انقضای مدت 
مذکوروعدم وصول اعتراض طبق مقررا ت سـند مالکیت صادر خواهدشـد ./م الف:891-   تاریخ انتشـار 

نوبـت اول: 99/03/21 – تاریـخ انتشـارنوبت دوم :99/4/4
علی رحمانی خالص - رئیس ثبت اسناد اماک 

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

هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیف وضعیـت ثبتی 
اراضـی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی

آگهـی موضـوع مـاده3 قانـون و ماده 13آئیـن نامه قانـون تعیین 
تکلیـف وضعیـت ثبتی واراضی و سـاختمانهای فاقدسـند رسـمی 
موضـوع  اول  -هیـات  شـماره139460319012001868  برابـررای 
قانـون تعییـن تکلیف وضعیت ثبتـی اراضی و سـاختمانهای فاقد 
سـند رسـمی مسـتقردرواحد ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک سـیرجان 
تصرفـات مالکانـه بالمعـارض متقاضـی آقـای مجید مـددی زاده 
فرزنـد شـکراله بشـماره شناسـنامه 914صـادره از بافـت در سـه 
دانـگ مشـاع از ششـدانگ یک بـاب خانه بـه مسـاحت 200 متر 
مربـع پـالک 283 فرعـی از 588 اصلـی واقـع در آبـاده خیابـان 
تخت جمشـید بخش 36 کرمان خریداری از مالک رسـمی آقای 
محمـد علـی یـزدی محرزگردیده اسـت.لذا به منظـور اطالع عموم 
مراتـب دردو نوبـت بـه فاصلـه 15روزآگهـی مـی شـود در صورتـی 
که اشـخاص نسـبت به صـدور سـند مالکیت متقاضـی اعتراضی 
داشـته باشـند مـی تواننـد از تاریـخ انتشـاراولین آگهـی بـه مدت 
دومـاه اعتـراض خـود را بـه این اداره تسـلیم و پس از اخذ رسـید، 
ظـرف مدت یـک مـاه از تاریخ تسـلیم اعتراض،دادخواسـت خود 
را بـه مراجـع قضایـی تقدیـم نماینـد . بدیهـی اسـت در صـورت 
انقضـای مـدت مذکوروعـدم وصول اعتـراض طبق مقررا ت سـند 
مالکیـت صـادر خواهدشـد . م الـف 747- تاریـخ انتشـار نوبـت 

اول:99/3/6-تاریـخ انتشـار نوبـت دوم : 99/3/21
محمد آرمان پور-رئیس ثبت اسناد و اماک

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

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

آگهـی موضـوع مـاده3 قانون و مـاده 13آئین نامـه قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی واراضی و سـاختمانهای فاقدسـند رسـمی 
موضـوع  دوم  -هیـات  شـماره139960319012000137  برابـررای 
قانـون تعییـن تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و سـاختمانهای فاقد 
سـند رسـمی مسـتقردرواحد ثبتـی حـوزه ثبـت ملک سـیرجان 
تصرفـات مالکانـه بالمعارض متقاضـی اقای منصـور خالقی نژاد 
فرزند احمد بشـماره شناسـنامه 3850 صادره از سـیرجان در یک 
مغـازه به مسـاحت 18/26مترمربع  پـالک 2353 اصلی واقع در 
خیابان شـهدا بخش 35 کرمان خریداری از مالک رسـمی اقای 
محمـد علـی شـاه اسـماعیلی محرزگردیده اسـت.لذا بـه منظور 
اطـالع عمـوم مراتـب دردو نوبت بـه فاصله 15روزآگهی می شـود 
در صورتی که اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیت متقاضی 
اعتراضی داشـته باشـند می توانند از تاریخ انتشـاراولین آگهی به 
مـدت دومـاه اعتراض خـود را به این اداره تسـلیم و پـس از اخذ 
رسـید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسـلیم اعتراض،دادخواسـت 
خـود را بـه مراجـع قضایی تقدیم نمایند . بدیهی اسـت در صورت 
انقضـای مـدت مذکوروعدم وصـول اعتراض طبق مقررا ت سـند 

مالکیت صـادر خواهدشـد . م الف 705
 تاریخ انتشار نوبت اول:99/3/6

تاریخ انتشار نوبت دوم : 99/3/21
محمد آرمان پور-رئیس ثبت اسناد و اماک

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

هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتی 
رسـمی-آگهی  سـند  فاقـد  سـاختمانهای  و  اراضـی 
موضـوع مـاده3 قانـون و ماده 13آئین نامـه قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی واراضی و سـاختمانهای فاقدسـند رسمی برابررای 
قانـون  موضـوع  اول  -هیـات  شـماره139760319012001545 
تعییـن تکلیـف وضعیت ثبتی اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند 
رسـمی مسـتقردرواحد ثبتی حوزه ثبت ملک سـیرجان تصرفات 
مالکانـه بالمعـارض متقاضـی اقـای حمیـد ملک شـاهی فرزند 
محمـود بشـماره شناسـنامه 13339صـادره از سـیرجان در یـک 
قطعـه باغ بـه مسـاحت 25040/96متر مربع پـالک 1807 اصلی 
واقـع در اراضـی فیـروز اباد قهسـتان بخـش 38کرمـان از مالک 
رسـمی اقای رجبعلـی بشـیری محرزگردیده اسـت.لذا به منظور 
اطـالع عمـوم مراتـب دردو نوبت بـه فاصله 15روزآگهی می شـود 
در صورتی که اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیت متقاضی 
اعتراضی داشـته باشـند می توانند از تاریخ انتشـاراولین آگهی به 
مـدت دومـاه اعتراض خـود را به این اداره تسـلیم و پـس از اخذ 
رسـید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسـلیم اعتراض،دادخواسـت 
خـود را بـه مراجـع قضایی تقدیم نمایند . بدیهی اسـت در صورت 
انقضـای مـدت مذکوروعدم وصـول اعتراض طبق مقررا ت سـند 

مالکیـت صـادر خواهدشـد . م الف 707
 تاریخ انتشار نوبت اول:99/3/6

تاریخ انتشار نوبت دوم : 99/3/21
محمد آرمان پور-رئیس ثبت اسناد و اماک

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

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

آگهـی موضـوع مـاده3 قانون و مـاده 13آئین نامـه قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی واراضی و سـاختمانهای فاقدسـند رسـمی 
موضـوع  دوم  شـماره139860319012003081-هیات  برابـررای 
قانـون تعییـن تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و سـاختمانهای فاقد 
سـند رسـمی مسـتقردرواحد ثبتـی حـوزه ثبـت ملک سـیرجان 
تصرفـات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای محمـد زلفی پاریزی 
فرزنـد حسـین بشـماره شناسـنامه 1918 صـادره از در یـک بـاب 
خانـه بـه مسـاحت 156/40مترمربـع پـالک 629اصلـی واقع در 
آبـاده شـهرک امیرالمومین بخـش 36کرمان خریـداری از مالک 
رسـمی اقـای اکبـر امجـدی محرزگردیـده اسـت.لذا بـه منظـور 
اطـالع عمـوم مراتـب دردو نوبت بـه فاصله 15روزآگهی می شـود 
در صورتی که اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیت متقاضی 
اعتراضی داشـته باشـند می توانند از تاریخ انتشـاراولین آگهی به 
مـدت دومـاه اعتراض خـود را به این اداره تسـلیم و پـس از اخذ 
رسـید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسـلیم اعتراض،دادخواسـت 
خـود را بـه مراجـع قضایی تقدیم نمایند . بدیهی اسـت در صورت 
انقضـای مـدت مذکوروعدم وصـول اعتراض طبق مقررا ت سـند 

مالکیـت صـادر خواهدشـد . م الف 749
 تاریخ انتشار نوبت اول:99/3/6

تاریخ انتشار نوبت دوم : 99/3/21
محمد آرمان پور-رئیس ثبت اسناد و اماک

اداره کل ثبت اسناد واماک استان کرمان
اداره ثبت اسناد واماک حوزه ثبت ملک شهداد 

هیـات موضـوع قانون تعیین تکلیـف وضعیت ثبتـی اراضی و 
سـاختمانهای فاقد سـند رسمی

آگهـی موضـوع ماده3 قانـون و ماده 13آئین نامـه قانون تعیین تکلیف 
وضعیـت ثبتـی واراضـی و سـاختمانهای فاقدسـند رسـمی برابـررای 
شـماره 139960319005000049مـورخ 1399/2/16 هیـات اول موضـوع 
قانـون تعییـن تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند 
رسـمی مسـتقردرواحد ثبتی حوزه ثبت ملک شـهداد تصرفات مالکانه 
بالمعـارض متقاضـی آقـای حمیـد اسـمعیلی فرزنـد محمـد بشـماره 
شناسـنامه 146 صادره از شـهداد در ششـدانگ یکبابخانه به مسـاحت 
660مترمربـع پـالک 1591 فرعی مفروز و مجـزی از 273 فرعی از 47- 
اصلـی واقـع در بخـش 26کرمـان بـه آدرس سـیرچ- بعد از پـل ابگرم 
کوچـه اول سـمت راسـت خریـداری از مالـک رسـمی آقای ابوالقاسـم 
وزیرزاده سـیرچی محرزگردیده اسـت.لذا به منظور اطـالع عموم 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 بـه 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 بـه مراجع قضایی تقدیـم نمایند . 
بدیهـی اسـت در صـورت انقضـای مـدت مذکوروعـدم وصـول اعتراض 

طبـق مقـررا ت سـند مالکیـت صـادر خواهدشـد . م الف 309
تاریخ انتشار نوبت اول: 99/3/21
تاریخ انتشار نوبت دوم :99/4/4

ابراهیم سیدی -رئیس ثبت اسناد و اماک



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 . 

756 پیاپــی  شــماره  چهــارم     ســال       1399 خــرداد   21 یکشــنبه   

پیش چاپ و چاپ: مهدوی)03432134838(

سامانه ی پیامکی: 10003432117834  نمابر: 021-89776547

ان
رم

ی ک
ردا

: ف
س

عک

عشق سال های وبا
نام رمان عاشقانه ی جذابی از گابریل گارسیا مارکز، 
نویسنده ی مشهور کلمبیایی است. داستان کتاب عشق 
سال های وبا، داستان مثلث عشقی است که بین فرمینا 
و فلورنتینو و حضور غیر منتظره ی دکتر اوربینو شکل 
می گیرد.عشق سال های وبا را با ترجمه ی روان و زیبای 

اسماعیل قهرمانی پور می خوانید.
درباره ی کتاب عشق سال های وبا

کتاب عشق سال های وبا، داستانی عاشقانه از سال های آخر 
سده ی نوزده و سال های ابتدایی سده ی بیستم است. فرمینا 
و فلورنتینو دو عاشق دلداده ای هستند که دور از چشمان 
دیگران با نامه نگاری با یکدیگر در ارتباطند. مشکل اما 
زمانی به وجود می آید که پدر فرمینا از ماجرا بو می برد. او از 
فرمینا می خواهد که ارتباطش را با فلورنتینو قطع کند. اما با 
مخالفت دخترش روبه رو می شود. پس تصمیم می گیرد برای 
محافظت از دخترش خانواده اش را به شهری دیگر منتقل 
می کند. ارتباط فرمینا و فلورنتینو از طریق تلگرام هنوز برقرار 
است. اما باگذشت زمان فرمینا ادامه دادن به این رابطه را دور 
از عقل می داند. همان زمان است که دکتر اوربینو، متخصص 
بیماری وبا از راه می رسد...خواندن کتاب عشق سال های وبا 
برای دوست داران داستان های عاشقانه جذاب است. اگر 
دلتان می خواهد که آثار نویسندگان بزرگ دنیا را بخوانید، 

عشق سال های وبا را انتخاب کنید.

سریال واکینگ ها
-خبرهای بد نسبت به خبرهای خوب با سرعت کمتری پخش می شوند.

دیالوگ
میلونر میامی/میلیونر میامی فیلمی ســینمایی اســت به کارگردانی مصطفی 
احمدی و تهیه کنندگی سعید ملکان که در سال ۱۳۹۵ ساخته شده و پس از فیلم 

نزدیکتر دومین اثر این فیلمساز و همکاری مجدد وی با صابر ابر است.

فیلم
کش بازی/حداقل سه نفر باید در این بازی شرکت کنند دو نفر که کش را به کمک 
پاهایشان بگیرند و یک نفر که از روی کش بپرد. تعداد افرادی که کش را می گیرند 
می تواند بیشتر هم باشد. این بازی چندین مرحله دارد که هر کدام اسم مخصوصی دارد

بازی های محلی

چه سرنوشــت غم انگیــزی، که کرم 
کوچک ابریشم

تمام عمر قفــس می بافت، ولی به فکر 
پریدن بود

حسین منزوی

عکس: محمد خضری مقدم
نبش قبر راه حل شهرداری برای کمبود جای 

دفن/ آرامستان جدید کرمان چه شد؟

رییس کمیسیون خدمات شهری، بهداشت و سامت کرمان گفته است »به دلیل نبود 
جای دفن، نبش قبر صورت می گیرد که از نظر شــرعی و بهداشتی مشکل ایجاد کرده 

است.«
آرامستان کرمان حدودا از اواخر دهه ۸0  دچار کمبود فضا شده و این موضوع بارها توسط 
مسئولین مربوطه پیگیری شده است، اما انگار خبری از قبرستان جدید در کرمان نیست.

این اتفاق شاید در حال حاضر اهمیت بسیار بیشتری داشته باشد زیرا اکنون جامعه ما با 
بیماری به نام کرونا دست و پنجه نرم می کند.

بیماری که منجر به مرگ و میرهای زیادی شده و هنوز هم درمانی برای آن پیدا نشده 
است.

البته شــاید آمار جان باختگان کووید۱۹ به تازگی کاهش پیدا کــرده اما همانطور که 
بسیاری از مســئولین بهداشــتی پیش بینی کرده اند این بیماری در پاییز با ویروس 

آنفوالنزا همپوشانی می شود و احتمال افزایش تعداد مبتایان وجود دارد.
متاسفانه باید گفت، افزایش مبتایان هم می تواند به معنی باال رفتن دوباره تعداد مرگ 

و میرها باشد.
با توجه به همه اینها می بینیم که آرامستان کرمان همچنان درگیر مساله انتقال است.

 کمبود جا در آرامستان کرمان
رییس کمیسیون خدمات شهری، بهداشت و سامت کرمان در نشست این هفته شورای 
شهر کرمان گفته که آرامستان فعلی کرمان با چالش بزرگی روبرو است و به دلیل نبود 

جای دفن، نبش قبر صورت می گیرد.
وی افزوده است این کار هم از نظر شرعی و هم بهداشتی مشکل ایجاد کرده است.

خدادادی به صراحت عنوان کرده که تعیین تکلیف آرامستان جدید که قبا در شورای 
شهر مصوب شده، ضروری است.

وی ادامه داده، معارضی که در این پروژه وجود دارد از اختیارات شهرداری خارج است و 
الزم که همه در قبال این موضوع احساس مسئولیت کنند.

ناگفته نماند که این چندمین هشــدار رییس کمیســیون خدمات شهری، بهداشت و 
سامت کرمان در رابطه با آرامستان کرمان است.
عملیات اجرایی پروژه آرامستان آغاز شده 

رییس شورای شهر کرمان در این جلسه ضمن تشکر از مسئوالن ارتش در استان اظهار 
امیدواری کرده و گفته که با تعامل همه جانبه، عملیات اجرایی پروژه آرامســتان آغاز 

شده و فاز به فاز پیش رود.
فرشاد با اشاره به طرح جایگزینی آرامستان در شورا و شهرداری گفت: چندین مکان برای 
ایجاد آرامستان در شهر کرمان پیشنهاد شد اما محیط زیست به دلیل آسیب های زیست 
محیطی با دفن میت در جاده جوپاری مخالفت کرد؛ ما بایستی به نظریات کارشناسان 

محیط زیست احترام بگذاریم.
مخالفت محیط زیست با انتقال آرامستان به جاده جوپاری

مدیر کل محیط زیست استان در مورد مخالفت این اداره برای انتقال آرامستان کرمان 
به جاده جوپاری به »کرمان نو« گفت: بردن آرامستان به این مکان عاوه بر آلودگی آب 

های زیرزمینی جنبه روانی دارد زیرا آب شرب شهر آز آنجا تامین می شود.
وی افزود: کرمان با بحران آب مواجه است و ما تنها یک سفره آب در شهر کرمان داریم 
که اگر این اتفاق بیفتد این باور را در بین مردم به وجود می آورد که آب شرب آنها از زیر 

آرامستان می آید و این جنبه روانی دارد.
شاکری عنوان کرد: همه ما مســئولیم و باید تصمیماتی بگیریم که تبعات آن در آینده 

کمتر باشد.
وی گفت: محیط زیست با مکان جدید آرامستان که هزینه زیادی هم در آنجا شده هیچ 

مخالفتی ندارد و به تعهد خود عمل می کنیم.
آیا آرامستان جدید تا پایان سال ۹۹ تمام می شود؟

عسکری مدیرعامل پیشین سازمان آرامستان شهرداری کرمان نیز قبا هشدار داده بود 
که »فقط تا پایان امسال می توان در قبرستان فعلی قبر حفر کنیم.« چون دیگر در آنجا 

جای خالی وجود ندارد.
اکنون ۴ ماه از شروع سال ۹۹ می گذرد و همچنان شورای شهر کرمان درگیر موضوع 
آرامستان است.بدون رودربایستی باید گفت صحبت هایی که در آخرین جلسه مسئولین 
شورای شهر کرمان مطرح شــده، هنوز هم این نگرانی را به دنبال دارد که آیا آرامستان 

جدید تا قبل از اتمام صد در صدی جای دفن به پایان می رسد یا نه؟!

عکس نوشت کافه کتاب

اتفاق

مسجد ملک
مسجد ملک در کرمان با نام مسجد امام 

خمینی کرمان نیز شناخته می شود و بزرگ 
ترین و همچنین قدیمی ترین مسجد این شهر به حساب می آید.

کتیبه دوزی
کتیبه دوزی نوعی دوخت است که در آن 

طرح هایی از آیات، اسامی امامان ۱۲ گانه شیعه 
و اشعار به شیوه خطوط ثلث، مثنی، معما، طغری، شبه طغری، تسلسلی یا 
دیوانی، سایر خطوط تفنن یا نستعلیق با قلم دانگ باال با استفاده از نخ های 

سرمه، ملیله، نقده یا گابتون دوخته می شود.

در سال گذشته در چنین روزی کاغذ وطن از 

افتتاح بازارچه صنایع دستی 
در شهر جهانی گلیم نوشت.

جاذبه

صنایع

سال گشت

شخصی که درباره محل استقرار و ترددهای سردار شهید حاج قاسم سلیمانی اطاعاتی 
isna,news جمع آوری کرده و در اختیار بیگانه می گذاشت، به اعدام محکوم شد. از صفحه

آتش دوباره به جان جنگل های دنا افتاد.
khabaronlinee از صفحه

  در اینستاگرام چه خبر  در اینستاگرام چه خبر 

آوای محلی           

ُکنگ و سرخال ای نگاروم تو لُوم کم ناَکهه
تُولکوم ور بُن لُتی دولونته محکم ناَکهه

خونه و مالیم نی ، ای خشکسالی، زلزله...
ذره ای َور گوشهء آبروی ُمو خم ناَکهه

کوره بادی هم بِگیزه نایلون ای روی شاک
َخم ببو شاید کمی، ای ُمشته پرچم ناَکهه
ِکتل و غورِی ننه ای َدم سحر تا رو نشین
پاِی ُکودوم تُو ُکتوِک داغ، ای دم ناَکهه

یَه سرو یَه دست یَو تصویب بو بی هفت باغ
یَه ُگلوم شاشی ولی َور زیر ُکچَکم ناَکهه
حرف استان جنوبی که اَبو شخص وزیر

ای ُزبونی "سیرجان" یا که نُوم "بم" ناَکهه
خون َچکی ای ُکوزکِی پای اسماعیل، حیف
عکس هاجر جز به ُخو تُو کاِب َزمزم ناَکهه
َدر کتابی َزه، گریزویی ش َگردنت ای َمدو
طالحی ُخوی دختِر َمحصوم َور هم ناَکهه
دور، ای ِچشم بِراری یَه َوجو شالی بسر...

تُو خیابون َچک اَچک ُخوی ابن ملَجم ناَکهه ؟
نَعلتی َور کار شیطون حرومزاده.... بِنند
ِهشکه غیر ای داخدا دنباِل مریم ناَکهه

شاعِر بیچاره ُشون َشو بست ِمث تنگهء ُکلی
بورشونه جایی دگه چشمی به آدم ناَکهه

شاعر : ایرج انصاری فرد

         در توییتر چه می گویند؟

رانندگان تاکســی برای دریافت وام ۶ میلیون تومانی بانک جهانی: ایران به مدار رشد باز می گردد.
ثبت نام کنند.

سلطان قاچاق سوخت دستگیر شد.


