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نگاهی به تاخیر در راهاندازی کمپ ماده  16سیرجان؛

 هدی رضوانی
این را همه شنیدهایم که اعتیاد بیماری
است نه جرم و با خبر هستیم که در جای
جای شهرهای مختلف ،مراکز درمانی
بیشماری به منظور کمک به ترک معتادان
راهاندازی شدهاند تا این بالی خانمانسوز
را از جوامع بشری دور کنند .در این بین
هستند افرادی که تمایل به درمان ندارند.
کمپ ماده  ۱۶ویژه این معتادان راهاندازی
شده تا آنها را به اجبار در شرایط ترک
قرار دهد .شهرستان سیرجان دیر زمانی
است که به دنبال راهاندازی کمپ ماده ۱۶
است و علیرغم اینکه نشریات در خصوص
راهاندازی این کمپ گزارشهایی منتشر
کردهاند ،اما همچنان چشم به راه راهاندازی
این کمپ هستیم .حضورمعتادان متجاهر
درسراسرشهربه ویژه پارکهای سطح شهر
از جمله هفده شهریور چهره نازیبایی به این
شهر داده و بیم آن میرود که بستر ابتال به
اعتیاد برای سایرین نیز فراهم شود.
 سیرجان تنها شهرستانی است که
مجوز کمپ را دارد
در جلسه  ۲۷فروردین  ۹۹شورای
هماهنگی مبارزه با مواد مخدر؛ مدیرکل
بهزیستی استان کرمان در جمع مسئوالن
سیرجانی از راهاندازی سومین کمپ ماده
 ۱۶استان در سیرجان خبر داد که قرار بود
در  ۱۵اردیبهشت سال جاری به بهرهبرداری
برسد اما همچون سایر طرحهای ناتمام
این شهرستان در هالهای از ابهام باقی ماند.
مهتاب حسینی رییس بهزیستی سیرجان
در خصوص توصیف عملکرد کمپ ماده
ً
معموال
 ۱۶در درمان معتادان میگوید:
اگر شخصی اعتیاد داشته باشد و به مراکز
درمانی مراجعه کند بیمارمحسوب میشود
اما کسی که تجاهر به اعتیاد در کوچه و
خیابان داشته باشد ،معتاد متجاهر نامیده
میشود که میتواند مسایل بهداشتی،
امنیتی و ...را در جامعه ایجاد نماید.
وی اضافه میکند :کمپ ماده  ۱۶ویژه
معتادان متجاهری است که با دستگیری
به کمپ آورده میشوند .افرادیکه از درمان
استنکاف کنند و تجاهر به اعتیاد داشته
باشند ،با حکم قانونی دستگیر و تحویل
کمپ ماده  ۱۶میشوند و حداقل  ۳ماه
در آن جا نگهداری میشوند .اگر روند بهبود
آنها خوب پیش رود تا سه ماه دیگر هم

به یک نفر پرستار
خانم جهت نگهداری
از یک سالمند خانم
نیازمندیم.
(به صورت شبانهروزی)
09137351712

چند قدم تا کمپ

این اقامت تمدید میشود تا
افراد  ۶ماه در کمپ نگهداری
شده و سپس به مراکز درمانی
ارجاع داده شوند که در سطح
شهر مستقر هستند .اما اگر
ً
مجددا به تجاهر روی
فرد
بیاورد مجرم شناخته شده و
برای او حکم قضایی صادر
میشود .حسینی در خصوص
آخرین اقدامات انجام شده
در راستای راهاندازی کمپ
ماده  ۱۶سیرجان میگوید :در
حال حاضر گلگهر اعتباری به
ما داده برای خرید تجهیزات
و شهرداری هم باید یکسری
تعمیرات در این کمپ انجام
دهد که بتوانیم پذیرش را
انجام دهیم.
رییس بهزیستی سیرجان
با اشاره به عقب افتادن
پروسه راهاندازی این کمپ
در شهرستان اضافه میکند:
از آنجایی که هزینههای این
کمپ خیلی باالست و باید
توسط اعتبارات دولتی تامین عکس :پاسارگاد
شود با مشکل روبه رو شدهایم.
باید از سوی دولت برای آن تامین اعتبار در نظر گرفته شود و ردیف بودجهای برای
و تامین فضا شود .نیروی الزم و امکانات آن تعریف شود .فعال به دنبال طی کردن

کاهش  ۶۰درصدی مبتالیان و  ۷۰درصدی مرگومیرهای ناشی از کرونا در استان کرمان
 ایسنا
معاون سیاسی ،اجتماعی و امنیتی استاندار کرمان
از کاهش  ۶۰درصدی مبتالیان و  ۷۰درصدی مرگ و
میرهای ناشی از کرونا در استان نسبت به هفته آخر
تیرماه و اوایل مردادماه خبر داد .دکتر "محمدجواد
بصیری" درباره آخرین وضعیت شیوع ویروس
کرونا در استان کرمان اظهار کرد :کرمان استانی
بزرگ و پهناور و با تنوع اقلیمی مختلف و تعداد
شهرستانهای زیادی است که باعث میشود کنترل
شرایط در آن تا حدودی نسبت به سایر استانهای

به یک نفر فروشنده
خانم جهت کار در

فروشگاه نیازمندیم.
09137689250

به دو نفر منقل پز آقا و خانم و  2نفر

نیروی خدماتی جهت کار در رستوران
واقع در چهارراه قاآنی نیازمندیم
09188664585

خریدار
ضایعات آهن و
غیره هستیم

09133456403

09132476144
09133470520

09132456684

اجرای رومالین رنگ
و کاغذدیـواری

با تخفیف ویژه

 09135028220جعفری

ضایعات و آهن دست
دوم و غیره شما را
با بهترین قیمت
خریداریم
09132797295
20

 %تخفیف

محبوبترین اتوبار
حمل اثاثیه منزل و مبلمان و کاالی تجاری و غیره
درونشهری و تمامی نقاط کشور با کادری مجرب
شبانه روزی

بدون تعطیلی

سیرجان ،شهرک اندیشه ،خیابان اندیشه

 09907354880ـ  09132452983ـ 03442238918

کشور سختتر باشد .وی با اشاره به مجاورت استان
کرمان با سایر استانهای جنوبی کشور گفت :افزایش
رفت و آمدها و همچنین حضور باالی اتباع بیگانه در
استان کرمان میتوانست این استان را در معرض
جدی شیوع ویروس کرونا قرار دهد که خوشبختانه
در فاز اول این اپیدمی در پایان سال گذشته در کشور
و با تصمیمات و اقدامات صورت گرفته در استان ،در
وضعیت سفید کرونایی قرار داشتیم .معاون سیاسی،
اجتماعی و امنیتی استاندار کرمان به وضعیت استان
کرمان در موج دوم این اپیدمی در کشور اشاره کرد

به یک خانم تنها جهت
انجام امور منزل به
صورت دائمی
( با محل سکونت)
نیازمندیم
۰۹۱۹۵۵۰۶۴۱۷

به شاگرد و استادکار
کابینت کار
جهت همکاری
به صورت متری یا
حقوقی نیازمندیم.
۰۹۱۳۳۴۷۴۸۲۳

تاکسی  1851در نظر دارد تعدادی راننده به
صورت نیمه وقت با شرایط ذیل جذب نماید:
-1ساعت کاری آزاد
-2دریافت کمترین کمیسیون

-3شرایط ویژه برای رانندگان فاقد سهمیه بنزین

پروانه اشتغال مهندسی نظارت و اجرا به نام مسعود بهنیا
به شماره نظام مهندسی 183003523 :و شماره پروانه
اشتغال 1830001535 :و مجوز فعالیت دفتر مهندسی
طراحی ساختمان  5180000543752:و به شماره دفتر
مهندسی طراحی شماره ی  752به نام مسعود بهنیا
مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط میباشد

ضایــعـات
و آهـنآلـات

مراحل اولیه این طرح هستیم .وی در
پاسخ به این سوال که آیا این ردیف

بودجهای برای کمپ سیرجان در نظر گرفته
ً
فعال یک جواب مثبت
شده؟ میگوید:

به ما دادند و گفتند برای آن
اعتباری در نظر میگیرند؛ البته
در ذیل کمپ ماده  ۱۶کرمان.
یعنی در واقع به عنوان یک
شعبه از کمپ ماده  ۱۶کرمان
فعالیت خواهد کرد.
 حدود یکی دو ماه آینده
کمپ سیرجان هم راهاندازی
میشود
مهتاب حسینی عدم رفع
نواقص موجود را یکی از دالیل
راه نیفتادن این کمپ در هفته
دولت عنوان کرده و میگوید:
هنوز یک سری مشکالت
داریم .گازرسانی به این
منطقه انجام نشده ،تجهیزات
و تعمیرات هم انجام نشده و
برای این کارها اعتبار کشوری
نداشتیم و مجبور بودیم از
اعتبارات شهرستان و منابع
گلگهر و شهرداری استفاده
کنیم .شهرداری قرار است برای
تعمیرات به ما پول بدهد که
بتوانیم اقدام کنیم و گلگهر
هم مبلغ  ۲۰۰میلیون تومان
اعتبار برای خرید تجهیزات داده
که باید آنها را تهیه کنیم .متاسفانه طرح
به هفته دولت نرسید اما اگر این اقدامات

با بیمه معتبر
باالی  15سال

محمود سلطانی

 -4روغن رایگان
-5استفاده از قویترین نرمافزار تاکسی
اینترنتی و مانیتورینگ

متقاضیان گرامیمیتوانندجهت کسب اطالعات بیشتر
با شماره 09133453106 :تماس حاصل فرمایند

و گفت :متاسفانه با برداشته شدن محدودیتها
و همچنین گرمشدن شرایط هوایی در استانهای
جنوبی کشور ،استان کرمان هم درگیری باالیی با این
ویروس پیدا کرد به طوری که هم اکنون این استان
در وضعیت قرمز کرونایی قرار دارد.
بصیری با بیان اینکه در حال حاضر  ۴شهرستان
استان کرمان در وضعیت قرمز و مابقی شهرستانهای
استان در وضعیت زرد ،سفید و نارنجی قرار دارند
اظهار کرد :تقریبا در حال حاضر از پیک شیوع این
بیماری در موج دوم که در اواخر تیرماه با آن روبرو

بودیم ،خارج شده و در شرایط کنونی نسبت به
هفتههای پایانی تیرماه و اوایل مردادماه در تعداد
گومیرهای ناشی
مبتالیان  ۶۰درصد و در تعداد مر 
از ابتال به کووید  ۱۹با  ۷۰درصد افت روبرو هستیم.
وی به موضوع بازگشایی مدارس اشاره کرد و گفت:
در استان کرمان با  ۴اصل «عدم تعطیلی آموزش در
هیچ شرایطی»« ،ارجح بودن آموزش های حضوری بر
غیرحضوری»« ،اولویت بر سالمت دانش آموزان» و
«تامین دسترسی حضوری و مجازی به آموزش توسط
دولت»؛ بازگشایی مدارس را دنبال کردیم.

به یک نفر پرستار (با مدرک پرستاری)
شیفت شب در مرکز توانبخشی حضرت
ابوالفضل (ع) نیازمندیم.آدرس :سه راهی
کرمان ،زایشگاه قدیم کوثر
09135853004

انجام شود حدود یکی دو ماه آینده کمپ
سیرجان هم راهاندازی خواهد شد.
بسیاری ازمعتادان متجاهرمدتی در این
کمپ نگهداری میشوند و مجددا به جامعه
برمیگردند درحالی که همچنان معتاد باقی
ماندهاند .این چرخه معیوب جمعآوری
و رهاسازی مکرر معتادان متجاهر در
واقع سیاست شکستخوردهای است که
نتوانسته مشکل اعتیاد را برطرف نماید.
حسینی هم این سیاست شکستخورده
را میپذیرد و میگوید :این وسط یک
حلقه مفقوده وجود دارد که همان درمان
است .این افراد دستگیر میشوند و بعد
از مدتی آزاد میشوند چون پروسه درمانی
روی آنها اجرا نمیشود و دردی از اعتیاد
جامعه درمان نمیکند .به همین دلیل به
دنبال اجرای روش درمانی  TCدر این
کمپ هستیم که شکست درمانی در آن
کمتر است .وی مسئله مهم دیگر برای
اجرای طرح جمع آوری معتادان متجاهر
را طردشدگی آنها از سوی جامعه میداند
و میگوید :نباید فراموش کرد بازتوانی بعد
از درمان در کاهش آمار معتادان متجاهر
بسیار مهم است .اینکه این افراد بعد از
درمان بتوانند به جامعه برگردند ،مشغول
به کار شوند و از سوی اجتماع طرد نشوند.
برای طی این پروسه افراد باید حداقل  ۳ماه
در کمپ بمانند تا بتوانیم الگوی اجتماع
درمانمدار را روی آنها اجرا کنیم و سپس
آنها را برای پذیرش یک مسئولیت وارد
جامعه نماییم .از او میپرسم آیا بهزیستی
برنامههایی هم برای جامعهپذیری این افراد
در نظر دارد؟ میگوید :در جلسهای که به
همین منظور برگزار شد از شرکتهای
معدنی و سازمان فنی و حرفهای درخواست
کردهایم در خصوص بکارگیری این افراد
پس از خروج از کمپ با ما همکاری کنند
تا این افراد هم آموزش ببینند و هم
جذب بازار کار شوند .آنها هم به ما قول
همکاری دادند و امیدواریم که بتوانیم این
ایده را اجرایی کنیم و از بازگشت مجدد
این افراد به چرخه اعتیاد و طردشدگی از
جامعه جلوگیری نماییم.
امید است همانطور که رییس بهزیستی
سیرجان گفته طی یکی دو ماه آینده این
کمپ راهاندازی شود تا به جمعآوری
معتادان متجاهر از سطح شهر کمک کند.

اجرای صفر تا صد ساختمان
بازسازی خانههای قدیمی
(همراه با طراحی)

09133455972

امـالک امیـرکبیـر

زمین  11قصب به ابعاد  17*17دو نبش  600متر پروانه خیابان امام جنوبی
 1/800میلیارد

منزل  18قصب  2نبش  250متر زیر بنا تمیز بر بلوار سید احمد خمینی
 7/500میلیارد یا معاوضه با منزل ارزانتر
منزل  18قصب درب حیاط کوی امام خیابان مطهری  4/400میلیارد

زمین  12قصب درب حیاط با سند و پروانه و امتیازات شهرک سمنگان  1/200میلیارد
منزل  24قصب  2نبش بر خیابان مولوی  9میلیارد

منزل  16قصب دو نبش طبقه باال آهنریزی شده ولیعصر خیابان بدر
معاوضه با خانه یا خانه باغچه
زمین  9قصب درب ساختمان برگ واگذاری پروانه جنب مجتمع جوانان مساجد 1/200م
منزل  10قصب دو کله نیمه ساز منطقه پسوجان  150میلیون
مغازه  36متر با سند دکوراسیون و گاو صندوق بزرگ بانکی خیابان امام پاساژ طال
طبقه زیرزمین  360میلیون

ملک صنعتی  2500متر با ساختمان و امتیازات شهک صنعتی شماره یک  1/600میلیارد
زمین  70قصب با سند کاربری تجاری انبار کمربندی زیر قیمت کارشناسی
یا معاوضه با ملک ارزانتر

زمین  100قصب یا بیشتر بر جاده پاریز روستای دهسراج با امتیاز آب و برق

از دو نفر خانم و یک نفر آقا با حقوق و
مزایای عالی جهت کار در فروشگاه
دعوت به همکاری میشود.
09353903370-09210984584
09137313135
قابل توجه همشهریان گرامی خدمات ثبت احوال
فقط در کمتر از  5دقیقه میتوانید در این دفتر ،ثبتنام کارت ملی
هوشمند و تعویض شناسنامه خود را انجام دهید

صـدور و تـحویل دو روزه

میدان شهرداری ،خیابان انقالب ،نبش کوچه مسجد
صاحبالزمان دفتر پیشخوان نوین ارتباط 4 2 2 3 5 0 9 9

قالـی محـلی سیرجان
دسـت دوم
شما را خریـداریـم
09917665969

باغ  60قصب با دو حبه آب قنات زیبا روستای هندیز  340میلیون
واحد باال  100متر خیابان  17شهریور روبروی آتشنشانی  550میلیون

آپارتمان  100متر دو نبش طبقه چهارم پارکینگ آسانسور موقعیت عالی مجتمع
شاهد  670میلیون
آپارتمان  2خوابه دو نبش موقعیت عالی مجتمع یاسین جنب پلیسراه  380میلیون

آدرس :ابتدای خیابان امیر کبیر ،جنب تاکسی تلفنی توسن افتخاری
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آگهی فقدان سند مالکیت
خانــم محدثــه عزتآبــادی بــا ارایــه دو بــرگ استشــهادیه از دفتــر اســناد رســمی
شــماره  67ســیرجان مدعــی اســت کــه ســند مالکیــت ســه دانــگ مشــاع از ششــدانگ
پــاک  3489فرعــی از  6518اصلــی واقــع در بخــش  37کرمــان بــهنــام خانــم محدثــه
عزتآبــادی ثبــت و ســند مالکیــت صــادر و تســلیم گردیــده اســت کــه بــه علــت جابهجایــی
مفقــود گردیــده ،لــذا بــه دســتور تبصــره یــک اصالحــی مــاده  120آییننامــه قانــون ثبــت
مراتــب جهــت اطــاع مــردم آگهــی میشــود تــا هرکــس مدعــی انجــام معاملــه یــا وجــود
ســند مالکیــت نــزد خــود میباشــد ،ظــرف مــدت  10روز از تاریــخ انتشــار روزنامــه گواهــی
اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم دارد .در غیــر ایــن صــورت پــس از ســپری شــدن
مــدت قانونــی و عــدم واخواهــی ســند مالکیــت المثنــی بــهنــام مالــک صــادر خواهــد شــد.
 640م.الــف
تاریخ انتشار1399/06/17 :
محمد آرمانپور -رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان سیرجان
آگهی فقدان سند مالکیت
آقــای محمــد امیــن موســی علــی نماینــده بنیــاد مســکن بــا ارایــه دو بــرگ استشــهادیه از
دفتــر اســناد رســمی شــماره  67ســیرجان مدعــی اســت کــه ســند مالکیــت ششــدانگ
پــاک  680فرعــی از  6519اصلــی واقــع در بخــش  37کرمــان بنیــاد مســکن ثبت و ســند
مالکیــت صــادر و تســلیم گردیــده اســت کــه بــه علــت جابهجایــی مفقــود گردیــده ،لــذا
بــه دســتور تبصــره یــک اصالحــی مــاده  120آییننامــه قانــون ثبــت مراتــب جهــت اطــاع
مــردم آگهــی میشــود تــا هرکــس مدعــی انجــام معاملــه یــا وجــود ســند مالکیــت نــزد خــود
میباشــد ،ظــرف مــدت  10روز از تاریــخ انتشــار روزنامــه گواهــی اعتــراض خــود را بــه
ایــن اداره تســلیم دارد .در غیــر ایــن صــورت پــس از ســپری شــدن مــدت قانونــی و
عــدم واخواهــی ســند مالکیــت المثنــی بــهنــام مالــک صــادر خواهــد شــد 710 .م.الــف
تاریخ انتشار1399/06/17 :
محمد آرمانپور -رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان سیرجان

حســب درخواســت افــراز آقــای فــرجاهلل امانــی لــری مقــدار  900ســهم و عبدالرضــا
بیگلــری  2100ســهم مشــاع از پــاک  6518اصلــی بخــش  37کرمــان پســاز طــی
تشــریفات افــراز رای افــراز بــه شــماره  99/5/29 – 2952صــادر کــه پــاک 7900
فرعــی از  6518اصلــی بــه مســاحت  900متــر مربــع در ســهم فــرجاهلل امانــی لــری و
پــاک  8016فرعــی از  6518اصلــی بــه مســاحت  2100متــر مربــع در ســهم عبدالرضــا
بیگلــری قــرار گرفتــه لــذا مراتــب بــه پیوســت صورتجلســه افــراز و نقشــه آن جهــت
اطــاع عمــوم بــه دلیــل عــدم شناســایی و اعــام آدرس ســایر شــرکاء مشــاع یــک نوبــت
منتشــر و اعــام م ـیدارد هــر شــخصی کــه بــه رای مذکــور معتــرض میباشــد در مهلــت
 10روز پــس از انتشــار مراتــب اعتــراض خــود را بــه دادگاه حقوقــی شهرســتان اعــام و
گواهــی اعتــراض را بــه ایــن اداره تقدیــم نمایــد 724 .م.الــف
تاریخ انتشار1399/06/17 :
محمد آرمانپور -رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان سیرجان
آگهی فقدان سند مالکیت
خانــم بتــول ســاعدی بــا ارایــه دو بــرگ استشــهادیه از دفتــر اســناد رســمی شــماره 113
ســیرجان مدعــی اســت کــه ســند مالکیــت  48ســهم مشــاع از  480ســهم ششــدانگ
پــاک  8313فرعــی از  2312اصلــی واقــع در بخــش  35کرمــان بــه نــام خانــم بتــول
ســاعدی ثبــت و ســند مالکیــت صــادر و تســلیم گردیــده اســت کــه بــه علــت جابهجایــی
مفقــود گردیــده ،لــذا بــه دســتور تبصــره یــک اصالحــی مــاده  120آییننامــه قانــون
ثبــت مراتــب جهــت اطــاع مــردم آگهــی میشــود تــا هرکــس مدعــی انجــام معاملــه یــا
وجــود ســند مالکیــت نــزد خــود میباشــد ،ظــرف مــدت  10روز از تاریــخ انتشــار روزنامــه
گواهــی اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم دارد .در غیــر ایــن صــورت پــس از
ســپری شــدن مــدت قانونــی و عــدم واخواهــی ســند مالکیــت المثنــی بــهنــام مالــک صــادر
خواهــد شــد 726 .م.الــف
تاریخ انتشار1399/06/17 :
محمد آرمانپور -رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان سیرجان

