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ما را در تلگرام دنبال کنید

تومــان  500 قیمــت              1399 تیــر   14 شــنبه         771 پیاپــی  شــماره  چهــارم           ســال 

قلعه گنج  در مسیر 
توانمند سازی معلوالن

بیش از ۳۰۰ هکتار از مراتع و جنگل های 
استان در یک ماه گذشته در آتش سوختند

واکسن آنفلوآنزا 
برای کرونا  ایمنی 

ایجاد نمی کند

کرونا در استان 
می تازد و قربانی 

می گیرد
ماسک بزنید

بنا بر گزارش دانشــگاه علوم پزشــکی کرمان در 24 
ساعت گذشته، در سراسر استان تعداد موارد بستری 
قطعی مبتال به کرونا به 73 نفر رسید که به تفکیک،40 
نفر در حوزه دانشــگاه علوم پزشکی کرمان،18 نفر در 
حوزه دانشگاه علوم پزشــکی جیرفت، 9 نفر در حوزه 
علوم پزشــکی ســیرجان،5 نفر حوزه دانشگاه علوم 
پزشــکی بم، 1 نفر در حوزه دانشــگاه علوم پزشکی 
رفســنجان،حضور دارند. و همچنین4 فوت شــده به 
دلیل کرونا در استان گزارش شده که 3 نفر از این تعداد 
در شهرستان های تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی 
کرمان و یک نفر در حوزه دانشــکده علوم پزشــکی 

سیرجان فوت شده اند.

*به گفته دستجردی رییس بهزیستی قلعه گنج، 35 خانواده چند معلولی در قلعه گنج عضو طرح 
آموزش های پرستاری به اعضا خانواده  هستند

*هر عضو خانواده که  به عنوان پرستار انتخاب می شود، به ازای هر معلول در ماه، 250 هزار تومان 
دریافت می کند

زادگاه شهید سلیمانی به خاستگاه 
گردشگران مذهبی تبدیل می شود

تامین اعتبار ۷۰ درصد هزینه 
ایاب و ذهاب دانش آموزان 

استثنایی جنوب

افتتاح مرکز ساماندهی 
کودکان خیابانی در کرمان

نماینده مردم بافت در مجلس شورای اسالمی: روستای قنات ملک به عنوان 
زادگاه سردار شهید حاج قاسم سلیمانی می تواند تعداد زیادی از گردشگران

 مذهبی را به سوی خود جذب کند

رییس سازمان آموزش و پرورش استثنایی کشور با 
بیان اینکه 70 درصد هزینه ایاب و ذهاب دانش آموزان 

استثنایی شرق و جنوب استان را متقبل می شوند  تصریح 
کرد: بودجه مدارس استثنایی شرق استان کرمان امسال 
50 درصد اضافه شده و همچنین عالوه بر سهم معمول 
به استان کرمان، ۶0 میلیارد ریال نیز به منظور خدمات 

توانبخشی به این استان اعتبار می دهیم.

مرکز ساماندهی کودکان خیابانی به منظور پاسخ به 
دغدغه های این قشر آسیب پذیر جامعه در کرمان راه 

اندازی شد.شهردار کرمان در آیین افتتاح این مرکز گفت: 
برطرف کردن آسیب های اجتماعی یکی از دغدغه های 

اصلی مدیران در حوزه های مختلف است و قطعاً حاکمیت 
و نهادهای عمومی به تنهایی نمی توانند از این چالش های 

کرمان، استانی با۶  اثر ثبت جهانیاساسی موفق بیرون آیند.

رئیس اداره مراقبت 
بیماری های واگیر 

وزارت بهداشت: واکسن آنفلوآنزا به 
هیچ وجه برای بیماری کووید ـ 19 
ایمنی ایجاد نمی کند اما با شروع فصل 
پاییز، احتمال همزمانی آنفلوآنزا و 
کرونا وجود دارد بنابراین حتما باید 
واکسن آنفلوآنزا برای گروه های هدف 
و پرخطر تزریق شود. وی افزود: واکسن 
، واکسنی خوب، بدون ضرر  آنفلوآنزا
و موثر برای بیماری آنفلوآنزا است و 
برای سرماخوردگی و بیماری کووید 19 
کاربرد و اثری ندارد. بنابراین همه گروه 
های پرخطر باید اقدام به تزریق واکسن 
آنفلوآنزا کنند. رئیس اداره مراقبت 
بیماری  های واگیر وزارت بهداشت به 
مردم توصیه کرد از تماس با مبتالیان 
به کوویدـ  19 پرهیز کنند و گفت: اما 
اگر تماسی با این بیماران داشته باشیم، 
باید حتما به مدت دو هفته جداسازی از 

سایرین انجام گیرد.

صفحه2 
را بخوانید

بیش از ۶ هزار 
دانش آموز در استان 

به دلیل فقر مالی 
ترک تحصیل کردند

ضیـاء  عبـاس 
معاون آموزش و 

پرورش اسـتان کرمان با بیـان اینکه 
گسـتردگی و پراکندگـی اسـتان 
کرمـان و ازدواج زودهنـگام دختران 
در مناطق روسـتایی از دیگر عواملی 
اسـت که باعـث بازماندگـی کودکان 
از تحصیل شـده اسـت تصریـح کرد: 
دلیل تـرک تحصیـل ۶ هـزار و ۶05 
فقـر  اسـتان کرمـان  دانش آمـوز 
مالـی و نیازمندی ویـژه بـوده که در 
مناطـق روسـتایی و عشـایری بودند 
و کـه 34۶ نفرآنها کودک اسـتثنایی 

نـد. بوده ا

صفحه3 را 
بخوانید
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بیش از 1۶۰ فقره انشعاب 
غیر مجاز آب

 در شهرستان کرمان 
به مجازتبدیل شد

خرس های آسیایی به راسک رمشک رسیدند

افزایش بیش از ۱۰ درصد قیمت کاال در کرمان تخلف محسوب می شود

برگزاری کارگاه آموزشی برای مدیران ادارات منابع طبیعی استان

بیش از ۶ هزار و ۵۰۰ نفر از آموزه های پیشگیری از آسیب های اجتماعی برخوردار شدند
مدیرعامل جمعیت هالل احمر کرمان خبر داد:

خبرنگار آبفا کرمان- طی سه ماه نخست سال 
جاری ، 1۶۶ فقره انشعاب غیر مجاز آب به مجاز 

تبدیل شد.
خبرنگار آبفا کرمان- حمید صمدانی مدیر آب 
و فاضالب شهرستان کرمان با بیان این مطلب 
که انشعابات غیرمجاز آب از معضالت جدی در 
شهرستان است، افزود: نصب انشعاب غیرمجاز 
عالوه بر خسارت های مالی، سبب هدررفت 

حجم زیادی از آب شرب می شود.
وی افزود: کشف و قطع انشعابات غیر مجاز آب 
در راستای مدیریت مصرف و جلوگیری از هدر 
رفت آب یکی از برنامه ها و اولویت کاری آبفا 

شهرستان است .
صمدانی در ادامه گفت: با تدابیر صورت گرفته 
طی سه ماه نخست سال جاری در شهرستان 
کرمان ،1۶۶ فقره انشعاب غیر مجاز شناسایی 
شد که پس از طی مراحل قانونی به مجاز تبدیل 

شدند.
وی از شهروندان خواست تا هرگونه تخلف 
انشعاب آب و فاضالب  را از طریق سامانه )122( 
شرکت آب و فاضالب استان اطالع رسانی کنند.

اداره  رئیـس  کرمـی،  سـلمان 
حفاظت محیط زیسـت شهرسـتان 
قلعـه گنج گفـت: عصر امـروز چهار 
شـنبه، یازده تیرماه 99، سـه قالده 
خـرس سـیاه آسـیایی کـه در حال 
نزدیـک شـدن بـه آبـادی راسـک 
از توابـع شـهر رمشـک قلعـه گنـج 
بودنـد بـا سـر و صـدای مـردم از 

محـل دور شـدند.
بـه  ایـن خـرس هـا  افـزود:  او 
علـت گرمـای زیـاد و تشـنگی بـه 
طـرف روسـتا آمـده بودنـد کـه بـا 
سـروصدای زیاد افـراد به زیسـتگاه 
خـود در کوهسـتان هـای اطـراف 

متـواری شـدند.
کرمـی بـا اعـالم اینکـه روسـتای 
راسـک از توابع دهسـتان رمشک و 
بخش چاه دادخدا شهرسـتان قلعه 
گنـج، یکـی از مهمتریـن زیسـتگاه 
هـای خـرس سـیاه اسـت، تصریـح 
کـرد: در سـنوات گذشـته از ایـن 
گونه ارزشـمند عکسـبرداری شـده 
و وجـود ایـن گونـه در منطقـه بـه 

اثبـات رسـیده اسـت .

رئیـس ادراه محیـط زیسـت قلعـه 
گنـج بیـان داشـت: از آنجایـی کـه 
بسـیاری از روسـتاهای رمشـک به 
ویـژه روسـتای راسـک زیسـتگاه 
ایـن گونه نادر محسـوب می شـود، 
در سـنوات گذشـته بـا همـکاری 
اداره کل حفاظـت محیـط زیسـت، 
کارشناسـان و اسـاتید دانشـگاه به 
ایـن روسـتا دعـوت و بـا همـکاری 
دهیاری روسـتاهای فوق برای کلیه 
سـنین از دانـش آمـوزان گرفتـه تا 

زنـان روسـتا آمـوزش هـای الزم 
داده شـد.

 کرمـی گفـت: مـردم در مواقـع 
مواجهـه بـا ایـن گونـه ارزشـمند 
آگاهـی و آمـوزش دیـده انـد کـه 
ننـد بهتریـن عکـس العمـل  بتوا

ممکـن را داشـته باشـند .
او افزود: خرس سـیاه آسـیایی گونه 
شـاخص جانوری شهرسـتان است 
کـه بـا همـکاری مـردم بایـد از آن 

حفاظت شـود.

دبیـر سـتاد تنظیـم بـازار اسـتان 
کرمـان گفـت: بـر اسـاس قوانیـن و 
مصوبـات ملـی، تنهـا تـا 10 درصـد 
و  کاال  قیمت گـذاری  نیـم  می توا
خدمـات را توسـط مراجـع تصمیـم 
گیر انجـام دهیـم و افزایـش بیش از 
این میـزان تخلـف و جرم محسـوب 

. د می شـو
بـه گـزارش روابـط عمومی سـازمان 
صنعـت، معـدن و تجـارت اسـتان 
کرمـان  مهنـدس حسـینی نژاد در 
نشسـت سـتاد تنظیـم بـازار کرمان 

افـزود: کارگـروه تنظیـم بـازار مـی 
توانـد افزایـش قیمـت تا پنـج درصد 
را بـرای مـرغ مصـوب کنـد و ایـن 
افزایش نـرخ در برخـی مـوارد تا 10 

درصـد اعـالم شـده اسـت.
وی با بیـان اینکه برخی معادن شـن 
و ماسـه قیمت را از 10 درصد بیشتر 
افزایـش داده انـد و در ایـن زمینـه 
انجمـن نمـی توانـد قیمـت گـذاری 
کنـد تصریح کـرد: بـا وجـود چالش 
برای افزایـش اختیـارات تنظیم بازار 
بیش از سـقف تعییـن شـده و اجازه 

افزایش قیمت بیش از ایـن میزان به 
کارگـروه تنظیم بازار بـرای انواع کاال 

و خدمـات داده نشـد.
رییـس سـازمان صنعـت، معـدن و 
تجـارت اسـتان کرمـان بـا اشـاره به 
آخرین مصوبات هیـات وزیران برای 
تنظیـم بـازار بـر اسـاس آییـن نامـه 
اظهار داشـت: بـا افزایـش نـرخ ارز و 
تغییرات بـازار فعالیـت تنظیـم بازار 
جدی شـد و قیمت گـذاری کاالهای 
حسـاس و ضـروری و هماهنگـی بـه 
منظـور تعییـن نـرخ کاال و خدمـات 

را بـر عهـده مراکز تنظیـم بـازار قرار 
داده شـد.

وی بـا بیـان اینکه تمـام گـروه های 
کاالیی بایـد قیمت داشـته باشـند و 
مرجع آن باید مشـخص شـود اظهار 
داشـت: کارگـروه تنظیـم بـازار باید 
در قیمـت گـذاری اقـالم ضـروری و 
حسـاس مورد نیـاز مردم وارد شـود.

مهندس حسـینی نژاد افـزود: قوانین 
و آییـن نامـه هـا گاهـی تضادهایـی 
دارنـد و ملـزم بـه رعایـت بر اسـاس 
آخریـن مصوبـات و قوانین هسـتیم.

اطــالع  پایــگاه  گــزارش  بــه 
رســانی اداره کل منابــع طبیعــی 
و آبخیــزداری اســتان کرمــان، در 
راســتای ارتقــاء تــوان علمــی و 
بــه منظــور جهــش در اقدامــات 
در  پاســخگویی  و  کارشناســی 
ــک  ــی ی ــف، کارگاه ــهای مختل بخش

روزه بصــورت سراســری باحضــور 
ــای ادارات  ــن و روس ــران، معاونی مدی
ســتادی بصــورت حضــوری در 
محــل ســالن کنفرانــس و مســئولین 
ــزداری  ــی و آبخی ــع طبیع ادارات مناب
کالس  بصــورت  شهرســتانها 
ــامانه  ــط س ــق محی ــازی و از طری مج

تبادلی)شــوکا( شــرکت نمودنــد.
در ابتــدای کارگاه دکترمنصــور ، 
معــاون وزیــر و رئیــس ســازمان 
ــع و آبخیزداری کشــور  جنگلهــا، مرات
ــروز  ــها و ب ــت آموزش ــان اهمی ــه بی ب
ــران و مســئولین  رســانی آن بین مدی
ادارات در تمامــی ســطوح ســازمان 

پرداخــت و اجــرای آن را مســتمر 
دانســت و در ادامــه تبییــن مفــاد 
ــرای حــل مســائل حقوقــی  ــی ب قانون
ــن و  ــف ، قوانی ــای مختل ــوزه ه در ح
مقــررات حفاظــت و امــور اراضــی 
و مصادیــق کاربــردی را تشــریح 

گردیــد.
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مدیرعامل جمعیت هالل احمر استان 
کرمان در دیدار با دبیر شورای هماهنگی 
مبارزه با موادمخدر استان گفت: در طی 
سه سال گذشته بیش از ۶ هزار و 500 
نفر توسط جمعیت هالل احمر کرمان 
از آموزه های پیشگیری از آسیب های 

اجتماعی برخوردار شدند.
جمعیت  عمومی  روابط  گزارش  به 
هالل احمر استان کرمان؛ رضا فالح در 
دیدار با دبیر شورای هماهنگی مبارزه 
با موادمخدر بیان کرد: در طی سه سال 
گذشته بیش از ۶ هزار و 500 نفر توسط 
جمعیت هالل احمر استان از آموزه 
های پیشگیری از آسیب های اجتماعی 

برخوردار شدند.
به  احمر  هالل  جمعیت  افزود:  وی 
فرمایش رهبر معظم انقالب اسالمی 
یکی از دستگاه هایی است که با انعقاد 
تفاهم نامه با ستاد مبارزه با موادمخدر و 
شورای اجتماعی وزارت کشور در حوزه 
پیشگیری از آسیب های اجتماعی برنامه 

های متعدد و کثیری برگزار کرده است.

وی با اشاره به اینکه مردم بر اساس 
باورهای غلط برای کسب آرامش به 
مصرف مواد مخدر روی می آورند، افزود: 
سازمان جوانان جمعیت هالل احمر با 
اجرای بیش از 35 نوع برنامه متفاوت 
آموزشی، فرهنگی و کارگاهی اعضای 
جوانان را در حوزه پیشگیری از آسیب 

های اجتماعی فعال کرده است.
فالح خاطرنشان کرد: دوره ها و کارگاه 
های آموزشی سبک فرزندپروری و مهارت 
های زندگی ویژه مناطق حاشیه نشین، 

پیشگیری اولیه از اعتیاد و رفتارهای 
پرخطر، کارآفرینی و رویداد استارتاپی 
بومینو، توانمندسازی محلی با رویکرد 
توسعه کسب و کارهای خرد و تربیت 
تسهیلگر اهم برنامه هایی است که توسط 
جمعیت هالل احمر استان کرمان در 

طی سال های گذشته برگزار شده است.
وی افزود: توانمندسازی 210 نفر در 
حوزه جوامع محلی با رویکرد کسب و 
کارهای خرد در شهرستان های کرمان، 
و  فهرج  ریگان،  کهنوج،  رفسنجان، 

بردسیر توسط 21 تسهیلگر عضو جوان 
هالل احمر در سال جاری نیز در دست 

اقدام است.
سرپرست معاونت امور جوانان جمعیت 
هالل احمر استان کرمان نیز در این 
جلسه بیان کرد: خوشبختانه موضوع 
پیشگیری از آسیب های اجتماعی در 
بین اعضای جوانان استان مورد توجه 

ویژه قرار گرفته است.
ابراهیم بابایی افزود: اعضای جوانان 
جمعیت هالل احمر استان کرمان با تولید 
محتواهای آموزشی مختلف با موضوع 
پیشگیری از آسیب های اجتماعی با 
هدف آموزش و حساس سازی آحاد 
جامعه در فضای مجازی اقدامات مهمی 

انجام داده اند.
الزم به ذکر است مدیرعامل جمعیت 
هالل احمر استان کرمان با همراهی 
معاونان امور جوانان و داوطلبان به 
مناسبت هفته مبارزه با مواد مخدر با دبیر 
و پرسنل ستاد شورای هماهنگی مبارزه 

با موادمخدر استان دیدار و گفتگو کرد.

اداره کل راه و شهرسازی جنوب استان کرمان

نوبت دومآگهی مزایده عمومی فروش امالک و مستغالت

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 
www. 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

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 1399/04/14 می باشد.
مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: ساعت 14 روز 1399/04/14 تا تاریخ 1399/04/21

مهلت زمانی ارائه پیشنهاد: تا ساعت 14 روز چهارشنبه تاریخ 1399/05/01
زمان بازگشایی پاکت ها: ساعت 8 روز پنجشنبه تاریخ 1399/05/02

اطالعــات تمــاس دســتگاه مناقصــه گــزار جهــت دریافــت اطالعــات بیشــتر در خصــوص اســناد مناقصــه و ارائــه پاکــت هــای الــف: آدرس: جیرفــت- حدفاصــل 
ــانی  ــالع رس ــی اط ــگاه مل ــایت www.jkerman.mrud.ir و پای ــن: 43310516-034 و س ــماره 2 تلف ــی ش ــهرک صنعت ــوار ورودی ش ــس راه، بل ــیلو و پلی س

)http://iets.mporg.ir( ــور ــات کش مناقص
اطالعات 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

152/ج98/3
احداث ساختمان مرکز 
فرهنگی کلرود)تجدید(

544،000،000
ضمانت نامه بانکی) مطابق با 
فرمت ارایه شده در اسناد( _ 

اصل فیش واریز وجه  نقد
10،864،861،152

ابنیه، تاسیسات برقی و 
مکانیکی سال 1399 و 

بخشنامه سرجمع
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مناطق مخابراتی تمامی 
خدمات را از طریق درگاه های 

الکترونیکی ارائه دهند
ضـروری  کرونـا,  ویـروس  شـیوع  افزایـش  بـه  توجـه  بـا 
سـت, حتـی االمـکان همـه خدمـات مخابراتـی در مناطـق 
شـود. انجـام  غیرحضـوری  صـورت  بـه  کشـور   سراسـر 

ضـروری  کرونـا,  ویـروس  شـیوع  افزایـش  بـه  توجـه  بـا 
سـت, حتـی االمـکان همـه خدمـات مخابراتـی در مناطـق 
شـود. انجـام  غیرحضـوری  صـورت  بـه  کشـور   سراسـر 

بـه گـزارش سـتاد پیشـگیری از شـیوع ویـروس کرونـا شـرکت 
مخابـرات ایـران, بـا توجـه بـه افزایـش شـیوع ویـروس کرونـا, 
سراسـر  در  مخابراتـی  خدمـات  تمامـی  سـت,  ضـروری 
 کشـور از طریـق درگاه هـای غیـر حضـوری انجـام شـود.

بر اسـاس این اعالم, ضروری سـت, مدیران مناطق مخابراتی سراسر 
کشـور, ضمن برنامه ریزی مناسـب, تمام امکانات و بسـترهای الزم 
بـرای ارائه حداکثـری خدمات مـورد نیاز مشـتریان از طریـق درگاه 

های غیر حضـوری را فراهـم کنند.

 در جنوب شرقی ایران به استان 
کرمان می رسیم که تاریخی کهن گردشگری

دارد، در قدیمی ترین نقشه های به 
جای مانده از ادوار مختلف تاریخی می توان نام شهر 
کرمان را به عنوان مهم ترین مرکز جمعیتی شرق 
کشور مشاهده کرد، این شهر پس از هزاران سال 
همچنان در عرصه های مختلف جایگاه خود را حفظ 
کرده  و طی سال های اخیر به یکی از مقاصد 

گردشگری اصلی در کشور تبدیل شده است.
هم اکنون گردشگری یکی از مهم ترین پایه های 
توسعه اقتصادی و محرومیت زدایی در کرمان است.
شش اثر ثبت جهانی کرمان را برآن داشته است که 

یکی از مقصد های گردشگران خارجی باشد.
ارگ بم، باغ شاهزاده، روستای صخره ای میمند، 
کویر لوت، قنات های جوپار و بم و گلیم شریکی پیچ 
در روستای دارستان، آثاری هستند که در فهرست 
آثار جهانی ثبت شده اند. با وجود این آثار شاخص،  
استان کرمان، همچنان نامزد های متعددی برای 
ثبت جهانی از جمله؛ خانه حاج آقا علی به عنوان 
بزرگ ترین خانه خشت و گلی جهان، بازار بزرگ 
کرمان به عنوان بزرگ ترین راسته بازار خاورمیانه، 
تپه های کنار صندل به عنوان نماد تمدن مخترع 
خط در جهان، باغ فتح آباد و ارگ راین به عنوان 
دومین بنای بزرگ خشت و گلی جهان معرفی 
کرده است.شهر کرمان نیز با بیش از ۶00 اثر ثبت 
ملی و صد ها خانه تاریخی جاذبه های متعددی را 
مقابل چشم بازدید کنندگان قرار داده است.در زیر 

به معرفی شش اثر ثبت جهانی کرمان می پردازیم.
ارگ بم؛ بزرگترین بنای خشتی جهان و 

نخستین اثر ثبت جهانی کرمان
وقتی اسم بم به گوش می رسد در کنار زمین لرزه 
مهیب سال 82 در ذهن هر بیننده، نام بزرگ 
ترین بنای خشتی جهان تداعی می شود، ارگ بم 
همیشه در رده سه بنای جذاب کشور برای بازدید 

گردشگران خارجی قرار داشته است.
این ارگ هر چند در زمین لرزه بم، 80 درصد تخریب 
شد؛ اما هم اکنون مرمت شده و روند مرمت این 
بنا مراحل انتهایی را طی می کند و امسال،  امکان 
بازدید گردشگران از حاکم نشین این ارگ نیز مهیا 

شده است.
ارگ بم به همراه منظر شهر بم به عنوان نخستین 
شهر ایران ثبت جهانی شده است و به شدت تحت 

نظارت بازرسان یونسکو قرار دارد.
گفته می شود این بنا دارای عمری بیش از 2 هزار 
و 500 ساله هست و نام این ارگ در شاهنامه 

فردوسی نیز بار ها برده شده است.

این بنا در وهم انگیز ترین حمله به این استان؛ یعنی 
لشکر کشی شاه خون خوار قاجار نقش تعیین 
کننده داشته و آخرین شاه زندیه در این ارگ توسط 

قاتل قاجار کشته شده است.
باغ شاهزاده ماهان، بهشتی در میان کویر و 

دومین اثر ثبت جهانی کرمان
باغ شاهزاده ماهان نیز از جمله آثار ثبت جهانی 
استان کرمان محسوب می شود که در باغ شهری 
بسیار زیبا به نام ماهان قرار دارد.این باغ در شیب 
کوه تیگران قرار دارد و آبی که از کوه های تیگران 
سرچشمه می گیرد بر روی حوضچه های پلکانی 
این باغ جاری است.در دو سوی باغ، انواع درختان 
سردسیری و گرمسیری رویده اند و دو سمت باغ، 
صد ها درخت کهنسال چنار وجود دارد که زیبایی 
وصف ناپذیری به این بنا می دهند.باغ شاهزاده در 
فصل بهار، مملو از شکوفه های رنگارنگ می شود و 
عمارت مرکزی و شاه نشینش بر بلندای این عمارت 
خودنمایی می کند.هم اکنون حجره هایی در اطراف 
این باغ برای اسکان مهمانان نوروزی اختصاص 
یافته است و زیبایی وصف ناپذیری به این بنا داده 
است.این بنا توسط عبدالحمید میرزا ناصر الدوله 
فرمانفرما در دوره قاجار احداث شد. او 11 سال 
متوالی، حکومت کرمان و بلوچستان را داشت و 

وفات وی به تاریخ 1309 قمری اتفاق افتاد.
باغ شازده ماهان از جمله زیباترین باغ های طبقاتی 
ایران محسوب می شود که تلفیقی است از زیبایی 
و اصالت ایرانی که باهمنوایی آب و باغ و معماری 

چشم نواز به بهشتی در استان کرمان می ماند.
باغ شاهزاده یا باغ شازده یکی از زیباترین باغ های 
تاریخی ایران محسوب می شود. این باغ در حدود 
چهار کیلومتری شهر ماهان و حوالی شهر کرمان 
و در دامنه کوه های تیگران واقع شده و مربوط به 
اواخر دوره قاجاریه می باشد. این باغ مساحتی قریب 
به 5 و نیم  هکتار دارد و شامل دو مجموعه شرقی 

و غربی می شود.
کویر لوت و شهر جن و پری، سومین اثر ثبت 

جهانی دیار کریمان
این کویر که به عنوان نخستین اثر طبیعی ایران 
ثبت جهانی شده است در سه استان کرمان، 
سیستان و بلوچستان و خراسان جنوبی قرار دارد، 
اما چون 70 درصد این اثر در استان کرمان است 
و 90 درصد آثار و زیبایی هایش در این استان 
قرار دارد پایگاه این اثر جهانی نیز در کرمان قرار 

گرفته است.
کویر لوت را با تمدن شهداد به عنوان مخترعان 
نخستین پرچم جهان و شهر کوتوله هایش 
می شناسند در این مجموعه گرم ترین نقطه زمین 
قرار گرفته است. همچنین کلوت های شهداد، 
بلند ترین تپه های شنی جهان و گلدان های طبیعی 

یا نبکا ها نیز در شهداد قرار دارند.
رصد آسمان، کویرنوردی و کمپ کویری شهداد 
جاذبه هایی است که در طول سال، هزاران گردشگر 

خارجی را به خود جذب می کند.
این عرصه، شامل: کلوت های شهداد، نبکاها، 
رودخانه شور، بزرگ ترین تپه های شنی جهان، 
ده ها قلعه تاریخی، شهر کوتوله های شهداد، گندم 

بریان به عنوان گرم ترین نقطه زمین می شود.
روستای میمند یکی از نخستین 

سکونتگاه های بشر و چهارمین اثر ثبت 
جهانی

روستای میمند جزو بنا های تاریخی استان کرمان 
است که در شهرستان شهربابک در شمال کرمان 
قرار دارد. این روستا سه هزار سال قدمت دارد و در 
قلب کوه کنده شده  و تمام عناصر این روستا از 
صخره است. مردمان میمند هنوز هم آداب و رسوم 
نیاکانشان را پاس می دارند؛ حتی لهجه این افراد 

مطابق با پارسی کهن  هست.
مردم این روستا در واحد های بومگردی از مردم و 
مسافران پذیرایی می کنند و مسافران می توانند در 
روز هایی که به این مکان زیبا می روند اوقات خود را 
در قلب کوه بگذرانند.روستای 3 هزار ساله میمند، 
بزرگ ترین و تنها روستای تاریخی در جهان است 
که هنوز روابط سنتی زندگی در آن جریان دارد و 
می توان تعامل انسان و طبیعت در هزار دوم میالدی 
را به خوبی در آن دید.میمند روستایی صخره ای 
و دست کند با چند هزار سال قدمت، یادآور ایامی 
است که انسان ها خدایان خود را در بلندای کوه ها 
جستجو می کردند و کوه، نشانه استواری، توان و 

پایداری و اراده شناخته می شود.
اثر تاریخی میمند مابین شهر های یزد، کرمان و 
شیراز قرار دارد و در دهستان میمند شهرستان 

شهربابک از توابع استان کرمان واقع شده است.
به هر تقدیر چند هزار سال پیش از این، انسان هایی 

دل سنگ ها را شکافتند و یادگاری را به جا گذاشتند 
که امروزه پس از گذشت سال ها، همچنان نماد عزم، 

اراده و اقتدار اجداد ایرانی به شمار می رود.
قنات های کرمان پر آب ترین منابع آبی 

کرمان و پنجمین اثر ثبت جهانی
رگ های زمین بدون شک در کرمان قرار دارند که 
می توان به قنات های جوپار، اکبرآباد و صد ها قنات 
دیگر اشاره کرد که سه رشته قنات استان در جوپار 

و شرق کرمان ثبت جهانی شده اند.
این قنات ها رمز حیات در استان کرمان هستند. 
در بم برخی از این قنات ها، همچون رودخانه ای 
خروشان از قلب کویر بیرون می آیند و نخسلتان های 
را سیرآب می کنند و با گذشت سال ها هنوز هم 
جاری هستند.در آخرین کاوش ها بر دیواره 
قنات های بم، کتیبه هایی از دوران هخامنشی 
کشف شد و بسیاری از این قنات ها هر سال مورد 

بازدید گردشگران قرار می گیرند.
گلیم شریکی پیچ، نماد صنایع دستی کرمان 

و ششمین اثر جهانی استان
دارستان روستایی است که از هر کوچه و برزنش 
صدای دار های بافت گلیم می آید، زنان و دختران 
این روستا از کودکی برای بافت این گلیم آموزش 
می بینند و مردانش از طفولیت دنبال یاد گرفتن 
فن رنگ رزی و تولید کرک و نخ برای تار و پود 

گلیم هستند.
یک قطعه کوچک این گلیم در حال حاضر با قیمت 
قابل توجهی به فروش می رود. حاال نام دارستان 
جهانی شده است و زنان و دخترکان این روستای 
کوچک به خود می بالند که با سرانگشت دستانشان، 
نام روستا را در سطح جهان مطرح کرده اند و برخود 
می بالند که دیگر در چارچوب خانه های روستایی، 
نام این صنعت را محصور نکرده اند؛ بلکه حاال باید 
منتظر بود با بازاریابی مناسب، شاهد عرضه این 

صنایع دستی در مناطق مختلف جهان باشیم.

مدیـر کل منابـع طبیعـی کرمان 
منابع

خردادمـاه طبیعی بتـدای  ا از  گفـت: 
از  بیـش  تاکنـون  امسـال 
300هکتـار از مراتـع و جنگل هـای شـمال 
اسـتان کرمان بـر اثـر حریـق از دسـت رفتند.
مهـدی رجبـی زاده در گفت وگـو بـا خبرنـگار 
تسـنیم در کرمان اظهار داشـت: وقتی بارش ها 
در منطقه ای بیشـتر می شـود به همان نسـبت 
رویش هـا در اراضی مرتعـی و جنگل ها بیشـتر 
می شـود و در یکی - دو سال گذشـته با عنایت 
الهـی به ویـژه در سـال آبـی 98 و 99 شـاهد 
افزایش بارش هـا در اسـتان کرمـان بودیم.وی 
از افزایـش ۶5 درصـدی میـزان بارش هـا در 
سـال آبی 98 و 99 نسبت به سـال آبی گذشته 
در اسـتان کرمان خبـر داد و گفـت: از این بابت 
جای شـکرگذاری دارد اما با شـروع فصل گرما 
پوشـش مرتعی سـاده اسـتان خشـک شـده و 
بـرای حریـق مسـتعد می شـود.مدیر کل منابع 
طبیعی و آبخیزداری اسـتان کرمـان بیان کرد: 
در اسـتان کرمان 95 درصد حریق ایجاد شـده 
در سـطح مراتع و جنگل هـا عامل انسـانی دارد 
و فـردی از گردشـگر، اهالـی و یـا سـاکنین و 
کشـاورزان باعـث ایجاد ایـن حریق شـدند.وی 
با اشـاره بـه اینکـه 75 درصـد از حریـق ایجاد 
شـده در سـطح اسـتان در ایام تعطیـالت آخر 
هفتـه و یـا تعطیـالت رسـمی در کشـور بـوده 
اسـت که آمار بسـیار قابل توجهی اسـت افزود: 
از ایـن آمـار حـدود ۶5 درصـد حریق هـا از 

سـاعت 11 صبـح تـا حـدود 18 اتفـاق افتـاده 
اسـت.رجبی زاده تصریـح کـرد: کنـار هـم 
گذاشـتن این عددها و تحلیـل این آمار نشـان 
می دهـد کـه اگـر مـردم در زمـان مراجعـه بـه 
طبیعـت توجـه داشـته باشـند و در مقابـل 
طبیعـت اصـول اولیـه را رعایـت و قصـوری 
نداشـته باشـند شـاهد آتش سـوزی نخواهیـم 
بود.وی بـا بیان اینکه درخواسـت داریـم اگر به 
هـر دلیلـی در طبیعـت آتـش روشـن کردند تا 
مطمئـن نشـدند کـه این آتـش خاموش شـده 
بتـدای  ا از  محـل را تـرک نکننـد گفـت: 
خرداد ماه سـال جـاری تا امـروز که حـدود 40 
روز گذشـته اسـت بیـش از 300 هکتـار از 

عرصه هـای جنگلـی و مرتعـی شـمال اسـتان 
کرمان بـر اثر حریق از دسـت رفتنـد و هنوز دو 
مـاه فصـل گرمـای آینـده را در پیـش داریـم.
مدیـر کل منابـع طبیعـی و آبخیزداری اسـتان 
کرمـان با اشـاره بـه اینکـه ایـن آمـار در حالی 

اسـت که در مجموع سال گذشـته حدود 547 
هکتـار از مراتـع و جنگل هـای شـمال اسـتان 
کرمـان دچـار حریـق شـده و از دسـت رفتنـد 
افـزود: حفـظ جنگل هـا و مراتـع یـک وظیفـه 
ملی اسـت چرا کـه جنگل هـا و مراتع سـرمایه 

ملـی هسـتند و همـه بـرای حفاظـت از آن هـا 
وظیفـه داریـم.وی عنـوان کـرد: باعـث افتخار 
اسـت که در اسـتان کرمان با کمک و همکاری 
همـه دسـتگاه های اداری، نیروهـای مردمی و 
بسـیج، سـازمان های مـردم نهـاد، هالل احمر، 
محیط زیسـت و دهیاری ها حریق هـا بالفاصله 
کنتـرل شـدند و اگـر ایـن همکاری هـا نبـود 
شـاید خسـارت آتش سـوزی ده ها برابر بیشـتر 
از مـردم  بود.رجبـی زاده اظهـار داشـت: 
درخواسـت دارم بـا مشـاهده حریق در سـطح 
مراتـع و اراضی در اسـرع وقـت با شـماره تلفن 
رایـگان 1504 یـگان حفاظـت منابـع طبیعی 

تماس گرفته و اطالع رسانی کنند.

کرمان، استانی با ۶ اثر ثبت جهانی

بیش از ۳۰۰ هکتار از مراتع و جنگل های استان در یک ماه 
گذشته در آتش سوختند

گزارش
باشگاه خبرنگاران

واکسن آنفلوآنزا برای کرونا 
ایمنی ایجاد نمی کند

رئیس اداره مراقبــت بیماری های واگیر وزارت بهداشــت گفت: 
»واکسن آنفلوآنزا به هیچ وجه برای بیماری کوویدـ  19 ایمنی ایجاد 
نمی کند اما با شروع فصل پاییز، احتمال همزمانی آنفلوآنزا و کرونا 
وجود دارد بنابراین حتما باید واکسن آنفلوآنزا برای گروه های هدف 
و پرخطر تزریق شود«.به گزارش ایرنا سراسری، حسین عرفانی روز 
جمعه ســیزدهم تیرماه افزود: »واکسن آنفلوآنزا، واکسنی خوب، 
بدون ضرر و موثر برای بیماری آنفلوآنزا است و برای سرماخوردگی 
و بیماری کووید 19 کاربرد و اثری ندارد. بنابراین همه گروه های 
پرخطر باید اقدام به تزریق واکسن آنفلوآنزا کنند«.وی ادامه داد: 
»عالئم اصلی بیماری کووید 19، عالئم تنفسی است و ممکن است 
در سیستم گوارشی بدن از جمله کلیوی و ادراری نیز عالئمی وجود 
داشته باشــد اما برخی عالئم عمومی مانند تب، سردرد، احساس 
ضعف، خستگی و کوفتگی نیز ممکن است در بیماران وجود داشته 
باشد«.رئیس اداره مراقبت بیماری  های واگیر وزارت بهداشت به 
مردم توصیه کرد از تماس با مبتالیان به کوویدـ  19 پرهیز کنند 
و گفت: »اما اگر تماسی با این بیماران داشته باشیم، باید حتما به 
مدت دو هفته جداسازی از سایرین انجام گیرد؛ همچنین اگر به 
عالئم مشکوکی برخورد کردیم، باید از سامانه های 190 و 4030 
مشاوره تلفنی گرفت و در صورت نیاز، به مراکز بهداشتی و درمانی 
مراجعه کرد«.عرفانی تاکید کرد: »رعایت فاصله گذاری اجتماعی و 
فیزیکی یکی از بهترین راه های پیشگیری از ابتال به کرونا است. باید 
همچنان در خانه بمانیم و فقط در مواقع ضروری یعنی برای کار و 
شغل و همچنین خریدهای مایحتاج ضروری از منزل خارج شویم و 
در این موارد نیز باید فاصله فیزیکی و بهداشت دست و تنفس رعایت 

شود تا انتقال بیماری به حداقل برسد.«

زادگاه شهید سلیمانی به خاستگاه 
گردشگران مذهبی تبدیل می شود

نماینده مردم بافت، رابر و ارزوییه در مجلس شــورای اســالمی 
گفت: روستای قنات ملک به عنوان زادگاه سردار شهید حاج قاسم 
سلیمانی به تنهایی می تواند تعداد زیادی از گردشگران مذهبی 
و طرفداران جبهه مقاومت را به ســوی خود جذب کند.صمداهلل 
محمدی در دیدار مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع 
دستی استان کرمان با اشاره به ظرفیت های فرهنگی، تاریخی و 
گردشگری شهرستان های بافت، رابر و ارزوییه افزود: اگر فرصت 
ها و ظرفیت های گردشــگری موجود با مدیریت و برنامه ریزی 
مناسب مورد بهره برداری قرار گیرد، صنعت گردشگری می تواند 
در رشد و شکوفایی اقتصادی این مناطق نقش بسزایی ایفا کند.

وی با بیان اینکه علی رغم مزیت های گردشگری شهرستان های 
بافت، رابر و ارزوییه بهره وری مناسبی از این ظرفیت ها برای رفع 
مسایل اقتصادی مردم انجام نمی شــود، تاکید کرد: اگر ظرفیت 
های گردشگری این سه شهرستان در دیگر استانهای کشور وجود 
داشت بیشترین استفاده از این ظرفیت های خدادادی انجام می 
گرفت.نماینده مردم بافت، رابر و ارزوییه درمجلس شورای اسالمی 
تصریح کرد: مناطقی مانند تخت سرتشتک، دره عشق آباد، گونه 
های مختلف گیاهی، درختان گردو، گلزار شــهدای گنجان و تپه 
یحیی با قدمت 9 هزار سال، آبگرم ده شیخ، محوطه های باستانی، 
بقاع متبرکه غیره از جمله قابلیت های گردشگری شهرستان های 
رابر و ارزوییه است که ساالنه میزبان تعداد کثیری از گردشگران 
است.وی با اشاره به اینکه حضور گردشگران مختلف در این منطقه 
نیازمند ساخت زیرســاخت های اقامتی و خدماتی است، اظهار 
داشت: خوشبختانه در چند سال اخیر با راه اندازی اقامتگاه های 
بوم گردی تا حدودی مشکالت اقامتی گردشگران حل شده است و 

امیدواریم برتعداد این اقامتگاه ها افزوده شود.

وزیر راه و شهرسازی از تامین منابع وام ودیعه مسکن 
خبر داد و گفت: منابع این وام تهیه شده اما رقم آن 
هنوز قطعی نیست. این تسهیالت به صورت ودیعه 
بوده و اقساط آن را مستأجر نمی دهد.محمد اسالمی در حاشیه 
مراسم بهره برداری از ۶8 دستگاه ناوگان جدید ریلی درباره بسته 
حمایتی از مستأجران گفت: بر اساس مصوبه ستاد ملی مبارزه با 
کرونا درباره تسهیالت حمایت از مستأجران مصوبه ای داشتیم چرا 
که التهابات بازار مسکن سبب افزایش بی منطق اجاره بها شده بود. 
در نتیجه جلسات متعددی با دستگاه های مختلف از جمله دستگاه 
قضائی برگزار کردیم که نتیجه آن تعیین سقف برای افزایش اجاره 
بها بود و برای همه الزم االجرا است.وی ادامه داد: این نرخ ها بر 
اساس شاخص تورم و تطبیق معیشت و زندگی مردم در شهرهای 
مختلف تعیین شده و حداکثر نرخ مجاز برای افزایش اجاره بها 
در تهران 25، در 7 کالنشهر 20 و سایر شهرها 15 درصد است.

وزیر راه و شهرسازی افزود: با توجه به اینکه اسباب کشی موجب 
گسترش ویروس کرونا می شد تعیین کردیم که هر کس قرارداد 
اجاره ای آن به اتمام می رسد موجر مکلف به تمدید قرارداد می شود 
اما اگر مستأجر تکالیف خود را انجام ندهد با حکم دادگاه ملک را 
باید تخلیه کند. همچنین اگر مالک در این مدت مسکن را بفروشد 
مستأجر ظرف دو ماه باید واحد را تخلیه کند ضمن اینکه اخذ کد 
رهگیری برای معامالت مسکن و قراردادهای اجاره الزامی است.

اسالمی با بیان اینکه برخی مالکان اجازه را 3 تا 4 برابر افزایش داده 
اند اظهار داشت: برای بسته حمایتی منابع در نظر گرفته شده که 
این بسته شامل حمایت از مستأجران و طرح اقدام ملی است که به 
زودی بخشی از آن در ستاد ملی کرونا و در بخشی دیگر در ستاد 
اقتصادی دولت به تصویب می رسد.وی درباره وام ودیعه مستأجران 
نیز گفت:منابع این وام تهیه شده اما رقم آن هنوز قطعی نیست. این 

تسهیالت به صورت ودیعه است و اقساط آن را مستأجر نمی دهد.

مدیرکل آموزش و پرورش استان کرمان بیان کرد: 
۶50 پایگاه اوقات فراغت در سطح استان ایجاد شده 
که به صورت مجازی و در سامانه شاد برنامه های 
فرهنگی، پرورشی، ورزشی و ... را برای دانش آموزان ارائه می دهند.

احمد اسکندری نسب 12 تیرماه در چهارمین شورای آموزش و 
پرورش استان کرمان در سال 99 با حضور معاون وزیر آموزش و 
پرورش گفت: در 97 مدرسه ویژه استثنایی و 22 مرکز مشکالت 
ویژه یادگیری، 4 هزار و ۶80 دانش آموز در حال آموزش هستند 
که ۶50 نفر آنها به صورت تلفیقی فراگیر در کنار دانش آموزان 
عادی در حال تحصیل می باشند.وی بیان کرد: در آموزش و پروش 
استان کرمان بین دانش آموزان ویژه که نیاز به توجه بیشتری دارند 
با دانش آموزان عادی تفاوتی وجود ندارد و در راستای مهارت آموزی 
این دانش آموزان اقداماتی صورت گرفته به طوری  که در برخی از 
بخش ها در سطح استانی و کشوری دانش آموزان ویژه استان کرمان 
به خوبی درخشیدند.مدیرکل آموزش و پرورش استان کرمان 
عنوان کرد: رییس سازمان آموزش و پرورش استثنایی کشور قول 
مساعد دادند که 5 مدرسه بزرگ ویژه دانش آموزان استثنایی در 
سطح استان کرمان ساخته شود و همچنین ساخت مدرسه ویژه 
دانش آموزان اوتیسم نیز در دستور کار خواهد بود با کمک یکی از 
خیرین مدرسه ساز این مدرسه در کرمان احداث خواهد شد.وی 
با بیان اینکه باید قبل از مهرماه کلنگ احداث مسکن فرهنگیان 
به زمین زده شود، تصریح کرد: با توجه به اینکه ساختمان فعلی 
دانشگاه فرهنگیان کرمان جوابگوی ظرفیت پذیرشی دانشجویان 
این دانشگاه نیست لذا مقرر بود که ۶0 هکتار از اراضی هنرستان 
رضوان به دانشگاه فرهنگیان واگذار شود که در جلسه شورای 
مسکن مطرح و مشکل تامین آب آن نیز حل شداسکندری نسب 
بیان کرد: قول داده ایم امسال هیچ کالس درس بدون معلم نداشته 
باشیم همچنین با توجه به شیوع کرونا امسال از 15 شهریور مدارس 
سراسر کشور بازگشایی خواهند شد.وی با اشاره به تعهد سازمان 
نوسازی مدارس استان مبنی بر ساخت یک هزار کالس درس تا 
پایان سال جاری در استان کرمان و تحویل آنها به آموزش و پروش، 
عنوان کرد: 400 کالس درس تا اول مهر آماده و در اختیار آموزش 
و پرورش استان کرمان قرار خواهد گرفت.مدیرکل آموزش و 
پرورش استان کرمان بیان کرد: ۶50 پایگاه اوقات فراغت در سطح 
استان ایجاد شده که به صورت مجازی و در سامانه شاد برنامه های 

فرهنگی، پرورشی، ورزشی و ... برای دانش آموزان دارد.

بنــا بــر گــزارش دانشــگاه علــوم پزشــکی کرمــان در 
24 ســاعت گذشــته، در سراســر اســتان تعــداد مــوارد 
ــه  ــید ک ــر رس ــه 73 نف ــا ب ــه کرون ــال ب ــی مبت ــتری قطع بس
ــکی  ــوم پزش ــگاه عل ــوزه دانش ــر در ح ــک،40 نف ــه تفکی ب
کرمــان،18 نفــر در حــوزه دانشــگاه علــوم پزشــکی جیرفــت، 
ــوزه  ــر ح ــیرجان،5 نف ــکی س ــوم پزش ــوزه عل ــر در ح 9 نف
ــگاه  ــوزه دانش ــر در ح ــم، 1 نف ــکی ب ــوم پزش ــگاه عل دانش
علــوم پزشــکی رفســنجان،حضور دارنــد. و همچنیــن4 فــوت 
ــا در اســتان گــزارش شــده کــه 3 نفــر  شــده بــه دلیــل کرون
از ایــن تعــداد در شهرســتان هــای تحــت پوشــش دانشــگاه 
علــوم پزشــکی کرمــان و یــک نفــر در حــوزه دانشــکده علــوم 

ــد. ــده ان ــوت ش ــیرجان ف ــکی س پزش

فرمانده انتظامی رودبار جنوب  از توقیف یک کامیون حامل انواع 
کاالی قاچاق به ارزش یک میلیارد و 300 میلیون ریال در اجرای 
طرح ارتقا امنیت اجتماعی این شهرستان خبر داد.سرهنگ رضا 
فیروزبخت افزود: ماموران انتظامی ایســتگاه بازرسی پل"بهادر 
آباد"در اجرای طــرح ارتقــاء امنیت اجتماعــی، حین کنترل 

محور های مواصالتی، به یک دستگاه کامیون حامل بار مشــکوک و آن را برای بررسی بیشتر 
متوقف کردند.فرمانده انتظامی شهرستان رودبار جنوب با بیان اینکه در بازرسی از این خودرو 
2 دستگاه یخچال، 4 دســتگاه ماشین ظرفشویی، 2 دستگاه ماشــین لباسشویی، 2 دستگاه 
آبسردکن، 3 دستگاه تلویزیون، 3 عدد دیگ زودپز و تعدادی بخارشو، اتو، چرخ گوشت و جارو 
برقی قاچاق کشف شد، گفت: کارشناسان ارزش اموال مکشوفه را یک میلیارد و 300 میلیون 

ریال برآورد کرده اند.

توقیف کامیون حامل کاالی قاچاق 
در رودبار جنوب

 فرمانده انتظامی شهرستان جیرفت از کشف یک دستگاه خودروی 
ماکسیمای سرقتی کمتر از 48 ساعت و دستگیری سارق خودرو در 
این شهرستان خبر داد.سرهنگ رضا محمدرضایی گفت: در پی اعالم 
مرکز فوریت های پلیسی مبنی بر وقوع سرقت یک دستگاه خودروی 
ماکسیما موضوع به طور ویژه در دستور کار ماموران انتظامی این 

فرماندهی قرار گرفت.او اظهار داشت: مأموران کالنتری 14 محمد آباد، پلیس آگاهی و پایگاه بسیج 
شهید باهنر جبالبارز با پایش شبانه روزی محور های مواصالتی و کنترل خودرو های عبوری، سرانجام 
خودروی مورد نظر را که قصد خروج از شهرستان را داشت رؤیت و به آن دستور ایست دادند که راننده 
خودرو با مشاهده ماموران بر سرعت خود افزوده و اقدام به فرار کرد.این مقام انتظامی افزود: ماموران با 
عکس العمل سریع و غافلگیرانه پس از چند دقیقه تعقیب و مراقبت موفق شدند، خودروی مورد نظر 

را متوقف و سارق خودرو را دستگیر کنند .

کشف ماکسیمای سرقتی و دستگیری 
سارق در جیرفت

رئیس مرکز بهداشت شهرستان جیرفت از پلمب 11 واحد صنفی 
متخلف، طی بازدید ویژه بازرسان بهداشت محیط خبرداد.به 
گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از 
کرمان، فرزانه برخوری رئیس مرکز بهداشت جیرفت گفت: طی 
بازدید ویژه بازرسان بهداشت محیط، از 109 واحد مرکز تهیه و 

توزیع مواد غذایی، 12بانک و 7 اداره دولتی، ۶ سردخانه بسته بندی و نگهداری مواد غذایی، در 
نهایت تعداد 11واحد صنفی شامل 3 نانوایی،3 قلیون سرا، 2واحد کبابی، یک واحد بستنی فروشی، 
یک سوپر مارکت و یک واحد سردخانه مواد غذایی پلمب شد.او افزود: این متخلفان به علت توجه 
نداشتن به توصیه های بازرسان بهداشت محیط مرکز بهداشت و رعایت نکردن نکات بهداشتی مهم 
تر از همه اهمیت ندادن به پروتکل های مصوب شده ستاد ملی کرونا وزارت بهداشت و شهرستان با 
دستور دادستان این شهرستان پلمب شده و پرونده  های آن ها در اختیار حوزه قضایی قرار گرفت.

پلمب 11 واحد صنفی متخلف
 در جیرفت

پرداخت وام ودیعه مسکن 
مستأجران بدون نیاز به بازپرداخت

بازگشایی مدارس
 از 1۵ شهریورماه

کرونا در استان می تازد و 
قربانی می گیرد/ ماسک بزنید

راه و 
شهرسازی

آموزش
و پرورش

رجبی زاده تصریح کرد: کنار هم گذاشتن این عددها و تحلیل این آمار نشان می دهد که اگر مردم در زمان مراجعه 
به طبیعت توجه داشته باشند و در مقابل طبیعت اصول اولیه را رعایت و قصوری نداشته باشند شاهد آتش سوزی 
نخواهیم بود.وی با بیان اینکه درخواست داریم اگر به هر دلیلی در طبیعت آتش روشن کردند تا مطمئن نشدند 
که این آتش خاموش شده محل را ترک نکنند گفت: از ابتدای خرداد ماه سال جاری تا امروز که حدود 4۰ روز 
گذشته است بیش از 3۰۰ هکتار از عرصه های جنگلی و مرتعی شمال استان کرمان بر اثر حریق از دست رفتند 

و هنوز دو ماه فصل گرمای آینده را در پیش داریم.

خبرخبرخبر

دادسـتان عمومـی و انقالب شهرسـتان 
قلعـه گنـج از دسـتگیری عامـل اصلـی 
قتـل عـام خانـواده کشـاورز اصفهانـی 
خبـر داد و گفـت: متهـم روز گذشـته 
مواصالتـی  محورهـای  ز  ا یکـی  در 
اسـتان هرمـزگان بـه کرمان شناسـایی 
و دسـتگیر شـد. سـجاد افشـارمنش 
شـامگاه پنجشـنبه با اعالم ایـن خبر به 
رسـانه ها ، افـزود: متهم در اردیبهشـت 
مـاه گذشـته بـا قصـد اخـاذی بـا ورود 
بـه منـزل ایـن خانـواده کشـاورز کـه 
اصالتـا اهـل اصفهـان مـی باشـند اقدام 
بـه تیرانـدازی مـی کنـد کـه متاسـفانه 
در ایـن حادثـه تمامـی افـراد حاضـر 
در خانـه کـه شـامل پـدر خانـواده بـه 
همـراه دو فرزنـد پسـرش بـوده اسـت 
بـه قتـل مـی رسـند.وی اضافـه کـرد: 
بـا توجـه بـه اهمیـت موضـوع بالفاصله 
دادسـتانی و پلیـس اقدامـات قضایـی 
و پلیسـی خـود را جهـت شناسـایی و 
دسـتگیری عامـالن ایـن حادثـه تلـخ 
آغـاز کردنـد و ظـرف 48سـاعت اولیـه 
پس از حادثه همدسـت قاتل در اسـتان 
سیسـتان وبلوچسـتان دسـتگیر مـی 
شـود.این مقـام قضایی اعالم کـرد: پس 
ز انجـام یکسـری اقدامـات پیچیـده  ا
اطالعاتـی از سـوی مامـوران انتظامـی 
اسـتان کرمان سـرانجام خودروی متهم 
عصر روز پنجشـنبه دریکی از محورهای 
مواصالتی اسـتان هرمـزگان بـه کرمان 
توقیـف و متهـم بـه همـراه یـک قبضـه 
کلـت جنگـی دسـتگیر شد.دادسـتان 
قلعه گنـج هشـدار داد:دسـتگاه قضایی 
باهرگونـه عوامـل ناامنـی کـه منجـر 
بـه برهـم زده شـدن نظـم عمومـی 
در جامعـه شـود بـه صـورت قاطعانـه 
برخـورد خواهـد کـرد و رسـیدگی بـه 
ایـن پرونـده با قیـد فوریـت در دسـتور 
کار دادسـرای قلعـه گنـج قـرار خواهـد 
گرفت.قلعـه گنـج در 420کیلومتـری 

جنـوب کرمـان قـرار دارد.

2۰ طرح پژوهشی 
مرتبط  با  کرونا 

در جیرفت تصویب شد
معـاون تحقیقـات و فنـاوری دانشـگاه 
علـوم پزشـکی جیرفـت از تصویب 20 
طـرح پژوهشـی مرتبـط بـا ویـروس 
کرونـا در این دانشـگاه خبـر داد.فاطمه 
سـیدی روز پنجشـنبه در گفـت و گـو 
بـا خبرنـگار ایرنـا اظهـار داشـت: ایـن 
طرح هـا توسـط اعضـای هیـات علمـی 
دانشـگاه علـوم پزشـکی طـی سـال 
جـاری بـه تصویب رسـده اسـت.وی به 
فعالیـت معاونـت تحقیقـات و فنـاوری 
در شـرایط کرونایی اشـاره کرد و گفت: 
ایـن معاونـت در راسـتای فعالیت هـای 
تحقیقاتـی و پژوهشـی بـرای مقابلـه 
بـا ویـروس کرونـا بـا اعـالم فراخـوان 
حمایـت از طرح هـای پژوهشـی وارد 
عمـل شـد تـا بتوانـد گامـی هرچنـد 
کوچـک در راسـتای افزایـش سـالمت 
جامعـه و کاهـش مـوارد ابتـال بـردارد.

معـاون تحقیقـات و فنـاوری دانشـگاه 
علـوم پزشـکی جیرفـت بـا بیـان اینکه 
مقابله بـا ویـروس کرونـا امـروز به یک 
معضل مهـم ملـی تبدیل شـده اسـت، 
اظهـار داشـت: ایـن معاونـت هم پـای 
سـایر معاونت های دانشـگاه، با تشکیل 
کارگروه هـای اختصاصـی اقـدام بـه 
فعالیت هـای پژوهشـی در این خصوص 
کـرده اسـت. سـیدی فعالیت هـای 
پژوهشـی معاونـت تحقیقات را در سـه 
بخـش عنـوان کـرد و گفـت: تدابیـر و 
اقدامـات بهینـه در مرحله پیشـگیری، 
چگونگـی درمـان موفـق مـوارد مبتال، 
و راهکارهـای پیگیـری و مدیریـت 
زنجیـره ابتـال تـا فروکش کـردن کامل 
ویـروس و برقـراری وضعیـت نرمـال 
در جامعـه، توسـط محققـان در حـال 
بررسـی بـوده تـا شـاهد دریافـت نتایج 
کاربـردی آن باشـیم.وی از حمایـت 
مالـی طرح هـای تحقیقاتی و پژوهشـی 
در زمینـه مقابله بـا ویـروس کرونا خبر 
داد و گفـت: امـکان بررسـی فـوری 
ئـه شـده و  را طرح هـای تحقیقاتـی ا
دریافـت کـد اخـالق در سـامانه اخالق 
پزشـکی  زیسـت  پژوهش هـای  در 
ایـن دانشـگاه بـرای محققـان فراهـم 
شـده اسـت.وی تصریح کـرد: محققان 
می تواننـد کارنامه پژوهشـی خـود )در 
صورتـی کـه دامنـه کار پژوهشـی آن 
فراتر از یک دانشـگاه اسـت( بـه آدرس 
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ارسـال کننـد.

زندگی کردن هیچ زمان کار راحتی 
نبوده و همیشه پر بوده از تالش برای گزارش

بهتر شدن، انگار این قانون نانوشته 
زندگی است ، اما گاهی تالش کردن بعضی ها، 
جنس دیگری دارد، تالش برای کسانی که به واسطه 
شرایط جسمانی در وضعیت خاصی هستند ، تالش 
معلوالن و خانواده هایشان برای ساختن زندگی ای 
که در آن بار درد و غم هایشان کمی سبک تر شود، 
عزمی راسخ را می طلبد، شرایط برخی از معلولین  به 
نوعی است که در بسیاری از مواقع خانواده باید خود 
را وقف او کرده تا  کیفیت زندگی دردانه ی خود را 
بهبود ببخشند، بهزیستی به عنوان نهادی که مدعی 
حمایت از معلوالن و خانواده های آنها است،  در این 
راستا طرح ویژه ای را اجرا می کند، طرحی که در آن 
هم معلول مورد توجه قرار گرفته و هم خانواده او،  
طرحی که  در آن برای پرستاری از معلول از اعضا 
خانواده هم حمایت می شود. این طرح در قلعه گنج 
اجرایی شده است، دستجردی رییس بهزیستی قلعه 
گنج در مورد این طرح حمایتی به کاغذ وطن گفت: 
در این طرح آموزش های پرستاری به خانواده هایی 
که چند معلول دارند، داده می شود. در خانواده هایی 
که دارای دو عضو معلول هستند، یکی از اعضا 
خانواده  که میتواند پدر، مادر، خواهر یا برادر فرد 
معلول باشد، هر کدام که توانایی بهتری داشته باشد 
از طرف بهزیستی به عنوان پرستار انتخاب می شود 
و بهزیستی هم  ماهیانه یک مبلغی را به عنوان 
هزینه  حق  پرستاری به آن  پرستار پرداخت می 
کند.  دستجردی تاکید دارد که هدف از اجرای این 
طرح این است که بچه های معلول هم از نظر 
بهداشتی و هم نگهداری در وضعیت بهتری باشند.

رییس بهزیستی قلعه گنج  یادآور شد : ماهیانه به 
ازای هر معلول 250 هزار تومان به  کسی که 
پرستاری آن  معلول را به عهده گرفته است از طرف 
بهزیستی پرداخت می شود. دستجردی گفت: فردی 
که برای معلول زمان می گذارد  حتی با اینکه از اعضا 
خانواده است اما نیاز به یک انگیزه دارد که بتواند 
بهتر از این بچه ها نگهداری کند، شاید این هزینه ای 

که ما به این فرد پرداخت می کنیم خرج زندگی و 
تامین مایحتاج و بالطبع نیاز های خود معلول شود 
ولی می تواند یک انگیزه کوچک شود. هزینه 
پرستاری خانوارها از طرف بهزیستی هر ماه  یا دو 
ماه یک بار از  بهزیستی کشور  به حساب معلول واریز 
می شود.رییس بهزیستی قلعه گنج  ادامه داد:  روال 
این طرح این چنین است که  یک سری آموزش  از 
طریق همکاران فیزیوتراپ و کاردرمان بهزیستی به 
پرستار منتخب ارائه می شود و طی  بازدید هایی که 
به صورت ماهیانه از خانواده های معلولین  داریم این 
آموزش ها پیگیری و تکمیل می شود  به طور مثال 
نرمش ها، کارهای فیزیوتراپی و کاردرمانی  در هر 
سطحی از معلولیت به پرستار آموزش داده می شود. 
دستجردی گفت: که هماهنگ شده تا در این 
بازدیدهای ماهیانه پرستاری هم از بیمارستان 
حضور داشته باشد تا آموزش های بهداشتی و 
درمانی را مثل نحو تمیز کردن زخم یا کنترل زخم 
بستر معلوالن را به خانواده بیاموزد.دستجردی با 
اشاره به این نکته که این طرح 2 سال است که در 
شهرستان قلعه گنج اجرا می شود، گفت:  بعد از اجرا 
شدن طرح در بازدید هایی که  انجام شد،  کامال 
مشخص است که وضعیت معلوالن بسیار بهبود پیدا 
کرده است و کیفیت زندگیشان تغییر اساسی  کرده 

است.
 قلعه گنج پایلوت اجرای طرح توانمند سازی

 به گفته دستجردی 35 خانواده چند معلولی 
در شهرستان قلعه گنج عضو این طرح هستند.   
دستجردی  با تاکید بر اینکه در این طرح یک سری 
تجهیزاتی اولیه در اختیار خانوارهای چند معلولی 
قرار می گیرد، گفت:  یک طرح دیگر توانبخشی  هم 
در قلعه گنج در حال اجرا است که برای اولین بار در 
کشور اجرا شده و قلعه گنج پایلوت آن طرح انتخاب 
شده است. در این طرح یک سری وسایل فیزیوتراپی 
و تجهیزات اولیه ورزشی توانبخشی درب خانه 
های معلوالن  تعبیه  می شود که به بهبود عملکرد 
فرد معلول  کمک می کند، این طرح  نیز برای 10 
خانوار  در قلعه گنج اجرا شده است.  و با تامین اعتبار 
قرار است برای خانواده هایی دیگری هم که به این 
تجهیزات نیاز دارند این خدمت ارائه شود و تجهیزات 
نزدیک درب خانه هایشان نصب شود. وی در مورد  

اینکه  آیا معلولیت در  جنوب استان بیشتر از سایر 
مناطق است گفت:  اصوال در مناطقی که کمتر 
توسعه یافته و محروم تر هستند معلولیت بیشتر 
است، و در این مناطق کم برخوردار آمار معلولیت 
از نرم کشوری باالتر است، معلولیت متاثر از چند 
عامل است، یکی  از آن امکانات تخصصی و بهداشتی 
است .  البته شرایط فرهنگی هم بی تاثیر نیست به 
طور مثال بر اساس شرایط فرهنگی احتمال ازدواج 
فامیلی بیشتر شده و در نتیجه  احتمال معلولیت 

هم بیشتر می شود.
  گسترش طرح آموزش پرستاری به اعضا 

خانواده منوط به تامین اعتبار
 رضا نژاد رییس بهزیستی جیرفت در مورد این 
سوال که آیا این طرح در جیرفت اجرا می شود؟، 
گفت:  این آموزش پرستاری به اعضا خانواده های 
چند معلولی هنوز در جیرفت اجرا نشده و این 
طرح از شهرستان های محروم تر آغاز شده است،  
البته اگر بتوانند اعتبارش را تامین کنند، به همه 
شهرستان های استان و بالطبع شهرستان های 
جنوبی استان ، گسترش می یابد.وی ادامه داد:  
طبیعتا این طرح اگر درست اجرا شود، یعنی فردی 

که در خانواده آموزش می بیند  به درستی آموزش 
ها را دریافت کند، بر کیفیت زندگی معلوالن تاثیر 
مثبتی خواهد گذاشت  و می تواند هم بر پیشگیری  
از معلولیت بیشتر و هم توانمند سازی معلولین  
باشد،  تاثیر بگذارد.مخصوصا برای مکان هایی 
که خدمات توانبخشی ضعیف تر و کلینیک های 
نبخشی در دسترس معلوالن نیست. رییس  توا
بهزیستی جیرفت  یادآور شد : آموزش هایی که  
اعضا خانواده دریافت می کنند ، خیلی تخصصی 
نیست  و معموال  همکاران در خود شهرستان 
انجام می دهند.  رضا نژاد گفت: در مورد اینکه آیا 
جنوب استان بیشتر از سایر نقاط استان معلول 
دارد،  بررسی دقیقی انجام نشده است اما در  در 
شهرستان هایی مثل رودبار جنوب تعداد معلوالن 
بیشتر است که دلیلش میتواند  مسائل بهداشتی 
، ازدواج های فامیلی وعدم  دسترسی به  خدمات 
بهداشتی و درمانی  باشد البته چند معلولی بیشتر 
مربوط به ژنتیک و  در دسترس نبودن  مراکز 
مشاوره  است.    به گفته رییس بهزیستی جیرفت، 
در شهرستان  جیرفت حدود 120 خانوار چند 

معلولی وجود دارد که دو  یا بیشتر معلول دارند.

قلعه گنج در مسیر توانمند سازی معلوالن
*به گفته دستجردی رییس بهزیستی قلعه گنج، 35 خانواده چند معلولی در قلعه گنج عضو طرح آموزش های پرستاری به اعضا خانواده  هستند

*هر عضو خانواده که  به عنوان پرستار انتخاب می شود، به ازای هر معلول در ماه، 250 هزار تومان دریافت می کند
  نجمه سعیدی

دبیر تحریریه

معاون آموزش و پرورش استان 
ترک گزارش دلیل  گفت:  کرمان 

دانش آموز   ۶۶05 تحصیل 
استان فقر مالی و نیازمندی ویژه بوده که در 
مناطق روستایی و عشایری بودند.به گزارش 
خبرگزاری تسنیم از کرمان، عباس ضیاء ظهر 
امروز در شورای آموزش و پرورش استان 
کرمان که با حضور سیدجواد حسینی معاون 
وزیر آموزش و پرورش و رئیس سازمان 
آموزش و پرورش استثنایی و بصیری معاون 
سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری کرمان 
در سالن شهید مرتضوی استانداری برگزار 
شد اظهار داشت: بر اساس اسناد باالدستی و 
دستور مقام معظم رهبری تفاهم نامه بین 
وزیر کشور و وزیر آموزش و پرورش برای 
پیگیری دانش آموزان بازمانده از تحصیل امضا 
شده است.وی با بیان اینکه از سال 92 در 
استان کرمان کار شروع شده است و توانستیم 
در بسیاری از شاخص ها رتبه استان کرمان را 
ارتقا بدهیم افزود: امروز کرمان جزو چهار 
استان برتر در جذب نوآموزان پیش دبستانی 
است.معاون آموزش ابتدایی اداره کل آموزش 
و پرورش استان کرمان با اشاره به اینکه 92 
درصد نوآموزان پیش دبستانی استان کرمان 
جذب شده است گفت: کودکانی که دارای فقر 
مادی و مشکالت اقتصادی بودند از تحصیل 
باز مانده اند.وی با بیان اینکه گستردگی و 
پراکندگی استان کرمان و ازدواج زودهنگام 
دختران در مناطق روستایی از دیگر عواملی 
است که باعث بازماندگی کودکان از تحصیل 
شده است تصریح کرد: دلیل ترک تحصیل ۶ 
هزار و ۶05 دانش آموز استان کرمان فقر مالی 

و نیازمندی ویژه بوده که در مناطق روستایی 
و عشایری بودند و که 34۶ نفرآنها کودک 
استثنایی بوده اند. سیدمصطفی آیت اللهی  
موسوی معاون امورعمرانی استاندار کرمان نیز 
در این جلسه اظهار داشت: در شهر کرمان در 
فصل تابستان با کسری آب روبه رو هستیم.وی 
با بیان اینکه از منابع آبی موجود باید به صورت 
بهینه استفاده کرد گفت: ساخت و ساز در 
حاشیه شهر مقرون به صرفه نبوده و امکان 
آبرسانی و شبکه انتقال آب هم وجود ندارد.
معاون امورعمرانی استاندار کرمان با اشاره به 
اینکه در بافت فرسوده موجود در مرکز شهر 
زمین زیادی وجود دارد که بهتر است به جای 
اینکه هزینه خط انتقال آب کنیم این هزینه را 
در خرید زمین در بافت فرسوده انجام بدهیم 
افزود: شهر کرمان هم به اندازه کافی وسعت 
دارد و افزایش وسعت بیش از این به صالح 
نیست.احمد اسکندری نسب در این شورا 
اظهار داشت: در سفر معاون وزیر آموزش و 
پرورش به استان کرمان چندین مدرسه 
افتتاح و کلنگ زنی شد.وی با بیان اینکه 

استانداری کرمان همواره یاری گر سیستم 
تعلیم و تربیت استان بودند که جای تقدیر 
دارد گفت: چهارمین جلسه شورای آموزش و 
پرورش استان کرمان در سال جاری برگزار 
شده است.مدیرکل آموزش و پرورش استان 
کرمان با اشاره به اینکه در استان کرمان 97 
مدرسه ویژه استثنایی داریم افزود: ساخت و 
تجهیز مدارس ترکیبی در دستور کار آموزش 
بین  تفاوتی  هیچ  و  است  پرورش  و 
دانش آموزان عادی و دانش آموزان با نیازهای 
ویژه نیست.وی با بیان اینکه اعتقاد داریم 
کمک به آموزش دانش آموزان استثنایی امری 
مقدس بوده و برکات زیادی دارد گفت: این 
دانش آموزان در عرصه قرآنی و ورزشی بسیار 
خوش درخشیدند و رتبه های برتر کشوری 
دارند.اسکندری نسب از ساخت 5 مدرسه 
استثنایی در استان کرمان و ساخت سه سالن 
ورزشی برای این دانش آموزان در شرق استان 
خبر داد و افزود: 4 هزار و ۶80 دانش آموز 
استثنایی در مدارس استان کرمان تحصیل 

می کنند.

معاون وزیر و رئیس ســازمان آمــوزش و پرورش 
استثنایی کشور با اشاره به اینکه در دولت یازدهم 
و دوازدهم اعتیار مدارس اســتثنایی کشور هفت 
برابر شده ، گفت: مقرر شده امسال یک میلیارد و 
500 میلیون تومان برای تجهیز مدارس استثنایی 
استان کرمان عالوه بر بودجه های معمول به این 
استان اختصاص داده شــود.به گزارش ایرنا، سید 
جواد حسینی روز پنجشنبه در چهارمین جلسه 
شورای آموزش و پرورش اســتان کرمان از وجود 
182 هزار دانش آموز استثنایی در کشور خبرداد 
و افزود: این تعداد دانش آموز در یک یکهزار و ۶00 
مدرسه خاص اســتثنایی، 20 هزار مدرسه ویژه 
و پذیرا و 741 مرکز اختــالل یادگیری با 23 هزار 
معلم متخصص در حال تعلیم و تربیت هســتند.
وی با بیان اینکه آموزش و پرورش استثنایی مولود 
انقالب اسالمی است گفت: اعتبار مدارس آموزش 
و پرورش استثنایی در این دولت هفت برابر افزایش 
یافته اســت. رئیس آموزش و پرورش استثنایی 
کشور ادامه داد: در آموزش و پرورش عادی برنامه 
درس ملی پیاده می شود و این در حالی است که در 
آموزش و پرورش استثنایی آموزش برنامه درسی 
انطباق یافته و با خدمات ویــژه به دانش آموز ارائه 
می شود.حســینی با بیان اینکه آموزش و پرورش 
استثنایی در 1۶ آیتم خدمات توان بخشی را ارائه 
می دهد و طی سال گذشته 32 میلیارد تومان در 
بخش توان بخشی هزینه شده تصریح کرد: آموزش 
و پرورش اســتثنایی ۶ دوره آموزشی دارد این در 
حالی است که در سیستم آموزش و پرورش عادی 

چهار دوره آموزشی وجود دارد.معاون وزیر آموزش 
و پرورش با بیان اینکه پیش دبســتانی آموزش و 
پرورش اســتثنایی از بدو تولد آغاز می شود تاکید 
کرد: تفاهم نامه ای با سازمان بهزیستی تحت عنوان 
طرح مداخالت به هنگام و در زمان طالیی منعقد 
شده است. وی آموزش و پرورش استثنایی را فرآیند 
محور عنوان کرد و گفت: دانش آموز اســتثنایی 
پنج برابر دانش آموز عادی هزینــه دارند و باید از 
تکنولوژی جدید برای توانمندســازی بیشتر این 
افراد استفاده کرد. حســینی با اشاره به اینکه کار 
تدریس به دانش آموزان اســتثنایی از مشقت ها و 
سختی های بسیاری را به دنبال دارد افزود: به دنبال 
این هستیم که حق ویژه ای برای معلمین استثنایی 
داشته باشیم.وی با بیان اینکه در سال جاری پوشش 
نوآموزان بدو ورد به مدرســه از 97.۶ درصد به 99 
درصد می رسد تصریح کرد: اکنون در استان کرمان 
22 مرکز اختالل یادگیری وجود دارد که براساس 
استاندارد 20 مرکز دیگر باید در این استان احداث 

شود و از تمام امکانات و تجهیزات برای راه اندازی 
آن ها در اختیار اســتان قرار داده می شود. رییس 
سازمان آموزش و پرورش استثنایی کشور با بیان 
اینکه 70 درصد )50 درصد شــوراها و 20 درصد 
سازمان آموزش و پرورش استثنایی( هزینه ایاب 
و ذهاب دانش آموزان اســتثنایی شرق و جنوب 
اســتان را متقبل می شــوند تصریح کرد: بودجه 
مدارس استثنایی شرق استان کرمان امسال 50 
درصد اضافه شده و همچنین عالوه بر سهم معمول 
به اســتان کرمان، ۶0 میلیارد ریال نیز به منظور 
خدمات توانبخشی به این استان اعتبار خواهیم داد.
وی تصریح کرد: دانش آموزان در مدارس استثنایی 
نیاز به بازی و ورزش دارند و سالن های 200 متری 
که فضا دارند، باید برای این دانش آموزان ساخته 
شود که روز گذشته با احداث 3 سالن در شرق استان 
موافقت شد و امروز نیز ساخت پنج سالن دیگر برای 
سایر نقاط اســتان تصویب و اعتبار الزم به آن ها 

اختصاص داده خواهد شد.

تامین اعتبار ۷۰ درصد هزینه ایاب و ذهاب 
دانش آموزان استثنایی جنوب

بیش از ۶ هزار دانش آموز در استان
 به دلیل فقر مالی ترک تحصیل کردند

ــان اهلل  ــت: ام ــت گف ــه جیرف ــور خیری ــاف و ام ــس اداره اوق ریی
برخــوری نیکــوکار جیرفتــی پنج فقــره از امــالک خود بــه ارزش 
20 میلیــارد تومــان را وقــف کرد.مهــدی محمدی روز پنجشــنبه 
ــج  ــزوم تروی ــر ل ــد ب ــا تاکی ــا ب ــگار ایرن ــا خبرن ــو ب ــت و گ در گف
ــار  ــه، اظه ــه جاری ــک صدق ــوان ی ــه عن ــف ب ــنه وق ــنت حس س
داشــت: چهــارم تیرمــاه ســال جــاری امــان اهلل برخــوری نیکوکار 
ــرد.وی  ــف ک ــود را وق ــالک خ ــادی از ام ــش زی ــی بخ جیرفت
افــزود: ایــن واقــف 400 متــر مربــع عرصــه و اعیــان یــک ملــک 
ــت  ــان مســجد جامــع جیرف ــر خیاب ــوار کوث ــع در بل تجــاری واق
ــدی  ــای تولی ــام و ایجــاد کارگاه ه ــرا، ایت ــه فق ــرای کمــک ب را ب
ــه  ــت ب ــتان جیرف ــام شهرس ــان و ایت ــتغال جوان ــتای اش در راس
ــاف  ــس اداره اوق ــف کرد.ریی ــان وق ــارد توم ــت میلی ارزش هش
و امــور خیریــه جیرفــت بیــان داشــت: ایــن واقــف همچنیــن ۶ 
دانــگ از ملــک شــخصی خــود در روســتای علی اکبری ســربیژن 
ــرای  ــی ب ســاردوئیه، وقــف هزینــه برگــزاری مراســم روضه خوان
امــام حســین )ع( کــرد و یــک دانــگ از ملــک شــخصی خــود در 
روســتای ســنگدان ســاردوئیه بــا اولویــت کمــک بــه فقــرا، ایتام 
ــان مومــن و  ــرای اشــتغال جوان و ایجــاد کارگاه هــای تولیــدی ب
ایتــام شهرســتان جیرفــت، وقــف کرد.محمــدی تصریــح کــرد: 
ــاغ  ــع ب ــر مرب ــزار و 500 مت ــت ه ــن هش ــوکار همچنی ــن نیک ای
مرکبــات در روســتای خضرآبــاد از توابــع جیرفــت را در راســتای 
کمک بــه فقــرا، ایتــام، اشــتغال جوانــان مومــن، ایتــام و مصارف 
عام المنفعــه در شهرســتان جیرفــت وقــف کــرد.وی ادامــه 
ــربیژن  ــان س ــتای چاه ــخصی در روس ــک ش ــن مل داد: همچنی
ــام و  ــرا و ایت ــه فق ــرای کمــک ب ــر ب ــن خی ــاردوئیه توســط ای س
ــاف و  ــد.رییس اداره اوق ــف ش ــدی، وق ــای تولی ــاد کارگاه ه ایج
امــور خیریه جیرفــت اظهــار داشــت: در مجمــوع از ابتدای ســال 
جــاری تاکنــون هشــت فقــره وقــف در شهرســتان جیرفــت بــه 
ــرای ســاخت و  ــن ب ــف زمی ــره آن وق ثبــت رســیده کــه ســه فق
ســاز مســجد بوده اســت.وی عنــوان کــرد: بــا پیگیری دادســتان 
ــه مشــهور  ــای موقوف ــار از زمین ه ــت 32 هکت شهرســتان جیرف
ــاد کــه  ــه »بی بــی کوچــک« واقــع در روســتای مرجــان فتح آب ب
ــش از 50 ســال تصــرف  ــدت بی ــه م ــی ب ــده ای از اهال توســط ع
ــن  ــد، ارزش ای ــرف ش ــع تص ــاعت رف ــی 24 س ــود، ط ــده ب ش
ــاف  ــت.رئیس اداره اوق ــان اس ــارد توم ــش از 9 میلی ــی بی اراض
ــته  ــی داش ــن مال ــه تمک ــرادی ک ــت از اف ــه جیرف ــور خیری و ام
ــه اداره  ــا مراجعــه ب امــا ورثــه ندارنــد، درخواســت کردنــد کــه ب
ــا  ــوال خــود را ب ــت، ام ــه شهرســتان جیرف ــور خیری ــاف و ام اوق
توجــه بــه نیــاز روز جامعــه وقــف کنند.وقــف در لغــت  بــه معنای 
ــرد آن،  ــاره کارب ــا درب ــدن و آرام گرفتــن اســت ام ایســتادن، مان
ــدی  ــف، عق ــرایع می  نویســد: » وق ــی در ش ــق حلّ ــوم محق مرح
اســت که ثمــره آن حبــس اصــل و تســبیل منافــع بــوده، درواقع 
تســبیل منافــع یعنــی صــرف کــردن مــال در اموراتــی کــه واقف 

ــرده اســت. ــن ک تعیی
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اداره کل ثبت اسناد وامالک استان کرمان
اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک شهداد 

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

آگهـی موضـوع ماده3 قانـون و ماده 13آئین نامـه قانون تعیین تکلیف 
وضعیـت ثبتـی واراضـی و سـاختمانهای فاقدسـند رسـمی برابـررای 
شـماره 139960319005000052 مـورخ 1399/02/16هیـات 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 حسـینی زارچوئـی فرزند حسـین 
بشـماره شناسـنامه 10صـادره از شـهداد در ششـدانگ یکبابخانـه بـه 
مسـاحت 232/50 متـر مربـع پـالک 1588 فرعـی مفـروز و مجزی از 
630فرعـی از 47- اصلـی واقـع در بخش 26کرمان به آدرس سـیرچ- 
منطقـه3 جنـب نانوایـی خریـداری از مالـک رسـمی آقـای محمـود 
متدیـن   محرزگردیـده اسـت.لذا بـه منظـور اطـالع عموم مراتـب دردو 
نوبـت بـه فاصله 15روزآگهی می شـود در صورتی که اشـخاص نسـبت 
به صدور سـند مالکیت متقاضی 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 مالکیـت صـادر خواهدشـد . م الف 351
 تاریخ انتشار نوبت اول: 99/3/31 

تاریخ انتشارنوبت دوم :99/4/14
ابراهیم سیدی رئیس ثبت اسناد و امالک

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

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

آگهـی موضـوع ماده3 قانـون و ماده 13آئین نامـه قانون تعیین تکلیف 
وضعیـت ثبتـی واراضـی و سـاختمانهای فاقدسـند رسـمی برابـررای 
شـماره 139960319005000137مـورخ 1399/3/27هیـات اول موضـوع 
قانـون تعییـن تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند 
رسـمی مسـتقردرواحد ثبتی حوزه ثبت ملک شـهداد تصرفات مالکانه 
بالمعـارض متقاضـی آقـای علـی رجبـی مقـدم فرزند محمد بشـماره 
شناسـنامه 61 صـادره از شـهداد در ششـدانگ یکبـاب خانـه و بـاغ بـه 
مسـاحت1631/35 متـر مربع پالک 17 فرعـی از 728_ اصلی واقع در 
بخـش 23کرمـان به ادرس شـهداد– بلـوار امام زاده زید جنب شـهرک 
بهزیسـتی خریـداری از مالک رسـمی اقای علی محمـد گنجعلی خان 
حاکمـی  محرزگردیـده اسـت.لذا بـه منظـور اطـالع عموم مراتـب دردو 
نوبـت بـه فاصله 15روزآگهی می شـود در صورتی که اشـخاص نسـبت 
به صدور سـند مالکیت متقاضی 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 مالکیـت صـادر خواهدشـد . م الف 444
 تاریخ انتشار نوبت اول: 99/4/14 
تاریخ انتشارنوبت دوم :99/4/29

ابراهیم سیدی رئیس ثبت اسناد و امالک

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 13آئین نامـه قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی واراضی و سـاختمانهای فاقدسـند رسمی برابررای شماره 
139960319012000624-هیـات دوم موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف 
وضعیت ثبتی اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی مستقردرواحد 
ثبتـی حوزه ثبت ملک سـیرجان  تصرفـات مالکانه بالمعارض متقاضی 
آقای مجسـن عباسـی قرائی فرزند اصغر بشماره شناسـنامه 41صادره 
از سـیرجان در ششـدانگ یـک بـاب خانـه بـه مسـاحت 223/04 متر 
مربـع پـالک 588 اصلی واقع در بخش 36 کرمان به آدرس سـیرجان 
آبـاده خیابـان امـام محمـد باقـر )ع( انتهـای خیابـان سـمت راسـت 
خریـداری از مالـک رسـمی آقای احمد علی یزدی محرزگردیده اسـت.
لـذا بـه منظـور اطـالع عمـوم مراتـب دردو نوبت بـه فاصلـه 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 اخذ 
رسـید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسـلیم اعتراض،دادخواسـت خود 
را بـه مراجـع قضایـی تقدیم نماینـد . بدیهی اسـت در صـورت انقضای 
مـدت مذکوروعـدم وصول اعتـراض طبق مقررا ت سـند مالکیت صادر 

خواهدشـد . م الف 579
 تاریخ انتشار نوبت اول:1399/4/14 
تاریخ انتشارنوبت دوم :1399/4/29

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 وضعیـت ثبتـی اراضـی و 
سـاختمان هـای فاقـد سـند رسـمی

اگهـی موضـوع مـاده 3 و مـاده 13 آئیـن نامـه قانـون تعییـن تکلیـف وضعیت 
شـماره  رای  برابـر  رسـمی  سـند  فاقـد  هـای  سـاختمان  و  اراضـی  و  ثبتـی 
139960319008000415 ورای اصالحـی به شـماره 139960319008000636 هیات 
دوم موضـوع قانـون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و سـاختمان های فاقد 
سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتـی حـوزه ثبت ملـک زرنـد تصرفـات مالکانه 
بالمعـارض متقاضـی آقـای حسـین ابراهیمـی زرندی فرزنـد محمد به شـماره 
شناسـنامه 60 در یـک بـاب مغازه به مسـاحت 157/85 مترمربـع از پالک 5120 
اصلـی واقـع در زرنـد خیابـان امـام ره بخـش 13 کرمـان خریـداری از مالـک 
رسـمی)متقاضی 2 دانگ بصورت رسـمی مالک می باشـد و یک دانگ از خانم 
فاطمـه رضـازاده زرنـدی بصورت عـادی خریداری نموده که جمعا سـه دانگ می 
باشـد ودر حال حاضر این سـه دانگ در محل مفروز و بصورت ششـدانگ مغازه 
مـی باشـد( محـرز گردیده اسـت. لـذا به منظور اطـالع عموم مراتـب در دو نوبت 
بـه فاصلـه 15روز آگهی می شـود در صورتی که اشـخاص نسـبت به صدور سـند 
مالکیت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند می توانند از تاریخ انتشـار اولین اگهی 
بـه مـدت دو مـاه اعتـراض خود را به این اداره تسـلیم و پس از اخذ رسـید ظرف 
مـدت یـک مـاه از تاریخ تسـلیم اعتراض، دادخواسـت خود را بـه مراجع قضایی 
تقدیـم نماینـد. بدیهـی اسـت در صـورت انقضـای مـدت مذکـور و عـدم وصـول 

اعتـراض طبـق مقررات سـند مالکیـت صـادر خواهد شـد. م/الف 65
تاریخ انتشار نوبت اول: 1399/4/14

 تاریخ انتشار نوبت دوم:  1399/4/28
حسین توحیدی نیا_ رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان زرند

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

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

اگهـی موضـوع مـاده 3 و مـاده 13 آئیـن نامـه قانـون تعیین تکلیف 
وضعیـت ثبتـی و اراضـی و سـاختمان هـای فاقد سـند رسـمی برابر 
رای شـماره 139960319008000450 هیـات دوم موضـوع قانون تعیین 
تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضی و سـاختمان های فاقد سـند رسـمی 
مسـتقر در واحـد ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک زرنـد تصرفـات مالکانـه 
بالمعـارض متقاضـی آقـای اسـمعیل  عسـکری محمدآبـادی فرزند 
علـی  بـه شـماره شناسـنامه 9 صـادره از زرند در ششـدانگ مغـازه به 
مسـاحت 13/01 مترمربـع مفـروز و مجزی شـده از پـالک 42 فرعی 
از 5937 اصلـی واقـع در زرنـد بـازار خریـداری از مالک رسـمی خانم 
زهـره علـوی نسـب محـرز گردیده اسـت. لذا بـه منظور اطـالع عموم 
مراتـب در دو نوبـت بـه فاصلـه 15روز آگهـی مـی شـود در صورتـی که 
اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیت متقاضی اعتراضی داشـته 
باشـند مـی تواننـد از تاریـخ انتشـار اولیـن اگهـی بـه مـدت دو مـاه 
اعتـراض خـود را به این اداره تسـلیم و پس از اخذ رسـید ظرف مدت 
یـک مـاه از تاریـخ تسـلیم اعتـراض، دادخواسـت خـود را بـه مراجع 
قضایـی تقدیـم نمایند. بدیهی اسـت در صورت انقضـای مدت مذکور 
و عـدم وصـول اعتـراض طبـق مقررات سـند مالکیـت صـادر خواهد 
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اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان
اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک زرند 

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

اگهـی موضـوع مـاده 3 و مـاده 13 آئین نامه قانـون تعیین تکلیف 
وضعیـت ثبتـی و اراضی و سـاختمان های فاقد سـند رسـمی برابر 
قانـون  موضـوع  دوم  هیـات   139960319008000419 شـماره  رای 
تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتی اراضی و سـاختمان های فاقد سـند 
رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک زرنـد تصرفـات 
مالکانـه بالمعـارض متقاضـی آقـای پیمـان موالئـی زرنـدی فرزند 
مهـدی  بـه شـماره شناسـنامه 30800350070 در یک بـاب خانه به 
مسـاحت 254/10 مترمربـع از پـالک 2389 اصلـی واقـع در زرنـد 
خیابـان شـهید خلیلـی کوچـه 26 خریـداری از مالک رسـمی آقای 
محمـود ذکائـی محـرز گردیـده اسـت. لـذا به منظـور اطـالع عموم 
مراتـب در دو نوبـت بـه فاصلـه 15روز آگهـی مـی شـود در صورتـی 
کـه اشـخاص نسـبت به صـدور سـند مالکیـت متقاضـی اعتراضی 
داشـته باشـند مـی تواننـد از تاریـخ انتشـار اولیـن اگهـی بـه مدت 
دو مـاه اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پس از اخذ رسـید 
ظـرف مـدت یک ماه از تاریخ تسـلیم اعتراض، دادخواسـت خود را 
بـه مراجـع قضایی تقدیـم نمایند. بدیهی اسـت در صـورت انقضای 
مـدت مذکـور و عـدم وصـول اعتراض طبـق مقررات سـند مالکیت 

صـادر خواهـد شـد. م/الف 62
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آگهی فقدان سند مالکیت
ــه  ــت نام ــق وکال ــادی طب ــی محمدآب ــه نخع ــم فاطم خان
ــماره  ــمی ش ــناد رس ــر اس ــماره 27070-99/03/21 دفت ش
ــن  ــای حس ــک آق ــرف مال ــا از ط ــد وکالت ــهر زرن 140 ش
ســعادتی فرزنــد محمــد مالک ششــدانگ پــالک 291 فرعــی از  2286 
ــت آن در  ــه ســند مالکی ــان ک ــد بخــش 13 کرم ــع در زرن ــی واق اصل
ــی  ــت 25432 و شــماره چاپ ــه شــماره ثب ــر 164 صفحــه 541 ب دفت
155503 صــادر و تســلیم گردیــده ســپس برابر ســند شــماره 30174-

ــغ  ــال مبل ــد در قب ــر اســناد رســمی شــماره 11 شــهر زرن 91/8/3 دفت
630000000 ریــال بــه مــدت ده ســال در رهــن بانــک کشــاورزی شــعبه 
زرنــد قــرار گرفتــه، ضمــن ارائــه دو بــرگ استشــهادیه تصدیــق شــده 
مدعــی اســت کــه ســند مالکیــت فــوق بعلــت نامعلــوم مفقــود گردیده 
و درخواســت ســند مالکیــت المثنــی نمــوده لــذا باســتناد تبصــره یــک 
مــاده 120 اصالحــی آییــن نامــه قانــون ثبــت مراتــب یــک نوبــت در 
تاریــخ منــدرج در ذیــل آگهــی مــی شــود تــا چنانچــه کســی مدعــی 
انجــام معاملــه نســبت بــه ملــک فــوق الذکــر مــی باشــد کــه در ایــن 
اگهــی ذکــر نگردیــده و یــا مدعــی وجــود ســند مالکیــت نــزد خــود می 
باشــد ظــرف مــدت ده روز از تاریــخ انتشــار اگهــی بــه اداره ثبــت اســناد 
و امــالک شهرســتان زرنــد مراجعــه و اعتــراض خــود را ضمــن ارائــه 
اصــل ســند مالکیــت و یــا ســند معاملــه تســلیم نمایــد در غیــر ایــن 
صــورت پــس از اتمــام مــدت مذکــور نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت 
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آگهی اخطار محاسبه مهریه به نرخ روز کالسه 9800821
طبـق مـواد 18 و 19 آئیـن نامـه اصالحـی اجرائـی بدینوسـیله بـه آقـای ناصر حسـینی نژاد 
فرزند محمد به شـماره ملی 2994103230که آدرس شـما شناسـائی نگردیده اسـت، بدین 
وسـیله اخطـار مـی گـردد طبـق درخواسـت بسـتانکار و برابـر آئین نامـه الحاق یـک تبصره 
بـه مـاده 1082 قانـون مدنـی میـزان وجه نقـد مهریه مندرج در سـند نکاحيـه شـماره 6055 تنظیمی در 

دفترخانـه ازدواج شـماره 30 شـهر جوپـار به مبلغ
43/778/494/000 ریال محاسبه گردید که مراتب بدین وسیله به شما ابالغ می گردد.م الف 455

رئیس اداره اجرای اسناد رسمی کرمان
علیرضا محمدی کیا
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 بوف کور
مهمترین اثر صادق هدایت است. کتابی پر از نماد که از چنان 
عمق و محتوایی برخوردار است که با انواع مختلف تحلیل ها 
قابل بررسی هست. تا به حال نقدهای بسیاری، به ویژه در حوزه 
نقد روان شناسانه، از داستان بوف کور ارائه شده است. این اثر 
سمبولیک آنقدر عمیق است که هرکسی قادر به درک آن 
نیست و از دید خود آن را تفسیر می کند. کتاب های متعددی در 
شرح و تفسیر بوف کور نوشته شده است که هرکدام از دید همان 
نویسنده بوف کور را تفسیر می کند. شاید بتوان گفت »بوف 
کور« معروفترین و تنها داستان ایرانی است که هم طرفداران و 

عاشقان بسیار و هم در نزد بسیاری دیگر مطرود و منفور است.
از متن کتاب:

در زندگی زخم هایی هست که مثل خوره در انزوا روح را آهسته 
در انزوا می خورد و می تراشد. این دردها را نمی شود به کسی 
اظهار کرد، چون عموماً عادت دارند که این دردهای باورنکردنی 
را جزو اتفاقات و پیش آمدهای نادر و عجیب بشمارند و اگر کسی 
بگوید یا بنویسد، مردم بر سبیل عقاید جاری و عقاید خودشان 
سعی می کنند آنرا با لبخند شکاک و تمسخر آمیز تلقی بکنند 
- زیرا بشر هنوز چاره و دوائی برایش پیدا نکرده و تنها داروی آن 
فراموشی بتوسط شراب و خواب مصنوعی بوسیله افیون و مواد 
مخدره است - ولی افسوس که تأثیر این گونه داروها موقت است 

و بجای تسکین پس از مدتی بر شدت درد می افزاید.

فیلم ضربان قلب
+هیچوقت بخاطر چیزهایی که باعث شدن لبخند بزنی، پشیمون نشو..

دیالوگ
 برف روی کاج ها

فیلمی به کارگردانی و نویسندگی پیمان معادی و تهیه کنندگی جمال ساداتیان 
محصول سال 1389 است.

فیلم
رگ خواب

 آلبومی با خوانندگی همایون شجریان و آهنگسازی سهراب پورناظری است.

موسیقی

و کسی تو را
دیده باشد

پاییز های سختی  خواهد داشت...
لیال کردبچه

عکس:  الهام عباسلو
افتتاح مرکز ساماندهی کودکان 

خیابانی در کرمان

مرکز ساماندهی کودکان خیابانی بمنظور پاسخ به دغدغه های این قشر آسیب پذیر جامعه در 
کرمان راه اندازی شد.شهردار کرمان در آیین افتتاح این مرکز گفت: برطرف کردن آسیب های 
اجتماعی یکی از دغدغه های اصلی مدیران در حوزه های مختلف است و قطعاً حاکمیت و نهادهای 
عمومی به تنهایی نمی توانند از این چالش های اساسی موفق بیرون آیند.سیدمهران عالم زاده 
افزود: بخصوص در شرایط نابسامان اقتصادی موجود که اختالف درآمد مردم با هزینه های 
جاری موجب گسترش فقر و در نتیجه افزایش آسیب های اجتماعی می شود، ما باید پیشاپیش 
راهکارهایی را برای رفع این چالش ها پیش بینی کنیم.وی خاطرنشان کرد: یکی از مشکالت 
شهرداری و نهادهای اجرایی، کمبود اعتبار، پراکندگی مسئولیت ها در بین دستگاه های مختلف 
و موازی کاری و دشواری هماهنگی بین آن هاست.شهردار کرمان بیان داشت: یکی از اقدامات 
خوبی که شهرداری و سایر نهادهای اجرایی در راستای کاهش آسیب های اجتماعی می توانند 
انجام دهند، حمایت از سازمان های مردم نهاد و خیران و جهت دهی به آن هاست.عالم زاده ادامه 
داد: اگر مدیران نهادهای اجرایی در تأمین هزینه ها و نیازهای سخت افزاری سمن ها و مؤسسات 
خیریه مشارکت کنند، آن ها خیلی بهتر از نهادهای حاکمیتی می توانند آسیب های اجتماعی را 
سامان دهند.وی افزود: ما در شهرداری کرمان از مؤسساتی که در زمینۀ آسیب های اجتماعی 
کار می کنند، حمایت می کنیم.شهردار کرمان یادآور شد: با تالش و پیگیری دبیرخانه شهر 
دوست دار کودک در کرمان، در حال حاضر کرمان یکی از 12 شهر دوست دار کودک در کشور 
است و شهرداری کرمان راه سختی را در پیش دارد تا کرمان بتواند در این حوزه به جایگاه 
شایسته دست پیدا کند.عالم زاده گفت: اگر درست پیش برویم، نهادهای بین المللی ازجمله 
یونیسف در رفع چالش هایی که در حوزۀ کودک وجود دارد، به کمک ما خواهند آمد.وی بیان 
کرد: از همه مدیرانی که در حوزه کودک و مسایل اجتماعی کار می کنند، دعوت می کنیم در این 
زمینه مشارکت کنند تا بتوانیم کرمان را برای بچه های خودمان استاندارد کنیم.شهردار کرمان 
افزود: مدیران مؤسسۀ اسرا به ما قول داده اند تا پایان سال همه کودکان کار را سامان دهی کنند و 
دیگر شاهد کار کودکان پشت چراغ قرمز و در خیابان نباشیم.مدیرکل امور اجتماعی استانداری 
کرمان نیز در این آیین ضمن تشکر از شهرداری و مؤسسۀ اسرا در راه اندازی این مرکز گفت: وجود 
چنین مراکزی می تواند روحیۀ انفاق و نوع دوستی مردم را سامان دهی کند و به جای پول دادن 
به کودکان کار در خیابان ها به این مؤسسات کمک کنند تا جای امن و امکان آموزش و بهداشت 
را برای کودکان کار فراهم کرده است.زهرا موسی پور خاطرنشان کرد: طبق آمار جمع آوری 
کودکان کار در سال گذشته، بیش از 90 درصد آن ها از اتباع بیگانه هستند که نیازمند مشارکت 
و حمایت اداره کل اتباع و امور مهاجرین استان در ساماندهِی آن ها بعد از جمع آوری دارد.رامین 
ارجمندکرمانی، نایب رییس شورای اسالمی شهر کرمان نیز گفت: خدمات رسانی به تمام 
شهروندان وظیفه ما در شورا و شهرداری است و همکاری در ساخت و تجهیز این مرکز نیز در 
همین راستا بوده شده است.مدیرعامل مؤسسه خیریه مردم نهاد اسرا نیز با اشاره به این که در 
حال حاضر 40 نفر از کودکان کار تحت پوشش و حمایت این مؤسسه قرار دارند، گفت: درخصوص 
سامان دهی کودکان خیابانی نیاز به مکان مناسب داشتیم که شهرداری در تأمین و تجهیز این 
مکان به ما کمک کرد.محمدرضا مشایخی، با بیان این که یکی از اصول توانمندسازی کودکان کار 
حمایت از خانواده های آن هاست، افزود: یک کارگاه خیاطی از سال گذشته راه اندازی کردیم و 
خانواده های نیازمند این کودکان در آن مشغول به کار شده اند؛ ضمن این که از هفتۀ آینده کارگاه 
آموزش کارآفرینی در حوزه های مختلف را با هدف آموزش به این خانواده ها راه اندازی می کنیم.

وی خاطرنشان کرد: کودکان کار پس از جمع آوری از سطح شهر، ابتدا پاالیش می شوند و پزشک 
مرکز معاینات الزم را انجام می هد؛ سپس خانواده های کودکان شناسایی می شوند؛ اگر واقعا 
نیازمند باشند، تحت پوشش خدمات معیشتی و حمایتی مرکز قرار می گیرند.مدیرعامل مؤسسه 
خیریه مردم نهاد اسرا افزود: در این مرکز فقط کودکان پسر نگهداری می شوند و با توجه به این که 
تعداد دخترانی که به عنوان کودکان کار از سطح شهر جمع آوری می شوند، بسیار کم است، آن ها 
را به مراکز شبانه روزی بهزیستی تحویل می دهند.رییس هیات مدیره موسسه خیریه اسرا نیز 
با بیان این که این روزها به دلیل افزایش فشارهای اقتصادی و شیوع کرونا، شمار افراد نیازمند 
جامعه رو به افزایش است، خاطرنشان کرد: خّیران که همواره در حمایت از نیازمندان بر مقامات 
دولتی پیشی داشته اند، در شرایط فعلی نیز به داد محرومان برسند.عنایت اهلل رییسی بیان کرد: 
از شهرداری کرمان که در راه اندازی این مرکز حمایت فراوانی داشته، تشکر می کنیم و امیدواریم 
سایر نهادهای اجرایی نیز در سامان دهی آسیب های اجتماعی وارد عمل شوند و موانع را از سر راه 
مؤسسات خیریه و سازمان های مردم نهاد بردارند.در پایان این مراسم، اعضای هیات مدیره موسسه 
اسرا با اهدای لوح سپاس از خدمات شهردار کرمان در راه اندازی این مراکز تقدیر کردند و سپس از 
بخش های مختلف این مرکز بازدید شد. خوابگاه مجهز به تخت و سیستم گرمایشی و سرمایشی، 
لوازم شخصی و بهداشتی و لباس برای همۀ کودکان تحت پوشش، وسایل بازی و محوطۀ 
ورزشی، اتاق غذاخوری، آشپزخانه، کالس های آموزشی، کتابخانه، اتاق بهداشت و آرایشگاه، 
از بخش های این مرکز هستند.پنجم تیرماه امسال پس از پیگیری ها و تالش های شهرداری و 
نگاه ویژۀ سیدمهران عالم زاده، شهردار کرمان و پس از ارزیابی شهرهای متقاضی پایلوت شهر 
دوست دار کودک، شهر کرمان به عنوان یکی از 12 در کشور انتخاب شد.براساس چشم انداز شهر 
دوست دار کودک یونیسف، همه کودکان و نوجوانان باید بتوانند از کودکی و نوجوانی خود لذت 
ببرند و ازطریق احقاق برابر حقوق خود در شهر و اجتماع محلی شان، توانایی های بالقوه خود را 

به طور کامل به فعل درآورند.

عکس نوشت کافه کتاب

اتفاق

دّرٔه دلفارد 
در 25 کیلومتری شمال شهر باستانی جیرفت 

واقع شده وتا بلندی های سربیژن امتداد 
دارد. دره مدیترانه ای دلفارد با چندین آبشار زیبا و منحصر به فرد و وجود 
جنگل های متراکم از روستاهای هدف گردشگری ایران محسوب می شود.

تذهیب 
یک واژه ی عربی است و معنا و تعریفی دقیق 
که ما را به سمت این هنر ببرد برایش وجود 

ندارد . ذهب در زبان عربی به معنای طال است و به همین دلیل تذهیب در 
لغت به معنای طال کاری است.

گلیم شیریکی پیچ 
این نوع گلیم در میراث جهانی یونسکو ثبت 
شده و سیرجان به عنوان شهر جهانی گلیم 

معرفی شده است.

جاذبه

صنایع

سوغات

احتمال کاهش جراحی های غیر اورژانس در بیمارستان ها وجود دارد
isna.news از صفحه

عضو کمیسیون مجلس در مورد مسکن های 25متری می گوید.
tabnak از صفحه

  در اینستاگرام چه خبر  در اینستاگرام چه خبر 

آوای محلی           

تا َکَلم دست اگروم حال دلوم جون اکنه

ُکهنه َدرُدن همه ای جوِن ُم َدر شون اکنه

تا که رُو بَنِد دلوم گال اخوره خاطر یار

بند بنِد نََفسوم مست و غزل خون  اکنه

یاد بشَکرد اکهوم ای  رطب خنده وونی

دل پیروم  هوس دور ُو درازون  اکنه

َشِو یلدا به چشوم زنده ابو وختی  که

پیِسخندی َزنِه ُو  ُزلف پریشون  اکنه

توی میالِک سیاهی اکشوم دست خیال

َسر اچرخونه ُو دستوِن ُم حیرون اکنه

ِوی َکَلم ناز اکشوم ناز اکنه َور خط مو

ای ُخَو ِوی حاِل خراب ُم چه میزون اکنه

ِکسمتوم بوده که تو یاد و خیالی بمونُم

بی خبر ای همه جا خاِو ُخراسون اکنه

شاعر : مهدی جاللی

         در توییتر چه می گویند؟

نصب پالک خودروی معلوالن مشروط به احراز اطالعات کاهش تراز سطح آب دریای خزر به علت افزایش گرما
در سامانه پلیس است.

رفع محدودیت های واحدهای تولیدی دارای بدهی


