
پزشکان خانواده در جنوب کرمان دوروز به دلیل پرداخت نشدن حقوق 
و کارانه شان سرکار خود حاضر نشدند

رییس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان جیرفت:

دستگیری شکارچی
۴ قطعه تیهو درجیرفت

برگزاری هفدهمین همایش 
سنگرسازان بی سنگر در جنوب

اعتصاب  پزشکان 
خانواده در جنوب

نیترات مرگ را جلو می  اندازد
به گفته پژوهشگران، نیتریت از طریق ترکیب با یک نوع اسید آمینه در سیستم گوارشی بدن، 

ماده سرطان زای نیتروزآمین را تولید می کند

معاون درمانی دانشگاه علوم پزشکی جیرفت:

ویزیت رایگان سالمندان در اورژانس های 
دانشگاه علوم پزشکی جیرفت
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جنوب کرمان بارانی می شود
رییس مرکز پیش بینی اداره کل هواشناسی استان کرمان: رگبار پراکنده باران 

در نیمه  جنوبی استان پیش بینی می شود
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ما را در تلگرام دنبال کنید
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تغییر مکان سازمان 
ملل عملیاتی است؟

حسن  هانی زاده
یادداشت مهمان

از زمـان جنـگ سـرد و رقابـت شـوروی و آمریـکا همواره 
موضـوع لـزوم اسـتقرار سـازمان ملـل در یـک کشـور بی 

طـرف مطرح بـود .
البتـه ظرفیـت سـابق شـوروی ایـن امـکان را فراهـم 
می کـرد تـا در ایـن بـاره بـه رقابـت بـا آمریـکا بپـردازد 
شـوروی  حتـی  باشـد.  داشـته  ادعایـی  چنیـن  و 
می خواسـت تـا سـازمان ملـل به مسـکو منتقل شـود و 
یـا در یکـی از شـهرهای مهم روسـیه مثل سـوچی جای 
بگیـرد. امـا بـه طـور سـنتی آمریکا بـه دلیل اسـتفاده از 
هژمونـی قدرت نظامی و اسـتفاده از سـاح اتمی، جنگ 
جهانـی دوم را بـه پایـان رسـانده بـود و در هرصـورت به 
عنـوان فاتـح جنـگ تلقـی می شـد. ازهمیـن رو ایـن 
کشـور همـواره ایـن حـق را برای خـود قائل بـود که مقر 
سـازمان ملـل در آمریکا و نیویورک باشـد. سال هاسـت 
کـه بسـیاری از کشـورهای همسـو بـا شـوروی سـابق و 
هـم پیمانـان امـروز روسـیه آرزو دارنـد که مقر سـازمان 
ملـل بـه کشـوری بـی طـرف منتقـل شـود تـا مسـائل 
جهـان بـدون هیـچ گونه اعمال فشـار بررسـی شـود. اما 
آمریـکا چنیـن اجـازه ای را نخواهـد داد، یکـی از دالیـل 
ایـن موضـوع آن اسـت کـه هزینه سـازمان ملل سـاالنه 
بـه ده هـا میلیـاد دالر می رسـد کـه بخـش مهمـی از آن 
را آمریـکا پرداخـت می کنـد. از سـویی هیـچ کشـوری 
حاضـر به پرداخـت چنین هزینـه ای برای سـازمان ملل 
نیسـت. روسـیه امـروز هـم شـوروی سـابق نیسـت که 
بتوانـد ادعـای تغییـر مقر سـازمان ملل را به کشـور خود 

بـه همان شـکل سـابق داشـته باشـد.
البتـه آمریـکا در طـول سـال گذشـته قوانیـن و آییـن 
نامه هـای داخلـی سـازمان ملـل و منشـور ملـل متحد را 
بـرای کشـورهای مخالـف سیاسـت های خـودش مثـل 
چیـن، روسـیه، ونزوئـا، مکزیـک و ایـران و... بـه طـور 

گزینشـی انجـام داده اسـت.
همـان طـور کـه شـاهد بودیـم حمیـد ابوطالبـی را کـه به 
عنـوان نماینـده ایـران در سـازمان ملل معرفی شـده بود 
به این دلیل که پیشـتر در اشـغال سـفارت آمریکا حضور 
داشـته در ایـن نهـاد نپذیرفت و یا بـرای دیپلمات های ما 

در سـازمان ملـل محدودیت هایـی ایجاد
کرده است.

اخیـرا در  از تخـت روانچـی کـه  منـع عیـادت ظریـف 
بسـتر بیمـاری اسـت به ایـن بهانه کـه وزیرخارجـه ایران 
نشـان می دهـد  دارد،  نیویـورک  در  محدودیـت حضـور 
آمریـکا ایـن قوانیـن سـازمان ملـل را کـه بـه ایـن نکتـه 
اشـاره دارد نبایـد مشـکات آمریـکا بـا یـک کشـور بـه 

سـازمان ملـل تسـری یابـد، نادیـده
گرفته است.

امـا علـی رغـم همـه این هـا انتقـال مقـر سـازمان ملـل 
از نیویـورک بـه کشـورهای دیگـر همچنـان بـه عنـوان 
یـک رویـا باقـی خواهـد مانـد، هرگـز عملیاتـی نخواهـد 
شـد و آمریـکا نیـز چنیـن اجـازه ای را نمی دهـد، ضمـن 
اینکـه سـایر کشـورها ایـن ظرفیـت را ندارنـد کـه بتوانند 
یـک چنیـن سـازمان بـزرگ و بسـیار مهمـی را در کشـور 

خودشـان جـای دهنـد.
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تجهیز آتش نشانی شهرداری رفسنجان به امکانات جدید
مهــر - مدیرعامــل ســازمان آتش نشــانی شــهرداری 
رفســنجان گفــت: در یکســال گذشــته تجهیــزات 
ــهرداری  ــانی ش ــش نش ــه آت ــه مجموع ــدی ب جدی

ــت. ــده اس ــزوده ش ــنجان اف رفس
مراســم  در  یکشــنبه  صبــح  رمضانی نــژاد  علــی 
کلنــگ زنــی ایســتگاه شــماره شــش آتــش نشــانی 
رفســنجان بــا تبریــک روز آتش نشــانی و ایمنــی 
شــماره  آتش نشــانی  ایســتگاه  داشــت:  اظهــار 
ماهونــک  و  جعفرآبــاد  رحمت آبــاد،  مناطــق   ۶
را پوشــش می دهــد چــون بعــد مســافت ایــن 
مناطــق تــا بقیــه ایســتگاه ها تقریبــا زیــاد بــود.

بودنــد  گله منــد  شــهروندان  قبــا  افــزود:  وی 
کــه خودروهــا بــه محــل حادثــه دیــر می رســند 
ــم و  ــب کردی ــن نص ــا دوربی ــن روی خودروه بنابرای
ــم  ــرون ه ــم از بی ــزام می شــوند ه ــه اع ــان ک همزم

می شــود. فیلمبــرداری  داخــل 
وی ادامــه داد: ضبــط مکالمــات نیــز از ســال گذشــته 
بروزرســانی شــده و زمــان و مکالمــه هرگونــه تمــاس 
بــا آتش نشــانی ضبــط می شــود و مــکان حادثــه 

هــم توســط جــی پــی اس ثبــت می شــود.
شــهرداری  آتش نشــانی  ســازمان  مدیرعامــل 
ســازمان  عملکــرد  بــه  اشــاره  بــا  رفســنجان 
شهرســتان  ایمنــی  خدمــات  و  آتش نشــانی 
رفســنجان از مهرمــاه ســال گذشــته تــا کنــون گفــت: 
ــق  ــای حری ســه دســتگاه خــودرو، دو دســتگاه اطف

و دو دســتگاه موتورســیکلت امــداد و نجــات بــه 
مجموعــه آتش نشــانی اضافــه شــده و بالــغ بــر 
ــدت  ــن م ــی ای ــزات ط ــان تجهی ــون توم 500 میلی
خریــداری شــده و بــه ســازمان تزریــق شــده اســت.

نیــز  رفســنجان  شــهر  اســامی  شــورای  عضــو 
در ایــن مراســم اظهــار کــرد: موفقیــت کارهــای 
عمرانــی منــوط بــه کارهــای فرهنگــی اجتماعــی 
اســت و اگــر بــرای مســائل فرهنگــی اجتماعــی کار 
ــیب  ــده آس ــاد ش ــه ایج ــاخت هایی ک ــود زیرس نش

. می بینــد
ســال گذشــته  بودجــه  افــزود:  فتحــی  محمــد 
شــهرداری رفســنجان 180 میلیــارد تومــان بــوده کــه 
در تمــام بخش هــا دیــده شــده و تمــام نقــاط شــهر 

ــه شــده اســت. ــر گرفت در نظ
بــه گفتــه وی همــه نقــاط شــهر همزمــان کار انجــام 
بــه یــک کارگاه  بــه نوعــی رفســنجان  می شــود 
ســاختمانی تبدیــل شــده و حجــم کاری در ایــن 

اســت. بی نظیــر  دوره 
ــح  ــنجان تصری ــهر رفس ــامی ش ــورای اس ــو ش عض
کــرد: ســال 98 دو، ســه پــروژه خیلــی خــوب 
و  انقــاب   ارجمنــدی، خیابــان  شــامل خیابــان 
بلــوار امــام رضــا)ع( اســتارت خــورده و در دو ســال 
ــذر  ــارس روگ ــج ف ــراه خلی ــده شــورا در بزرگ باقیمان
خوبــی توســط مشــاور دیــده شــده اســت کــه 

ــد. ــد ش ــداث خواه اح

آگهی اجاره
مدیریــت آمــوزش و پــرورش شهرســتان جیرفــت در نظــر دارد تعــداد: کلینیــک 

ــامانه  ــری از س ــره گی ــا به ــده را ب ــناد مزای ــدرج در اس ــات من ــا جزئی ــان  ب فرهنگی
ــه  ــماره مزایده1010ب ــا ش ــت )www.setadiran.ir(  وب ــی دول ــدارکات الکترونیک ت

ــاند. ــاره برس ــه اج ــی ب ــورت الکترونیک ص

زمان انتشار در سایت : تاریخ 98/7/8-  ساعت : 8 صبح  
مهلت دریافت اسناد مزایده : تاریخ 98/7/9 -  ساعت 8 صبح

تاریخ بازدید:98/7/9ساعت 8 صبح الی 1۴
آخرین مهلت ارسال پیشنهاد قیمت: تاریخ 98/7/18 – ساعت 13

زمان بازگشایی تاریخ: 98/7/20 – ساعت 8 صبح   
زمان اعالم به برنده تاریخ : 98/7/20 – ساعت 9

ضمنا رعایت موارد ذیل الزامی می باشد:
1- برگــزاری مزایــده صرفــا از طریــق ســامانه تــدارکات الکترونیکــی دولــت مــی باشــد وکلیــه 
مراحــل فراینــد مزایــده شــامل دریافــت اســناد مزایــده)در صــورت وجــود هزینــه مربوطــه(-
پرداخــت تضمیــن شــرکت در مزایــده )ودیعه(ارســال پیشــنهاد قیمــت ،بازگشــایی پاکات،اعالم 

بــه برنــده،و واریــز وجــه مزایــده در بســتر ســامانه از ایــن طریــق امــکان پذیــر مــی باشــد0
2-پیشنهاد می گردد قبل از ارائه پیشنهاد از موضوع مزایده بازدید به عمل آورید0

ــی  ــت گواه ــام ودریاف ــت ن ــت ثب ــت جه ــی بایس ــده م ــرکت در مزای ــه ش ــدان ب 3-عالقمن
الکترونیکــی )توکن(بــا شــماره هــای ذیــل تمــاس حاصــل نماینــد: مرکــز پشــتیبانی وراهبــری 

ــامانه :021-۴193۴ س
)www.setadiran.ir( اطالعــات تمــاس دفاتــر ثبــت نــام ســایر اســتانها ،در ســایت ســامانه

بخــش  ثبــت نام/پروفایــل مزایــده گرموجــود اســت.
۴-هزینه نشر آگهی وکارشناسی برعهده برنده مزایده می باشد.

5-آموزش وپرورش در رد وپذیرش پیشنهادات مختار می باشد0
ــارج از  ــه خ ــنهاداتی ک ــه وپیش ــروط،مخدوش،فاقدضمانت نام ــم ،مش ــنهادات مبه ــه پیش 6-ب

ــر داده نخواهــد شــد 0 ــه شــود ترتیــب اث ــی ارائ مهلــت قانون
7-ارائه تضمین معتبر مطابق با اسناد مزایده الزامی می باشد0

واحــد کارپــردازی       وپــرورش شهرســتا ن جیرفــت:  آمــوزش  اداره  تمــاس  8- شــماره 
03۴۴3210380

مدیریت روابط عمومی و آموزش همگانیروابط عمومی آموزش وپرورش شهرستان جیرفت

) آب ناجی زندگیست (

کلیـه مراحـل برگـزاری مناقصـه از دریافت اسـناد مناقصه تاارائه پیشـنهاد 
مناقصـه گـران و بازگشـایی پاکـت هـا از طریـق درگاه سـامانه تـدارکات 
الکترونیکـی دولـت )سـتاد( بـه آدرس www.setadiran.ir انجـام خواهـد 
شـد و الزم اسـت مناقصـه گـران در صـورت عدم عضویـت قبلـی، مراحل ثبت 
نـام درسـایت مذکـور ودریافـت گواهـی امضـای الکترونیکـی را جهت شـرکت 

درمناقصـه محقق سـازند.
مشـخصات ایـن مناقصه درسـایت شـرکت مهندسـی آب وفاضالب بـه آدرس 

www.abfakerman.ir موجـود میباشـد.
 : مـورخ  دوشـنبه  روز   11 سـاعت:  درسـامانه  مناقصـه  انتشـار  تاریـخ 

باشـد. مـی   98.07.08
مهلـت زمانـی دریافـت اسـناد مناقصـه از سـایت: تا سـاعت 19 روزپنج شـنبه 

مـورخ 98.07.11

مهلـت زمانـی ارائـه پیشـنهاددر سـامانه: سـاعت: 19 روزدو شـنبه مـورخ: 
98.07.22

و تاریخ تحویل ضمانتنامه به دبیرخانه شـرکت سـاعت:15  روزدو شـنبه مورخ: 
98.07.22

زمان بازگشایی پاکت ها: ساعت: 10:00 صبح   روز سه شنبه  مورخ 98.07.23
اطالعـات تمـاس دسـتگاه مناقصـه گـزار جهـت دریافـت اطالعـات بیشـتر در 

خصـوص اسـناد مناقصـه و ارائـه پاکـت هـای الـف:
 آدرس: کرمان-بلوار 22 بهمن- شـرکت آب و فاضالب شـهری اسـتان کرمان-

دفتـر قراردادها و تلفن 03۴33222282
اطالعات تماس سـامانه سـتاد جهـت انجام مراحـل عضویت در سـامانه: مرکز 

021-۴193۴ تماس: 
دفتر ثبت نام: 88969738 و 85193768

آگهی مناقصه شماره 48/الف/7 – 98 م  
شـرکت آب و فاضالب شـهری اسـتان کرمان در نظر دارد مناقصه عمومی موضوع: بازسـازی شـبکه آب جیرفت را با برآورد: 

5.112.555.21۴ ریـال و مبلـغ تضمیـن شـرکت در مناقصـه 255.630.000   ریـال از محـل اعتبـارات عمرانـی  و بـا حداقل 
تعـداد شـرکت کننـدگان دو نفـر و  بـه شـماره 20980059630000۴5را از طریق سـامانه تـدارکات الکترونیکی دولت برگـزار نماید. . 
لـذا از کلیـه شـركت هایـي کـه  دارای  گواهی صالحیت در رشـته آب   و هـم چنین  صالحیت ایمنـی صـادره از اداره کار و تامین رفاه 

اجتماعـی می باشـد، دعوت می شـود.

نوبت اول
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حسـین میرزایی، سـخنگوی سـتاد اجرایـی تبصره 
1۴ قانـون بودجـه بـا بیان اینکـه تاکنـون ۲00 هزار 
خانـوار، کاندیـدای حـذف یارانـه هسـتند کـه برای 
آنهـا پیامـک ارسـال شـده، تأکیـد کرد: یارانـه هیچ 

فـردی از دهک هـای پاییـن حذف نشـده اسـت.
طبـق مصوبـه مجلـس، دولـت بایـد بـرای حـذف 
یارانـه سـه دهـک پردرآمـد کشـور اقـدام کنـد. بـر 
همین اسـاس، وزارت تعـاون، کار و رفاه اجتماعی، 
کـرده  آغـاز  را  مصوبـه  ایـن  اول  مرحلـه  اجـرای 
اسـت. طبق آنچه سـخنگوی سـتاد اجرایـی تبصره 
1۴ قانـون بودجـه در ایـن گفت وگـو اظهـار می کند، 
روشـی کـه بـرای شناسـایی خانوارهـا تهیـه شـده، 
خانواده هاسـت.  متعـارف  هزینه هـای  مبنـای  بـر 
هزینـه  بـرای  معیـار  رقمـی  روش،  ایـن  مطابـق 
متعـارف خانواده هـا )بـا توجـه بـه تعـداد اعضـای 
نظـر  در  اسـت(  متفـاوت  رقـم  ایـن  خانواده هـا 
گرفتـه شـده اسـت. در صورتـی کـه میـزان خریـد 
آنهـا پایین تـر از رقـم تعیین  شـده باشـد، مشـمول 
دریافـت یارانـه خواهنـد مانـد. در حالـی کـه نوعـا 
دربـاره شـیوه تشـخیص دهک هـای بـاال ابهاماتـی 
مطـرح اسـت.  میرزایـی، به جزییـات این روش و 
نحـوه شناسـایی خانوارهای مشـمول حـذف یارانه 

پرداختـه اسـت.
ماهانـه  هزینه کـرد  متوسـط  اگـر  می گویـد:  وی 
خانـوار از ایـن اعـداد کمتر باشـد، یارانه آنهـا برقرار 

بود.  خواهـد 

هفدهمیــن همایــش سنگرســازان بــی ســنگر و 
ــوب  ــادی در جن ــت جه ــگ و مدیری ــش فرهن همای
کرمــان برگــزار شــد. بــه گــزارش خبرنگار گــروه 
جوان از کرمــان  خبرنــگاران  های باشــگاه  اســتان 
ــاورزی  ــاد کش ــازمان جه ــس س ــعیدبرخوری ریی س
جنــوب کرمــان در مراســم هفدهمیــن همایــش 
ــان و  ــتان کرم ــوب اس ــنگر جن ــی س ــازان ب سنگرس
همایــش فرهنــگ و مدیریــت جهــادی گفــت: امــروز 
جنــوب  جهادگــران  رشــادت های  پاسداشــت  بــه 
کرمــان در دوران هشــت ســال دفــاع مقــدس و نیــز 
ترویــج فرهنــگ و مدیریــت جهــادی، هفدهمیــن 
ــتان  ــوب اس ــنگر جن ــی س ــازان ب ــش سنگرس همای
کرمــان برگــزار شــد.او افــزود: جهادگــران بــا فرهنــگ 
ــاهکار  ــگ، ش ــی جن ــادی در مهندس ــت جه و مدیری
پیشــگامان عرصــه جهــاد در دوران  از  و  آفریدنــد 
ــر ترویــج  ــد ب ــا تاکی دفــاع مقــدس بودند.برخــوری ب
و نهادینــه کــردن فرهنــگ و مدیریــت جهــادی بویــژه 
در نســل جدیــد شــاغل در مجموعــه ســازمان جهــاد 
ــدواری  ــراز امی ــان اب ــتان کرم ــوب اس ــاورزی جن کش
ــت  ــوی مدیری ــا تاســی از الگ ــن نســل ب ــه ای ــرد ک ک
ــد  ــاع مقــدس، می توانن ــادی جهادگــران دوران دف جه
در خدمــت رســانی بــه کشــاورزان ایــن منطقــه تــاش 
بیشــتری کننــد.در ایــن همایــش حجت االســام روح 
ــی  ــور آموزش ــی و ام ــاون فرهنگ ــاهمرادیان مع هللا ش
نماینــده، ولــی فقیــه در وزارت جهادکشــاورزی گفــت: 
منشــا و خاســتگاه فرهنــگ و مدیریــت جهــادی، الهی 

ــت. ــودن آن اس ــدی ب و توحی

معـــاون اســـتانی دفتـــر نهـــاد نمایندگـــی ولـــی 
ــداری  ــت: بیـ ــت گفـ ــگاه جیرفـ ــه در دانشـ فقیـ
ـــتیم  ـــاهد آن هس ـــا ش ـــروز در دنی ـــه ام ـــامی ک اس
برگرفتـــه از دفـــاع مقـــدس جمهـــوری اســـامی 
ـــت  ـــر، حج ـــگار مه ـــزارش خبرن ـــت.به گ ـــران اس ای
االســـام اصغـــر شـــاهرخی پیـــش از ظهـــر 
ـــه  ـــت هفت ـــی داش ـــه گرام ـــژه برنام ـــنبه در وی یکش
ــت:  ــت گفـ ــگاه جیرفـ ــدس در دانشـ ــاع مقـ دفـ
ـــدس  ـــاع مق ـــای دف ـــی ه ـــن ویژگ ـــی از مهمتری یک
بســـیج همـــه اقشـــار مختلـــف مـــردم بـــود 
کـــه درآن مـــی توانســـتید دانشـــگاهی، اســـتاد، 
ـــاد  ـــه آح ـــوز و هم ـــش آم ـــازاری، دان ـــجو، ب دانش
ــی  ــن ویژگـ ــزود: دومیـ ــد.وی افـ ــردم را ببینیـ مـ
ـــه ذات  ـــوکل ب ـــاص و ت ـــدس اخ ـــاع مق ـــم دف مه
خداونـــد همـــه مـــردم بـــه ویـــژه فرماندهـــی کل 
ـــای  ـــده ه ـــی فرمان ـــی )ره( و حت ـــام خمین ـــوا ام ق
جبهـــه هـــا و بســـیجیان بـــود کـــه تنهـــا تـــوکل 
ـــی  ـــر از ویژگ ـــی دیگ ـــتند.وی یک ـــد داش ـــر خداون ب
دفـــاع مقـــدس را خـــود بـــاوری آنهـــا دانســـت 
و بیـــان کـــرد: ســـربازان امـــام خمینـــی )ره( 
بـــاور داشـــتند کـــه مـــا مـــی توانیـــم و در برابـــر 
ابـــر قـــدرت هـــای جهـــان ایســـتادند و پیـــروز 
ــاد نمایندگـــی  ــر نهـ ــتانی دفتـ شـــدند.معاون اسـ
ــان  ــا بیـ ــت بـ ــگاه جیرفـ ــه در دانشـ ــی فقیـ ولـ
ــر  ــگ بـ ــن جنـ ــد ایـ ــه هرچنـ ــب کـ ــن مطلـ ایـ
مـــا تحمیـــل شـــد امـــا دســـتاوردهای فراوانـــی 
ــان کـــرد: یکـــی از مهمتریـــن  هـــم داشـــت، بیـ
ــه  ــود کـ ــن بـ ــدس ایـ ــاع مقـ ــتاوردهای دفـ دسـ
ـــه  ـــت ک ـــانی اس ـــرای کس ـــروزی ب ـــم پی ـــاور کردی ب
در راه خداونـــد و بـــرای رضـــای خداونـــد بـــرای 
ـــت  ـــتادگی کردند.حج ـــود ایس ـــاک خ ـــاع از خ دف
ـــروز  ـــدار ام ـــه اقت ـــاره ب ـــا اش ـــاهرخی ب ـــام ش االس
جمهـــوری اســـامی ایـــران در دنیـــا افـــزود: 
ــدس  ــاع مقـ ــتاوردهای دفـ ــر از دسـ ــی دیگـ یکـ
ــی  ــان نمـ ــای جهـ ــدرت هـ ــر قـ ــروز ابـ ــه امـ کـ
تواننـــد آن را ببیننـــد، اقتـــدار و عـــزت جمهـــوری 
ـــدون  ـــد ب ـــی توانن ـــه نم ـــت ک ـــران اس ـــامی ای اس
در نظـــر گرفتـــن کشـــور مـــا در منطقـــه کاری 
از پیـــش ببرند.معـــاون اســـتانی دفتـــر نهـــاد 
ـــا  ـــت ب ـــگاه جیرف ـــه در دانش ـــی فقی ـــی ول نمایندگ
بیـــان ایـــن مطلـــب کـــه امـــام خمینـــی )ره( در 
صحیفـــه نـــور فرمـــوده انـــد؛ عـــراق بـــرای چنـــد 
ـــرای  ـــه ب ـــرد بلک ـــه نک ـــا حمل ـــه م ـــاک ب ـــب خ وج
ــران  ــه ایـ ــان بـ ــلمین جهـ ــاد مسـ ــودی اتحـ نابـ
حملـــه کـــرد، گفـــت: بیـــداری اســـامی کـــه 
ــه  ــتیم برگرفتـ ــاهد آن هسـ ــا شـ ــروز در دنیـ امـ
ــت. ــامی اسـ ــوری اسـ ــدس جمهـ ــاع مقـ از دفـ

وی بـــا اشـــاره بـــه بیانیـــه گام دوم انقـــاب کـــه 
ـــد؛  ـــرده ان ـــد ک ـــری تاکی ـــم رهب ـــام معظ در آن مق
ـــان  ـــد بی ـــا کنن ـــه پ ـــی ب ـــاد علم ـــد جه ـــان بای جوان
کـــرد: اگـــر یـــک روزی یـــادگاران هشـــت ســـال 
دفـــاع مقـــدس رفتنـــد و جانفشـــانی کردنـــد 
امـــروز بایـــد در جبهـــه ای دیگـــر شـــما جوانـــان 
ــاد  ــدازی جهـ ــا راه انـ ــد و بـ ــدا کنیـ ــور پیـ حضـ
ــا  ــه دنیـ ــامی را بـ ــاب اسـ ــدار انقـ ــی، اقتـ علمـ

نشـــان دهیـــد.

دولت یارانه  خانوار های 
ضعیف  را قطع نمی کند 

برگزاری هفدهمین 
همایش سنگرسازان 

بی سنگر در جنوب

بیداری اسالمی 
برگرفته از دوران دفاع 

مقدس ایران است

خبر

خبر

معدوم سازی 5 تن مواد غذایی 
فاسد در 6 ماه نخست سال جاری

جنوب کرمان
بارانی می شود 

راهبرد جمهوری اسالمی 
استقامت مقابل دشمنان است

اصغــر مــکارم، گفــت: طــی ۶ 
مــاه نخســت ســال جــاری 5 
تــن مــواد غذایــی فاســد و تاریــخ 
شهرســتان  هفــت  در  گذشــته 
جنــوب کرمــان کشــف و معــدوم شــده اســت.به 
گــزارش خبرنــگار خبرگــزاری شبســتان از کرمان 
جنــوب، » اصغــر مــکارم « در جمــع خبرنــگاران، 
ــراد  ــامت اف ــت س ــه اهمی ــه ب ــا توج ــت: ب گف
ــی از  ــواد غذای ــامت م ــر س ــارت ب ــه نظ جامع
ــردم  ــت و م ــتی اس ــف بهداش ــن وظای مهمتری
ــد  ــواردی مانن ــه م ــه ب ــن زمین ــد در ای ــز بای نی
ــه  ــره ک ــه بهداشــتی و غی ــخ مصــرف، پروان تاری
ــی هســتند  ــواد غذای ــده ســامت م نشــان دهن
توجــه ویــژه داشــته باشــند.رئیس دانشــگاه 
علــوم پزشــکی جیرفــت، بــا اشــاره بــه فعالیــت 
در حــوزه  بهداشــت محیــط  73 کارشــناس 

دانشــگاه علــوم پزشــکی جیرفــت، افــزود: ایــن 
کارشناســان در راســتای حفــظ ســامت مــردم 
منطقــه از ابتــدای ســال جــاری تاکنــون بیــش از 
1۲ هــزارو 7۶0 بازدیــد از 11 هــزار و ۴0۲ مرکــز تهیه 
ــه  ــورت گرفت ــه ص ــی منطق ــواد غذای ــع م و توزی
ــواد  ــن م ــج ت ــا پن ــن بازدیده ــه در ای ــت ک اس
غذایــی فاســد و تاریــخ گذشــته کشــف و معدوم 
شــده اســت.از ابتــدای امســال یــک هــزارو 
۲۴8 واحــد متخلــف در بازدیدهــای کارشناســان 
ــم  ــه محاک ــان ب ــوب کرم ــط جن ــت محی بهداش
قضایــی معرفــی شــد کــه چندیــن مرکــز تهیــه 
وتوزیــع مــواد غذایــی هم تعطیــل شــدند.مکارم، 
ــان داشــت: شــهروندان در صــورت مشــاهده  بی
تخلفــات بهداشــتی مــی توانند شــکایات خــود را 
بــه ســامانه فوریــت  هــای ســامت محیــط و کار 

ــد. ــام کنن ــامانه 190 اع ــق س از طری

رییـــس مرکـــز پیـــش بینـــی اداره 
ـــان  ـــتان کرم ـــی اس کل هواشناس
گفـــت: بـــرای امـــروز رگبـــار 
ـــی  ـــه جنوب ـــاران در نیم ـــده ب پراکن
اســـتان پیش بینـــی می شـــود. بـــه گـــزارش 
استان های باشـــگاه  خبرنـــگار  گـــروه 
حمیـــده  جوان از کرمـــان،  خبرنـــگاران 
حبیبـــی رییـــس مرکـــز پیـــش بینـــی اداره 
کل هواشناســـی اســـتان کرمـــان بـــا اشـــاره 
ـــی  ـــا کم ـــاف ت ـــتان ص ـــمان اس ـــه آس ـــه اینک ب
ـــه  ـــاران در نیم ـــارش ب ـــت: ب ـــت، گف ـــری اس اب
ــتان  ــب اسـ ــده غالـ ــتان پدیـ ــی اسـ جنوبـ
ــهداد  ــه شـ ــی کـ ــزود: در حالـ ــت.او افـ اسـ
ــا ۴۴  ــته بـ ــاعته گذشـ ــت در ۲۴ سـ وجیرفـ
درجـــه ســـانتیگراد، گرم تریـــن روز را پشـــت 
ســـر گذاشـــته اللـــه زار بـــا 11 درجـــه ســـانتیگراد 

خنک تریـــن نقطـــه اســـتان بـــه ثبـــت 
ــی  ــز پیش بینـ ــت.رییس مرکـ ــیده اسـ رسـ
ـــل  ـــان حداق اداره کل هواشناســـی اســـتان کرم
ــه  ــان را 1۴ درجـ ــهر کرمـ ــروز شـ ــای امـ دمـ
ســـانتیگراد اعـــام و تصریـــح کـــرد: امـــروز 
دمـــای کرمـــان در گرم تریـــن ســـاعات بـــه 
ــس  ــد. رئیـ ــانتیگراد می رسـ ــه سـ 33 درجـ
مرکـــز پیش بینـــی هواشناســـی اســـتان 
ـــدن  ـــاری ش ـــال ج ـــرد: احتم ـــان ک ـــان بی کرم
روانـــاب و طغیـــان برخـــی رودخانه هـــای 
فصلـــی به واســـطه شـــدت رگبـــار بـــاران در 
برخـــی مناطـــق جنوبـــی طـــی چنـــد روز آینـــده 

دور از انتظـــار نیســـت.
وی افـــزود: تغییـــرات محســـوس دمایـــی را 
ـــا اواخـــر هفتـــه یکـــی دو  خواهیـــم داشـــت و ت

درجـــه دمـــا کاهـــش می یابـــد.

ــده  ــا و فرمان ــی آج ــد نظام  ارش
نیــروی  منطقــه ای  قــرارگاه 
زمینــی ارتــش در جنــوب شــرق 
گفــت: امــروز راهبــرد جمهــوری 
اســامی اســتقامت و مقاومــت فعــال خواهد 
ــاهد  ــن ش ــان و یم ــه آن را در لبن ــود و نمون ب
هســتیم و بــا ایــن محوریــت موفــق خواهیــم 
شــد کــه دشــمنان، معاندیــن و اســتکبار 
جهانــی را شکســت دهیــم. بــه گــزارش ایرنــا، 
امیــر مهــدی معمارباشــی در  آئین نکوداشــت 
دوران  در  مقاومــت  و  پیشکســوتان جهــاد 
دفــاع مقــدس افــزود: دوران دفــاع مقدس از 
برجســته تریــن نقــاط تاریــخ انقاب اســامی 
ــه شــمار مــی رود.وی تصریــح کــرد:  ایــران ب
حراســت از مرزهــای جمهــوری اســامی 
ایــران و ارزش هــای پــاک انقــاب اســامی 

ارزشــمندی  نــکات  رهبــری  از  تبعیــت  و 
اســت کــه از شــهدا بــه یــادگار مانــده اســت.

امیــر معمــار باشــی خاطرنشــان کــرد: آمــوزه 
ــاع مقــدس، موجــب شــدکه  هــای دوران دف
ــه  ــا ب ــرای م ــدس ب ــاع مق هشــت ســال دف
فرصــت بــزرگ باشــد و شــعار مــا مــی توانیــم 
ــی  ــد نظام ــور برسانیم.ارش ــه ظه ــه منص را ب
ــه  ــامی درس گرفت ــران اس ــت: ای ــا  گف آج
ــاع مقــدس اســت و امــروز در  از مدرســه دف
کشــور جوانــان و نخبگانــی کــه در دوران دفــاع 
مقــدس رشــد یافتنــد، بــا تــاش و کوشــش 
خــود موجــب رســیدن بــه قلــه خــود کفایــی 
و خوداتکایــی در همــه عرصــه هــا شــده انــد 
ــوان رزمــی کشــور یکــی  و اقتــدار و ارتقــای ت
ازدســتاوردهای دوران دفــاع مقــدس بــه 

ــی رود. شــمار م

خبرگـزاری ایلنـا: عضـو اتـاق بازرگانـی تهـران 
گفـت: پدیـده ای کـه در چنـد مـاه اخیـر رونـد 
حضـور  داشـته  صعـودی  رونـد  شـدت  بـه 
اسـت.  بـوده  عـراق  در  ایرانـی  دستفروشـان 
معمـوال ایـن افـراد ماشـین خـود را کـه محـل 
خـواب و اقامـت آنهـا نیـز محسـوب می شـود 
کاپوتـاژ کـرده و بـا سـفر به نقاط مختلـف عراق 
به خصوص مناطق توریسـتی اقلیم کردسـتان، 
شـروع به فـروش اجنـاس مختلـف می کنند.

نیـروی  علـی شـریعتی در خصـوص حضـور 
کار ایرانـی در عـراق گفـت: در اقلیـم کردسـتان 
بیشـتر مـردم اسـتان های غربـی بـه خصوص 
کردهـای آذربایجـان غربـی حضور دارنـد اما در 
سـلیمانیه اهالی کردسـتان و کرمانشـاه حضور 
پررنگ تـری دارنـد. در قسـمت جنـوب عـراق 
یـا عرب نشـین نیـز سـاکنان اسـتان لرسـتان 
داد:  ادامـه  هسـتند.وی  بیشـتر  خوزسـتان  و 
پدیـده ای کـه در چنـد مـاه اخیر روند به شـدت 
داشـته حضـور دستفروشـان  رونـد صعـودی 
ایرانـی در عـراق بـوده اسـت. معموال ایـن افراد 
ماشـین خـود را کـه محل خـواب و اقامـت آنها 
نیـز محسـوب می شـود کاپوتـاژ کرده و با سـفر 
بـه نقـاط مختلـف عـراق بـه خصـوص مناطـق 
توریسـتی اقلیم کردسـتان، شـروع بـه فروش 
دسـتی،  صنایـع  همچـون  مختلـف  اجنـاس 
آبـاژور، تابلوهـای دیـواری، لـوازم جانبی موبایل 
می کننـد و بـا توجه بـه افزایش روز افـزون آنها 

بـه نظـر می رسـد کـه وضعیـت درآمـدی خوبی 
دارند.عضـو اتـاق بازرگانـی تهـران در خصـوص 
وضعیـت کارگرانـی ایرانـی گفـت: در ماه هـای 
اخیـر کارفرماهـای ایـن کشـور تمایـل کمتـری 
بـه اسـتخدام کارگـر سـاده ایرانـی پیـدا کردنـد 
کـه دالیـل مختلفـی دارد.وی ادامـه داد: کارگـر 
سـاده باید یکسـری حداقل ها را دارا باشـد و آن 
تسـلط بر زبـان، آداب و فرهنگ اجتماعی، طرز 
برخـورد مناسـب بـا توریسـت ها و بـه خصوص 
خانم هـا اسـت کـه متاسـفانه تعـداد کمـی از 
افـرادی کـه بـه عنـوان کارگـر سـاده از ایـران به 
اقلیم رفته اند این شـاخص را داشـته اند. ضمن 
آنکه بـا هجوم افـراد متقاضـی کار، کارفرماهای 
عراقـی افـرادی که تحصیات دانشـگاهی دارند 
را در اولویـت قـرار می دهندچون اکثـرا این افراد 
مشـخصات فوق را دارا هسـتند.وی بـا انتقاد از 
عـدم سـازمان دهی مناسـب ایـن افـراد گفـت: 
اکنـون کارگران بنگادشـی، فیلیپینـی و اتیوپی 
کـه توانسـته اند کارهـای خدماتـی را قبضه کنند 
عـاوه بـر اینکـه بـه حداقل هـا راضـی هسـتند 
توسـط شـرکت ها و سـازمان های دولتی کشـور 
متبـوع خـود سـاماندهی می شـوند. بـه طـور 
مثـال مدیـر یـک هتل ترجیـح می دهـد با یک 
شـرکت فیلیپینـی یـا بنگادشـی در خصـوص 
اسـتخدام کارگـر قـرارداد ببنـدد تـا در خیابان ها 
بـه دنبـال افـرادی باشـد که ضامن مشـخصی 
شـرکتی  ایـن کارگـران  آنکـه  ضمـن  ندارنـد. 

کامـا آمـوزش دیـده هستند.شـریعتی ادامـه 
داد: اکنـون حداقـل حقـوق یک کارگر سـاده به 
همـراه غذا و جای خواب 500 دالر در ماه اسـت.

وی گفـت: در کارهـای تخصصی سـاختمانی به 
طـور کامـل اسـتاد کارهـای ایرانی بـازار را قبضه 
کرده انـد بـه طـور مثـال یـک گـچ کار یا سـنگ 
کار ایرانـی حداقـل روزی ۲5 هـزار دینـار یا ۲50 
هـزار تومـان دریافـت می کنـد کـه در صـورت 
رونـق کار سـاختمانی در ایـران بـاز هـم چنیـن 
رقمـی بـه یک اوسـتا کار پرداخت نمی شـد.وی 
اظهار داشـت: فروشـندگان، مدیـران مارکتینگ 
و کارمنـدان اکثـرا سـوری و تـرک هسـتند امـا 
در چنـد مـاه اخیـر خانم هـای ایرانـی حضـور 
پررنگی در اقلیم کردسـتان داشـتند و توانستند 
در حوزه هـای مختلـف از جملـه امـور کارمنـدی 
جـای ثابتـی پیـدا کننـد. وی در خصوص سـوء 
اسـتفاده از نیـروی کار ایرانـی گفـت: بـا توجـه 

بـه حضـور گسـترده نیـروی کار ایرانـی در ایـن 
کشـور الزم اسـت سـفارت ایـران بـرای حمایت 
از ایـن قشـر تمهیدات ویـژه ای اتخاذ کند. بحث 
صـدور نیـروی کار و ارز آوری آنهـا یـک مبحـث 
اقتصـاد جهانی اسـت و کشـورهایی کـه نیروی 
مـازاد دارنـد یـا اسـیر رکود هسـتند با اسـتفاده 
از ایـن ظرفیـت عـاوه بـر ارزآوری بـرای خود با 
پشـتیبانی از ایـن افـراد، زندگـی بهتـری بـرای 
آنهـا بـه وجـود آورده انـد.وی تاکیـد کـرد: اکنون 
بیـش از همه وجود چندین مشـاور در سـفارت 
و کنسـولگری های ایـران در عـراق الزم اسـت 
زیـرا موارد متعددی از سـوء اسـتفاده از کارگران 
طـور  بـه  می شـود.  گـزارش  روز  هـر  ایرانـی 
مثـال کارفرماهـای ایرانـی بـا سـوء اسـتفاده از 
احساسـات مذهبی بـه کارگران رقـم پایین تری 
پرداخـت می کننـد و در ازای آن بـرای آنهـا هـر 
روز سـرویس زیـارت کربا یا نجـف می گذارند.

بــراي بازنشســتگان كشــوری بــا صندوقــی 
ورشكســته و وابســته بــه بودجــه عمومــی، 
امــا  می شــود  انجــام  همسان ســازی 
بــا  اجتماعــي  تاميــن  بازنشســتگان 
می شــوند.ریيس  مواجــه  بســته  در 
اجــرای  تهــران  بازنشســتگان  كانــون 
بازنشســتگان  حقــوق  همسان ســازی 
را خواســته اول بازنشســتگان از دولــت، 
وزارت كار و ســازمان تاميــن اجتماعــی 
دانســت و گفــت: وعــده و وعيــد دردي 
نمی كند.علــي  دوا  بازنشســتگان  از 
بــا خبرنــگار  دهقــان كيــا درگفت وگــو 
عصرخبــر افــزود: جالــب اســت كــه بــراي 
صندوقــی  بــا  كشــوري  بازنشســتگان 
بودجــه  بــه  وابســته  و  ورشكســته 
عمومي،همسان ســازی انجــام می شــود 
ــا  ــي ب ــن اجتماع ــتگان تامي ــا بازنشس ام

افزایش دستفروشان 
ایرانی در کردستان عراق 
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برنامـه پزشـک خانـواده و نظـام ارجـاع، سـامانه دسترسـی 
توزیـع  باهـدف  سـامت،  نظـام  خدمـات  بـه  افـراد 
در  کـه  اسـت  اقشـارجامعه  همـه  بیـن  سـامت  عادالنـه 
معظـم  مقـام  اباغـی  سیاسـت های  تحقـق  راسـتای 
اسـت.  درآمـده  اجـرا  بـه  توسـعه  پنجـم  برنامـه  و  رهبـری 
 پزشـک خانـواده، یعنـی هـر ایرانـی، یـک پزشـک مسـوول 
از  قبـل  وحتـی  تولـد  زمـان  از  پزشـکی کـه  باشـد،  داشـته 
بیمـاری  بـروز  در صـورت  و  اوسـت  مراقـب سـامت  تولـد، 
اگـر در حیطـه تـوان او باشـد بـه درمـان می پـردازد و فقـط در 
صـورت نیـاز، فـرد را بـه پزشـک متخصـص ارجـاع می دهـد.

همـه اين خدمات به عنوان خدمات سـطح اول، طرح پزشـك 
خانـواده تعريـف مي شـود،  بعـد از آن نظـام ارجـاع بـه ميـان 
مي آيـد يعنـي در صورتي كه يك بيمار، نيازمند خدمات پزشـك 
متخصـص يـا فوق متخصص باشـد، به سـطح دو كه پزشـك 
متخصص در بيمارسـتان است، ارجاع می شـود و باز هم اگر به 
خدمات فوق تخصصي نياز داشـت به سـطح سـه كه خدمات 
داده مي شـود. ارجـاع  اسـت،  فـوق تخصـص  پزشـك  يـك 

مجموعـه  در  سـامت  تيـم  مسـوول   ، خانـواده  پزشـك 
مامـا،  يـك  از  متشـكل  بايـد  كـه  تيمـی  اسـت،  خويـش 
پرسـتار، كارشـناس يـا كاردان بهداشـت خانـواده، بهداشـت 
محيـط و روانشـناس باشـد.هر پزشـك عمومـي ، بايـد دوره 
پزشـك خانـواده را طـی كنـد. پزشـك خانـواده، بـراي كسـاني 
مي دهـد. تشـكيل  سـامت  پرونـده  دارد،   نظـر  تحـت  كـه 

انجـام  بـراي  كـه  هسـتند  پزشـكانی  خانـواده،  پزشـكان 
بيماری هـای  درمـان  و  سامتی،تشـخيص  مراقبت هـای 

افـراد در هـر سـن و جنسـي آمـوزش ديـده انـد. آن هـا در 
صـورت نيـاز می تواننـد مشـاور خوبـی بـرای بيمـاران بـراي 
پيگيـري، تشـخيص و درمـان بـه وسـيله متخصصان باشـند.

پزشـك خانـواده، كمـك مي كنـد كـه هـر فـرد از طريـق يـك 
برنامـه ويـژه خـود مراقبتـي، سـالم بماند.بـراي پيشـگيري 
از بيماري ها،پزشـك خانـواده بـه افـراد تحـت پوشـش خـود 
مشـاوره الزم بـراي تغييـر در شـيوه زندگـي را ارائـه مي دهـد و 
انجـام ايـن تغييـرات را پيگيـري مي كنـد و البتـه در شـرايطي 
كـه بـراي سـامتي افـراد تحـت پوشـش الزم بينـد،  بيمـاران 
متخصصـان  بـه  تخصصـی  درمـان  و  تشـخيص  بـرای  را 

آن هـا مشـاوره مي كنـد. بـا  يـا  و  ارجـاع مي دهـد  مربوطـه 
مراقبت هايي كه پزشـكان خانواده قادر بـه ارايه آن  ها براي افراد 
تحت پوشـش خود هستند شـامل: مراقبت از تمام افراد تحت 

پوشـش خـود در هـر سـن و جنس از نوزاد تا سـالمند اسـت.
مراقبت از سـامت روان، سـامت گوش،حلق، بيني و شنوايي، 
سـامت چشـم و بينايـي، مراقبـت از سـامت پوسـت و مـو، 
دسـتگاه گوارش، دسـتگاه اعصاب، سـامت كليه ها و دسـتگاه 
ادراري و تناسـلي، مراقبـت از بيمـاران مزمـن تحت پوشـش و 
عاوه براين، مشـاوره سـامت باروري و تنظيم خانـواده، انجام 
مراقبت هـاي فـوري پزشـكي از جملـه مراقبت هايي اسـت كه 
پزشكان خانواده براي افراد تحت پوشش خود انجام مي دهند.

و  ای  دوره  معاینـات  انجـام  خانـواده،  پزشـك  طراحـان 
و  آسـان  دسترسـی   ، مـردم  سـامت  وضعیـت  پیگیـری 
شـبانه روزی مـرم بـه خدمـات سـطح اول، حـذف پرداخـت 
افـراد  یکسـان  منـدی  بهـره  درمـان،  اضافـی  هزینه هـای 
جامعـه از سـرانه سـامت ، برقـراري نظـام ارجـاع وجلوگيري 
تشـکیل  و  مختلـف  پزشـکان  بـه  مـردم  مکـرر  مراجعـه  از 
پرونـده سـامت را از ويژگي هـاي پزشـك خانـواده مي داننـد.

واقـع يـك مشـاور  در  دارنـد،  افـرادي كـه پزشـك خانـواده 
دارنـد. خـود  پزشـكي  مشـكات  بـراي  مطلـع  و  اميـن 

اجراي برنامه پزشـک خانواده در بسياري از كشورها، سابقه 70 
سـاله دارد. انگلستان، یکي از پيشگامان برنامه پزشک  خانواده 
است و مهم  ترین ركن نظام ارجاع در این كشور پزشکان عمومي 
هسـتند. بيمـاران تماس زیـادي با پزشـکان متخصـص ندارند 
و تنهـا وسـيله مراجعـه بـه ایـن دسـته از پزشـکان از طریـق 
پزشـکان عمومي اسـت. در لنـدن ،هیـچ فـردی بـدون مراجعه 
بـه پزشـک عمومی، بـه پزشـک متخصـص مراجعـه نمی کند.

سيسـتم  كـه  اسـت  كشـورهايي  اوليـن  از  هـم  كانـادا 
كـه  را  درمانـي  و  بهداشـتي  هـاي  مراقبـت  همگانـي 
.شـيوه  كـرد  عرضـه  مي شـود،  ناميـده   medicare
دسترسـي از طريـق پزشـك خانـواده و نظـام ارجـاع اسـت.

در آمريـكا از سـال 19۶9 بـورد پزشـك خانـواده بـه رسـميت 
شـناخته شـده و كشـورهاي ديگـري چـون انگلسـتان، چين، 
ويتنام، تايلند، ژاپن، عربسـتان، فلسـطين و ۶0 كشـور ديگر نيز 
چنـدي بعـد بـا مـدل آمريكايـي آن بـه ايـن برنامه پيوسـتند.

از دوروز پیـش برخـی از پزشـکان خانـواده در جیرفـت بـه دلیـل 
پرداخت نشدن حقوق و مزایای شان اعتراض و به نوعی اعتصاب 
کردند.یکـی از پزشـکان خانـواده کـه در بخـش مرکـزی جیرفت 
اسـت و نخواسـت نامش برده شـود به»کاغذوطن«گفت:»سـه 
ماه اسـت که پزشـکان خانواده روسـتایی در جنوب کرمان کارانه 
خـود را دریافـت نکرده اند و انگار این مشـکل در کل کشـور وجود 

دارد در سـال 97 هـم یک 30درصد کسـری باقیمانـده که هنوز با 
ما تسـویه نشـده اسـت.«وی افزود:»تصمیم گرفتیم که دوروز در 
محـل کارمان حاضر نشـویم و دوروز را به اعتصـاب گذراندیم یک 
روز در دانشگاه علوم پزشکی و روز بعد در معاونت آموزشی.«وی 
ادامـه داد:»قول هایـی بـه مـا دادنـد کـه تـا پایـان مهرمـاه مقدار 

خیلـی کمـی از پـول را به مـا بدهند البتـه قول صددرصـد ندادند 
و گفتنـد وضعیـت مملکت خراب اسـت و باید کـژدار و مریز کنار 
بیاییـم البته قرارداد ما با مرکز بهداشـت اسـت، رییس دانشـگاه 
بـه تهـران بـرای مذاکـره در ایـن رابطـه رفتنـد تـا مشـکل را بـه 
نوعـی حـل کنند.«این پزشـک تصریح کـرد:»در جلسـه روز قبل 

پزشکان خانواده در جنوب کرمان دوروز به دلیل پرداخت نشدن حقوق و کارانه شان سرکار خود حاضر نشدند

اعتصاب پزشکان خانواده در جنوب

پزشـک خانـواده، یعنـی هر ایرانی، یک پزشـک مسـوول داشـته باشـد، پزشـکی که از زمـان تولد وحتـی قبل از تولـد، مراقب 
سـالمت اوسـت و در صـورت بـروز بیمـاری اگـر در حیطه توان او باشـد بـه درمان می پـردازد و فقط در صـورت نیاز، فـرد را به 
پزشـک متخصـص ارجـاع می دهد.این پزشـکان نقـش مهمی را در بخش سـالمت مـردم به ویژه رد روسـتاها ایفـا می کنند؛ 
پزشـکان خانـواده در جنـوب کرمـان دو روز اعتصـاب کرده و در محـل کار خود حاضر نشـدند.برخی از این پزشـکان می گویند 
چندوقتـی اسـت کـه حقـوق و کارانه خـود را دریافت نکردنـد و در این بحران اقتصادی با مشـکل مواجه هسـتند و در همین 
رابطـه اقـدام بـه اعتصـاب کردند.رییـس مرکز بهداشـت جیرفت می گوید ایـن اتفاق مربوط بـه جیرفت نبود و پزشـکان تمام 
شهرسـتان های جنوبی معترض بودند اما معاون بهداشـتی علوم پزشـکی جیرفت می گوید این مسـاله مهمی نیسـت و یک 

مشـکل داخلی بوده که حل شـده اسـت.

 بعضـی اتفاقـات از سـامانه بزرگتـری از بیـرون از 
کشـور وارد می شـود همانطـور که رییـس جمهور 
زمانـی کـه قیمـت رب گوجـه زیـاد مـی شـود و 
نمی تواند کاری کند.اینها نیروی رسـمی نیسـتند و 
سیسـتم علوم پزشـکی را با هیچ صنفی نمی توانید 
مقایسـه کنیـد. مـا هزینه هـای عجیـب و غریبی 
داریـم دسـتگاه های لوکـس و خدمـات الکچری 
داریـم که هزینه بر هسـتند، ما 2۴سـاعته خدمات 
می دهیـم و ایـن اتفاقات در سـطح جنـوب وجود 
دارد امـا چیزی نیسـت کـه برخی فکـر کنند بنیاد 
در محل کارشـان حاضر شـوند مـا در مقابل مردم 
یـک تعهـدی داریم و اگـر این را اجـرا کنند ما هم 

ناچـار هسـتیم با همـان تعهدات پیـش برویم .
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روزنامه های دیروز

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

هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیت ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای 
فاقـد سـند رسـمی- آگهـی موضوع مـاده 3 قانون و مـاده 13 آئیـن نامه قانون 
تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی و اراضـی و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی برابـر رای شـماره 
1398۶03190۶۲000۲8۶ مـورخ 98/۴/۲۴ هیـات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی مسـتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملی گلباف تصرفات 
مالکانه بامعارض متقاضی آقای یاسـر زینل پور فرزند حسـن بشـماره شناسـنامه 318003570۶ 
صـادره از گلبـاف در یـک بـاب خانـه بـه مسـاحت 375/55 متر مربع پـاک یکفرعـی از 10۶5-

اصلـی مفـروز و مجـزی شـده از پـاک 10۶5- اصلـی واقـع در گلبـاف خیابان امام کوچه شـهید 
قاسـمی محلـه سرآسـیاب خان خریداری از مالک رسـمی آقای اسـداله زینل پور محـرز گردیده 
اسـت. لـذا بـه منظـور اطاع عمـوم مراتب در دو نوبت به فاصلـه 15 روز آگهی می شـود در صورتی 
که اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند می توانند از تاریخ 
انتشـار اولیـن اگهـی بـه مـدت دو ماه اعتـراض خود را بـه این اداره تسـلیم و پس از اخذ رسـید، 
ظـرف مـدت یـک مـاه از تاریخ تسـلیم اعتـراض، دادخواسـت خـود را بـه مراجع قضایـی تقدیم 
نماینـد. بدیهـی اسـت در صورت انقضـای مدت مذکور و عـدم وصول اعتراض طبق مقررات سـند 

مالکیـت صادر خواهد شـد. 
تاریخ انتشار نوبت اول : 98/۶/۲۴- تاریخ انتشار نوبت دوم : 98/7/8

محمد مقصودی رئیس ثبت اسناد و امالک گلباف م.الف 855

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

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهـی موضـوع مـاده 3 قانون و ماده 13 آئین نامـه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی 
و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی -  برابر رای شـماره 1398۶03190۶۲000۴35 مورخ 98/7/1هیات اول موضوع 
قانـون تعییـن تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی مسـتقر در واحد ثبتـی حوزه ثبت 
ملـک گلبـاف تصرفات مالکانه بامعارض متقاضی خانم کبری مهدی زاده فرزند فتح هللا بشـماره شناسـنامه 77 
صـادره از گلبـاف در یـک باب خانه و باغچه به مسـاحت 991/۲5 متر مربع پاک 13 فرعـی از ۶۴9-اصلی مفروز 
و مجـزی شـده از پـاک ۶۴9- اصلـی واقـع در گلباف خیابان ولیعصر کوچه شـماره 7چهار کوچـه اول خریداری 
از مالـک رسـمی آقـای اصغـر توکلـی محرز گردیده اسـت. لذا به منظور اطاع عمـوم مراتـب در دو نوبت به فاصله 
15 روز آگهی می شـود در صورتی که اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند 
مـی تواننـد از تاریـخ انتشـار اولین آگهـی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسـلیم و پس از اخذ رسـید، 
ظـرف مـدت یـک مـاه از تاریـخ تسـليم اعتـراض، دادخواسـت خـود را به مراجـع قضایـی تقدیم نماینـد. بدیهی 

اسـت در صـورت انقضـای مـدت مذکور و عدم وصـول اعتراض طبق مقررات سـند مالکیت صادر خواهد شـد. 
تاریخ انتشار نوبت اول : 98/7/8- تاریخ انتشار نوبت دوم : 98/7/۲3

محمد مقصودی - رئیس ثبت اسناد و امالک گلباف/ م الف: 956

آگهی تحدید حدود اختصاصی
چـون اگهـی موضـوع  مـاده 3 قانون تعییـن تکلیف وضعیت اراضی وسـاختمانهای فاقد سـند 
رسـمی ومـاده 13اییـن نامـه قانـون  ثبت هـر یک از پـاک های ذیـل واقع در شهرسـتان قلعه 
گنـج قطعـه چهـار بخـش ۴۶کرمـان همگی مفـروز ومجزی شـده از پـاک 17فرعـی از ۴95- 
اصلـی منتشـر ودر موعـد مقـرر مـورد واخواهی قـرار نگرفته ونیاز بـه تحدیدی حدود دارند.لذا حسـب درخواسـت 
کتبـی مالـک مورخـه 1398/07/07آگهی تحدید آن باسـتناد تبصره ماده 13قانون مزبور منتشـر وعملیات تحدید 
آن از سـاعت 8صبـح روزدوشـنبه مورخـه 1398/07/۲9در محـل شـروع وبعمـل خواهـد آمـد. لـذا بـه مالکین  و 
مجاوریـن رقبـه فـوق اخطـار میگردد که در موعد مقررمحـل وقوع ملک حاضر و در صورت عـدم مراجعه مجاورین 
عملیـات تحدیـد ی بـا معرفـی مالک انجـام و چنانچه کسـی از مجاورین بر حـدود وحقوق ارتفاقـی آن اعتراض 
داشـته باشـد طبـق مـاده ۲0قانـون ثبـت و مـاده 8۶ اصاحـی پـس از تنظیـم صورت جلسـه تحدیـدی اعتراض 
خـود را کتبـا بـه ایـن اداره اعام وظرف مدت 30روزدادخواسـت بـه مراجع ذیصاح قضائی تقدیـم نماید و گواهی 
دادخواسـت مربوطـه را بـه ایـن اداره ارائـه نمایـد. وپـس از گذشـت مهلـت یـاد شـده هیچگونه ادعایی مسـموع 

نخواهـد بود .
35فرعـی اقـای عبدالرضـا داونـد فرزنـد عبدل ششـدانگ یـک باب خانه بـه مسـاحت 331/79متر مربـع واقع 

در حاجـی اباد قلعـه گنج .
3۶فرعـی اقـای عبدالرضـا داونـد فرزنـد عبدی ششـدانگ یکبـاب مغازه بـه مسـاحت 50/۶9متر مربـع واقع در 

حاجـی اباد قلعـه گنج .
تاریخ انتشار 1398/07/08-اصغر نارویی - رئیس اداره ثبت اسناد وامالک شهرستان کهنوج –م الف 21۴۴

آگهی تحدید حدود اختصاصی
اجـرای احـکام حقوقـی دادگسـتری زرنـد در نظـر دارد در رابطـه بـا پرونـده اجرائی کاسـه 
9708۲7 مطروحـه بیـن محکـوم لـه معیـن کارگر و محکوم علیه علی سـلطان زاده جلسـه 
مزایـده مـال غیرمنقـول متعلـق به محکـوم علیه را با حضـور نماینده محترم دادسـرا در روز 
یکشـنبه مـورخ 1398/7/۲1 رأس سـاعت 11 صبـح در محـل دفتـر اجـرای احـکام حقوقی جهت اسـتیفای 
بدهـی محکـوم علیـه برگـزار نمایـد لـذا متقاضیـان خرید مـی تواننـد پنـج روز قبـل از مزایده ضمـن بازدید 
و ماحظـه مـدارک ملـک پیشـنهادات خـود را در پاکـت الک و مهـر شـده تحویـل اجـرای احـکام نمـوده و 
رسـید اخـذ نماینـد جلسـه مزایـده در مـورخ 98/7/۲1 در محـل دفتـر اجـرای احـکام حقوقـی دادگسـتری 
زرنـد برگـزار و شـروع مزایـده از قیمـت پایـه کارشناسـی خواهـد بود. ضمنـًا ده درصـد مبلغ پیشـنهادی فی 
المجلـس و مابقـی در موعـد مقـرر از برنـده مزایـده اخـذ خواهـد شـد. خریـد بـه صـورت شـفاهی نیـز در 

جلسـه آزاد می باشـد.
آدرس و مشخصات ملک مورد مزایده:

1-سـه دانگ مشـاع از شـش دانگ ملک به شـماره پاک ثبتی 501 فرعی از ۲390 اصلی به آدرس زرند خیابان 
قرنـی دارای سـند مالکیـت اصلـی بـا شـماره چاپـی 330۲۲9 سـری ب سـال 1390 مـی باشـد. – ملـک زمین 
خالـی بـا کاربـری تجـاری مـی باشـد . – آقـای علـی سـلطانزاده مالـک سـه دانگ مشـاع از شـش دانگ ملک 
مـی باشـد. – عرصـه سـه دانگ به مسـاحت 50/7۴ مترمربـع از قرار هـر مترمربـع ۲5/000/000 ریال. – در نقشـه 
تفکیکی مورد تایید شـهرداری زرند شـماره قطعه 5 می باشـد.- قیمت سـه دانگ مشـاع از شـش دانگ ملک 

مذکـور 1/۲۶8/500/000ریال می باشـد.
۲-سـه دانـگ مشـاع از شـش دانـگ ملـک به شـماره پـاک ثبتـی 50۴ فرعـی از ۲390 اصلـی بـه آدرس زرند 
خیابـان قرنـی – دارای سـند مالکیـت اصلی با شـماره چاپی 330۲35 سـری ب سـال 1390 می باشـد. – ملک 
زمین خالی با کاربری تجاری می باشـد. – آقای علی سـلطانزاده مالک سـه دانگ مشـاع از شـش دانگ ملک 
مـی باشـد. – عرصـه سـه دانـگ به مسـاحت 7۶/9 مترمربـع از قـرار هـر مترمربـع 30/000/000 ریال. – در نقشـه 
تفکیکـی شـهرداری زرنـد شـماره قطعـه 8 مـی باشـد. – قیمـت سـه دانگ مشـاع از شـش دانگ ملـک مذکور 

۲/307/000/000ریـال می باشـد. م/الف30۶
دفتر اجرای احکام حقوقی زرند – عرب زاده

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

هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای 
نامـه  13آئیـن  مـاده  و  قانـون  مـاده3  موضـوع  رسـمی-آگهی  سـند  فاقـد 
برابـررای  رسـمی  فاقدسـند  سـاختمانهای  و  واراضـی  ثبتـی  وضعیـت  تکلیـف  تعییـن  قانـون 
شـماره1398۶0319079000358-98/0۲/0۲هیات اول موضـوع قانـون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی مسـتقردرواحد ثبتی حوزه ثبت ملک شـهر رودبار جنوب 
تصرفـات مالکانـه بامعـارض متقاضی آقـای مالک زرین زاده فرزند مهراب بشـماره شناسـنامه ۴0 
صـادره ازرودبارجنـوب دریـک باب خانه  به مسـاحت 300متر مربـع پاک ۶99فرعـی از190- اصلی 
مفـروز و مجـزی شـده از پـاک 1فرعـی از 190-اصلـی قطعه سـه بخش ۴۶کرمـان واقـع در رودبار 
جنوب – شـهرک صدر،پشـت اداره ارشـاد اسـامی خریداری از مالکین رسـمی آقایان محد حسین 
،محمد حسـن ،محمد کریم ،محمد علی ومصیب همگی سـالمی محرزگردیده اسـت.لذا به منظور 
اطـاع عمـوم مراتـب دردو نوبـت بـه فاصلـه 15روزآگهـی می شـود در صورتی که اشـخاص نسـبت 
بـه صدور سـند مالکیت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند می تواننـد از تاریخ انتشـاراولین آگهی به 
مـدت دومـاه اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخذ رسـید، ظـرف مدت یک مـاه از 
تاریخ تسـلیم اعتراض،دادخواسـت خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند . بدیهی اسـت در صورت 
انقضـای مـدت مذکوروعـدم وصـول اعتـراض طبـق مقـررا ت سـند مالکیت صـادر خواهدشـد ./م 

الـف:۶93-   تاریـخ انتشـار نوبـت اول:98/0۶/۲5 – تاریـخ انتشـارنوبت دوم :98/07/08
علی رحمانی خالص - رئیس ثبت اسناد امالک

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

هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای 
نامـه  مـاده 13آئیـن  و  قانـون  مـاده3  موضـوع  آگهـی  رسـمی-  سـند  فاقـد 
برابـررای  رسـمی  فاقدسـند  سـاختمانهای  و  واراضـی  ثبتـی  وضعیـت  تکلیـف  تعییـن  قانـون 
شـماره1398۶031907900037۶-98/0۶/0۲هیات اول موضـوع قانـون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی مسـتقردرواحد ثبتی حوزه ثبت ملک شـهر رودبار جنوب 
تصرفـات مالکانـه بامعـارض متقاضـی آقـای علـی عبدی مالکـی فرزنـد محمدرضا بشـماره ملی 
30۲0518180صـادره ازجیرفـت یـک قطعـه زمین مزروعی مشـتمل بـر موتور پمپ ویـک باب خانه 
مسـکونی بـه مسـاحت 11۴3۲۶متر مربـع پـاک ۲59فرعـی از178- اصلی مفروز و مجزی شـده 
از پـاک 178-اصلـی قطعـه سـه واقـع در رودبار جنوب –روسـتای آبسـردوئیه  خریـداری از مالک 
رسـمی آقـای محمدرضـا عبدی مالکی فرزند مختـار محرزگردیده اسـت.لذا به منظـور اطاع عموم 
مراتـب دردو نوبـت بـه فاصلـه 15روزآگهی می شـود در صورتی که اشـخاص نسـبت به صدور سـند 
مالکیـت متقاضـی اعتراضی داشـته باشـند مـی تواننـد از تاریخ انتشـاراولین آگهی به مـدت دوماه 
اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید، ظرف مدت یـک ماه از تاریخ تسـلیم 
اعتراض،دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضایـی تقدیـم نماینـد . بدیهی اسـت در صـورت انقضای 
مـدت مذکوروعـدم وصـول اعتـراض طبق مقررا ت سـند مالکیت صـادر خواهدشـد ./م الف:۶9۶-   

تاریـخ انتشـار نوبـت اول:98/0۶/۲5 – تاریـخ انتشـارنوبت دوم :98/07/08
علی رحمانی خالص - رئیس ثبت اسناد امالک 

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

هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای 
نامـه  مـاده 13آئیـن  و  قانـون  مـاده3  موضـوع  آگهـی  رسـمی-  سـند  فاقـد 
برابـررای  رسـمی  فاقدسـند  سـاختمانهای  و  واراضـی  ثبتـی  وضعیـت  تکلیـف  تعییـن  قانـون 
تکلیـف وضعیـت  تعییـن  قانـون  اول موضـوع  شـماره1398۶03190790003۶8-98/0۶/0۲هیات 
ثبتـی اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی مسـتقردرواحد ثبتی حـوزه ثبت ملک شـهر رودبار 
جنـوب تصرفـات مالکانـه بامعـارض متقاضی آقای علی خادمی فرزند محمد بشـماره شناسـنامه 
3۶7صـادره ازرودبـار جنـوب دریـک بـاب خانـه  بـه مسـاحت 33۴متـر مربـع پـاک 1539فرعی 
از188- اصلـی مفـروز و مجـزی شـده از پـاک 188-اصلـی قطعـه سـه واقـع در رودبـار جنـوب –

خیابـان فرهنگیـان  –کوچـه فرهنگیـان 1خریـداری از مالـک رسـمی آقـای عبدالحسـین ،محمـد 
مهـدی ،مهسـا مهیمـی وخانم فاطمـه بیگ مـرادی محرزگردیـده اسـت.لذا به منظور اطـاع عموم 
مراتـب دردو نوبـت بـه فاصلـه 15روزآگهی می شـود در صورتی که اشـخاص نسـبت به صدور سـند 
مالکیـت متقاضـی اعتراضی داشـته باشـند مـی تواننـد از تاریخ انتشـاراولین آگهی به مـدت دوماه 
اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید، ظرف مدت یـک ماه از تاریخ تسـلیم 
اعتراض،دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضایـی تقدیـم نماینـد . بدیهی اسـت در صـورت انقضای 
مـدت مذکوروعـدم وصـول اعتـراض طبق مقررا ت سـند مالکیت صادر خواهدشـد ./م الـف:70۲-   

تاریـخ انتشـار نوبـت اول:98/0۶/۲5 – تاریـخ انتشـارنوبت دوم :98/07/08
علی رحمانی خالص - رئیس ثبت اسناد امالک

حصر وراثت  
احتراما در خصوص دادخواسـت تقدیمی خواهان نصرت بنی اسـدی به خواسـته 
حصروراثـت توضیـح داده شـادروان هسـتم علـی بنـی اسـدی فرزنـد مشـهدی 
عـوض بـه ش ش :53۶9۶7555۴ در تاریخ139۴/10/۲۶درقـادر آباد فوت نموده 

ووارث حیـن فـوق عبارتند از :
1-محمـد بنی اسـدی فرزند هسـتم علی بـه ش ملـی ۶0۶9۴۶9۶۴1و ت ت 13۴۶/07/0۴) پسـر 

متوفی (
۲- نصرت بنی اسدی فرزند هستم علی به ش ملی53۶9۴57573و ت ت 135۴/10/05
3-عصمت بنی اسدی فرزند هستم علی به ش ملی53۶9855870و ت ت 133۲/0۶/08

۴-فرخنده بنی اسدی فرزند هستم علی به ش ملی ۶0۶9۴5۶580و ت ت 13۴1/01/0۲
5-بلقیس بنی اسدی فرزند هستم علی به ش ملی ۶0۶9۴55۶5۴)فرزندان دختر متوفی (

لـذا مراتـب یـک نوبـت در روزنامه کثیر االنتشـار محلی آگهی میشـود چنانچه کسـی اعتـراض دارد یا وصیت 
نامـه ازمتوفـی نزد اشـخاص باشـد یـک ماه از نشـر آگهی بـه دادگاه تقدیـم دارد واال گواهی صادر خواهد شـد 
رئیس شوراحل اختالف شماره دو – بهروز عربی – م الف :713

آگهی حصر وراثت   
بشـرح  شناسـنامه 5559  دارای  علـی  فرزنـد  موروئـی  حسـن زاده  رضـا  آقـای 
دادخواسـت شـماره 98/۶00۲97 مورخ 98/۶/31 توضیح داده شـادروان علی حسن 
زاده موروئـی فرزنـد عزیـزهللا به شناسـنامه 15 در تاریـخ 1398/۲/17 در شـهر زرند 

فـوت شـده و وراثـت منحصـر حین الفـوت وی عبارتنـد از:
1 – مهدیه حسن زاده موروئی فرزند علی به شماره ملی 30908۲0811 متولد 13۶1 فرزند متوفی

۲ – سمیه حسن زاده موروئی فرزند علی به شماره ملی 30908۶۶۴39 متولد 13۶3 فرزند متوفی
3 – رسول حسن زاده موروئی فرزند علی به شماره ملی 3091۴۶8۶۶۶ متولد 13۶7 فرزند متوفی
۴ – رضا حسن زاده موروئی فرزند علی به شماره ملی 3091۴۶8۶58 متولد 13۶7 فرزند متوفی

5 – صدیقـه علـی مومنـی زرنـدی فرزنـد علـی بـه شـماره ملـی 309057۶۶51 متولد 13۴۴ همسـر 
فی متو

۶ – فریبـا جعفـری نـژاد جرجافکـی فرزند علی به شـماره ملـی 30905۴3338 متولد 13۴0 همسـر 
متوفی

لـذا مراتـب یک نوبت در روزنامه های کثیراالنتشـار محلی آگهی می شـود چنانچه کسـی اعتراض دارد 
یـا وصیـت نامـه ای از متوفـی نزد اشـخاصی باشـد ظرف مـدت یک ماه از نشـر آگهی به شـورای حل 
اختاف تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شـد و هر وصیتنامه ای جز رسـمی و سـری که بعد از این 

موعد ابراز شـود از درجه اعتبار سـاقط اسـت.م/الف30۴
دفتر شورای حل اختالف شماره 6 شهرستان زرند

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

 هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیف وضعیـت ثبتـی اراضی و سـاختمانهای 
فاقـد سـند رسـمی- آگهـی موضـوع مـاده3 قانـون و مـاده 13آئیـن نامـه 
قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی واراضـی و سـاختمانهای فاقدسـند رسـمی برابـررای 
شـماره1398۶0319079000378-98/0۶/03هیات اول موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت 
ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی مسـتقردرواحد ثبتـی حـوزه ثبـت ملک شـهر 
رودبـار جنـوب تصرفـات مالکانه بامعارض متقاضی خانم فاطمه پاینده فرزند حسـین  بشـماره 
شناسـنامه 95۶صـادره ازجیرفت دریک باب خانه  به مسـاحت ۲88متر مربـع پاک 1531فرعی 
از188- اصلـی مفـروز و مجـزی شـده از پاک 97فرعی از 188-اصلی قطعه سـه واقـع در رودبار 
جنـوب –میـدان کشـاورز –خیابـان خواجـوی کرمانـی خریداری از مالک رسـمی شـرکت تعاونی 
چنـد منظـوره بخـش مسـکن فرهنگیـان رودبار جنـوب محرزگردیـده اسـت.لذا به منظـور اطاع 
عموم مراتب دردو نوبت به فاصله 15روزآگهی می شـود در صورتی که اشـخاص نسـبت به صدور 
سـند مالکیـت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند مـی توانند از تاریخ انتشـاراولین آگهـی به مدت 
دومـاه اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پس از اخذ رسـید، ظـرف مدت یک مـاه از تاریخ 
تسـلیم اعتراض،دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضایـی تقدیم نماینـد . بدیهی اسـت در صورت 
انقضـای مـدت مذکوروعـدم وصـول اعتراض طبق مقررا ت سـند مالکیـت صادر خواهدشـد ./م 

الـف:۶90-   تاریـخ انتشـار نوبـت اول:98/0۶/۲5 – تاریـخ انتشـارنوبت دوم :98/07/08
علی رحمانی خالص - رئیس ثبت اسناد امالک

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

 هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضی و سـاختمانهای 
نامـه  13آئیـن  مـاده  و  قانـون  مـاده3  موضـوع  رسـمی-آگهی  سـند  فاقـد 
قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی واراضـی و سـاختمانهای فاقدسـند رسـمی برابـررای 
شـماره1398۶03190790003۶9-98/0۶/0۲هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسمی مسـتقردرواحد ثبتی حوزه ثبت ملک شهر رودبار جنوب 
تصرفـات مالکانـه بامعـارض متقاضـی خانم اطهره عزیـززاده  فرزند محمد بشـماره شناسـنامه 
53۶007۶۶07صـادره ازرودبـار جنـوب دریـک بـاب خانـه  بـه مسـاحت ۲31متـر مربـع پـاک 
153۶فرعـی از188- اصلـی مفروز و مجزی شـده از پاک 188-اصلی قطعه سـه واقـع دررودبار 
جنـوب –بلـوار شـهید پیـکان  –قطعـه سـه بخـش ۴۶کرمـان خریـداری از مالـک رسـمی اقای 
محمـد مهـدی مهیمـی وخانم فاطمه بیگ مـرادی محرزگردیده اسـت.لذا به منظـور اطاع عموم 
مراتب دردو نوبت به فاصله 15روزآگهی می شـود در صورتی که اشـخاص نسـبت به صدور سـند 
مالکیـت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند می توانند از تاریخ انتشـاراولین آگهی بـه مدت دوماه 
اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پس از اخذ رسـید، ظـرف مدت یک ماه از تاریخ تسـلیم 
اعتراض،دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضایـی تقدیم نمایند . بدیهی اسـت در صـورت انقضای 
مـدت مذکوروعـدم وصـول اعتراض طبق مقررا ت سـند مالکیت صادر خواهدشـد ./م الف:۶9۲-   

تاریـخ انتشـار نوبـت اول:98/0۶/۲5 – تاریـخ انتشـارنوبت دوم :98/07/08
علی رحمانی خالص - رئیس ثبت اسناد امالک 

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

 هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضی و سـاختمانهای 
فاقـد سـند رسـمی- آگهـی موضـوع مـاده3 قانـون و مـاده 13آئیـن نامـه 
قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی واراضـی و سـاختمانهای فاقدسـند رسـمی برابـررای 
شـماره1398۶0319079000359-98/0۶/0۲هیات اول موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت 
ثبتی اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی مسـتقردرواحد ثبتی حوزه ثبت ملک شـهر رودبار 
جنـوب تصرفـات مالکانـه بامعارض متقاضی آقـای منصور صادق پور سـگین فرزند ابوالحسـن 
بشـماره شناسـنامه 178۲صـادره ازرودبـار جنـوب دریـک باب خانه  بـه مسـاحت ۲98متر مربع 
پـاک 1538فرعـی از188- اصلـی مفروز و مجزی شـده از پاک 188-اصلی قطعه سـه واقع در 
رودبار جنوب –شـهرک رزمندگان –کوچه شـماره 7 خریداری از مالک رسـمی آقای عبدالحسـین 
،محمـد مهـدی ،مهسـا مهیمی وخانم فاطمه بیگ مـرادی محرزگردیده اسـت.لذا به منظور اطاع 
عموم مراتب دردو نوبت به فاصله 15روزآگهی می شـود در صورتی که اشـخاص نسـبت به صدور 
سـند مالکیـت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند مـی توانند از تاریخ انتشـاراولین آگهـی به مدت 
دومـاه اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پس از اخذ رسـید، ظـرف مدت یک مـاه از تاریخ 
تسـلیم اعتراض،دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضایـی تقدیم نماینـد . بدیهی اسـت در صورت 
انقضـای مـدت مذکوروعـدم وصـول اعتراض طبق مقررا ت سـند مالکیـت صادر خواهدشـد ./م 

الـف:703-   تاریـخ انتشـار نوبـت اول:98/0۶/۲5 – تاریـخ انتشـارنوبت دوم :98/07/08
علی رحمانی خالص - رئیس ثبت اسناد امالک

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

 هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضی و سـاختمانهای 
نامـه  13آئیـن  مـاده  و  قانـون  مـاده3  موضـوع  رسـمی-آگهی  سـند  فاقـد 
قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی واراضـی و سـاختمانهای فاقدسـند رسـمی برابـررای 
شـماره1398۶03190790003۶۴-98/0۶/0۲هیات اول موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت 
ثبتی اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی مسـتقردرواحد ثبتی حوزه ثبت ملک شـهر رودبار 
جنوب تصرفات مالکانه بامعارض متقاضی آقای وحیدخادمی فرزند دلمراد بشـماره شناسـنامه 
315011۶1۲0صـادره از کهنـوج دریـک بـاب خانـه  بـه مسـاحت ۲08متـر مربع پـاک 15۴0فرعی 
از188- اصلـی مفـروز و مجـزی شـده از پـاک 188-اصلـی قطعـه سـه واقـع در رودبـار جنوب 
–خیابـان فرهنگیـان  –کوچـه فرهنگیان 1خریـداری از مالک رسـمی آقای عبدالحسـین ،محمد 
مهـدی ،مهسـا مهیمـی وخانم فاطمه بیگ مـرادی محرزگردیده اسـت.لذا به منظـور اطاع عموم 
مراتب دردو نوبت به فاصله 15روزآگهی می شـود در صورتی که اشـخاص نسـبت به صدور سـند 
مالکیـت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند می توانند از تاریخ انتشـاراولین آگهی بـه مدت دوماه 
اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پس از اخذ رسـید، ظـرف مدت یک ماه از تاریخ تسـلیم 
اعتراض،دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضایـی تقدیم نمایند . بدیهی اسـت در صـورت انقضای 
مـدت مذکوروعـدم وصول اعتراض طبق مقررا ت سـند مالکیـت صادر خواهدشـد ./م الف:701-   

تاریـخ انتشـار نوبـت اول:98/0۶/۲5 – تاریـخ انتشـارنوبت دوم :98/07/08
علی رحمانی خالص - رئیس ثبت اسناد امالک

آگهی مزایده غير منقول نوبت دوم
 در پرونـده اجرایـی کاسـه 9۴1711 شـعبه دوم اجراي احكام كيفري دادسـراي 
عمومي و انقاب کرمان، در نظر اسـت یک باب سـاختمان یک طبقه به شـماره 
پـاک ثبتـي 759 فرعـی از ۴7۴۶ اصلـى واقـع در بخـش 1 کرمـان بـه آدرس 
کرمـان - بلـوار سـعیدی کوچـه شـماره ۲7 منـزل پنجم سـمت راسـت )نمـای سـنگ( که طبق 
نظریـه کارشـناس بمبلـغ 1/۶00/000/000ریال بـرآورد قیمت گردیده از طریق مزایده بفروش برسـد؛ 
جلسـه مزایـده در مـورخ 1398/7/13راس سـاعت 10 صبـح در محـل شـعبه دوم اجـرای احکام 
کیفـری دادسـرای عمومـی کرمـان و با حضـور نماینده محتـرم دادسـتان برگزار مي شـود. عاقه 
منـدان بـه خریـد مـي توانند تـا روز قبل از جلسـه مزایده از ملک مذکـور باز ديـد و10 درصد قیمت 
مذکـور را بـه حسـاب ۲171۲۲39۲500۴ سـپرده دادسـرا نـزد بانـك ملـي واریـز و فیـش آن را به 
همـراه پیشـنهاد کتبـي داخـل پاکت درب بسـته تحویـل این اجرا نمایند. بدیهی اسـت شـخصي 
برنـده مزایـده شـناخته مي شـود کـه باالترین قیمـت را در خواسـت نمایـد .ودر صـورت انصراف 

برنـده مزایـده؛ ده درصـد واریـزی بـه نفـع دولت ضبط خواهـد شـد%- م.الف ۴۲3
دادیار شعبه دوم اجرای احکام کیفری دادسرای عمومی و انقالب شهرستان کرمان زهرا خواجوئی 

ویزیت رایگان سالمندان در اورژانس های 
دانشگاه علوم پزشکی جیرفت

دکتـر علـی سـاالری مقـدم، گفت: امـروز هفتـم 
مهـر بـه مناسـبت هفته جهانـی سـالمند ویزیت 
و بسـتری سـالمندان در اورژانس های دانشگاه 
رایـگان  صـورت  بـه  جیرفـت  پزشـکی  علـوم 
انجـام می شـود.به گـزارش خبرنـگار خبرگـزاری 
ظهـر  از  پیـش  جنـوب،  کرمـان  از  شبسـتان 
دیـروز معـاون درمانـی دانشـگاه علـوم پزشـکی 
راسـتای  در  ایـن شهرسـتان  فرمانـدار  جیرفـت 
بیمـاران سـالمند  از  مقـام سـالمند  پاسداشـت 
بسـتری در بیمارسـتان امـام خمینـی جیرفـت 
عیـادت کردند.دکتـر » علـی سـاالری مقـدم « 
در حاشـیه ایـن دیـدار، گفـت: امروز هفتـم مهر 
بـه مناسـبت هفتـه جهانـی سـالمند ویزیـت و 

بسـتری سـالمندان در اورژانـس های دانشـگاه 
رایـگان  صـورت  بـه  جیرفـت  پزشـکی  علـوم 
انجـام مـی شـود.معاون درمانی دانشـگاه علوم 
در  داشت: سـالمندان  ابـراز  جیرفـت،  پزشـکی 
دیـن مـا از جایـگاه ویـژه ای برخـوردار هسـتند 
و رعایـت حقـوق آنهـا در جامعه ضروری اسـت، 
تاکیـد بـر کرامـت سـالمندان در اسـام و توجـه 
بـه نیازهـای مـادی و معنـوی این قشـر همواره 
تغذیـه سـالم و  بـوده اسـت. رعایـت  نظـر  مـد 
داشـتن فعالیـت بدنـی مناسـب موجـب ایجـاد 
اعتمـاد  افزایـش  آرامـش، کاهـش اضطـراب و 
بـه نفـس و حـس شـادابی و رضایتمنـدی در 

سـالمندان اسـت.
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استقامت مقابل دشمنان است
دستگیری شکارچی

۴ قطعه تیهو درجیرفت
واریز 175 هزار تومان 

سود سهام عدالت
ارزشــمندی  نــکات  رهبــری  از  تبعیــت  و 
اســت کــه از شــهدا بــه یــادگار مانــده اســت.

امیــر معمــار باشــی خاطرنشــان کــرد: آمــوزه 
ــاع مقــدس، موجــب شــدکه  هــای دوران دف
ــه  ــا ب ــرای م ــدس ب ــاع مق هشــت ســال دف
فرصــت بــزرگ باشــد و شــعار مــا مــی توانیــم 
ــی  ــد نظام ــور برسانیم.ارش ــه ظه ــه منص را ب
ــه  ــامی درس گرفت ــران اس ــت: ای ــا  گف آج
ــاع مقــدس اســت و امــروز در  از مدرســه دف
کشــور جوانــان و نخبگانــی کــه در دوران دفــاع 
مقــدس رشــد یافتنــد، بــا تــاش و کوشــش 
خــود موجــب رســیدن بــه قلــه خــود کفایــی 
و خوداتکایــی در همــه عرصــه هــا شــده انــد 
ــوان رزمــی کشــور یکــی  و اقتــدار و ارتقــای ت
ازدســتاوردهای دوران دفــاع مقــدس بــه 

ــی رود. شــمار م

گفــت:  کردســتانی،  محســن 
ماموریــن یــگان حفاظــت محیط 
جیرفــت  شهرســتان  زیســت 
ــت زنی در مناطــق و  حیــن گش
عرصه هــای طبیعــی شهرســتان در بخــش 
اســفندقه موفــق بــه دســتگیری ۴ شــکارچی 
متخلــف شــدند.» محســن کردســتانی « در 
گفــت و گــو بــا خبرنــگار خبرگــزاری شبســتان 
از کرمــان جنــوب، گفــت: در تاریــخ )۶ مهــر( 
ســال جــاری ماموریــن یــگان حفاظــت 
ــن  ــت حی ــتان جیرف ــت شهرس ــط زیس محی
گشــت زنی در مناطــق و عرصه هــای طبیعــی 
ــه  ــق ب ــفندقه موف ــش اس ــتان در بخ شهرس

ــدند. ــف ش ــکارچی متخل ــتگیری ۴ ش دس
زیســت  محیــط  حفاظــت  اداره  رییــس 
پــی  در  افــزود:  جیرفــت،  شهرســتان 

ــر از  ــک نف ــکارچیان از ی ــن ش ــتگیری ای دس
ــه همــراه یــک قبضــه  ــو ب ــا ۴ قطعــه تیه آنه
ــنگ  ــداری فش ــول و مق ــکار ۲ ل ــلحه ش اس
ــت: 3  ــراز داش ــد.وی، اب ــط ش ــف و ضب کش
نفــر دیگــر خوشــبختانه قبــل از ارتــکاب جــرم 
ــه  ــه 3 قبض ــدند ک ــتگیر ش ــکارگاه دس در ش
اســلحه بــه همــراه داشــتند و از صیــد و شــکار 
ــب  ــل آمد. مرات ــه عم ــری ب ــاز جلوگی غیرمج
پــس از تشــکیل چهــار پرونــده جداگانــه 
جهــت ســیر مراحــل قانونــی بــه مراجــع 
قضایــی تحویــل شــد. اگــر چــه ایــن مــوارد 
ــه  ــر ب ــان ناگزی ــیدگی و متخلف در دادگاه رس
پرداخــت خســارت هســتند امــا ضــرر و زیــان 
ناشــی از خســارات وارده ناشــی از صیــد و 
ــه  ــچ وج ــه هی ــت ب ــط زیس ــه محی ــکار ب ش

ــت. ــران نیس ــل جب قاب

ــوی  ــه مددج ــموالنی ک ــه مش ب
ــام  ــرت ام ــداد حض ــه ام کمیت
تحــت  یــا  و  )ره(  خمینــی 
پوشــش ســازمان بهزیســتی 
50 درصــدی  تخفیــف  از  و  بــوده  کشــور 
برخــوردار شــده اند مبلــغ 175 هــزار تومــان 
ــود.  ــت می ش ــت پرداخ ــهام عدال ــود س س
ــه  ــی ب ــه اباغ ــرای وظیف ــال: در اج شعارس
ســازمان خصوصی ســازی از ســوی شــورای 
ــل  ــی اص ــت  های کل ــرای سیاس ــی اج عال
)۴۴( مبنــی بــر دریافــت ســود ســهام 
عدالــت از شــرکت های ســرمایه پذیــر و 
واریــز آن بــه حســاب مشــمولین، همچنیــن 
پیــرو تأکیــد رئیــس جمهــوری و وزیــر امــور 
ــت  ــر پرداخ ــی ب ــی مبن ــادی و دارای اقتص
ــغ، پرداخــت  ــن مبال ــه موقــع و ســریع ای ب

ــوط  ــت مرب ــهام عدال ــمولین س ــود مش س
شــرکت های   139۶ ســال  عملکــرد  بــه 
ــنبه اول آذر  ــج ش ــر، از روز پن ــرمایه  پذی س
ــه  ــه ب ــن مرحل ــود. در ای ــاز می ش 1397 آغ
ــداد  ــه ام ــوی کمیت ــه مددج ــموالنی ک مش
ــت  ــا تح ــی )ره( و ی ــام خمین ــرت ام حض
ــوده  پوشــش ســازمان بهزیســتی کشــور ب
برخــوردار  درصــدی   50 تخفیــف  از  و 
ــان ســود  ــغ 175 هــزار توم ــد مبل شــده ان
ــغ  ــن مبل ــود. ای ــی ش ــت م ــهام پرداخ س
بــه حســاب  نوبــت  یــک  در  پرداختــی 
ــهام  ــامانه س ــه در س ــمولین ک ــی مش بانک
WWW.samanese. عدالــت بــه نشــانی

ــه  ــا و ب ــور یکج ــه ط ــد ب ــام کرده ان ir اع
ــز  حســاب شــخصی همــان ســهامدار واری

ــد. ــد ش خواه

روزنامه پیام ما
این روزنامه از مرگ همه موجودات زنده در رودخانه های شمال کشور خبر داده 

است.

بــراي بازنشســتگان كشــوری بــا صندوقــی 
ورشكســته و وابســته بــه بودجــه عمومــی، 
امــا  می شــود  انجــام  همسان ســازی 
بــا  اجتماعــي  تاميــن  بازنشســتگان 
می شــوند.ریيس  مواجــه  بســته  در 
اجــرای  تهــران  بازنشســتگان  كانــون 
بازنشســتگان  حقــوق  همسان ســازی 
را خواســته اول بازنشســتگان از دولــت، 
وزارت كار و ســازمان تاميــن اجتماعــی 
دانســت و گفــت: وعــده و وعيــد دردي 
نمی كند.علــي  دوا  بازنشســتگان  از 
بــا خبرنــگار  دهقــان كيــا درگفت وگــو 
عصرخبــر افــزود: جالــب اســت كــه بــراي 
صندوقــی  بــا  كشــوري  بازنشســتگان 
بودجــه  بــه  وابســته  و  ورشكســته 
عمومي،همسان ســازی انجــام می شــود 
ــا  ــي ب ــن اجتماع ــتگان تامي ــا بازنشس ام

در بســته مواجــه مــي شــوند. ي تصريــح 
ــته  ــزار بازنشس ــون و ۲00 ه ــرد: 3 ميلي ك
تاميــن اجتماعــي در كشــور وجــود دارد كــه 
ــتان  ــان در اس ــر از آن ــزار نف ــدود 800 ه ح
تهــران  در شــهر  و 500 هزارنفــر  تهــران 
مســتقر هســتند بنابرايــن رضايــت خاطــر 
ــراد  ــاب اف ــا احتس ــراد ب ــداد از اف ــن تع اي
تحــت تكفــل آنهــا بســيار بيشــتر از 3 
ميليــون نفــر مــي باشــد و بــراي مســووالن 
و دولتمــردان اعتبــار و محبوبيــت مــي 
ــزار  ــي۲50 ه ــه بده ــاره ب ــا اش آورد.وي ب
ســازمان  بــه  دولــت  تومانــي  ميليــارد 
ــت: در ادوار  ــار داش ــی اظه ــن اجتماع تامي
گذشــته مجلــس قانون هايــی تصويــب 
شــد كــه بــار مالــي ماهانــه آن بــراي 
ــارد  ــن اجتماعــي 3۲00 ميلي ســازمان تامي
تومــان اســت بــدون ايــن كــه منابــع مالــي 

درســت و قابــل وصولــي بــرای تاميــن 
اجتماعــي در نظــر گرفتــه شــود كــه از جمله 
آن می تــوان بــه مــاده 10  قانــون نوســازي 
ــاختماني و....  ــران س ــه كارگ ــع ،بيم صناي
اشــاره كرد.دهقــان كيــا تاكيــد كــرد: طبــق 
برنامــه ششــم توســعه ،دولــت نبايــد تعهــد 
جديــدي بــراي ســازمان تاميــن اجتماعــي 
ايجــاد كند.بــه گــزارش عصــر خبــر ، پيــش 
مــاه ســال جــاري  در خــرداد  ايــن  از 
مســووالن ســازمان تاميــن اجتماعــی اظهار 
داشــتند كــه مــدل همســان ســازی حقــوق 
ــد  ــه کرده ان ــی و ارائ ــتگان را طراح بازنشس
و بــه همیــن منظــور کار انجــام طــرح 
همسان ســازی حقــوق بازنشســتگان در 
ــده  ــام ش ــی انج ــن اجتماع ــازمان تامی س
ــدی  ــل بع ــت مراح ــد در دول ــت و بای اس
آن طــی شــود و منابــع مالــی آن 1۲ هــزار 
ــرای ســال اول از ســوی  ــارد تومــان ب میلی

ــود. ــن ش ــت تامی دول
از ســويی ديگــر محمــد شــريعتمداري 
اجتماعــی  رفــاه  و  کار  تعــاون،  وزیــر 
در  دولــت  هیــات  جلســه  حاشــیه  در 
ســيزدهم شــهوريور ســال جــاری در جمــع 
ســازی  همســان  گفــت:  خبرنــگاران  
ضــروری  و  الزم  بازنشســتگان  حقــوق 
اســت و دولــت مکلــف بــه انجــام آن 
اســت و بــه محــض اینکــه بودجــه آن 
و  بودجــه  و  برنامــه  ســازمان  توســط 

خزانــه داری کل پرداخــت شــود بــا جدیــت 
می کنیــم. اهتمــام 

ــتگان  ــا بازنشس ــق ب ــرد: ح ــد ک وی تاکی
کشــور اســت و امــر همسان ســازی الزم و 

ــت. ــروری اس ض
ــر عامــل ســازمان  مصطفــي ســاالري مدي
ــز  بيســت و هشــتم  ــن اجتماعــي ني تامي
شــهريور مــاه در شــورای اداری اســتان 
حقــوق  همسان ســازی  کرمانشــاه 
ــوط  ــي را من ــن اجتماع بازنشســتگان تامي
بــه تامیــن منابــع دانســت و گفــت: در ایــن 
ــا  ــون برنامــه ششــم توســعه م ــه قان زمین
ــه اجــرای ایــن موضــوع کــرده  را ملــزوم ب
ــع  ــن مناب ــه تامی ــروط ب ــن کار مش ــا ای ام

الزم اســت.
ــه  ــه درالیح ــد ك ــد و دي ــر مان ــد منتظ باي
بودجــه ســال 99 کل کشــور كــه بــه گفتــه 
ــه در 15  ــه و بودج ــازمان برنام ــس س ريي
آذرمــاه تقدیــم مجلــس خواهــد شــد چــه 
ميــزان اعتبــار براي همســان ســازي حقوق 
بازنشســتگان تاميــن اجتماعــي پيــش 
ــت  ــا دول ــده خواهــد شــد و آي ــي و دي بين
ــتگان  ــه بازنشس ــط ب ــي فق ــن روحان حس
ــاص  ــه اختص ــكري بودج ــوري و لش كش
خواهــد داد يــا ايــن كــه بازنشســتگان 
تاميــن اجتماعــي هــم می تواننــد اميــد بــه 
اجــراي همسان ســازی حقــوق  داشــته 

باشــند.

همسان سازی حقوق بازنشستگان 
با صندوقی ورشکسته 

سراسری

خیلـی کمـی از پـول را به مـا بدهند البتـه قول صددرصـد ندادند 
و گفتنـد وضعیـت مملکت خراب اسـت و باید کـژدار و مریز کنار 
بیاییـم البته قرارداد ما با مرکز بهداشـت اسـت، رییس دانشـگاه 
بـه تهـران بـرای مذاکـره در ایـن رابطـه رفتنـد تـا مشـکل را بـه 
نوعـی حـل کنند.«این پزشـک تصریح کـرد:»در جلسـه روز قبل 

پزشـکان خانـواده شهرسـتان های جنوبـی نیز حضور داشـتند.«

بعضی ها فکر می کنند نباید در محل کارشان 
حاضر شوند در حالی که به مردم تعهد دارند

محمـودی رییـس مرکـز بهداشـت جیرفـت در ایـن رابطـه 
بـه خبرنگار»کاغذوطن«گفت:»ایـن اتفـاق در سـطح جنوب 

فعلـی کـه  شـرایط  و  افتـاد  اسـتان ها  از  برخـی  و  کرمـان 
برخواسـته از سیاسـت های ظالمانـه خـارج از کشـور اسـت 
ماننـد دیگـر واحدهـای صنفـی ایـن قشـر را ماننـد سـایر 
اقشـار مـورد اصابت خود قرار داده اسـت مملکـت را در بحث 
بـا مشـکل مواجـه کـرده  پرشـکان خانـواده  پرداخت هـای 

اسـت.«وی افزود: »در دسـتور کار دانشـگاه اسـت  که حقوق 
افـراد را بـر حسـب حکـم کارگزینـی، رسـمی ها و طرحی هـا 
پرداخـت می کنـد امـا قـراردادی نیـز به نـام پزشـک خانواده 
وجـود دارد کـه پـول را بیمـه پرداخـت می کنـد و تـا زمانـی 
کـه بیمـه پولـی بـه سیسـتم واریز نکنـد ایـن قـرارداد دوم را 
دانشـگاه نمیتواندبپردازد در شـرایط فعلی بحـث بیمه طوری 
شـده کـه وضعیـت تحریـم اسـت و دفـاع مقـدس دومی و 
پزشـکان هـم قانع شـدند و رییس دانشـگاه هـم حدود یک 
هفتـه اسـت کـه بـه تهـران و وزارتخانـه رفتنـد و بـه همراهی 
آقایـان کمالی پـور وحمـزه به دنبال این هسـتند تا بـرای این 
مشـکل و دیگـر طرح هـای نیمـه کار جنـوب و حـوزه درمـان 
تدبیـر جدیـدی پیـدا کننـد و هیـچ کـدام ازایـن اتفاقـات بـه 
کـم کاری بیمـه و مرکـز  بهداشـت و ...ربط نـدارد، دارند قوی 
تریـن تدبیـر را اجـرا می کننـد تـا کم ترین تنش ایجاد نشـود 
و پزشـکان عزیـز هـم بایـد ایـن مسـاله را بپذیرنـد .سـال 
گذشـته طـرح تحـول سـامت کـه یارانـه زیـادی از کشـور 
وارد سیسـتمش شـد همـه فضاهـا را آرام نگـه داشـت تـا 
اینکـه وضعیـت تحریم هـا بیشـتر شـدف قـدرت مدیریت را 
داریـم امـا نیـاز بـه صبـور بـودن دوسـتان و درک معانی این 
چنینـی دارد، بعضـی اتفاقـات از سـامانه بزرگتـری از بیـرون 
از کشـور وارد می شـود همانطـور کـه رییـس جمهـور زمانـی 
کـه قیمـت رب گوجـه زیـاد مـی شـود و نمی توانـد کاری 
کند.اینهـا نیـروی رسـمی نیسـتند و سیسـتم علوم پزشـکی 
را بـا هیـچ صنفـی نمی توانید مقایسـه کنیـد. مـا هزینه های 
عجیـب و غریبـی داریـم دسـتگاه های لوکـس و خدمـات 
الکچـری داریـم کـه هزینه بر هسـتند، ما ۲۴سـاعته خدمات 
می دهیـم و ایـن اتفاقـات در سـطح جنـوب وجـود دارد امـا 
چیـزی نیسـت کـه برخـی فکر کننـد نبایـد در محل کارشـان 
حاضـر شـوند مـا در مقابـل مـردم یک تعهـدی داریـم و اگر 
ایـن را اجـرا کننـد مـا هـم ناچـار هسـتیم بـا همـان تعهدات 
پیـش برویـم اینها فکر کردنـد این خبر فقط در اینجاسـت.«

این یک مشکل داخلی بود که حل شد
دکترخیرخواه معاون بهداشـتی دانشگاه علوم پزشکی جیرفت 
به»کاغذوطن«گفت:»ایـن بحـث یـک مسـاله داخلـی بود که 
حل شـد.«وی افزود:»متاسفانه برخی از دوستان پزشک دچار 
اشـتباه و برداشـت بـدی در ارتبـاط بـا آقایان بیمه شـده بودند 
کـه حـل شـد و معوقاتـی هـم وجـود دارد در بحث کارانه شـان 
کـه برخـی از همـکاران از مسـیر بـدی راهنمایی شـده بودند.«

خانواده با مشکل مواجه کرده است.«وی 
افزود:»در دستور کار دانشگاه است  که حقوق 

افراد را بر حسب حکم کارگزینی، رسمی ها و 
طرحی ها پرداخت می کند اما قراردادی نیز به 
نام پزشک خانواده وجود دارد که پول را بیمه 

پرداخت می کند و تا زمانی که بیمه پولی به 
سیستم واریز نکند این قرارداد دوم را دانشگاه 

نمیتواندبپردازد در شرایط فعلی بحث بیمه 
طوری شده که وضعیت تحریم است و دفاع 

مقدس دومی و پزشکان هم قانع شدند و 
رییس دانشگاه هم حدود یک هفته است که 
به تهران و وزارتخانه رفتند و به همراهی آقایان 

کمالی پور وحمزه به دنبال حل این مشکل 
و دیگر طرح های نیمه کار جنوب و پول حوزه 
درمان تدبیر جدیدی پیدا کنند و هیچ کدام 

ازاین اتفاقات به کم کاری بیمه و مرکز  بهداشت 
و ...ربط ندارد، دارند قوی ترین تدبیر را اجرا 

می کنند تا کم ترین تنش ایجاد نشود و پزشکان 
عزیز هم باید این مساله را بپذیرند .سال گذشته 
طرح تحول سالمت که یارانه زیادی از کشور وارد 

سیستمش شد همه فضاها را آرام نگه داشت 
تا اینکه وضعیت تحریم ها بیشتر شدف قدرت 

مدیریت را داریم اما نیاز به صبور بودن دوستان 
و درک معانی این چنینی دارد،

پزشکان خانواده در جنوب کرمان دوروز به دلیل پرداخت نشدن حقوق و کارانه شان سرکار خود حاضر نشدند

اعتصاب پزشکان خانواده در جنوب
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نیترات مرگ را جلو می  اندازد
به گفته پژوهشگران، نیتریت از طریق ترکیب با یک نوع اسید آمینه در سیستم گوارشی بدن، ماده سرطان زای 

نیتروزآمین را تولید می کند

نیتـرات از تجزیـه نیتـروژن بـه وجـود می آیـد. نیتـروژن 
نیتراتـه بـرای گیاهـان سـمی نیسـت و بـرای سـوخت و 
سـاز آنهـا ضـروری اسـت. براسـاس تحقیقـات، مصـرف 
بیـش از حـد کودهـای نیتروژنـه باعـث افزایـش غلظـت 
نیتـرات در اندام هـای قابـل مصرف محصـوالت زراعی به 
خصـوص سـبزی ها می شـود کـه بـه آن آلودگـی نیتراتی 
مـی گوینـد. بیشـتر نیتـرات مصرفـی انسـان، از راه آب 
آشـامیدنی، گوشـت های فرآوری شـده و سـبزیجات وارد 
بـدن می شـود. مصـرف نیتـرات بـرای انسـان، بیـش از 
حـد مجـاز 7/3 میلـی گـرم بـه ازای هـر کیلوگـرم وزن، 
باعـث سـرطان معـده در  مضـر اسـت. بـه طـوری کـه 
بزرگسـاالن و سـندرم کـودک آبـی در نـوزادان می شـود. 
افزایـش درصـد هموگلوبیـن در افـراد بزرگسـال عوارضی 
مانند کم خونی و سـیانوز)آبی شـدن رنگ پوسـت( را به 
همـراه دارد. گـزارش حاضـر به بررسـی وجود نیتـرات در 
گیاهـان، فرآوری هـای گوشـتی و آب، پیامدهـای نیترات 
در گیاهـان و در بـدن انسـان و در نهایت مقدار اسـتاندارد 

دریافـت نیتـرات بـرای انسـان می پـردازد.

نیترات از کجا می آید؟
نیتـروژن از مـواد ضـروری سـوخت و سـاز در گیاهـان 
ای  ان  مثـل دی  ژنتیکـی  مـواد  بـرای سـاخت  اسـت. 
)DNA(، آر ان ای )RNA(، ویتامین هـا و آنزیم هـا الزم 
بـه  را  نیتـروژن  اسـت. فعالیت هـای میکروبـی خـاک، 
آمونیـاک، نیتـرات و نیتریـت تبدیـل می کننـد تـا جـذب 
آن بـرای گیـاه راحـت تـر باشـد. از اجزای ضـروری خاک 

و گیاهـان محسـوب می شـود.
سـدیم نیترات و به ویژه سـدیم نیتریت به عنوان ترکیبات 
نگهدارنـده در فرمول هـای عمل آوری فرآورده های گوشـتی 
مثـل سوسـیس و کالبـاس اسـتفاده می شـوند. حد مجاز 
ایـن ترکیبات بـرای اسـتفاده از فرآورده های گوشـتی برابر 

1۲0 پـی پی ام اعام شـده اسـت.

نیترات چگونه وارد آب می شود؟
آب  وارد  زمیـن،  از  آب  عبـور  هنـگام  نیتـرات،  یـون 
آشـامیدنی می شـود. به عـاوه از طریق تجمـع زباله های 
شـهری و صنعتـی، وارد آب هـای زیرزمینـی مـی شـود. 
تجمـع کـود حیوانـی و شـیمیایی نیـز نیتـرات را روانـه 
آب هـای زیرزمینـی می کنـد. تحقیقـات نشـان می دهـد 
در مناطقـی کـه دفـع فاضـاب بـه صـورت سـنتی و از 
طریـق چاه هـای فاضاب انجام می شـود، میـزان نیترات 
موجـود در آب بسـیار باالسـت. ایـن امـر بـه دلیـل نفـوذ 
فاضـاب بـه سـفره های آب زیرزمینی اسـت. نیتـرات به 
سـه روش از آب حذف می شـود: تقطیر، اسـمز معکوس 

و تبـادل یونـی.
طبـق رهنمودهـای سـازمان بهداشـت جهانـی و سـازمان 

اسـتاندارد و تحقیقـات صنعتـی ایران حداکثـر مجاز یون 
نیتـرات در آب آشـامیدنی بـر حسـب نیتـروژن برابـر 10 
میلـی گـرم بـر لیتـر اسـت. از آن جایـی کـه در آب بـه 
صـورت محلـول اسـت، روش هـای معمـول تصفیـه آب، 

قـادر بـه حـذف آن نیسـتند.

پیامدهای منفی نیترات در گیاهان 
چیست؟

از  درصـد   80 حـدود  صـورت گرفتـه،  تحقیقـات  طبـق 
نیتراتـی که وارد بدن انسـان می شـود، از طریق سـبزی ها 
و میوه هـا اسـت. آلودگی گیاهـان به نیتـرات زمانی اتفاق 
می افتـد کـه آنهـا بیـش از حـد نیـاز خـود، آن را جـذب 
می کننـد. نبـود شـیوه علمـی تغذیـه گیاهان کشـاورزی و 
فقـدان تمهیـدات اسـتفاده از کودهـا براسـاس تحقیقات 
علمـی، باعـث سـوء تغذیـه گیاهـان می شـود. همچنیـن 
اگـر میـزان کـود نیتروژنـی را از 90 بـه 1۲0 کیلوگـرم در 
هکتـار برسـانیم، آنـگاه مقـدار نیتـرات در سـیب زمینـی 

پنـج بـار بیـش از میـزان مطـوب آن خواهـد بـود.
در  اگـزاالت  باعـث تجمـع  نیتـرات  افزایـش  بـه عـاوه 
سـبزی های برگـی ماننـد اسـفناج می شـود، ایـن مـاده 
بـا عناصـر معدنـی زیـادی مانند کلسـیم، آهـن، منزیم و 
مـس، نمک هـای نامحلـول اگـزاالت را تشـکیل می دهد.

وجود بیماری ها از عوارض نیترات در بدن 
انسان است

نیتـرات پـس از ورود بـه بـدن، در سیسـتم گوارشـی 

تبدیـل بـه نیتریـت می شـود. بـه گفتـه پژوهشـگران، 
نیتریـت از طریـق ترکیـب بـا یـک نـوع اسـید آمینـه 
زای  سـرطان  مـاده  بـدن،  گوارشـی  سیسـتم  در 
خطـر  مـاده،  ایـن  می کنـد.  تولیـد  را  نیتروزآمیـن 
ابتـا بـه سـرطان معـده را افزایـش می دهـد. برخـی 
ژاپـن،  کلمبیـا،  انگلسـتان،  کشـورهای  در  محققـان 
دانمـارک، مجارسـتان و ایتالیـا دریافت بـاالی نیترات 
در بـدن را بـا ابتـا به سـرطان دسـتگاه گـوارش مرتبط 

رد کرده انـد. را  آن  نیـز  برخـی  انـد.  دانسـته 
بـه  را  هموگلوبیـن  خـون،  در  نیتریـت  عـاوه  بـه 

متهموگلوبیـن تبدیـل می کنـد. از نظـر کلینیکـی، زمانی 
کـه غلظـت متهموگلوبیـن در هـر دسـی لیتـر خـون به 
یـک و نیـم گـرم برسـد، عـوارض کـم خونی و سـیانوز 
بیمـاری  باعـث  مـاده  ایـن  می شـود.  ایجـاد  فـرد  در 
متهوگلوبینمیـا یـا کمبـود اکسـیژن و یـا سـندرم کودک 

نـوزادان می شـود. آبـی در 
اگـر ایـن بیمـاری در نـوزادان شـدید باشـد، در نهایـت 
منجـر بـه خفگـی و مـرگ نـوزاد خواهد شـد. نـوزادان 
در سـه مـاه نخسـت تولـد بیشـتر در معـرض ابتـا بـه 
سـایر  ابتـای  احتمـال  امـا  هسـتند  متهموگلوبینمیـا 

افـراد بـه ایـن بیمـاری هـم وجـود دارد.
نمک هـای  گیـاه،  در  نیتـرات  افزایـش  بـا  طرفـی  از 
نامحلـول اگـزاالت ایجـاد می شـوند کـه موجـب بـروز 
کمبـود عناصـر کلسـیم، آهـن، منیزیم و مـس در بدن 
می شـود. همچنیـن خطـر تشـکیل سـنگ های کلیـه را 

می دهـد. افزایـش 

بدن انسان چه میزان 
به نیترات نیاز دارد؟

در ایـران هیچ گونـه اسـتانداردی در ایـن زمینـه ارائـه 
نشـده اسـت. امـا سـازمان جهانـی بهداشـت و کمیتـه 
روزانـه  دریافـت  مجـاز  مقـدار  اروپـا  اتحادیـه  علمـی 
نیتـرات از طریـق مـواد غذایـی و آب را بین 0 تا سـه و 
هفـت دهـم میلی گـرم به ازای هـر کیلوگـرم وزن بدن 
در روز اعـام کـرده اسـت. بـه عنـوان مثـال فـردی که 
۶3 کیلـو وزن دارد در باالتریـن میـزان می توانـد ۲33 

میلـی گـرم نیتـرات را روزانـه دریافـت کند.
در تحقیقـی کـه توسـط پژوهش گـران دانشـگاه علـوم 
آبـاد  پـارس  و  ورزقـان  شـهرهای  در  تبریـز  پزشـکی 
هـر  در  نیتـرات  روزانـه  دریافـت  میـزان  انجـام شـد. 
۲ شـهر بسـیار باالتـر از حـد مجـاز بـود. یعنـی بـدن 
یـک فـرد 70 کیلوگرمـی، 597 و نیـم میلـی گـرم در 
برابـر  نیـم  و   ۲ یعنـی  اسـت.  می کـرده  دریافـت  روز 

مجـاز. مقـدار 

فاطمه کریم آبادی
خبرنگار/کاغذ  وطن

رنا
 ای

س:
عک

اجرای 7۵ درصد خط لوله انتقال 
آب خلیج فارس تا سرچشمه

نماینـده مـردم رفسـنجان و انـار در مجلـس شـورای اسـامی از اجـرای 75 درصـد خط 
لولـه انتقـال آب خلیج فارس تا سرچشـمه رفسـنجان خبـر داد و گفت: اگـر به 8۴ درصد 

برسـد آب به سرچشـمه خواهد رسـید.
احمـد انارکی محمـدی ظهـر امـروز شـش مهرمـاه در جلسـه شـورای اداری شهرسـتان 
رفسـنجان اظهار کرد: امروز شـاهد انگشـت اتهام اروپایی ها به سـمت آمریکا هسـتیم و 

نکتـه مهـم ایـن اسـت کـه اروپا بـه حرف مـا در خصـوص آمریکا رسـید.
وی افزود: علی رغم تحریم هایی که بر کشـورمان روا داشـته شـده اما امنیت این کشـور 
امـروز موجـب شـده از کشـورهای زیـادی بـرای سـرمایه گذاری در ایـران حضـور یابند و 
هفتـه گذشـته یـک تیم از تجـار اروپایی میهمان رفسـنجان بود و باغـات و مراکز فرآوری 

پسـته ما را بازدیـد کردند.
نماینـده مـردم رفسـنجان و انـار در مجلس شـورای اسـامی با اشـاره به حضـور دو وزیر 
میراث فرهنگی و گردشـگری و صنعت، معدن و تجارت در روز گذشـته در اسـتان کرمان 
و دسـتاوردهای آن بـرای اسـتان، ادامـه داد: شهرسـتان رفسـنجان درزمینـه گردشـگری 
ظرفیـت باالیـی دارد و بزرگ تریـن خانـه خشـتی جهـان مسـائل و مشـکاتش به زودی 

می شـود. برطرف 
وی وجـود آثـار و بناهایـی را ذکـر کـرد که به آن اهمیتی داده نمی شـود و افـزود: به همین 

آثـار در کشـورهای مختلـف بهاداده می شـود که ثروت زیـادی را برای آن کشـور دارد.
انارکی محمدی خاطرنشـان کرد: یک گردشـگر زیارتی ۴00 دالر، یک گردشـگر توریسـتی 
یـک هـزار و ۴00 دالر و یـک گردشـگر توریسـت درمانـی دو هـزار و ۴00 دالر ارزآوری دارد 

بنابرایـن بایـد در رونق صنعت گردشـگری تـاش کنیم.
نماینـده مـردم رفسـنجان و انـار در مجلـس در خصـوص انتقـال آب از خلیج فـارس 
توضیـح داد: یکـی از سـه آب شـیرین کن تـا 75 درصـد به مرحلـه اجرا رسـیده و  لوله تا 

سـیرجان بـه میـزان 91 درصد اجراشـده اسـت.
عضـو کمیسـیون اقتصـادی مجلس شـورای اسـامی بیـان کرد: سـه، چهار درصـد دیگر 
خـط لولـه اجـرا شـود آب بـه گل گهـر می رسـد، همچنیـن خـط لولـه تـا 75 درصـد بـه 
سرچشـمه رسـیده کـه اگـر بـه 8۴ درصد برسـد آب به سرچشـمه می رسـد چـون حتمًا 

نیـاز نیسـت بـه 100 درصد برسـد.
وی بابیـان اینکـه از خـط سرچشـمه تـا اردکان یـزد هـم ۴۶ درصـد انجـام شـده و بـا 
شـرایطی کـه دارد کار خـوب پیـش مـی رود عنـوان کـرد:  طبق تعهـدی کـه از وزارت نیرو 
گرفتیـم  قـرار اسـت آب شـرب مـردم را از ایـن طریـق خریـداری کننـد و مـازاد آن برای 

صنعت اسـتفاده شـود.

سنا
 ای

س:
عک

ــتم  ــدن، در سیس ــه ب ــس از ورود ب ــرات پ نیت
ــه  ــود. ب ــت می ش ــه نیتری ــل ب ــی تبدی گوارش
گفتــه پژوهشــگران، نیتریــت از طریــق ترکیــب 
بــا یــک نوع اســید آمینــه در سیســتم گوارشــی 
بــدن، مــاده ســرطان زای نیتروزآمیــن را تولیــد 
می کنــد. ایــن مــاده، خطــر ابتــال بــه ســرطان 
ــان  ــی محقق ــد. برخ ــش می ده ــده را افزای مع
ژاپــن،  کلمبیــا،  انگلســتان،  کشــورهای  در 
دریافــت  ایتالیــا  و  مجارســتان  دانمــارک، 
بــاالی نیتــرات در بــدن را بــا ابتــال بــه ســرطان 
دســتگاه گــوارش مرتبــط دانســته انــد. برخــی 

نیــز آن را رد کرده انــد.

کرمـان  شـهردار  شـهری  خدمـات  معـاون   - کرمـان 
از برگـزاری بیـش از 17 مانـور آنـش نشـانی و امـداد و 
نجـات بـا همـکاری سـایر دسـتگاه های امدادرسـان در 

شـهر کرمـان خبـر داد.
مهـدی نیکویـی در گفتگـو بـا خبرنـگار مهـر بـا اشـاره 
بـه برگـزاری بیـش از 17 مانـور آنـش نشـانی و امـداد 
و نجـات اظهـار کـرد: ایـن مانورهـا  بـا همـکاری سـایر 
دسـتگاه های امدادرسـان ازجملـه اورژانـس، هال احمر 
و نیـروی انتظامی در شـهر کرمان انجـام و برای آموزش 
دانش آمـوزان و افزایـش توانایـی کارکنـان آتش نشـانی، 

38 مانـور هـم در مـدارس برگـزار شـده اسـت.
وی افزود: برای پرسـنل آتش نشـانی نیـز آموزش هایی 
به طـور ماهانـه برگـزار مـی شـود کـه از اسـاتید خـارج 
اسـتان، بـرای افزایش تـوان نیروهای آتش نشـانی بهره 

می بریـم.

وی در بخـش دیگـری از صحبـت های خود بـه برگزاری 
مانورهـای غافلگیرانـه بـا هـدف بررسـی و ارزیابـی توان 
و سـرعت عمـل و حضـور آتش نشـانان در محـل حادثه 
خبـر داد و گفـت: برگـزاری اینگونه مانورها در طول سـال 

دارد. ادامه 
معـاون خدمـات شـهری شـهردار کرمـان در ادامه گفت: 
در ایـن راسـتا هفته گذشـته طی تماسـی، وقـوع حادثه 
حریـق در اداره کل زنـدان بـه سـازمان آتـش نشـانی 
کرمـان اعام شـد که خوشـبختانه آتش نشـان در کمتر 
از چهـار دقیقـه خـود را بـه محـل رسـاندند کـه رضایـت 
مسـوالن مجموعـه زنـدان و مدیـران حاضـر در مجموعه 

از جملـه شـهردار کرمـان را در پـی داشـت.
نیکویـی ادامـه داد: انتشـار پیام هـای مربـوط بـه ایمنی 
و پیشـگیری از حـوادث در فضـای مجـازی، نشـریات و 
خبرگزاری هـا بـرای ارتقای فرهنگ ایمنی شـهروندان، از 

دیگـر اقدامات اسـت.
وی افـزود: نصـب شـیرهای برداشـت آب آتش نشـانی 
هیدرانـت در نقـاط مختلف شـهر نیز به 1۴1 مورد رسـیده 
برنامه ریـزی  حـال  در  شـیرها  ایـن  افزایـش  بـرای  و 

. هستیم
جسـمانی  آمادگـی  ارتقـای  بـرای  برنامه ریـزی  از  وی 
نیروهـا خبـر داد و گفـت: برنامه هـای مختلـف ورزشـی 
برای پرسـنل آتش نشـانی  برنامه ریـزی می کنیم که در 
مسـابقات عملیاتی ورزشـی آتش نشـانان سراسر کشور 
کـه در شـهر یـزد برگـزار شـد، آتش نشـانی کرمـان مقام 
سـوم را کسـب کـرد؛ در مسـابقات عملیاتـی اسـتان هم 

مقـام اول را به دسـت آوردیـم.
وی افـزود: هم چنیـن تیم هـای آتش نشـانی شـهرداری 
در  و  اول  مقـام  در مسـابقات طناب کشـی شـهرداری 

مسـابقات فوتسـال هـم مقـام سـوم را کسـب کردنـد.

افزایش شیرهای هیدرانت شهر کرمان به ۱۴۱ مورد

به دنبال ثابت بودن قیمت های بلیط اتوبوس در اربعین حسینی هستیم

“سـید علـی حـاج سـید علیخانـی” عصـر امـروز شـش 
مهرمـاه در جلسـه سـتاد اسـتانی اربعیـن حسـینی در 
کرمـان اظهـار کرد: سـال گذشـته ۲۴ هـزار نفر مسـافر با 
اتوبـوس بـه مرز حمل کرده ایم که 579 سـفر به شـلمچه 

و 8۶ سـفر بـه مـرز مهـران صـورت گرفته اسـت.
وی بـا اشـاره بـه اینکـه سـال قبـل بـا برنامـه ریـزی، 

سـفرهای اربعیـن و سـفرهای روتیـن را انجـام دادیـم، 
افـزود: پیـش بینـی شـده در صورتـی که امسـال تـا ۲5 
درصـد افزایش مسـافر داشـته باشـیم، بتوانیم بـا برنامه 
ریـزی سـفرهای اربعیـن و روتیـن را بـه خوبـی انجـام 

دهیم.
سـید علیخانـی در ادامـه تصریـح کرد: در سـال گذشـته 

از ابتـدای مـا محـرم تا ۲7 محرم ۶0 سـفر به خوزسـتان 
و ۴0 سـفر بـه ایـام داشـته ایم اما امسـال 1۲5 مـورد به 
خوزسـتان و ۲7۶ بـه ایـام کـه نشـان می دهـد تعـداد 
مسـافر در بازه زمانی ذکرشـده سـه برابر شـده اسـت و با 
ایـن وضعیـت ممکن اسـت سـفرهای روتین با مشـکل 

مواجـه شـده و سـفرهای داخلـی را کاهـش بدهیم.
مدیـرکل راهـداری و حمل ونقـل جـاده ای اسـتان کرمان 
بـا اشـاره بـه اینکـه بـا توجه بـه تاکیـد سـازمان راهداری 
کشـور، سـفرهای اتوبوسـی بـه خـارج از مـرز امسـال 
محدودیـت خواهـد داشـت، بیـان کـرد: در بحـث قیمت 
نسـبت به ابتدای سـال که 135 هزار تومـان اتوبوس های 
لوکـس و ۲۴5 هـزار تومـان “VIP” بـوده افزایش قیمت 
نداشـته ایم و کنتـرل می کنیـم. امـا اگـر بتوانیـم نـرخ 
ثابت داشـته باشـیم بهتر اسـت. ضمن اینکـه نرخ حمل 
مسـافر شـناور و بـر اسـاس عرضـه و تقاضا است.”سـید 
علـی حاج سـید علیخانی” عصـر امروز شـش مهرماه در 
جلسـه سـتاد اسـتانی اربعین حسـینی در کرمـان اظهار 
کـرد: سـال گذشـته ۲۴ هـزار نفـر مسـافر با اتوبـوس به 
مرز حمل کرده ایم که 579 سـفر به شـلمچه و 8۶ سـفر 

بـه مرز مهـران صـورت گرفته اسـت.

برنامه ریـزی،  بـا  قبـل  اینکـه سـال  بـه  اشـاره  بـا  وی 
سـفرهای اربعیـن و سـفرهای روتیـن را انجـام دادیـم، 
افزود: پیش بینی شـده درصورتی که امسـال تـا ۲5 درصد 
افزایش مسـافر داشـته باشـیم، بتوانیـم بـا برنامه ریزی 
سـفرهای اربعیـن و روتیـن را بـه خوبـی انجـام دهیـم.

سـید علیخانـی در ادامـه تصریح کرد: در سـال گذشـته 
از ابتـدای مـا محرم تا ۲7 محرم ۶0 سـفر به خوزسـتان 
و ۴0 سـفر بـه ایـام داشـته ایم امـا امسـال 1۲5 مـورد 
بـه خوزسـتان و ۲7۶ بـه ایام که نشـان می دهد تعداد 
مسـافر در بـازه زمانـی ذکرشـده سـه برابر شـده اسـت 
و بـا ایـن وضعیـت ممکـن اسـت سـفرهای روتیـن بـا 
مشـکل مواجـه شـده و سـفرهای داخلـی را کاهـش 

بدهیم.
وی بـا اشـاره بـه اینکه با توجه به تأکید سـازمان راهداری 
کشـور، سـفرهای اتوبوسـی بـه خـارج از مـرز امسـال 
محدودیـت خواهـد داشـت، بیـان کـرد: در بحـث قیمت 
نسـبت به ابتدای سـال که 135 هزار تومـان اتوبوس های 
لوکـس و ۲۴5 هـزار تومـان “VIP” بـوده افزایش قیمت 
نداشـته ایم و کنتـرل می کنیـم. اما اگر بتوانیـم نرخ ثابت 
داشـته باشیم بهتر اسـت. ضمن اینکه نرخ حمل مسافر 

شـناور و بر اسـاس عرضه و تقاضا اسـت.
مدیـرکل راهـداری و حمل و نقل جاده ای اسـتان کرمان 
گفـت: پیـش فروش بلیت ایام اربعیـن از ابتدای مهرماه 
آغاز شـده و صورت وضعیت رفت و برگشـت را از اسـتان 
صـادر مـی کنیـم. ضمـن اینکـه بلیـت هـای اینترنتی با 
10 درصـد تخفیـف ارائـه مـی شـود و دفتر نظـارت ما ۲۴ 

سـاعته در پایانه های مسـافربری مسـتقر است.
وی در پایـان تاکیـد کرد: کسـانی که قصد گرفتن اتوبوس 
دربسـتی برای سـفر اربعیـن دارند، باید به شـرکت های 
مسـافربری مراجعـه کننـد که قیمـت و خدمـات در این 
زمینـه مشـخص اسـت. برخی بـا راننـده اتوبـوس توافق 

مـی کنند که مشـکاتی را بـه وجود مـی آورد.
“علـی قاسـم زاده” مدیـرکل فرودگاه هـای اسـتان کرمان 
نیز در این جلسـه اظهـار کرد: احتمال افزایـش پروازهای 
کرمـان – نجـف به صـورت فوق العـاده برای ایـام اربعین 
وجود دارد و سـفرها برنامه ریزی شـده تا زائران به پیاده 

روی مسـیر نجف تا کربا برسـند.
گفتنـی اسـت: در این جلسـه اعام شـد طـی مدت یک 
هفتـه کـه ثبـت نـام اتبـاع خارجی مقیـم اسـتان کرمان 
بـرای اجتمـاع اربعیـن آغـاز شـده، تاکنـون ۶۶5 نفـر 
ثبـت نـام کرده انـد و در مقایسـه بـا کشـور، کرمـان جـزو 
اسـتان هایی اسـت کـه بیشـترین ثبـت نـام اتبـاع برای 

اربعیـن را داشـته اسـت.

آوای محلی
شعرها زیرنظر کیوان براهام          

مو ِمَنت گاه و بیگاُهم کَشیده
ِبخاِطر ِچشُمِنت خاُهم کَشیده
تو روتی و موَنم بوُدم ِدلیکین
َبسی ُپشِت َسرت آُهم کَشیده

شاعر : اسماعیل جالئی

ِدال  تو َتنِگ  تهنایی   رُِمنتی
به دار ُغرِب دلتنگی   ِکُشنتی
از و َهنگُم  کُتوکُم  سوت کوره
که پای کوُدِمت کُردی ِنُخنتی

شاعر :  رضامیرشکاری

ُدُهل و سازیی َسر یو بیاری
لباس و ساعِت سیکو بیاری
ِدُلم واِشن کَطالی َهم ِبَبنُدم
َپسیِن َعیِش مو ِبرنو بیاری

شاعر : اسماعیل جالئی

َاپوشیدی بلوچی باو چه جونر
به  هر  ُبهنه   همیشه  در  ُدکَُنر
مو هم خیلی َتکادو داشتم آتی
و باواش خیلی ور  مو بدگُموَنر

شاعر :  فرخ فتحی رئیسی

دراجِ پار، امسال پیر بوده
صدای چهچه ای دلگیر بوده
بزن بارش که تا شیلت بدیده
نگون ویشی هلیل زنجیر بوده

شاعر :  سهراب براهام


