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ما را در تلگرام دنبال کنید
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شورای نگهبان، منشور 

بی طرفی منتشر کند
علی اکبر گرجی
یادداشت مهمان

نهـاد شـورای نگهبـان گرچـه در قانون اساسـی 1358 
پیش بینی شـد، اما تاسـیس و فعالیت عملی آن در 

26 تیرمـاه 1359 آغاز شـد.
 شـورای نگهبـان نهـاد مدرنی بود کـه از شـورای قانون 
امـا در  الگوبـرداری شـکلی کـرد،  اساسـی فرانسـه 
رویکردهـا و رویـه هـا هرگـز عنایتـی بـه آن الگـوی 

نخسـتین نکـرد.
یکـی از دالیـل ناکامیابی هـای ایـن نهـاد در مسـتقر 
کردن حاکمیت قانون، مشـروطیت و صلح مدنی نیز 
این بود که هنرمندی های رویه ای نهادهای مشـابه در 
دیگر کشـورها اساسـا مـورد توجه قرار نگرفت. شـاید 
هـم چنیـن دانشـی در اختیـار اعضـای این نهـاد قرار 
نمی گرفت. در هرحال، احسـاس اسـتغنا آفت بزرگی 
اسـت کـه می تواند نهادهـای حکمرانی را با بن بسـت 

هـای ویرانگر روبـرو کند.
اخیـرا، سـنت گرایـان و هـواداران متعصـب شـورای 
نگهبـان فرازهایـی از سـخنان نخسـتین دبیر شـورای 
نگهبـان را منتشـر کـرده و بـه زبان تلویح ناخشـنودی 
خود را از ضعیف شـدن اعتبـار و احترام اجتماعی این 

نهـاد  ابـراز می کنند.
سـخنان مرحـوم آیـت هللا مهـدوی کنـی )نخسـتین 
دبیـر شـورای نگهبـان( دربـاره ضـرورت حفـظ شـان 
و جایـگاه نهـاد دادرسـی اساسـی در ایـران )شـورای 

نگهبـان( چنیـن اسـت:
»بـرای اداره مملکـت اصولـی الزم اسـت کـه بایـد آن 
اصـول مـورد احتـرام باشـد. یکـی از اصول احتـرام به 
شـورای نگهبـان اسـت. اگـر بنا باشـد این اصـل مورد 
تزلـزل قـرار گیـرد در آینـده دیگـر هیـچ مقامـی نمی 

توانـد حافـظ قانون اساسـی باشـد".
این سـخنان، بـی تردیـد، از منطق اسـتواری برخوردار 
اسـت، اما پرسـش این اسـت که خود شورای نگهبان 
بایـد کـدام اصـول را در عملکرد خود رعایـت کند تا آن 
اعتبـار و احتـرام الزم را کسـب کنـد؟ ضمنا، آیا کسـب 
احتـرام بـا گفتـن، تقاضـای احتـرام یـا حتا بـا جبر و 
قـوه قهریـه قابل تحقق اسـت؟ آیا بهتر نیسـت دالیل 
و علـل تنـزل شـان ایـن نهـاد را بدون حـب و بغض و 
در فضایی آکنده از دلسـوزی و با نیت اصالح بررسـی 

کنیم و چاره ای بیندیشـیم؟
آیـا بازنگـری در سـاختار و رویـه های شـورای نگهبان 
و بازآرایی ترکیب عضوی و تعدیل گرایشـات محافظه 
کارانه ی سیاسـی-حقوقی آن بهترین راه کار نیست؟

 صرف نظر از همه این مسـایل، مـردم ناظران ریزبینی 
هسـتند که گفتارها و رفتارهای ما را نیک می سـنجند 
و نمـره آن را در کارنامـه احتـرام و اعتبـار مـا درج می 
کننـد. مثـال بـه سـخنان آیـت هللا جنتـی در جمـع 
کارکنان شـورای نگهبـان توجه کنید:  "شـورای نگهبان 
نهـاد بی طرفـی اسـت و کار ایـن نهـاد در چارچـوب 
قانـون اسـت و بـرای مـا هیـچ فرقـی نـدارد کـه فـرد 
ثبت نام کننـده مربوط به کدام جریان سیاسـی اسـت؛ 
لـذا هرکـس شـروط مصرح در قانون را داشـته باشـد 

احـراز صالحیت می شـود.
آیـت هللا جنتـی تأکید کرد: شـورای نگهبان وابسـته به 
هیچ جریان سیاسـی نیسـت و تحت تأثیـر جریانات 
سیاسـی و هیـچ کسـی قـرار نمی گیرد و هیـچ ضرر و 
نفعـی هـم از اینکـه چه کسـی وارد مجلس بشـود یا 
نشـود نمی بـرد بلکـه بر اسـاس وظیفه ای کـه دارد کار 
خـود را انجـام می دهد.")25 تیر98 به نقل از باشـگاه 

خبرنـگاران جوان(
مدعـای شـگفت انگیز ریاسـت عالیه شـورای نگهبان 
آن اسـت کـه ایـن نهـاد اوال بـی طـرف اسـت. ثانیـا، 
وابسـته بـه هیـچ جریـان سیاسـی نیسـت و تحـت 
تاثیـر جریانات سیاسـی هـم قرار نمی گیرد. پرسـش 
مهـم ایـن اسـت کـه آیـا چنیـن ادعاهایـی بـه صرف 
بیـان در جـان و دل مـردم اسـتقرار مـی یابنـد؟  آیـا 
مـردم از خـود نمـی پرسـند کـه در فالن مـورد اعضای 
ایـن نهـاد واالمقـام علنـا از یـک جریـان سیاسـی و 
حتـا یـک کاندیدای ویـژه حمایت کردند؟ آیـا مردم از 
خود نمی پرسـند کـه دقیقا در همـان روزی که جناب 
ایشـان ایـن سـخنان را بـر زبان جـاری می سـاخت، 
حقوقدانـان محترمـی بـر صندلـی شـورای نگهبـان 
جلـوس فرمودنـد کـه برخـی از آن بزرگواران پیشـینه 

حزبـی و سیاسـی کامـال آشـکاری دارند؟
در پایان،  پیشـنهاد می کنم شـورای نگهبان در راستای 
افزایـش سـرمایه اجتماعـی خـود، منشـوری را تحت 
عنـوان منشـور بـی طرفـی منتشـر کـرده و مفهـوم، 
مبانـی، سـازوکارها و لـوازم بـی طرفـی خـود را رسـما 
و علنـا اعـالم کنـد و در آینده بکوشـد تـا در چهارچوب 

همین منشـور رفتـار کند.
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استعدادیابی در فوتبال کشور نیاز به سازماندهی دارد

بــه گفتــه رئیــس کمیتــه جوانــان و اســتعدادیابی 
ــال  ــتعدادیابی در فوتب ــون اس ــال، تاکن ــیون فوتب فدراس
کشــور بــه صــورت مطلــوب ســازماندهی نشــده و ایــن 
امــر یکــی از ایــرادات فدراســیون فوتبــال اســت کــه بایــد 

برطــرف شــود.

بــه گــزارش ایرنــا، اکبــر محمــدی روز پنجشــنبه در 
همایــش یــک روزه کمیتــه جوانــان و اســتعدادیابی 
هیــات فوتبــال اســتان در کرمــان افــزود: اعضــای حــوزه 
فوتبــال از پاییــن تریــن ســطح هــا در مــدارس فوتبــال 
ــس از آن  ــد ســازماندهی شــوند و پ ــر بای ــگ برت ــا لی ت

مــی تــوان در زمینــه اســتعدادیابی برنامــه ریــزی کــرد.
ــان  ــی جوان ــم مل ــه شــدت در تی ــه ب ــان اینک ــا بی وی ب
ضعــف در نتیجــه وجــود دارد عنــوان کــرد: مــدل جدیــد 
ــه زودی توســط  اســتعدادیابی کشــور تدویــن شــده و ب

ــال رونمایــی مــی شــود. فدراســیون فوتب
رئیــس کمیتــه جوانــان و اســتعدادیابی فدراســیون 
فوتبــال کشــور گفــت: تیــم ملــی امیــد جوانــان زیــر 19، 
جوانــان و زیــر 16 ســال در فوتبــال ملــی وجــود دارد و در 
ایــن زمینــه بــر اســاس بخــش نامــه هــا تــا 10 رده ســنی 

ســازماندهی مــی شــود.
وی افــزود: براســاس آســیب شناســی و مدیریــت 
دانــش بایــد تجربیــات بــه حــوزه اســتعدادیابی منتقــل 

شــود.
ــی  ــم مل ــان حضــورم در تی ــرد: در زم ــان ک ــدی بی محم
جوانــان هفــت بازیکــن را از اســتان کرمــان کشــف کــردم 
و در ایــن زمینــه فرشــید مرادکریمــی بــدون شناســنامه 
ــی  ــد و حت ــی آم ــی م ــم مل ــه اردوی تی ــاه ب ــار م چه
ــرد و  ــی را همراهــی ک ــم مل ــرزی تی ــرون م ــای ب اردوه

ــن اســتان بســیار اســتعدادخیز اســت. ای
ــادی از کرمــان در تیــم  وی ادامــه داد: علیرضــا اســد آب
ــک در  ــت و این ــذاری اس ــن تاثیرگ ــان بازیک ــی جوان مل

ــد. پیــکان تــوپ مــی زن

رئیــس کمیتــه جوانــان و اســتعدادیابی فدراســیون 
فوتبــال کشــور گفــت: بازیکنــان اســتان کرمــان بــا توجــه 
ــای  ــت ه ــتان در پس ــن اس ــردم ای ــم و ژن م ــه اقلی ب
ــی  ــای مطلوب ــش ه ــان جه ــاع و دروازه ب ــم، دف مهاج

ــد. ــته ان داش
محمــدی تصریــح کــرد: اســتان کرمــان در بحــث 
اســتعدادیابی مــورد توجــه فدراســیون فوتبــال قــرار دارد 
ــن حــوزه  ــوت کشــور در ای ــوان پایل ــه عن ــد ب و مــی توان

ــود. ــاب ش انتخ
ــاط  ــه آســیب شناســی و بررســی نق ــان اینک ــا بی وی ب
ضعــف و قــوت کار در کمیتــه جوانــان فدراســیون فوتبــال 
ــابقات  ــزاری مس ــزود: برگ ــت اف ــی اس ــال بررس در ح
منظــم لیــگ هــا، اســتعدادیابی صحیــح و کیفیــت 
آموزشــی مربیــان از پایــه هــای توســعه فوتبــال کشــور 

ــی شــوند. محســوب م
رئیــس کمیتــه جوانــان و اســتعدادیابی فدراســیون 
فوتبــال کشــور بــا بیــان اینکــه ۴۷0 میلیــون تومــان برای 
ــه شــده  ــال کشــور هزین اســتعدادیابی فدراســیون فوتب
اســت گفــت: تیــم هــای پایــه بــرای توســعه و پیشــرفت 

بایــد بــه مســابقات جهانــی اعــزام شــود.
ــای  ــی ه ــا و میزبان ــگ ه ــداد لی ــد: تع ــادآور ش وی ی
اســتان کرمــان در 2 حــوزه بانــوان و آقایــان نشــانه 
ــت. ــتان اس ــن اس ــال در ای ــرفت فوتب ــعه و پیش توس

محمــدی عنــوان کــرد: یــک تیــم در لیــگ برتــر و ســه 
تیــم در لیــگ دســته یــک موجــب توســعه و پیشــرفت 
فوتبــال اســتان مــی شــود زیــرا ایــن امــر یکــی از المــان 

هــا توســعه فوتبــال پایــه اســت.

وی افــزود: بــا توجــه بــه جمعیــت ســه میلیــون نفــری و 
چهــره هــای مطــرح فوتبــال اســتان کرمــان، بایــد بانــک 
اطالعاتــی بــرای ثبــت نفــرات فعــال در حــوزه فوتبــال در 
بخــش حرفــه ای و باشــگاهی و آماتــوری ایجــاد شــود 
و ایــن خــالء اینــک در فدراســیون فوتبــال و اســتان هــا 

وجــود دارد.
وی از علــی قرایــی رئیــس هیــات فوتبــال اســتان 
کرمــان بــرای حضــور در کارگــروه توســعه فوتبــال 

فدراســیون فوتبــال دعــوت کــرد.
رئیــس کمیتــه جوانــان و اســتعدادیابی فدراســیون 
فوتبــال کشــور گفــت: هــدف از تشــکیل کارگــروه هــا در 
کیمتــه جوانــان فدراســیون فوتبــال تشــکیل اتــاق فکــر 
ــال  ــخصی دنب ــورت ش ــه ص ــا ب ــت ه ــه فعالی ــت ک اس

نشــود.
وی اضافــه کــرد: حضــور مریــم جهــان نجاتــی در بخــش 
مربیــان بانــوان تیــم ملــی نشــانه توســعه فوتبــال بانوان 
اســتان کرمــان اســت و از طــرف باشــگاه هــا بایــد 
ســرمایه گــذاری روی مربیــان بومــی صــورت گیــرد کــه 
بســتری بــرای اســتفاده از ایــن مربیــان فراهــم شــود.

ــدام اســتان کرمــان از  ــن اق ــا ای محمــدی ادامــه داد: ب
مربیــان خــارج از اســتان بــی نیــاز مــی شــود و در تیــم 
ــا زیــر 13 ســال از اســتان هــای  ــان ت هــای ملــی جوان
یــزد، فــارس، مازنــدران، خوزســتان و اصفهــان مربیانــی 
حضــور دارنــد و محدودیتــی در ایــن زمینــه وجود نــدارد.

ــال  ــه دنب ــی ب ــای مل ــم ه ــروه تی ــزود: در کارگ وی اف
استانداردســازی و احــراز شــرایط مربــی تیــم هــای ملــی 

هســتیم.

مدیرکل امور مالیاتی استان کرمان:

رییس کمیته جوانان و استعدادیابی فدراسیون فوتبال کشور:

بازاریان و کسبه ۴ درصد مالیات استان را پرداخت می کنند

ــت: ۴  ــان گف ــتان کرم ــی اس ــور مالیات ــرکل ام مدی
ــی  ــازار م ــبه و ب ــاغل، کس ــات را مش ــد از مالی درص
پردازنــد و مابقــی مربــوط بــه ســایر شــرکت ها، 

ــت. ــاالت اس ــل و انتق ارث و نق
بــه گــزارش ایســنا محمــد ســلمانی امــروز 2۷ 
تیرمــاه در نشســت علمــی تخصصــی “مالیــات 
عادالنــه؛ بســتر رونــق تولیــد” در کرمــان اظهــار 

کــرد: معتقدیــم بایــد عدالــت مالیاتــی رعایــت 
ــد. ــی نباش ــر قیمت ــه ه ــات ب ــن مالی ــود و گرفت ش

ــی  ــن مالیات ــد قوانی ــه بای ــه اینک ــاره ب ــا اش وی ب
قوانیــن  بتوانیــم  تــا  باشــد  یکســان  و  شــفاف 
ــد رابطــه  مالیاتــی را کامــل اجــرا کنیــم، افــزود: بای
منطقــی دو طرفــه بیــن مــردم و دولــت وجــود 
ــن راســتا سال هاســت طــرح  داشــته باشــد و در ای

خوداظهــاری را داریــم.
ســلمانی تصریــح کــرد: ســال گذشــته افزایــش 
زیــادی در خوداظهــاری داشــتیم و رتبــه دوم کشــور 
ــده مشــاغل  ــه از ۷۴ هــزار پرون ــم ک را کســب کردی

ــد. ــتفاده کرده ان ــره 100 اس ــورد از تبص ــزار م 62 ه
وی بــا اشــاره بــه فعالیــت گروهــی در اداره کل 
جلوگیــری  زمینــه  در  کرمــان  اســتان  مالیاتــی 
دنبــال گســترش  بــه  مالیاتــی گفــت:  فــرار  از 
پایه هــای مالیاتــی هســتیم و ایــن نیســت کــه 
مالیــات ســال قبــل را افزایــش بدهیــم و براســاس 
رســیدگی بــه دفاتــر ایــن کار صــورت می گیــرد.

ــا  ــان گفــت: م ــی اســتان کرم ــور مالیات ــرکل ام مدی
ــاف،  ــا اصن ــل ب ــت و تعام ــت عدال ــعی در رعای س

بازاریــان و شــرکت ها داریــم.
وی افــزود: مالیاتــی کــه در اســتان کرمــان وصــول 
ــت  ــه شرکت هاس ــوط ب ــد مرب ــم، 62 درص ــی کنی م
ــد شــرکت  ــه چن ــوط ب ــش از 90 درصــد مرب ــه بی ک

ــزرگ در اســتان اســت. اقتصــادی ب
را  مالیــات  از  درصــد   ۴ کــرد:  اظهــار  ســلمانی 
مشــاغل، کســبه و بــازار مــی پردازنــد و مابقــی 
و  نقــل  و  ارث  شــرکت ها،  ســایر  بــه  مربــوط 

اســت. انتقــاالت 

29 تا 2948 تا 46

 شرکت خدمات حمایتي کشاورزي

اصالحیـه
الزم بـه ذکـر اسـت در آگهـی  مناقصـه عمومی یـک مرحله ای 
شـركت خدمات حمایتی كشـاورزی کـه در تاریـخ 98/04/23 
در روزنامـه کاغذوطـن بـه چـاپ رسـیده اسـت شـماره مجـوز 
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اسـتان،  جنـوب  در  گرمـا  افزایـش  بـه  توجـه  بـا 
پزشـکی  علـوم  دانشـگاه  درمانـی  معـاون 
مـار  گـزش  افزایـش  احتمـال  دربـاره  جیرفـت 
داد. هشـدار  منطقـه  ایـن  مـردم  بـه  عقـرب  و 

علـی اصغـر خیرخـواه معاونـت بهداشـتی، دانشـگاه 
علـوم پزشـکی جیرفـت در گفـت و گـو بـا خبرنـگار 
از  جـوان  خبرنـگاران  باشـگاه  اسـتان های  گـروه 
کرمان،دربـاره احتمـال افزایـش خطـر مـار و عقـرب 
داد. هشـدار  منطقـه  ایـن  مـردم  بـه  گزیدگـی 

ایـن  افزایـش  احتمـال  بـه  توجـه  بـا  وی افـزود: 
ایمنـی  مـوارد  بایـد  تابسـتان  فصـل  در  گزش هـا 
گیـرد. قـرار  مـردم  مدنظـر  گذشـته  از  بیـش 

وی بیـان کـرد: طبـق آمـار موجـود ۷61 مـورد گـزش 
عقرب و 13۷ مورد گزش مار در سه ماهه اول امسال 
در حـوزه خدمـات دانشـگاه علـوم پزشـکی جیرفـت 
ثبـت شـد کـه خوشـبختانه همگـی بهبـود یافته انـد.

خیرخـواه بـا اشـاره بـه شـیوع گـزش دو نـوع شـایع 
در جنـوب  عقـرب سـیاه  و  المـاس  یـا  زرد  عقـرب 
حالـی،  بـی  تشـنج،  شـدید،  قـراری  بـی  کرمـان؛ 
عـرق کـردن، تنگـی نفـس، سـردرد و بـی اختیـاری 
ادرار را از جملـه عالئـم عقـرب گزیدگـی اعـالم کـرد.

معـاون بهداشـتی دانشـگاه علـوم پزشـکی جیرفـت 
از عقـرب گزیدگـی  بـرای پیشـگیری  گفـت: مـردم 
اقدامـات حفاظتـی از جمله پرهیز از انباشـتن و توده 
کـردن هیـزم و مصالح سـاختمانی در محل سـکونت 
و اطـراف آن، مسـدود کـردن سـوراخ های دیوار هـای 
منـازل بـه ویـژه درو پنجـره و ورودی هـای فاضـالب، 
حمـام  حیـاط،  فضـای  در  کافـی  نـور  از  اسـتفاده 
و دستشـویی در طـول شـب بـه ویـژه در روسـتاها، 
جلوگیـری از بـازی کـودکان بـا دمپایـی و پـای برهنه 
در شـب، پرهیـز از نشسـتن یـا خوابیـدن روی زمین 
بـه ویـژه در اوایـل شـب هنـگام رفتـن بـه تفریـح یا 
و  بیابانـی  جاده هـای  در  توقـف  از  پرهیـز  گـردش، 
نشسـتن روی خاک هـای انباشـته شـده، اسـتفاده 
از کفش هـای سـاق دار و دسـتکش توسـط کارگـران 
دهنـد. انجـام  را   ... و  هنـگام کار  در  و کشـاورزان 

دانشـگاه  بهداشـتی  معـاون  خیرخـواه  اصغـر  علـی 
علـوم پزشـکی جیرفـت مراجعـه فـوری فـرد عقـرب 
گزیـده بـه مراکـز درمانـی، اورژانس و بیمارسـتان ها 
حفـظ آرامـش فـرد جهـت کاهـش انتشـار سـم در 
بـدن، ثابـت و بـی حرکـت نگـه داشـتن عضـو گزیده 
شـده و قـرار دادن عضـو آسـیب دیـده پایین تـر از 
سـطح قلـب، بسـتن بـاالی محـل گـزش بـا بانـدی 
بـه پهنـای کـم بـه طـوری کـه زیـاد سـفت نباشـد و 
گـردش خـون قطـع نشـود را توصیـه کـرد. معـاون 
بهداشـتی دانشـگاه علـوم پزشـکی جیرفـت گفـت: 
مـردم بـرای پیشـگیری از عقـرب گزیدگـی اقدامـات 
حفاظتـی از جملـه پرهیـز از انباشـتن و تـوده کـردن 
و  در محـل سـکونت  و مصالـح سـاختمانی  هیـزم 
دیوار هـای  سـوراخ های  مسـدود کـردن  آن،  اطـراف 
منـازل بـه ویـژه درو پنجـره و ورودی هـای فاضـالب، 
حمـام  حیـاط،  فضـای  در  کافـی  نـور  از  اسـتفاده 
و دستشـویی در طـول شـب بـه ویـژه در روسـتاها، 
جلوگیـری از بـازی کـودکان بـا دمپایـی و پـای برهنه 
در شـب، پرهیـز از نشسـتن یـا خوابیـدن روی زمین 
بـه ویـژه در اوایـل شـب هنـگام رفتـن بـه تفریـح یا 
و  بیابانـی  جاده هـای  در  توقـف  از  پرهیـز  گـردش، 
نشسـتن روی خاک هـای انباشـته شـده، اسـتفاده 
از کفش هـای سـاق دار و دسـتکش توسـط کارگـران 
دهنـد. انجـام  را   ... و  هنـگام کار  در  و کشـاورزان 

دانشـگاه  بهداشـتی  معـاون  خیرخـواه  اصغـر  علـی 
علـوم پزشـکی جیرفـت مراجعـه فـوری فـرد عقـرب 
گزیـده بـه مراکـز درمانـی، اورژانـس و بیمارسـتان 
هـا حفـظ آرامـش فـرد جهـت کاهـش انتشـار سـم 
عضـو  داشـتن  نگـه  بـی حرکـت  و  ثابـت  بـدن،  در 
دیـده  آسـیب  عضـو  دادن  قـرار  و  شـده  گزیـده 
پایین تـر از سـطح قلـب، بسـتن بـاالی محـل گـزش 
بـا بانـدی بـه پهنـای کـم بـه طـوری کـه زیاد سـفت 
نباشـد و گـردش خـون قطـع نشـود را توصیـه کـرد.

وی گفـت: خـودداری از شـکافتن، تیـغ زدن، مکیدن 
محـل  فشـردن  بـا  عقـرب  نیـش  خـارج کـردن  و 
گـزش هـم ضـروری اسـت کـه مـردم بایـد بداننـد و 
رعایـت کننـد. نماینـده مـردم پنـج شهرسـتان جنوب 
کرمـان در مجلـس شـورای اسـالمی در گفـت و گو با 
خبرنگار گروه اسـتان های باشـگاه خبرنـگاران جوان 
از کرمان،بـا اشـاره بـه محرومیت هـای مـردم جنوب 
کرمـان در حوزه هـای مختلـف گفـت: مسـووالن باید 
اقدامـات الزم در راسـتای انتقـال آگاهی هـای الزم به 
مـردم منطقـه برای جلوگیـری از در معرض خطر قرار 
گرفتـن انجام دهنـد همچنین مردم باید آموزش های 
بـه  مراجعـه  از  قبـل  اقدامـات  قالـب  در  مقدماتـی 
پزشـک را آمـوزش ببیننـد و زیـر سـاخت های الزم 
پزشـکی هـم در تمـام مناطـق منطقـه فراهـم شـود.

احمـد حمـزه افـزود: متاسـفانه عقـرب گزیدگـی در 
تعـدادی  شـدن  قربانـی  موجـب  اخیـر  سـال های 
کـه  اسـت  شـده  کرمـان  جنـوب  در  کـودکان  از 
چنیـن  بـروز  قبـل  جـاری  سـال  در  امیدواریـم 
تـا  شـود  انجـام  الزم  پیشـگیری های  مـواردی 
نشـوند. قربانـی  زمینـه  ایـن  در  کودکانمـان 

حســین مشــایخی، گفــت: بــه برکــت حضــور 
کاروان زیــر ســایه خورشــید در جنــوب کرمــان 
و وســاطت خــدام حامــل پرچــم حــرم مطهــر 
رضــوی 3 زندانــی محکــوم بــه اعــدام از طنــاب دار 
رهایــی یافتند.دبیــر ســتاد احیــای ســیره رضــوی 
ــگار  ــا خبرن ــو ب ــت و گ ــان، در گف ــوب کرم در جن
خبرگــزاری شبســتان از کرمــان جنــوب، بــا اشــاره 
بــه بــرکات ســفر کاروان زیــر ســایه خورشــید 
برکــت حضــور  بــه  در جنــوب کرمــان، گفــت: 
ــان و  ــوب کرم ــید در جن ــایه خورش ــر س کاروان زی
ــوی 3  ــر رض ــم مطه ــل پرچ ــدام حام ــاطت خ وس
زندانــی محکــوم بــه اعــدام در شهرســتان های 
خانواده هــای  کهنــوج  و  فاریــاب  عنبرآبــاد، 
مقتولیــن از قصــاص آنهــا در گذشــتند و ایــن 
یافتند.حســین  رهایــی  دار  طنــاب  از  زندانیــان 
میلیــون   19 و   میلیــارد   16 افــزود:  مشــایخی، 
ــر  ــم غی ــان جرائ ــر از زندانی ــی 22 نف ــان بده توم
عمــد بــا وســاطت خــدام رضــوی و جلــب رضایــت 
ــان  ــون توم ــه  999 میلی ــف ب ــا تخفی ــکاران ب طلب
در  رضــوی  ســیره  احیــای  ســتاد  رســید.دبیر 
ــال  ــفر امس ــت: در س ــان داش ــان، بی ــوب کرم جن
ــان،  ــوب کرم ــه جن ــید ب ــایه خورش ــر س کاروان زی
قریــب ۴00 و بازدیــد صــورت گرفت.وی،اضافــه 
ــواده  ــا خان ــوی ب ــدام رض ــفر خ ــن س ــرد: در ای ک
هــای معظــم شــهدا، محرومیــن، حافظــان قــرآن 
ــواده  ــاد، خان ــرادر در شهرســتان عنبرآب خواهــر و ب
نیــز  و  اهــدا کننــده عضــو  عنبرآبــادی  جــوان 
ــی از  ــادت جمع ــه عی ــد و ب ــدار کردن ــان دی زندانی

رفتنــد. بیمارســتان ها  و  بیمــاران در منــازل 

هشدار عقرب گزیدگی 
در جنوب کرمان

3 اعدامی از طناب دار 
رها شدند

خبر

خبر

آغاز ساخت واحد مسکونی روستایی 
ویژه محرومان در جنوب 

اولین مرکز سیار نجوم 
جنوب کرمان افتتاح شد

لزوم احداث بیمارستان تخصصی 
معلوالن نیاز ضروری جنوب

انقـالب  مسـکن  بنیـاد  مدیـرکل 
آغـاز  از  اسـتان کرمـان  اسـالمی 
مسـکونی  واحـد   600 سـاخت 
در  محرومـان  ویـژه  روسـتایی 
واحدهـا  ایـن  بـه  و گفـت:  داد  خبـر  کهنـوج 
درصـد   ۴ بـا کارمـزد  میلیونـی   ۴0 تسـهیالت 
تعلـق می گیرد. به گـزارش خبرگزاری تسـنیم از 
کهنوج، علی اکبر سـلطانی نژاد در جلسـه شـورای 
زمیـن و مسـکن کهنـوج از آغاز عملیـات اجرایی 
600 واحـد مسـکونی ویـژه محرومـان در کهنوج 
خبـر داد و اظهـار داشـت: براسـاس مصوبـات 
سـفر رئیس سـازمان برنامه و بودجه و مدیرکل 
بنیـاد مسـکن کشـور تفاهم نامه سـاخت 10 هزار 
واحـد مسـکونی بـرای محرومـان در جنـوب و 
شـرق اسـتان کرمـان را داشـتیم. وی بـا بیـان 
اینکـه در گام اول ایـن تفاهمنامـه سـاخت 600 

کهنـوج کلیـد  در  روسـتایی  غیرمقـاوم  واحـد 
خـورده اسـت گفت: بـه دنبال این هسـتیم تا به 
زودی اعتبـاری تامیـن داده شـود تـا بتوانیـم به 
مقام سـازی واحدهای غیرمقاوم شـهری کهنوج 
هـم کمک بکنیم.مدیـرکل بنیاد مسـکن انقالب 
اسـالمی اسـتان کرمـان بـا اشـاره بـه اینکـه بـه 
ایـن واحدهـا تسـهیالت ۴0 میلیونـی بـا کارمزد 
۴ درصـد تعلـق می گیـرد بیـان کـرد: کمک های 
دیگـری نیـز چـون خدمـات مهندسـی، تامیـن 
مصالـح و کمک هـای بالعوض برای روسـتائیان 
را هـم در برنامه داریم.وی با بیان اینکه متوسـط 
اسـتان  در  مسـکونی  واحدهـای  مقاوم سـازی 
کرمـان 6۴ درصـد و در کشـور ۴2 درصـد اسـت 
افـزود: تـالش ما بر این اسـت که مقاوم سـازی 
واحدهـای مسـکونی در اسـتان بـه صددرصـد 

برسد.

کانـون  مدیـر  نـادری  تـوران 
کـودکان  فکـری  پـرورش 
جیرفـت  شـهر  نوجوانـان  و 
نجـوم  سـیار  مرکـز  مدیـر  و 
جنـوب کرمـان، در گفـت و گـو بـا خبرنـگار 
جنـوب،  کرمـان  از  شبسـتان  خبرگـزاری 
نجـوم کرمـان  سـیار  مرکـز  اولیـن  گفـت: 
جنـوب  نجـوم  سـیار  مرکـز  مجهزتریـن  و 
شـرق در کانـون پـرورش فکـری کـودکان و 

شـد. افتتـاح  جیرفـت  شـهر  نوجوانـان 
دارای  مرکـز  ایـن  افـزود:  نـادری،  تـوران 
فیزیـک  اسـاتید  از  متشـکل  انجمنـی 
عضویـت  بـا  اسـت کـه  جیرفـت  دانشـگاه 
تعـدادی از کودکان، نوجوانان و بزرگسـاالن 
آغـاز بـه کار کرد.مدیـر اولیـن مرکـز سـیار 
نـوع  بـه  اشـاره  بـا  جنـوب کرمـان،  نجـوم 

فعالیـت ایـن مرکـز، بیـان داشـت: در ایـن 
مرکـز بـا برگـزاری نشسـت و جلسـه، کلیـه 
رویدادهـای و پدیده هـای نجومـی مطابـق 
می گیـرد. قـرار  رصـد  مـورد  نجومـی  تقویـم 

مرکـز  ایـن  تجهیـزات  از  برخـی  بـه  وی، 
مرکـز  ایـن  افـزود:  و  اشـاره کـرد  نجـوم، 
تلسـکوپ  نجومـی،  کتابخانـه  بـه  مجهـز 
هـای پیشـرفت نجومـی، آسـمان نماهـای 
دیجیتـال سـیار، یـک عـدد آسـمان نمـای 
رصـدی  و  چشـمی  دوربین هـای  ثابـت، 
اسـت.نادری، ابـراز داشـت: آسـمان نماهـا 
کنند.مدیـر  مـی  رصـد  را  آسـمانی  اجـرام 
کانـون پـرورش فکـری کـودکان و نوجوانان 
هـای  عنـوان کـرد: کالس  جیرفـت،  شـهر 
هفتـه  در  روز   2 و  نوجوانـان  ویـژه  نجـوم 

می شـود. برگـزار 

ــه  ــز روزان ــروه مراک ــس گ ریی
ــور  ــتی کش ــی بهزیس توانبخش
فرمانــدار  بــا  نشســتی  در 
ــبت  ــه مناس ــت: ب ــوج گف کهن
هفتــه بهزیســتی 18 مرکــز چنــد معلولیتــی 
در جنــوب اســتان کرمــان افتتــاح شــد.

افتتــاح  از  همچنیــن  پورســید  مریــم 
زیــر  معلولیتــی  چنــد  آموزشــی  مرکــز 
ــر داد  ــوج خب ــتان کهن ــال در شهرس 1۴ س
و افــزود: مراکــز آموزشــی و توانبخشــی 
ــری  ــزار نف ــد ه ــاالی یکص ــهرهای ب ــه ش ب
ــل شــرایط  ــه دلی ــا ب ــرد، ام ــی گی ــق م تعل
ــان و  ــوب کرم ــت جن ــز اهمی ــژه و حائ وی
ــت  ــم و محرومی ــت ک ــه جمعی ــا توجــه ب ب
هــا، ایــن مراکــز در جنــوب راه انــدازی 

ــد. ــد ش خواه

نیــاز  معلــوالن  تخصصــی  بیمارســتان 
اســت کرمــان  جنــوب  ضــروری 

فرمانــدار کهنــوج نیــز گفــت: بــا توجــه 
ــت  ــوالن در هف ــتان معل ــود بیمارس ــه نب ب
راه  شهرســتان جنوبــی اســتان کرمــان، 
ــه  ــن منطق ــن بیمارســتان در ای ــدازی ای ان
ــم  ــن مه ــم ای ــت و امیدواری ــروری اس ض

ــود. ــق ش ــزودی محق ب
بــا  داشــت:  اظهــار  عیــدی  وحــدت 
بهزیســتی  تولــد  پیشــگیرانه  اقدامــات 
کــرده  پیــدا  کاهــش  معلــول  نــوزادان 
اقدامــات  از  تقدیــر  ضمــن  اســت. وی 
ــگیری از  ــه پیش ــتی در  زمین ــوب بهزیس خ
معلولیــت هــا گفــت: بــا وجــود مشــکالت، 
در حــوزه آســیب هــای اجتماعــی کارهــای 

خوبــی انجــام شــده اســت.

اکثـر شـهرهای  حالـی  در  آب  کمبـود شـدید 
اسـتان کرمـان را بـا مشـکل مواجـه کـرده کـه 
حداقـل دمـای هـوای کرمـان در سـال جـاری 
2.5 درجـه نسـبت به سـال قبـل افزایش یافته 
اسـت.این روزهـای پـای حـرف هـر شـهروند 
مطـرح  بحثـی کـه  اولیـن  بنشـینید  کرمانـی 
هواسـت  دمـای  شـدید  افزایـش  می شـود 
همیـن الگو در اکثر شهرسـتانهای دیگر اسـتان 
بـه خصـوص در شـرق و جنـوب کرمـان نیـز 
احسـاس می شـود.البته در واقعیـت نیـز دمای 
کرمـان در ادامـه الگویـی که در جریـان تغییرات 
اقلیمی این سـرزمین روی داده اسـت در سـال 
جـاری نیز نسـبت به سـال قبل افزایـش یافته 
اسـت.گفته می شـود در روزهـای اخیـر گرمـای 
هوا آخرین منابع آب سـطحی طبیعی استان از 
جملـه جازموریـان را نیز تبخیر کرده اسـت و هر 
چـه که از تابسـتان می گـذرد کرمانی هـا روزهای 
گرم تـری را نیـز سـپری می کنند.اگـر نگاهی به 
درجـه خودروهـای موجـود در شـهر بیندازید در 
برخـی از سـاعتهای روزی دمـای ۴9 درجـه نیز 
ثبـت می شـود اما کارشناسـان هواشناسـی این 
عـدد را منبع علمی مناسـبی بـرای تعیین دمای 
کرمـان نمی داننـد و حداکثـر دمـای ثبت شـده 
ایـن شـهر را در تابسـتان ۴0 درجـه می داننـد.

مـردم جنـوب کرمان نیز می گوید دماسـنج های 
خانگـی و خودروها نیز اعـدادی معادل 50 درجه 

را نیـز نشـان می دهـد.

دمای هوا 2.5 درجه افزایش یافته است
رییـس مرکـز پیش بینـی اداره کل هواشناسـی 
اسـتان کرمـان می گویـد: تغییـرات اقلیمـی در 
اسـتان کرمان تابعی از تغییـرات اقلیمی در همه 
منطقـه اسـت ایـن تغییـرات در اکثـر کشـورها 
مشـاهده می شـود و دمای هوا در زمین در حال 
افزایـش اسـت کـه ناشـی از افزایـش گازهـای 
گلخانـه ای اسـت.حمیده حبیبی گفـت: حداقل 
دمـای هـوا بـه صورت واضـح در کرمـان در حال 
افزایـش اسـت و نسـبت به سـال 9۷ دمـا 2.5 
درجـه سـانتیگراد افزایش یافته اسـت که باعث 
افزایـش تبخیـر منابـع آب هـای سـطحی و یـا 
خسـارات بـه کشـاورزی از جمله پدیده خشـک 
شـدن خوشـه های خرمـا می شـود.وی تصریح 
کـرد: طـی روزهای اخیـر افزایش دمـای هوا در 
اسـتان کرمان ادامه خواهد داشت.حبیبی گفت: 
یکی از مهمترین دالیل احسـاس گرمای هوا در 
شـهر کرمـان ابری بـودن هـوا و افزایش رطوبت 
اسـت کـه موجب می شـود مردم گرما را بیشـتر 
احسـاس کنند. در سـال جاری شـاهد افزایش 
گرمـای هـوا در طـول شـب ها نیـز هسـتیم.وی 
بیـان کـرد: حداقل دمـای هوا در کرمان در سـال 
جاری 20 درجه سـانتیگراد است.افزایش دمای 
هـوا موجـب شـده اسـت میـزان مصـرف آب و 
بـرق نیـز در کرمان افزایـش یابد و هشـدارهای 
مسـئوالن اسـتان کرمـان در خصـوص افزایـش 
مصـرف آب بیشـتر از هـر زمـان دیگـر شـود و 

برخـی از شـهرهای پـر جمعیـت اسـتان کرمان 
در آسـتانه جیره بنـدی آب قرار گیرند.مدیرعامل 
شـرکت آبفا اسـتان کرمـان در گفتگـو بـا مهـر 
می گویـد: سـه شـهر کرمـان، زرند و رفسـنجان 
بیشـترین کمبـود در خصوص تامین آب شـرب 
دارند.محمـد طاهـری افـزود: خشکسـالی های 
متوالـی کـه در اسـتان کرمـان روی داده اسـت 
موجـب شـده کـه منابـع آب زیر زمینـی کاهش 
یابـد و چـون صد درصـد آب اسـتان از منابع آب 
زیـر زمینـی تامیـن می شـود برداشـت از ایـن 
منابـع افزایـش یافتـه و سـطح آب هـای زیـر 
زمینـی نیـز بـه شـدت کاهـش پایین تـر از حـد 
نرمال باشـد.وی تصریح کرد: آب اکثر شـهرهای 
کرمـان از برداشـت آب از چاه هـای زیـر زمینـی 
تامیـن می شـود و آبدهـی اکثـر ایـن چاه هـا 
کاهـش یافتـه اسـت.وی با اشـاره بـه اینکه 95 
درصـد آب هـای اسـتحصالی کرمـان در بخـش 
کشـاورزی مصرف می شـود ادامه داد: برداشـت 
منفـی از آب هـای زیـر زمینـی موجـب کاهـش 

آبدهـی چاه هـای آب شـده اسـت.طاهری بیان 
کرد: در اسـتان 10 هزار چاه غیـر مجاز وجود دارد 
و برداشـت از ایـن چاه هـا ادامـه دارد و وضعیت 
هـر روز بـد تـر می شـود.وی گفـت: آب شـهر بـا 
اسـتفاده از 100 چـاه تامیـن می شـود اما آبدهی 
ایـن چاه هـا کاهـش و در مقابـل مصـرف آب 
افزایـش یافته اسـت هم اکنون در شـهر کرمان 
در هـر ثانیه سـه هـزار لیتر آب مصرف می شـود 
امـا آبدهـی چاه هـای هـزار و 100 لیتـر اسـت و 
کسـری آب قابل توجهی در اسـتان کرمان وجود 
دارد.مدیر عامل شـرکت آبفا اسـتان کرمان بیان 
کـرد: در حال حاضر سـعی می کنیـم با مدیریت 
مصرف و ذخیره سـازی آب در سـاعت های غیر 
پیـک مصرف از جیره بنـدی آب جلوگیری کنیم 
کـه همیـن امر باعـث افـت فشـار آب در برخی 
از سـاعات روز می شـود.طاهری بیـان کـرد: هم 
اکنـون بحـث جیره بنـدی منتفی اسـت اما اگر 
مصـرف بیشـتر شـود چـاره ای جز جیـره بندی 

نخواهیم داشـت.

ــی  ــرغ و ماه ــف م ــه صن ــس اتحادی ریی
اســتان کرمــان گفــت: برخــی مرغداری هــا 
برخــوردار هســتند  پایینــی  امکانــات  از 
ــه آن هــا  ــذا گرمــای هــوا خســاراتی را ب ل
ــود  ــن کمب ــر ای ــالوه ب ــت ع ــرده اس وارد ک
ــد  ــزان تولی ــش می ــرای افزای ــات ب امکان
ســبب ایــن افزایــش قیمــت شــده اســت.

ــازار  ــه گــزارش راه آرمــان؛ ایــن روزهــا ب ب
کرمــان بــار دیگــر شــاهد افزایــش روزانــه 
قیمــت مــرغ اســت بــه طــوری کــه قیمــت 
ــه ازای هــر  ــا افزایــش صعــودی ب مــرغ ب
رســیده  تومــان   ۷00 و  هــزار   1۴ کیلــو 

اســت.
در حالــی کــه در اســتان های همجــوار 
10 هــزار  کرمــان قیمــت مــرغ حــدود 
ــش  ــی فاح ــد و اختالف ــی باش ــان م توم
ــان دارد. ــتان کرم ــرغ در اس ــت م ــا قیم ب

معاونــت  سرپرســت  پیــش  چنــدی 
توســعه  و  اقتصــادی  امــور  هماهنگــی 

دمای هوای تابستان کرمان 
افزایش پیدا کرد
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از جمعیـت 308 هزار نفری شهرسـتان جیرفـت، 3 هزار و ۴96 
معلول هسـتند که تحت پوشـش بهزیسـتی قرار دارند و از این 
تعـداد 2 هـزار و 351 نفـر مـرد و هـزار و 300 نفـر زن هسـتند.

نفـر  ایـن شهرسـتان 2 هـزار و 230  تعـداد کل معلـوالن  از 
و8۷  هـزار   2 و  شـدید  خیلـی  و  شـدید  معلولیـت  دارای 
هسـتند. خفیـف  و  متوسـط  معلولیـت  دارای  نیـز  نفـر 

ذهنـی،  حرکتـی،  و  جسـمی  افـراد  ایـن  معلولیـت  نـوع 
اسـت.یک  گفتـاری  یـا  و  شـنوایی  روان،  و  اعصـاب 
می گوید:»بیشـترین  دارد  بینایـی  مشـکل  کـه  معلـول 
مشـکالت مـا  مشـکل اشـتغال، مسـکن و بیمـه هسـتند

بیمـه مـا مثـل بیمـه سـالمت و خدمـات درمانـی اسـت و در 
ایـن میـان معلولینـی هسـتند کـه بیماری هـای حـاد دارنـد 
مشـکل  دچـار  خـود،  درمانـی  هزینه هـای  پرداخـت  در  و 
هسـتند.«این روشـندل ضمن درخواسـت از  مردم و مسووالن 
گفـت:»از مـردم و مسـووالن تقاضـا دارم توانایی هـای معلوالن 
را درک کننـد و نـگاه آنهـا نسـبت بـه معلـوالن ماننـد افـراد 
سـالم در جامعـه باشـد چـرا کـه در جامعـه معلوالنی هسـتند 
کـه بـا وجود معلولیـت دچـارای توانمندهای زیادی هسـتند.«

مسکن  و شغل مشکالت اصلی معلوالن 
جیرفتی

»مینـا درینـی« مؤسـس و مدیر انجمـن حمایـت از معلولین 
یـاران همـراه فـردای جیرفـت هـم می گویـد:» انجمـن یـاران 
از  یکـی  جیرفـت،  شهرسـتان  معلولیـن  از  حمایـت  همـراه 
مؤسسـه های خیریـه ای اسـت کـه بـه منظـور توانمندسـازی 
و مهـارت آمـوزی بـه معلـوالن راه انـدازی شـده اسـت.«مینا 

درینـی، بـا اشـاره به ایـن که یکـی از عمده مشـکالت معلوالن 
نداشـتن مسـکن و شـغل اسـت افـزود: »سـال گذشـته بـا 
کمک اداره بهزیسـتی شهرسـتان جیرفت و اداره بنیاد مسـکن 
انقـالب اسـالمی بـه تعـدادی از معلـوالن تسـهیالت سـاخت 
مسـکن داده شـد و ایـن افـراد االن صاحب خانـه هسـتند.

امـا متأسـفانه مشـکلی کـه وجـود دارد، در مهندسـی ایـن 
گرفتـه  نظـر  در  معلولیـن  وضعیـت جسـمی  سـاختمان ها، 
بـا  را  معلـوالن  و  دارنـد  پلـه  سـاختمان ها  و  اسـت  نشـده 
در  معلـوالن  از  دیگـری  تعـداد  کرده انـد.  روبـرو  مشـکل 
ایـن  در  امـا  هسـتند  مسـکن  تسـهیالت  دریافـت  نوبـت 

هسـتند  اجاره نشـین  کـه  هسـتند  معلولـی  افـراد  بیـن 
ندارنـد.« مسـکن  سـاخت  بـرای  مالـی  منبـع  هیـچ  و 

معلوالن هنرمند دلسرد هستند
داریـم  توانمنـدی  معلـوالن  داد:»مـا  ادامـه  درینـی 

می کننـد. فعالیـت  دسـتی  صنایـع  زمینـه  در  کـه 
دست سـاز،  آثـار  فـروش  بـازار  عـدم  دلیـل  بـه  متأسـفانه 
معلولیـن دلگرم نیسـتند کـه تولیدات خـود را افزایـش دهند.

شـکل  بـه  حتـی  معلولیـن  مختـص  بازارچـه ای  چنانچـه 
جمعـه بـازار راه انـدازی شـود، تـا آنهـا بتواننـد آثـار خـود را بـه 
فـروش برسـانند، قطعـا بـه اشـتغال آنهـا کمـک می شـود.

چنانچه مکان مشخصی برای فروش در اختیار معلولین هنرمند 
قرار گیرد، میل و رغبت آنها به تولید آثار دستی بیشتر می شود.«

مناسب سازی فضای شهری کشور برای معلوالن
معلوالن نیز مانند سـایر افراد جامعه یکسـری مشـکالت دارند 
کـه حل این مشـکالت نیازمند نـگاه ویژه حمایتی از آنهاسـت. 
رییـس دبیرخانه سـتاد پیگیری و هماهنگی مناسـب  سـازی 
بهزیسـتی بـا اشـاره بـه مناسب سـازی 30 درصـد فضاهـای 
شـهری کشـور بـرای معلـوالن گفـت: بـه زودی اپلیکیشـن 
شـد. خواهـد  راه انـدازی  سـطح کشـور  در  سـازی  مناسـب 

ابراهیم کاظمی مومن سـرایی ظهر پنجشنبه در بازدید از فضای 
مناسب سازی معلوالن اظهار کرد: در بحث مناسب سازی برای 
معلـوالن کارهـا و اقدامات خوبی در کشـور انجـام می دهیم.«

راه اندازی اپلیکیشن مناسب سازی در کشور
رییـس دبیرخانـه سـتاد پیگیـری و هماهنگـی مناسب  سـازی 
سـازمان بهزیسـتی کشـور در ادامـه از راه انـدازی اپلیکیشـن 
مناسب سـازی در سـطح کشـور در آینـده نزدیـک خبـر داد و 
توضیـح داد: بـر اسـاس ایـن طـرح، افـراد معلـول و سـالمند 
ایـن  طریـق  از  باشـند  داشـته  نیـاز  مناسب سـازی  بـه  کـه 
اپلیکیشـن بـه تمامـی اماکن مناسب سـازی در سـطح کشـور 
دسترسـی پیـدا خواهنـد کـرد کـه ایـن اقـدام بـی نظیر اسـت.

کاظمی مومن سرایی ابراز داشت: بیش از 30 درصد از فضاهای 
شهری در سطح کشور برای معلوالن مناسب سازی شده است.

رئیـس دبیرخانـه سـتاد پیگیری و هماهنگی مناسـب  سـازی 
سـازمان بهزیسـتی تصریـح کـرد: اگـر شـهرداری 13 قانـون 
مناسـب سـازی شـهری را کـه بـر عهـده دارد از جملـه پیـاده 
اتوبـوس، صـدور  ایسـتگاه هـای  پـارک هـا، متـرو،  روهـا و 
نکردنـد،  مناسـب سـازی  هایـی کـه  بـرای دسـتگاه  پروانـه 
حمـل ونقـل و … را بـه خوبـی اجـرا کنـد ۷0 درصـد مناسـب 
سـازی کشـور بـه صـورت اصولـی و خـوب انجام شـده اسـت.

کاظمـی مومـن سـرایی در ادامـه اظهـار داشـت: در رفسـنجان، 
خیابان شـهید بهشـتی به عنوان پایلوت در کشـور برای معلوالن 
انتخاب شده که دارای مسجد، مراکز تفریحی، سینما و… است 

تا یک معلول، جانباز و سالمند بتواند از آن محیط استفاده کند. 
ایـن فضـا مناسـب سـازی شـده و یک معلـول و ناتـوان غیر از 
ایـن چیـزی نمی خواهد جز فضایی که آزادانه و مسـتقل بتواند 
اسـتفاده کنـد و آرامـش داشـته باشـد و اگـر این طـرح به نوع 
خوبـی اقدام شـود می توانیم در اسـتان های دیگـر معرفی کرد.

شـهرداری  رفسـنجان  شهرسـتان  در  کـرد:  اضافـه  وی 
می دهـد. انجـام  خوبـی  فعالیت هـای  و  بـوده  پیشـتاز 

.پایه های اصلی توانمندسازی معلوالن، مسکن 
و اشتغال است

محمـد رضـا نـژاد رییـس اداره بهزیسـتی شهرسـتان جیرفـت 

معلوالن جیرفتی در زمینه شغل، بیمه  و مسکن دچار مشکالت زیادی هستند

جامعه معلوالن جیرفت اسیر مشکالت

فـرد کم تـوان یـا معلـول بـه کسـی گفتـه می شـود کـه بـر اثـر ضایعـه جسـمی، ذهنـی، روانـی یا 
تـوأم، اختـالل مسـتمر و قابـل توجهی در سـالمت و کارآمـدی عمومـی وی ایجاد شـود، به طوری 
کـه موجـب کاهـش اسـتقالل فـرد در زمینه هـای اجتماعـی و اقتصادی شـود. این گروه، شـامل 
حسـی نظیـر ماننـد ناشـنوا و نابینـا، و همچنیـن معلول جسـمی و معلول ذهنی هسـتند. بیش از 
3هـزار نفـر در شـهر 308هزارنفـری جیرفـت دارای معلولیت هسـتند کـه عمده ترین مشکالتشـان 

را در زمینـه مسـکن، اشـتغال و بیمـه عنـوان می کنند .

رضانژاد: از آذر سـال گذشـته قریب ۷00 
نفـر از معلولینی دارای بیماری حاد و یا 
نیازهای درمانی بیشـتر داشـتند تحت 
پوشـش بیمه تکمیلی قرار گرفتند.رضا 
نـژاد، بیـان داشـت: در حـال پیگیری 
تحـت  بیشـتری  افـراد  تـا  هسـتیم 
پوشـش بیمـه تکمیلـی قـرار گیرنـد و 
تحقـق ایـن مهـم منـوط بـه حمایت 

دولـت و تأمیـن منابـع مالی اسـت.

الهام پی پر
دبیر تحریریه/کاغذ  وطن
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روزنامه های دیروز

 آگهی مناقصه عمومی
شـهرداری ماهان در نظر دارد عملیات آماده سـازی و لکه گیری آسـفالت معابر سـطح شـهر طبق مجوز شـورای اسالمی 

شـهر ماهـان بـه شـماره صورتجلسـه 10 مـورخ 98/4/12 از طریـق مناقصـه عمومی انجـام دهد.لـذا از کلیه اشـخاص حقیقی و 
حقوقـی دارای تاییـد صالحیـت و رتبه بندی معتبر بـا رعایت ظرفیت خال )مجـاز( از مراجع ذیصالح دعوت می گـردد با در نظر 

گرفتـن شـرایط ذیل جهت شـرکت در مناقصه به شـهرداری ماهـان مراجعه نمایند.

عبدالمهدی رنجبر- شهردار ماهان

نوبت اول

-مبلغ برآورد اعتبار 5/000/000/000 ریال و مبلغ سپرده شرکت در مناقصه 250/000/000 ریال می باشد.
-تاریخ دریافت اسناد مناقصه از روز سه شنبه مورخ 98/5/1 لغایت 98/5/8 در ساعات اداری با درخواست کتبی میباشد.

-تاریخ تحویل پیشنهادات : روز شنبه 98/5/12 تا پایان وقت اداری
-محل دریافت اسناد و تحویل پیشنهادات واحد امور مالی شهرداری ماهان می باشد.

-تشکیل کمیسیون بازگشایی پیشنهادات در محل شهرداری ماهان ساعت 14 روز یک شنبه مورخ 98/5/13 
-برندگان اول و دوم مناقصه چنانچه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتیب ضبط می گردد.

-سایر اطالعات و جزئیات مربوط در اسناد مناقصه درج گردیده است.
-شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات مختار است.

-هزینه درج آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.

پیـرو آگهـی تحدیـد حـدود عمومـی داخـل شـهر وخارج شـهر 
قبلی بدینوسـیله اگهی تحدید حدود عمومی یک قسـمت دیگر 
از امالک تقاضای ثبت شـده موضوع ماده 12 قانون ثبت اسـناد 
وامـالک واقـع در حـوزه ثبتـی اداره ثبت اسـناد وامـالک منطقه 
یـک کرمـان مربـوط بـه بخـش 1و۴ و۷و8 کرمـان کـه بموجـب 
مـاده 1۴ قانـون ثبـت اسـناد وامـالک کشـور منتشـر وعملیـات 
تحدیـد حـدود هریـک از رقبـات مـورد تقاضـا بـه ترتیب بخش 
محـل وقـوع امـالک وشـماره پـالک فرعـی از اصلـی هریـک از 
امـالک تقاضـای ثبت شـده در تاریخ تعیین شـده کـه ذیال درج 
گردیـده اسـت راس سـاعت 8 صبح همـان روز در محل شـروع 
وبعمـل خواهـد امـد لـذا بدینوسـیله به کلیـه مجاوریـن امالک 
تقاضـای ثبـت شـده وهمچنین اشـخاص حقیقـی وحقوقی که 
بـر حـدود وحقـوق ارتفاقی رقبات مـورد تقاضای ثبـت مندرج در 
این اگهی اعتراض داشـته باشـند طبق ماده 20قانون ثبت اسناد 
وامـالک اخطـار می گـردد حداکثـر ظـرف مـدت 30روز از تاریخ 
تنظیـم صورتمجلـس تحدید حـدود اعتراض خـود را کتبا به این 
اداره تسـلیم نماینـد تا بـا توجه به ماده 86 آئیـن امه قانون ثبت 
نسـبت بـه واخواهـی ) اعتـراض ( معترض بـا عنایت بـه مواد 
اخیـر الذکر رسـیدگی شـود ضمنا معترض بایسـتی بـا توجه به 
مـواد قانـون فوق الذکر وهمچنیـن تبصره 2 مـاده واحده قانون 
معترضیـن پرونـده های ثبتـی حداکثر ظرف مدت یـک ماه از 
تاریـخ تسـلیم اعتـراض بـه دادگاه صالحـه مراجعه ونسـبت به 
تقدیـم دادخواسـت مبنی بر طـرح دعوی اقدام نمایـد وگواهی 
الزم مشـعر بـر طـرح دعـوی را از مرجـع ذیصـالح قانونـی اخذ 
وبانضمـام تصویـری از دادخواسـت مصدق را به ایـن اداره ثبت 
تسـلیم نمایـد بدیهی اسـت که پـس از انقضاء مهلت یاد شـده 
هیچگونه ادعایی مسـموع نخواهد بـود وچنانچه متقاضی ثبت 
گواهـی عـدم تقدیـم دادخواسـت از سـوی معترض بـه دادگاه 
را از مرجـع قضائـی صالحـه اخـذ وبـه ایـن اداره تسـلیم نماید 
عملیـات ثبتـی بنـام وی ادامـه خواهـد یافـت وسـند مالکیت 
صـادر وتسـلیم خواهـد شـد هرچنـد صـدور وتسـلیم سـند 
مالکیـت مطابـق قانون مذکـور فوق مانـع از مراجعـه متضرر به 

دادگاه نخواهـد بود                                    
امالک تقاضای ثبت شده واقع در بخش یک کرمان                                                                                               
 10 فرعـی از 523۴ اصلـی آقـای سـید رضـا دانـش مهـر 
مغـازه  ششـدانگ   29915۷3۴50 ملـی  بشـماره  کهـن 
کـه  مترمربـع    ۴۴/ 90 بمسـاحت  فوقانـی   بـر  مشـتمل 
مـوازی 2 /5 مترمربـع بصـورت پـخ در گوشـه شـمال شـرقی 

سـیدی  بلـوار  در  واقـع  میباشـد  آینـده  تعریـض  طـرح  در 
خیابـان شـهید نجیـب زاده چهـار کوچـه دوم نبـش غربـی 

                                                                                                                                                      ۷
5319 اصلـی خانـم صغـری زابلـی خبیصـی  بشـماره ملـی 
 20۴/ 05 بمسـاحت  یکبابخانـه  ششـدانگ   303003236۷
مترمربـع واقـع در بلوار شـهداء خانوک کوچـه 22 انتهای کوچه 
بسـت                                                                                                                                                     بـن 
ملـی  بشـماره  بهرامـی  امیـن  آقـای  اصلـی   5323
2993۷55889 ششـدانگ زمین محصور بمساحت 3 /2۴63 
مترمربـع واقـع در کیلومتـر 3 جاده کرمان زرند سـمت راسـت 

تلمبـه مشـهور بـه مهـدی آبـاد ) مهـدی مهـدوی (                                                                                                             
شنبه 19 /5 / 98

 امالک تقاضای ثبت شده واقع در بخش 4 کرمان                                                                                                     
1۴ فرعـی از 10 اصلـی آقـای کاظـم میهـن پنـاه بشـماره ملـی 
 2۴1/ 88 بمسـاحت  یکبابخانـه  ششـدانگ   2990۷3۷359
مترمربـع واقـع در بلـوار امـام حسـن مجتبـی ) ع( کوچـه 

شـماره 31
5566 فرعـی مجـزی از 25 فرعـی  از 10 اصلـی خانـم ملیحـه 
شـجاعی  بشـماره ملـی 299۴056۷63 ششـدانگ یکبابخانه 
حسـن  امـام  بلـوار  در  واقـع  مترمربـع   153/ 20 بمسـاحت 
کوچـه 33 داخـل کوچـه سـمت چـپ منـزل دوم سـمت 

چـپ                                                                                                                                                    
5580 فرعـی مجـزی شـده از 18 فرعـی  از 10 اصلـی آقـای 
عبدالرضـا مهـدی پور بشـماره ملـی 2993908۷82ششـدانگ 
یکبابخانـه بمسـاحت ۴ /96 مترمربع واقع در بلوار امام حسـن 

شـماره31                                                                                                                               کوچه 
5589 فرعـی از 10اصلـی آقـای منصـور صانعـی ششـدانگ 
یکبابخانـه بمسـاحت 22 /538 مترمربـع واقـع در بلـوار امیـر 

کبیـر کوچـه شـماره12                
یکشنبه 20 /5 / 98

۴0۷ فرعـی از 31 اصلـی خانـم ناهیـد حسـینی اختیـار آبادی 
یکدانـگ مشـاع از ششـدانگ یکبابخانه بمسـاحت 8۴ /333 
مترمربـع واقـع در اختیار آبـاد خیابان جمهوری کوچه شـماره 1 
داخـل کوچه سـمت راسـت بـن بسـت اول درب اول سـمت چپ  
50۴2 فرعـی از 31 اصلـی 1 - آقای رضا حسـینی بشـماره ملی 
29926398۷۷ نسـبت بـه 3 دانـگ مشـاع از ششـدانگ 2 - 
خانـم  صدیقـه حسـینی احمدیه بشـماره ملـی 3189951691  
نسـبت به 3 دانگ مشـاع از ششـدانگ مغازه مشتمل بر طبقه 

فوقانی بمسـاحت 50 /82 مترمربع واقع در اختیار آباد  خیابان 
شـهید بهشـتی نبش کوچه ۴3 سـمت راست 

5051 فرعـی از 31 اصلـی آقـای مهـدی عامـری اختیـار آبادی 
بشـماره ملـی 2993۴9168۷ششـدانگ یکبابخانه بمسـاحت 
3۷ /158 مترمربـع واقـع در اختیـار آبـاد بلـوار 22 بهمـن جنب 

مسـجد امـام سـجاد ) ع (
5058 فرعـی از 31 اصلـی آقـای رضـا شـیخ شـعاعی اختیـار 
یکبابخانـه  ششـدانگ   2993۴9۷121 ملـی  بشـماره  ابـادی 
بمسـاحت 25 /166 مترمربـع واقـع در اختیار آبـاد خیابان امام 

)ره ( کوچـه شـماره 22
دوشنبه 21 /5 /98

5062 فرعی از 31 اثلی خانم مطهره عباس زاده راوری بشـماره 
ملی 2992۴۷86۴۴ ششـدانگ یکبابخانه بمسـاحت 3 /228 

مترمربـع واقـع در اختیـار آباد خیابان امام کوچه شـماره 50
5081 فرعـی از 31 اصلـی آقای رضا زنگی دارسـتانی   بشـماره 
ملـی 3209۷۷6891 ششـدانگ یکبابخانـه بمسـاحت 253 
مترمربـع واقـع در اختیار آباد خیابان شـهید بهشـتی کوچه 22 

داخـل کوچه سـمت چپ    
5566 فرعـی مجـزی از 25 فرعـی  از 31 اصلـی خانـم ملیحه 
شـجاعی  بشـماره ملـی 299۴056۷62 ششـدانگ یکبابخانـه 
بمسـاحت 20 /153 مترمربـع واقـع در اختیـار آبـاد خیابـان 
امـام کوچـه شـماره 33 داخـل کوچه سـمت چپ منـزل دوم 

سـمت چپ 
۴ فرعـی از 133 اصلـی آقـای محمـد زنگـی آبـادی بشـماره 
ملـی 299150816۷ ششـدانگ یـک قطعـه باغ پسـته ای غیر 
محصـور بمسـاحت ۴9 /2۴0۷1 مترمربـع واقـع در کیلـو متـر 

5جـاده کرمـان زرنـد مزرعـه قـادر آبـاد تلمبـه محمودی
سه شنبه 22 /5 /98  

امالک تقاضای ثبت شده واقع دربخش 8 کرمان
256 فرعـی از 2۴ اصلـی  آقـای مهـدی سـروری زاده کوهپایه 
بشـماره ملی 29933۷6020 ششـدانگ یکبابخانه  بمسـاحت 
5 /133مترمربـع واقـع در چتـرود  کهنـوج معز آبـاد جنب تکیه  
9۷۷ فرعـی از 21 اصلـی آقای مهدی جعفری هوتکی بشـماره 
ملی 299۴1۷۴960  ششـدانگ یکبابخانه بمسـاحت 55 /168 

مترمربـع واقع در روسـتای هوتک 
9۷8 فرعـی از 21 اصلـی خانـم اقلیمـه زنگـی آبـادی بشـماره 
ملی 2993669605  ششـدانگ یکبابخانه بمسـاحت 15 /2۷۷ 

مترمربـع واقـع در روسـتای هوتک
چهارشنبه 23 /5 /98

تاریخ انتشار :شنبه 29 /۴ /1398
عيسي حافظي فر- رئيس ثبت اسناد و امالك منطقه 1 
كرمان م.الف 560

آگهی تحدید حدود عمومی داخل وخارج از شهر یک قسمت دیگر از اراضی 
وامالک تقاضای ثبت شده واقع در حوزه ثبتی اداره ثبت اسناد وامالک 

منطقه یک کرمان نوبت دوم سال  1398

آگهی فقدان سند مالکیت
پـالک  ششـدانگ  مالـک  فـرزان  صدیقـه  خانـم  چـون 
235۷فرعـی از5۷9- اصلـی واقـع در بخش۴5کرمـان بـا 
ارائـه دو بـرگ شـهادت شـهود تصدیـق شـده ادعـا واعـالم 
نمـوده اصل سـند مالکیت پـالک اخیرالذکر که قبال ذیل ثبـت 192۴2صفحه 
1۷8دفتـر113- امـالک محلـی جیرفـت صـادر وتسـلیم شـده اسـت بعلت 
جابجـای مفقـود گردیـده واز ایـن اداره تقاضـای صدورسـند مالکیـت المثنی 
پـالک فـوق را نمـوده لـذا بنا بـه درخواسـت نامبرده وبرحسـب دسـتورتبصره 
یـک مـاده 120آییـن نامه – قانون ثبـت مراتب در یک نوبـت آگهی میگردد تا 
چنانچـه شـخص یا اشـخاصی مدعی انجام معامله نسـبت به ملـک مرقوم 
ویـا وجود اصل سـند مالکیـت مورد ادعا نزد خود می باشـند از تاریخ انتشـار 
آگهـی )یـک نوبـت اسـت (ظـرف مـدت 10روز مراتـب را بـا ارائـه اصل سـند 
مالکیت یا سـند معامله کتبا به اداره ثبت اسـناد وامالک شهرسـتان جیرفت 
اعـالم نماینـد بدیهـی اسـت پـس از انقضای مهلـت مقـرر در آگهـی )10روز(

هیچگونـه ادعایـی از هیچکس مسـموع نخواهد بـود وایـن اداره وفق ضوابط 
و مقـررات نسـبت بـه صدور سـند مالکیت المثنی بنـام مالک اقـدام خواهد 

نمـود /.م الـف:209-
جواد فاریابی - رئیس ثبت اسناد امالک جیرفت

درج آگهی مفقودی
 پروانه بهره برداری

نظــر باینکــه پروانــه بهــره بــرداری معدن مــس و کائولن ســرباغ 
بــه شــماره 90/6۴62۴مــورخ 90/10/0۷بــه نــام آقــای غالمرضــا 
مطهــری فــر مفقــود گردیــده اســت لــذا بدینوســیله باطــالع می 
رســاند کلیــه مفــاد پروانــه مزبــور از درجــه اعتبــار ســاقط و پروانه 

بهــره بــرداری مزبــور هیچگونــه ارزش و اعتبــار قانونــی ندارد
مجید پویان  سرپرست معاونت امور معادن وصنایع معدنی

س
جل

م

ران
عم

 با پیگیری نماینده مردم پنج شهرسـتان جنوبی کرمان 
و حمایـت دولت، تعداد ۴80 مددجوی پشـت نوبتی در 
شهرسـتان قلعه گنج تحت پوشـش خدمات بهزیستی 
قـرار گرفتنـد. بـه گـزارش ایرنا، رییـس اداره بهزیسـتی 
قلعـه گنـج اظهـار داشـت: در واحـد تـوان بخشـی ایـن 
مجموعـه، تعـداد 8۴0 مددجـوی پشـت نوبتـی طـی 
یکسـال گذشـته تحـت پوشـش اداره بهزیسـتی قلعـه 
گنـج قـرار گرفتنـد و در حـال حاضـر بـه طـور ماهانـه 
مسـتمری دریافت می کنند.اکبر دسـتجردی افزود: در 
حوزه اشـتغال مددجویان، 10 میلیارد ریال تسـهیالت در 
زمینـه توانمندسـازی جامعـه هدف در قلعـه گنج توزیع 
شـده و در حـوزه مسـکن مددجویـان نیز هشـت واحد 
مسـکونی بـا زیربنـای ۷5 مترمربـع در نقاط شـهری و 
روسـتایی این شهرسـتان برای خانوارهـای 2 معلولی و 
باالتر با مشـارکت بنیاد مسـتضعفان، بنیاد مسـکن، راه 
و شهرسـازی و خیران احداث شد.دستجردی همچنین 
افـزود: بـا توجـه بـه اینکـه ۷0 خانـوار چنـد معلولـی در 
قلعـه گنج وجود دارد از اجرای طرح FBR توان بخشـی 
خبـر داد.در ایـن طـرح یکـی از اعضـای خانـواده هـای 
دارای چنـد معلـول به عنوان پرسـتار انتخاب می شـود 
و تمامـی آموزش هـای نگهـداری یـک شـخص دارای 
معلولیـت از نظر بهداشـتی و خدمات فیزیوتراپـی را فرا 
مـی گیـرد و بـه ازای نگهـداری هـر فرد معلـول ماهیانه 
200 هـزار تومـان بـه عنوان حق پرسـتاری از طـرف اداره 
بهزیسـتی دریافـت مـی کند و هـم اینک این طـرح در 
شهرسـتان قلعـه گنج بیـن 35 خانوار چنـد معلولی در 

حـال اجرا اسـت.

۷0 خانواده چند 
معلولی در قلعه گنج 

وجود دارد

خبر

لزوم احداث بیمارستان تخصصی 
معلوالن نیاز ضروری جنوب

اقدام دولت علیه رسانه ملی 
قابل توجیه نیست

تکمیل کمربندی عنبرآباد 
پس از 6سال توقف 

نیــاز  معلــوالن  تخصصــی  بیمارســتان 
اســت کرمــان  جنــوب  ضــروری 

فرمانــدار کهنــوج نیــز گفــت: بــا توجــه 
ــت  ــوالن در هف ــتان معل ــود بیمارس ــه نب ب
راه  شهرســتان جنوبــی اســتان کرمــان، 
ــه  ــن منطق ــن بیمارســتان در ای ــدازی ای ان
ــم  ــن مه ــم ای ــت و امیدواری ــروری اس ض

ــود. ــق ش ــزودی محق ب
بــا  داشــت:  اظهــار  عیــدی  وحــدت 
بهزیســتی  تولــد  پیشــگیرانه  اقدامــات 
کــرده  پیــدا  کاهــش  معلــول  نــوزادان 
اقدامــات  از  تقدیــر  ضمــن  اســت. وی 
ــگیری از  ــه پیش ــتی در  زمین ــوب بهزیس خ
معلولیــت هــا گفــت: بــا وجــود مشــکالت، 
در حــوزه آســیب هــای اجتماعــی کارهــای 

خوبــی انجــام شــده اســت.

دولـت  گفـت:  کمالی پـور 
آن  در  ضعفـی کـه  نقـاط  بایـد 
بیـان شـده اسـت را بـه عنـوان 
مـردم  کـه  اجتماعـی  بازخـورد 
اینکـه  نـه  کنـد  جبـران  پذیرفته انـد  را  آن 
کند.نماینـده  قطـع  را  ملـی  رسـانه  بودجـه 
مـردم جیرفـت و عنبرآباد در مجلس شـورای 
اسـالمی در گفتگـو بـا راه آرمـان؛ بـا اشـاره 
بـه اخبـار منتشـر شـده در خصـوص عـدم 
تخصیص بودجه به صدا و سـیما در سـه ماه 
دوم بـه دلیـل پخـش سـریال گانـدو گفـت: 
بخواهـد  نیسـت کـه  ایـن  دولـت  شـأن  در 
مقابلـه بـه مثـل کنـد.وی با بیـان اینکـه  هر 
موضوعـی کـه بتوانـد رضایتمنـدی عمومـی را 
بـه دنبال داشـته باشـد باید در کشـور تقویت 
شـود حتـی چنانچه مخالـف نظـر و ذائقه ما 

باشـد، عنـوان کرد: مسـأله ای که مـردم از آن 
اسـتقبال کردنـد و بازتـاب خوبی را در سـطح 
عمومـی جامعـه داشـته اسـت بایـد تقویـت 
شـود.این مقام مسـوول افـزود: واقعیت های 
ملمـوس جامعـه در قالـب سـریال گانـدو به 
نمایـش گذاشـته شـده اسـت؛ فلـذا دولـت 
بایـد نقاط ضعفی که در آن بیان شـده اسـت  
را بـه عنـوان بازخـورد اجتماعـی که مـردم آن 
را پذیرفته انـد جبـران کنـد نـه اینکـه بودجـه  
چنانچـه  قطـع کند.مطمئنـا  را  ملـی  رسـانه 
دولـت قطـع بودجه و یـا هر اقـدام دیگری را 
در ایـن راسـتا علیه صـدا و سـیما انجام دهد 
قابـل توجیـه و پذیـرش نیسـت و دولت باید 
ایـن مسـوولیت را بـه عهـده گیرد کـه حداقل 
خسـارت های مرتبـط بـا این موضـوع متقبل 

می شـود.

کمربندی شـهر عنبرآباد دراستان 
شـش  گذشـت  از  بعـد  کرمـان 
سـال از زمـان احـداث، باالخره به 
روی خودروهـا گشـوده می شـود.

به گـزارش خبرگزاری صداوسـیما مرکز کرمان، 
دینـا شـهردار عنبرآبـاد گفـت: بخـش اعظـم 
کمربندی این شـهر شـش سـال قبـل احداث 
و آسـفالت شـد امـا 250متـر از مسـیر به علت 
نارضایتـی مالـکان زمین هـای واقع در مسـیر، 
مسـدود مانـد.وی بـا اشـاره بـه توافق شـورای 
شـهر و شـهرداری عنبرآبـاد با ۴0نفـر از مالکین 
و  زیرسـازی  عملیـات  گفـت  زمین هـا  ایـن 
آسـفالت 250متـر باقیمانده کمربنـدی عنبراباد 
آغـاز شـده اسـت و این مسـیر بزودی بـه روی 
عنبرآبـاد  می شود.شـهردار  خودروهـا گشـوده 
گفـت: ایـن کمربندی بـا متصل کـردن ورودی 

و خروجـی شـهر به یکدیگر، ترافیک در سـطح 
شـهر عنبرآباد را روان می کند و با ممنوع شـدن 
عبور کامیون های برون شـهری از سـطح شهر، 
بـه کاهـش حـوادث ترافیکـی در خیابان هـا و 
افزایـش آرامـش روانـی مـردم کمـک زیـادی 
خواهـد کرد. البته در چند سـال اخیر مشـاهده 
شـده دیگـر از خیابان هـای کمربنـدی خبـری 
نیسـت وخیابان کمربنـدی با حذف شـهرهای 
بیـن راهـی احـداث شـده اسـت که بـه عبارت 
دیگر شـهر بیـن راهـی از چرخه ترافیـک و گذر 
ومنظر مسـافران حذف شـده اسـت .  با تغییر 
کلـی مسـیر وعـدم عبور ترافیـک عبـوری از آن 
شـهرها موجب شـده شـهرهای فراموش شده 
روز بـه روز  مرغوبیـت خـود را از نظـر سـکونتی 
وکار واقتصـاد ازدسـت بدهند وشـهر بـه صورت 

جمعیـت فرسـت تبدیل گـردد .

روزنامه پیام ما
در گزارشی بررسی کرد: 92درصد کودکان کار اتباع خارجی هستند.

روزنامه جام جم
به ماجرای نجفی پرداخت و نوشت قتل عمد را قبول ندارم.

ــی  ــرغ و ماه ــف م ــه صن ــس اتحادی ریی
اســتان کرمــان گفــت: برخــی مرغداری هــا 
برخــوردار هســتند  پایینــی  امکانــات  از 
ــه آن هــا  ــذا گرمــای هــوا خســاراتی را ب ل
ــود  ــن کمب ــر ای ــالوه ب ــت ع ــرده اس وارد ک
ــد  ــزان تولی ــش می ــرای افزای ــات ب امکان
ســبب ایــن افزایــش قیمــت شــده اســت.

ــازار  ــه گــزارش راه آرمــان؛ ایــن روزهــا ب ب
کرمــان بــار دیگــر شــاهد افزایــش روزانــه 
قیمــت مــرغ اســت بــه طــوری کــه قیمــت 
ــه ازای هــر  ــا افزایــش صعــودی ب مــرغ ب
رســیده  تومــان   ۷00 و  هــزار   1۴ کیلــو 

اســت.
در حالــی کــه در اســتان های همجــوار 
10 هــزار  کرمــان قیمــت مــرغ حــدود 
ــش  ــی فاح ــد و اختالف ــی باش ــان م توم
ــان دارد. ــتان کرم ــرغ در اس ــت م ــا قیم ب

معاونــت  سرپرســت  پیــش  چنــدی 
توســعه  و  اقتصــادی  امــور  هماهنگــی 

منابــع اســتانداری کرمــان نســبت بــه 
و  داد  هشــدار  مــرغ  قیمــت  افزایــش 
گفــت: ظــرف دو ســه روز آینــده بایــد 
قیمــت مــرغ در اســتان را بــه قیمــت 

برســانید. مجــاور  اســتان های 
از  صــورت  ایــن  غیــر  در  افــزود:  وی 
دیگــر همچــون جلوگیــری  راهکارهــای 
خواهیــم  اســتفاده  مــرغ  صــادرات  از 
ــان  ــا همچن ــد روز ام ــت چن ــا گذش کرد.ب
قیمــت مــرغ در اســتان کرمــان باالســت و 
کاهشــی در نــرخ آن ایجــاد نشــده اســت، 
بــه دنبــال پیگیــری موضــوع خبرنــگار 
ــتانی  ــن سیس ــراغ حس ــه س ــان ب راه آرم
ــی  ــرغ و ماه ــف م ــه صن ــس اتحادی رئی
جزییــات  از  تــا  رفــت  اســتان کرمــان 
ــس  ــتانی ریی ــر شود.سیس ــا خب ــرا ب ماج
ــتان  ــی اس ــرغ و ماه ــف م ــه صن اتحادی
ــار داشــت:  ــن خصــوص اظه کرمــان در ای
ــبت  ــان نس ــتان کرم ــرغ در اس ــت م قیم

بــه اســتان همجــوار یــزد بــاال تــر و علــت 
ــت. ــان اس ــهر کرم ــر در ش ــد کمت آن تولی

ــد  ــود تولی ــن کمب ــرد: بنابرای ــوان ک وی عن
اســتان های  از  بایــد  را  اســتان  نیــاز  و 
همجــوار مثــل یــزد فراهــم کنیــم کــه 
ــر اســت ضمــن ایــن کــه هــوای  ــه ب هزین
ــت. ــده اس ــات ش ــروز تلف ــبب ب ــرم س گ

و  مــرغ  صنــف  اتحادیــه  رییــس 
ماهــی اســتان کرمــان افــزود: برخــی 
پایینــی  امکانــات  از  مرغداری هــا 
هــوا  گرمــای  لــذا  هســتند  برخــوردار 
ــه آن هــا وارد کــرده اســت  خســاراتی را ب
ــرای  ــات ب ــود امکان ــن کمب ــر ای ــالوه ب ع
ایــن  ســبب  تولیــد  میــزان  افزایــش 

اســت. شــده  قیمــت  افزایــش 
امیدواریــم  تصریــح کــرد:  سیســتانی 
بــا تمهیــدات اندیشــه شــده ظــرف ۴ 
روز آینــده مشــکالت برطــرف شــده و 
ــب  ــد و متناس ــش یاب ــرغ کاه ــت م قیم
شــود.وی  کل کشــور  در  آن  نــرخ  بــا 
ــرای  ــرغ ب ــت م ــروز قیم ــه داد: ام ادام
ــو 1۴  ــر کیل ــه ازای ه ــده ب ــرف کنن مص
ــفانه  ــت و متاس ــان اس ــزار و ۷00 توم ه
در یــک هفتــه آینــده مقــدار مــرغ در 
بــازار کمتــر خواهــد شــد و ایــن امــر بــه 
علــت ورود مــرغ هــای تولیــد شــده بــه 
بــازار اســت.رییس اتحادیــه صنــف مــرغ 

و ماهــی اســتان کرمــان تاکیــد کــرد: در 
تولیــد مــرغ بعــد از گذشــته 10 روز مــرغ 
هــا آمــاده ذبــح و اســتفاده هســتند بــه 
همیــن جهــت در هفتــه آینــده بــا کمبــود 
مــرغ در بــازار مواجــه خواهیــم بــود.

سیســتانی در خاتمــه گفــت: بایــد توجــه 
داشــت هزینــه مــوادی کــه بــرای تولیــد 
مــرغ مــورد اســتفاده قــرار می گیــرد 
ــه  ــی رود ک ــاال م ــه ب ــورت روزان ــه ص ب
ــازار را  دلیلــی اساســی کمبــود مــرغ در ب
ــووالن  ــم مس ــی کند.امیدواری ــح م توجی
ــیدگی  ــوع رس ــه موض ــریع تر ب ــه س هرچ
بــه کارگیــری شــیوه های  بــا  و  کننــد 
را  اســتان  در  مــرغ  قیمــت  مختلــف 
ــی اســت، مرتضــی  ــد. گفتن کاهــش دهن
ــاد  ــور دام وزارت جه ــاون ام ــی؛ مع رضای
کشــاورزی پیــش از ایــن گفتــه بــود، 
ــج  ــا پن ــار ت ــال چه ــت امس ــد گوش تولی
درصــد افزایــش خواهــد داشــت و مــا را 
ــد. حجــم  ــک می کن ــی نزدی ــه خودکفای ب
ــه  ــه ب ــا توج ــت ب ــد گوش ــش تولی افزای
تولیــد 850 هــزار تنــی گوشــت در داخــل 
ــد  ــن خواه ــزار ت ــادل ۴5 ه ــور، مع کش
بــود کــه اگــر ایــن افزایــش بــه 120 
هــزار تــن برســد می توانیــم خودکفــا 
ــالم  ــت اع ــد گوش ــود را در تولی ــودن خ ب

ــم. کنی

جلوگیری از صادرات مرغ استان  

در پی افزایش قیمت دنباله دار

سراسری

سراسری

شـهرداری  رفسـنجان  شهرسـتان  در  کـرد:  اضافـه  وی 
می دهـد. انجـام  خوبـی  فعالیت هـای  و  بـوده  پیشـتاز 

.پایه های اصلی توانمندسازی معلوالن، مسکن 
و اشتغال است

محمـد رضـا نـژاد رییـس اداره بهزیسـتی شهرسـتان جیرفـت 

در  معلولیـن  تعـداد  خوشـبختانه  مطلـب کـه  ایـن  بیـان  بـا 
انتظـار دریافـت سـهمیه مسـتمری کاهـش پیـدا کـرده  گفـت: 
»تـا قبـل از )شـهریور سـال 9۷( 2 هـزار و 500  نفـر در انتظـار 
دولـت  حمایـت  بـا  بودنـد، کـه  سـهمیه  مسـتمری  دریافـت 
اسـت. پیـدا کـرده  کاهـش  نفـر  بـه 300  تعـداد  ایـن  اکنـون 

رضـا نـژاد، بـا اشـاره بـه این که یکـی از اصلـی تریـن اولویت های 
بهزیسـتی، توانمنـدی معلولیـن اسـت، ابـراز داشـت: در حـوزه 
توانمندسـازی معلولیـن بایـد بـا توجـه بـه شـرایط جسـمی آنها 
نیاید.پایـه هـای  آنهـا پیـش  بـرای  تـا مشـکلی  پیـش رفـت 
اشـتغال اسـت. توانمنـد سـازی معلولیـن، مسـکن و  اصلـی 

وی، بیان داشـت: در بحث مسـکن، بهزیسـتی به عنوان یک نهاد 
حمایتـی عهـده دار کار مددکاری و خدمت رسـانی بـه مددجویان 
اسـت بنابرایـن وظیفه اصلی بهزیسـتی تأمین مسـکن نیسـت.

رضـا نـژاد، اضافـه کـرد: بهزیسـتی بـه مددجویانـی کـه قصـد 
سـاخت مسـکن دارنـد بـر اسـاس یکسـری دسـتورالعمل تـا 
سـقف 10 میلیـون تومان تسـهیالت بالعـوض پرداخـت می کند.

رئیـس بهزیسـتی شهرسـتان جیرفـت، ادامـه داد: دسـتورالعمل 
پرداخت تسـهیالت بالعوض در سـال جاری، ابالغ نشده و ممکن 
اسـت بـه دلیل تـورم مبلغ تسـهیالت بالعوض افزایـش پیدا کند.

وی، اظهـار کـرد: تسـهیالت بالعـوض زمانـی پرداخـت می شـود 
کـه فـرد معلـول خانـه اش بـه مرحله سـقف زدن رسـیده باشـد.

مسـکن  تسـهیالت  پرداخـت  منظـور  بـه  افـزود:  نـژاد،  رضـا 
انجـام  رایزنی هـای  بـا  روسـتایی  مددجویـان  و  معلولیـن  بـه 
ایـن  همیشـه  جیرفـت،  شهرسـتان  مسـکن  بنیـاد  بـا  شـده 
دارنـد. قـرار  مسـکن  تسـهیالت  دریافـت  اولویـت  در  افـراد 

براسـاس ایـن تفاهـم نامـه، بنیـاد مسـکن موظـف اسـت  تـا 
سـقف ۴0 میلیـون تومـان تسـهیالت سـاخت مسـکن پرداخـت 
کنـد و بـا 10 میلیـون تومـان بالعـوض بهزیسـتی و 15 میلیـون 
فـرد  تومـان  میلیـون   65 واقـع  در  دولتـی،  سیسـتم  تومـان 
ایـن  مـی کنـد.  دریافـت  نامـه  تفاهـم  ایـن  انعقـاد  از طریـق 
بهزیسـتی اسـت کـه  از آن دسـته مددجویانـی  طـرح شـامل 
در روسـتا زمیـن دارنـد و زمیـن آنهـا در طـرح هـادی قـرار دارد.

بسـیاری از معلولیـن و مددجویان بهزیسـتی زمین ندارنـد و اگر 
زمین هم داشـته باشـد چون تسهیالت و یا سـهم آورده ای ندارد، 
طبیعتا فرد قدرت سـاخت مسـکن ندارند و کمک بالعوض ما در 
صورتی اسـت که فرد پروانه سـاخت داشته باشد. رضا نژاد، عنوان 
کرد: یکی دیگر از عمده مشـکالت معلولین، بیمه است، علی رغم 
ایـن که بیمـه خدمات درمانی کمـک کرده بخشـی از هزینه های 
درمانـی آنهـا حل شـود امـا معلولین نیـاز به بیمه تکمیلـی دارند.

رئیس اداره بهزیسـتی شهرسـتان جیرفت، اضافه کرد: با توجه به 
ایـن کـه برخی از معلولین بیماری های حاد دارند، بهره مندی آنها 
از خدمات درمانی مازاد بیمه، برنامه ای که در دستور کار قرار دارد.

از  نفـر   ۷00 قریـب  گذشـته  سـال  آذر  از  داد:  ادامـه  وی، 
درمانـی  نیازهـای  یـا  و  حـاد  بیمـاری  دارای  معلولینـی 
بیشـتر داشـتند تحـت پوشـش بیمـه تکمیلـی قـرار گرفتنـد.

رضـا نـژاد، بیـان داشـت: در حـال پیگیـری هسـتیم تـا افـراد 
بیشـتری تحـت پوشـش بیمـه تکمیلـی قـرار گیرنـد و تحقق 
ایـن مهـم منوط به حمایـت دولت و تأمین منابع مالی اسـت.

رضا نژاد اظهار کرد: یکی از برنامه های بهزیستی 
در حوزه توانمندسازی، اشتغال مددجویان 
و معلولین است، در همین راستا به دنبال 

راه اندازی مشاغل خانگی برای معلولین 
هستیم.به همین منظور با معین اقتصادی 

اتاق بازرگانی شهرستان جیرفت در حال رایزنی 
هستیم تا در صورت امکان، اتاق بازرگانی برای 
معلولین و زنان سرپرست خانوار تحت پوشش 

بهزیستی راه اندازی شود.از آنجا که بهزیستی 
مکانی ندارد که در اختیار معلولینی که صنایع 

و آثار دستی تولید می کنند قرار دهد، و در 
واقع شهرداری بایستی حمایت کند و مکانی 

را برای راه اندازی نمایشگاه دائمی و یا بازارچه 
ویژه معلولین اختصاص دهد تا آنها بتوانند 

محصوالت تولیدی خود را در آنجا به فروش 
برسانند و اداره بهزیستی شهرستان جیرفت در 

حال پیگیری این مهم است تا محقق شود. 
آن دسته از معلولینی که آثار و صنایع دستی 

تولید می کنند باید به کیفیت و کمیت تولیدات 
دستی خود توجه کرده و محصوالت باکیفیت و 

تنوع زیاد تولید کنند.

معلوالن جیرفتی در زمینه شغل، بیمه  و مسکن دچار مشکالت زیادی هستند

جامعه معلوالن جیرفت اسیر مشکالت
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مدیر دارو دانشگاه علوم پزشکی کرمان:

قیمت درج شده روی داروها مالک نیست

افزایــش  اقتصــادی و  بــه مشــکالت  بــا توجــه 
ــهر  ــار ش ــه و کن ــی، از گوش ــای اساس ــت کااله قیم
ــکل  ــه ش ــا ب ــت داروه ــه قیم ــود ک ــنیده می ش ش
سرســام آوری افزایــش پیــدا کــرده اســت، از این رو 
ــوم پزشــکی کرمــان رفتیــم  ــه ســراغ دانشــگاه عل ب
تــا ببینیــم نظــارت بــر قیمــت داروهــا بــر چــه 
اســاس بــوده و آیــا داروخانه هــای شــبانه روزی 
تعرفــه ای جــدا بــرای فــروش دارو  هــای خــود 

ــر؟ ــا خی ــد ی دارن
مدیــر دارو دانشــگاه علــوم پزشــکی ضمــن اعــالم 
ــده  ــت درج ش ــت دارو، قیم ــالک قیم ــه م ــن ک ای
ــت  ــت: قیم ــا گف ــه م ــت ب ــد دارو نیس ــت جل پش
دارو براســاس نــرخ روزاســت. درواقــع دولــت 
ــن  ــه همی ــدار اســت ب ــم خری ــم فروشــنده و ه ه
دلیــل بــاال و پاییــن شــدن قیمــت دارو بــر دولــت 
ــح داد:  ــیبی توضی ــد حس ــت. محم ــذار اس تاثیرگ
ــا  دارو توســط شــرکت های تولیــد کننــده کــه عمدت
توســط  و  تولیــد  هســتند  دولــت  بــه  وابســته 
بــه  وابســته  اکثریــت  بیمــه کــه  شــرکت های 
دولــت هســتند خریــداری مــی شــوند از ایــن رو، 

ــت.  ــدار اس ــم خری ــنده و ه ــم فروش ــت ه دول
بــه گفتــه حســیبی ممکــن اســت قیمتــی کــه 
ــق  ــد، متعل ــده باش ــی درج ش ــته داروی ــت بس پش
ــش باشــد،  ــی 2ســال پی ــد آن یعن ــان تولی ــه زم ب
فعلــی   زمــان  همیــن  در  ای  داروخانــه  پــس 
براســاس قیمــت روز دارو،  آن را مــی خــرد و 
ــی  ــرده م ــالم ک ــه اع ــه وزارت خان ــی ک ــا قیمت ب

فروشــد. 

20 درصــد افزایش در قیمت دارو
کرمــان  پزشــکی  علــوم  دانشــگاه  دارو  مدیــر 
ــت: از  ــا گف ــت داروه ــش قیم ــوص افزای در خص
درصــدی   20 افزایــش  پیــش شــاهد  دوســال 
ــی  ــد وقت ــم. چن ــی بودی ــای اساس ــت داروه قیم
ــناور ارزی  ــازار ش ــاس ب ــر اس ــه ب ــت ک ــم هس ه
دارو  قیمــت  درصــدی   20 افزایــش  شــاهد 
هســتیم. امــا در مــورد داروهــای مکمــل خارجــی 
ــی  ــق ارز آزاد خارج ــا طب ــت آن ه ــت قیم ــد گف بای
ــد دارو  ــه بای ــر داروخان ــوند. ه ــی ش ــبه م محاس
ــر  ــل دهــد و نســخه را مه ــا درج قیمــت تحوی را ب
ــه  ــد ب ــود بتوان ــا اگــر کســی هــم شــاکی ب ــد ت کن
قیمــت  و  مراجعــه کنــد  دارو  و  غــذا  معاونــت 
ــایت  ــه در س ــاس آنچ ــخه را براس ــای نس داروه
بــا  بررســی کنــد.  نوشــته شــده  خانــه  وزارت 
ــم  ــخه ه ــدون نس ــای ب ــت داروه ــتعالم قیم اس
آگاهــی  هــا  آن  قیمــت  میــزان  از  تــوان  مــی 

پیداکــرد.

تعرفه داروخانه های شــبانه روزی
هــای  داروخانــه  آیــا  پرســیدیم  حســیبی  از 
ــه وی  ــد ک ــه دارن ــه ای جداگان ــبانه روزی تعرف ش
ــه  ــبانه روزی تعرف ــای ش ــه ه ــخ داد: داروخان پاس
ــی  ــات داروی ــه خدم ــه تعرف ــد بلک ــه ندارن جداگان
ایــن داروخانــه هــا از 12 شــب تــا ۷ صبــح حــدود 
10 درصــد افزایــش پیــدا می کنــد. وزارت خانــه 
ــی  ــرل همخوان ــه، کنت ــخ داروخان ــرل نس ــت کنت باب
داده  قــرار  تعرفــه  دارو   داری  نگــه  دارو،کنتــرل 

ــت. اس
برندهــای  شــاهد  داروخانــه  هــر  در  مــردم 
ــه  ــده ک ــث ش ــن باع ــتند و همی ــف دارو هس مختل
ــت  ــا قیم ــه ب ــر داروخان ــر دارو در ه ــد ه ــر کنن فک
ســرخودانه فروختــه میشــود. در واقــع هــر کــدام از 
ــد خــاص خــود  ــد دارو خــط تولی شــرکت های تولی
ــان  ــر هم ــذاری ب ــت گ ــورای قیم ــه ش ــد ک را دارن
را  یــا شــرکت  برنــد  آن  داروی  قیمــت  اســاس 

ــد.  ــی کن ــن م تعیی
ــد در  ــد بدانن ــردم بای ــت: م ــه گف ــیبی در ادام حس
ــه  ــت، بلک ــم نیس ــارت حاک ــون تج ــا قان داروخانه ه
ــود  ــه ش ــاص فروخت ــرایط خ ــت ش ــد تح دارو بای
ــاز  ــاس نی ــر اس ــا ب ــه و تقاض ــه عرض ــوری ک ــه ط ب

مشــتری و دســتور پزشــک صــورت می گیــرد.

کمبود در حد بحران نیســت
از مدیــر دارو دانشــگاه علــوم پزشــکی در خصــوص 
ــح داد:  ــه حســیبی توضی ــم پرســیدیم ک ــود دارو ه کمب
دربــازار دارو همیشــه افــت و خیــز وجــود داشــته، گاهــی 
نبــود و فراوانــی دارو براســاس برنــد داروهــا  بــوده 
ــی  ــن الملل ــای بی ــری کمبوده ــک س ــع ی ــت. درواق اس
وجــود دارد کــه کشــورهای دیگــر هــم درگیــر آن هســتند، 
بعضــی از کمبودهــا هــم بــه دلیــل مشــکالت ارزی اســت 
ــت  ــه دارو را تح ــای تهی ــرکت ه ــد ش ــوط تولی ــه خط ک
ــی  ــه ایران ــال نمون ــن ح ــا ای ــت، ب ــرار داده اس ــر ق تاثی
داروهــای خارجــی موجــود اســت، اگرچــه کمبــود وجــود 

ــود در حــد بحــران نیســتیم.  ــا شــاهد کمب دارد ام

با گزارش مرتبط 
مــورد  در  بهداشــت  وزیــر  ایســنا  گــزارش  بــه 
ــازار دارو در کشــور و میــزان کمبودهــای  وضعیــت ب
دارویــی گفــت: بــاز هــم می گویــم کــه کمبــود 
ــارهایی  ــه فش ــم هم ــم. علیرغ ــدی نداری داروی ج
ــه دروغ  ــد و ب ــا وارد می کنن ــه م ــه آمریکایی هــا ب ک
ــه  ــم نیســت امــا ب ــد کــه دارو و غــذا تحری می گوین
دلیــل مشــکالتی کــه در نقــل و انتقــاالت پولــی 
ــد.  برایمــان ایجــاد شــده مســیر مــا را قفــل کرده ان
ــته ایم  ــون توانس ــبختانه تاکن ــال خوش ــن ح ــا ای ب
اقــالم دارویــی مــورد نیازمــان را وارد کنیــم. در 
عیــن حــال اگــر در برخــی مــوارد دارو وجــود نــدارد 
ــای  ــتیم داروه ــه نتوانس ــت ک ــی نیس ــن معن ــه ای ب
ــت  ــن اس ــی از ای ــه ناش ــم بلک ــی را وارد کنی اساس
ــابه  ــای مش ــا داروه ــتاده ایم ت ــدت ایس ــه ش ــه ب ک

ــود. ــور وارد نش ــه کش ــل ب ــد داخ تولی
ــی  ــت داخل ــه صنع ــان اینک ــا بی ــت ب ــر بهداش وزی
داد:  ادامــه  شــود،  واردات  لگدمــال  نبایــد  دارو 
روز  از  مــا  دارویــی  میــزان کمبودهــای  امــروز 
ــی  ــت. از طرف ــر اس ــل کمت ــال قب ــابهمان در س مش
ــم و  ــودی نداری ــی کمب ــای اساس ــوزه داروه در ح
اگــر کمبــودی هســت در داروهــای خارجــی مشــابه 
ــرای بیمــاران صعب العــالج  داخلــی اســت. البتــه ب
کــه ممکــن اســت سیســتم بدنشــان بــه داروهــای 
مــورد  داروی  دهــد،  نشــان  واکنــش  داخلــی  
نیازشــان را وارد می کنیــم. در عیــن حــال بایــد 
کنیــم.  دور  مــردم  از  را  دارو  اضطــراب کمبــود 
ــیوه هایی  ــکالت ش ــه مش ــم هم ــبختانه علیرغ خوش
را دنبــال می کنیــم کــه تــا پایــان ســال چیــزی بــه 
عنــوان کمبــود داروهــای اساســی نداشــته باشــیم.

راضیه زنگی آبادی
خبرنگار/کاغذ  وطن

رنا
 ای

س:
عک

کتابخوانی؛ پنجره ای 

رو به آگاهی

بـه دنبـال ایـده اسـتاندار کرمان در راسـتای توجه به مطالعـه و کتابخوانی چند هفته ای می شـود 
کارمندان اسـتانداری کرمان یک سـاعت کاری در صبح پنجشـنبه هر هفته را در کنار همکاران خود 

بـه مطالعه کتاب اختصـاص می دهند.
بـه گـزارش ایرنـا، محمـد جـواد فدائـی اسـتاندار کرمان کـه دغدغه ارتقا شـاخص مطالعـه را بارها 
در شـورای فرهنـگ عمومـی عنـوان کـرده بود بـا اصالحاتی در ایـده اولیه، پس از عید فطر امسـال 
اولیـن سـاعت کاری صبـح هـای پنجشـنبه را بـه کتـاب خوانـدن کارکنـان عالقـه مند بـه مطالعه 

داد. اختصاص 
در اولیـن روز اجـرای طـرح، پنجشـنبه 23 خـرداد بیـش از 100 کارمنـد اسـتانداری کتـاب هـای 
مـورد عالقـه و دلخـواه را بـا خود سـر کار آوردند و در سـالن شـهید مرتضوی اولین سـاعت کاری 
را بـه مطالعـه پرداختنـد.در ایـن بیـن نکتـه قابل توجه حضـور اسـتاندارکرمان در جمـع همکاران 
کتابخـوان بـود؛ حضـور منظمـی کـه تـا همیـن پنجشـنبه هـم تـداوم داشـت بـه جـز 20 تیر که 
اسـتاندار بـه دلیل شـرکت در سـمینار اسـتانداران و معاونان و مدیـران کل سیاسـی و فرمانداران 
در تهـران حضور داشـت و نتوانسـت در برنامه مطالعه شـرکت کند.براسـاس این گـزارش، فدائی 
مطالعـه را گشـودن پنجـره هـای نـو بـه آگاهـی و توانایـی توصیف کـرد و گفت: گاهی از مشـغله 
هـای کاری بـه عنـوان مانعـی بـرای مطالعـه نـام بـرده مـی شـود در حالیکـه مطالعـه مفیـد به 
ارتقـا شـغلی، بهـره وری و رضایـت شـغلی کمک مـی کند.اسـتاندار کرمـان بابیان اینکه توسـعه 
فرهنـگ مطالعـه، نیازمنـد تـالش همگانی اسـت افـزود: خانواده هـا نقش مهمـی در کتابخوان 

کـردن فرزنـدان دارند.
فدائـی بـه حمایت اسـتانداری کرمـان از جایزه هوشـنگ مرادی کرمانی هم اشـاره کـرد و گفت: با 

وجـود نویسـندگان موفـق در اسـتان کرمان، انتظار مـی رود میزان کتابخوانی گسـترش یابد.
همـکاری اسـتانداری بـا اداره کل کتابخانه های عمومی نکته دیگری بود که فدائـی از آن خبر داد و 
گفـت: راه انـدازی ایسـتگاه مطالعه، نشسـت های معرفـی و نقد کتاب و عضویت نیـم بها کارکنان 
در کتابخانـه هـای عمومـی از مـواردی اسـت کـه بـا همـکاری ایـن اداره کل در حال اجرایی شـدن 
اسـت.همچنین یکـی از کارکنان اسـتانداری کرمان، کتـاب خواندن در کنار همـکاران را لذت بخش 

توصیـف کـرد و گفـت: تجربه مطالعـه گروهی از عوامل تداوم و اسـتقبال از طرح اسـت.
فرهـاد ابراهیمـی قرعه کشـی بن هدیه خرید کتـاب را برای کارکنان انگیزه بخش دانسـت و گفت: 
پنجشـنبه هـا در پایـان سـاعت مطالعه به قیـد قرعه به تعـدادی از همـکاران کتابخـوان بن خرید 
کتـاب اهـدا مـی شـود.مرضیه مهـدوی که هفته قبل برنـده بن خرید کتاب شـده اسـت گفت: به 
اتفـاق دیگـر اعضای خانواده به کتابفروشـی رفته اسـت.وی مراجعـه کارکنان به همـراه خانواده به 
کتـاب فروشـی هـا و خرید کتاب متناسـب بـا نیـاز و عالقـه را در ترویج فرهنـگ کتابخوانی موثر 
دانسـت.زهرا کاظمـی نیـز بابیـان اینکه معموالً هـر روز کتاب می خواند خاطر نشـان کـرد: نباید به 

بهانه اسـتفاده از شـبکه هـای اجتماعی کتـاب را فراموش کنیم.
وی کتـاب را غیرقابـل جایگزیـن خوانـد و افـزود: برنامـه خاصی بـرای مطالعه فرزندانـش دارد و 
معتقـد اسـت فرزنـدان از سـنین پاییـن بـا الگـو گرفتـن از والدین کتابخـوان به کتـاب عالقه مند 

می شـوند.

گردشگری کویر شهداد 
در حال توسعه است 

بیمارستان 32 تختخوابی انار
 46 درصد پیشرفت فیزیکی دارد

انارکلوت

وز
دنی

یز
س: 

عک

آوای محلی           

 دوَتل بوُدم مو ای داِغ ِچُشنت
 تو ناُدنی ِچکـــــد زاِغ چُشنت
 نگاُهم ِکرِدت و َابـــروت ُور دآ
مو بودم ای َهمــا یاِغ چُشنت!

شاعر :  منصور رئیسی

 تو خی آ چادن رنگی، کشنگی
 مو سهُمم بوده دلتنگی، کشنگی!

 َلِوت ُپرخندٔه هـــــــــر جا ادیُدم
همی که شوخی و شنگی، کشنگی

شاعر : منصور رئیسی

 مدل های ُمِد روزت منو کشت
 عزیزم ،اون دک و پوزت منو کشت

 تو این گرما نرو از خونه بیرون
سراپای عرق سوزت منو کشت!!

شاعر :  راشدانصاری

 ُمحُلم نادهه چن وخته فاطو
 خدایی کم ُمحلی سخته فاطو
 َنکَن ندرت َبهم  ناسازگاری

بِهل تا که ُبگُن خوشوخته فاطو

شاعر :  منصور رئیسی

 بلوچی گَردنی، میالک کهنو
 ُمو  نرد آ دو چشم پاک کهنو
 ُموُروتم لی لروالرو بخونیه

که نابو هچ کجا مث خاک کهنو

شاعر :  پریسا کلکلی

شــاهد  داروخانــه  هــر  در  مــردم 
و  هســتند  دارو  مختلــف  برندهــای 
ــد  ــر کنن ــه فک ــده ک ــث ش ــن باع همی
ــت  ــا قیم ــه ب ــر داروخان ــر دارو در ه ه
ــه میشــود. در واقــع  ســرخودانه فروخت
ــد دارو  ــرکت های تولی ــدام از ش ــر ک ه
ــد کــه  خــط تولیــد خــاص خــود را دارن
شــورای قیمــت گــذاری بــر همــان 
اســاس قیمــت داروی آن برنــد یــا 

ــد.  ــی کن ــن م ــرکت را تعیی ش

مدیرکل بهزیسـتی اسـتان کرمان از راه اندازی چهار کمپ 
ماده 16 در شـهرهای رفسـنجان، سـیرجان، بم و جیرفت 

داد. خبر 
بـه گـزارش خبرنـگار مهـر، عبـاس صـادق زاده در کارگروه 
تخصصـی اجتماعـی و فرهنگـی شهرسـتان رفسـنجان 
اظهـار داشـت: مسـائل اجتماعـی مسـائلی هسـتند کـه 
دغدغـه ایجـاد می کننـد و روی خیلـی از پیشـرفت ها و 

می افکننـد. سـایه  توسـعه ها 
وی بیـان داشـت: برخالف اینکه مسـائل اجتماعی خیلی 
جاهـا گفتـه می شـود ویژه انـد امـا کامـالً طبیعـی اسـت 
همـراه و همـگام بـا رشـد جامعه رشـد می کنند. مسـائل 
اجتماعـی یک شـبه به وجـود نیامدند که یک شـبه جمع 

شوند.
وی تأکیـد کـرد: آسـیبهای اجتماعـی اگـر چـه پیچیـده، 
متنـوع و بـه روز هسـتند امـا غیرقابـل کنتـرل و مدیریت 

نیسـتند. برخـی مـواردی کـه پیـش می آیـد مربـوط بـه 
ضعـف مدیریت و برنامه ریزی باشـد خود ما هـم در برابر 

ایـن گرفتاری هـا مسـئولیم.
بـرای  عنـوان کـرد:  اسـتان کرمـان  بهزیسـتی  مدیـرکل 
شـود،  پرهیـز  مـوازی کاری  از  بایـد  اجتماعـی  مسـائل 
متولیـان بایـد یـک ادبیـات و یـک برنامه داشـته باشـند 
و بنگاه هـای اقتصـادی هـم در قبـال جامعـه مسـئولیت 

اجتماعـی خـود را انجـام دهنـد.
صادق زاده ابراز داشـت: رفسـنجان از شـهرهایی اسـت که 
بیشـترین گرایـش خّیران برای سـاماندهی امـور کودکان 
اسـت و خیـران می تواننـد کمـک بسـزایی در راسـتای 

کاهـش آسـیب ها داشـته باشـند.
وی در ادامـه گفـت: در حـال حاضـر مواجـه بـا اعتیـاد 
دختران 1۴ تا 22 سـال به ماده مخدر گل هسـتیم و این 
را از آمـار مراکـز درمانـی دریافتیـم و ۷0 درصد کسـانی که 

مـواد مخـدر بـه ویـژه روان گردان ها و مواد مخـدر صنعتی 
مصـرف می کننـد دچار مشـکالت جنسـی می شـوند.

وی در ادامـه بیـان داشـت: تصریـح کـرد: چهـار کمـپ 
ماده 16 در شـهرهای رفسـنجان، سـیرجان، بم و جیرفت 
راه انـدازی خواهـد شـد. ایـن کمـپ پیـش از عیـد نوروز 
امسـال در بـم راه انـدازی شـده و در سـیرجان حـدود ۷0 
درصـد پیشـرفت دارد، در رفسـنجان هـم اگـر کار شـروع 

شـود 50 درصـد هزینه هـا را مـا می پردازیـم.
مدیـرکل بهزیسـتی اسـتان کرمـان اضافـه کـرد: مجـوز 
را  رفسـنجان  در  پیشـگیری  جامـع  مرکـز  راه انـدازی 
صـادر می کنیـم کـه بخشـی از اعتبـارات آن را در شـورای 
برنامه ریـزی مصـوب می شـود و 50 درصد آن هم توسـط 
فرمانـداری تصویـب شـود تا مرکـزی برای اینکـه کودکان 
را آمـوزش دهیـم کـه بـه دام مسـائل اجتماعـی نیفتنـد، 

شـود. ایجاد 

مدیـر پایـگاه کویـر لـوت اسـتان کرمـان 
گفـت: کویـر شـهداد پدیده هـای طبیعی 
و زمیـن شناسـی منحصر به فـرد زیادی 
دارد کـه مـی توانـد باعـث ایجاد فرصت های مناسـب اشـتغال 

و گردشـگری شود. 
معیـن افضلـی مدیـر پایگاه کویر لوت اسـتان کرمـان در گفت و 
گـو بـا خبرنـگار گروه اسـتان های باشـگاه خبرنگاران جـوان از 
کرمـان، در 2۷ تیرمـاه به مناسـبت سـالروز ثبت جهانـی کویر و 
کلوت هـای شـهداد دراین خصـوص گفـت: از مهمترین وظایف 
پایـگاه؛ نظارت و سـاماندهی تور های گردشـگری اسـت، حدود 
300 تور گردشـگری را بررسـی  و در حوزه گردشـگری نیز تقریبا 

حـدود 90 درصـد تور هـای غیر مجـاز را کاهـش داده ایم.
وی افـزود: در بخـش سـاماندهی تور هـا و خودرو هـای آفـرود 

کـه وارد کویـر می شـوند اقداماتـی صورت گرفتـه اسـت.
افضلـی بیـان کـرد: خودرو هـای آفـرود کـه واردکویـر می شـوند 
بایـد حتمـا چـی پـی اس روی خودرو هـای آن هـا نصب باشـد 

تـا مـا بتوانیم آن هـا را مـورد پایـش قراردهیم.
اسـتان کرمـان گفـت: کسـانی کـه  لـوت  پایـگاه کویـر  مدیـر 
بخواهنـد از میـراث فرهنگـی بـرای تور هـای گردشـگری خـود 
مجـوز بگیرنـد بایـد حتمـا شـرایط الزم را داشـته باشـند کـه 
شـامل یـک راهنمـای رسـمی دوره دیـده و آژانـس مسـافرتی 
وهـم چنیـن حتمـا روی خودرو هـای آن ها چی پـی اس نصب 

باشد. شـده 
کرمـان،  اسـتان  سـمت  از  کویـر  ورودی  درگاه  افـزود:  وی 
اسـتان های سیسـتان و بلوچسـتان و خراسـان جنوبی است و 

ثبـت جهانـی کویـر لـوت شـامل ایـن 3 اسـتان مـی شـود.
افضلـی تصریـح کـرد: مرکـز پایگاه کویر لـوت اسـتان کرمان در 

شـفیع آباد شـهداد قـرار دارد.
وی ادامـه داد: پایگاه هـای دیگـری شـامل بـم ،راور، فهـرج نیز 
در ایـن زمینـه کار می کننـد در کویـر فهـرج نیـز یک سـاختمان 
سـنتی بـا حـدود یـک میلیـارد و 200 ریـال هزینـه ایجاد شـده 
تور هـای  و  تاسـیس  نهـاد  و  مـردم  انجمـن  هـم  آنجـا  در  و 

گردشـگری وماشـین های آفـرود سـاماندهی شـده اسـت.
افضلـی بیـان کـرد: بـرای معرفـی جهـاد گردشـگری حـدود 
20 دقیقـه مسـتند بـا همـکاری بخـش خصوصـی سـاخته 

است. شـده 

نماینــده مــردم رفســنجان و انــار در 
گفــت:  اســالمی  شــورای  مجلــس 
تختخوابــی   32 بیمارســتان  احــداث 
ــر ۴6  ــال حاض ــده و در ح ــاز ش ــال 93 آغ ــهر از س ــن ش ای

دارد.  فیزیکــی  پیشــرفت  درصــد 
ــد  ــیه بازدی ــنبه در حاش ــدی روز چهارش ــی محم ــد انارک احم
اســتاندار کرمــان و جمعــی از مدیــران اســتانی و شهرســتانی 
تختخوابــی   32 بیمارســتان  احــداث  حــال  در  رونــد  از 
ولیعصــر )عــج( انــار بــه خبرنــگار ایرنــا اظهــار داشــت: ایــن 
بیمارســتان در 2 فــاز در حــال ســاخت اســت کــه فــاز اول آن 
ــی اســت و از دوم  شــامل ســاخت و ســاز واحدهــای عمران

ــات اســت. ــزات و امکان ــد تجهی ــز خری نی
ــی  ــارد ریال ــه ۷۴ میلی ــال 93 بودج ــرد: در س ــان ک وی بی
ــه در  ــت ک ــاص یاف ــتان اختص ــن بیمارس ــداث ای ــرای اح ب
ســال گذشــته 35 میلیــارد ریــال از محــل اعتبــارات اســتانی 
علــوم  دانشــگاه  اعتبــارات  از  هــم  ریــال  میلیــارد   15 و 

ــد. ــه ش ــه کار گرفت ــذب و ب ــنجان ج ــکی رفس پزش
رئیــس بیمارســتان ولیعصــر )عــج( شهرســتان انــار هــم بــه 
خبرنــگار ایرنــا گفــت: بــرای تکمیــل آن 2۴ میلیــارد تومــان 
اختصــاص داده انــد کــه در قــرارداد اول بــه میــزان 1۴ و نیــم 
ــکار مشــخص شــد  ــزار و پیمان ــان مناقصــه برگ ــارد توم میلی
و قــرار اســت در آینــده نزدیــک بــرای تکمیــل فــاز اول ایــن 

بیمارســتان شــروع بــه کار کنــد.
بــا  ســال گذشــته  داد:  ادامــه  دخــت  انــاری  فاطمــه 
ــوم  ــگاه عل ــس دانش ــس و رئی ــده مجل ــای نماین پیگیری ه
بودجــه در  تکمیــل و جــذب  رونــد  پزشــکی رفســنجان 

دســتور کار قــرار گرفــت کــه جــای تقدیــر دارد.
وی اظهــار کــرد: در حــال حاضــر ســاختمان قبلــی کــه 
متعلــق بــه مرکــز بهداشــت انــار اســت و بــا تغییــر کاربــری 
ــردم  ــد و م ــات می ده ــن خدم ــه مراجعی ــتان، ب ــه بیمارس ب
ــن  ــه ای ــوق رفســنجان ب ــار و از منطقــه ن از کل شهرســتان ان

مرکــز مراجعــه می کننــد.
ــر  ــی ولیعص ــتان 32 تختخواب ــت: بیمارس ــت گف ــاری دخ ان
ــی،  ــای داخل ــی در بخش ه ــود خدمات ــداث ش ــر اح ــار اگ ان
زنــان و زایمــان، اطفــال و جراحــی بــه مراجعیــن ارائــه 

می دهــد.

مدیرکل بهزیستی استان کرمان:

۴ کمپ ماده ۱۶ در استان کرمان راه اندازی می شود


