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ما را در تلگرام دنبال کنید

تومــان  500 قیمــت              1398 مــرداد   7 دوشــنبه         543 پیاپــی  شــماره  ســوم        3   ســال  و2

طالق و مساله تبدیل خود 
به مثابه »پروژه زندگی«

فردین علیخواه
یادداشت مهمان

برخی از آمارهای منتشـر شـده در ماههای اخیر نشـان می 
دهد که میزان طالق رشـد چشـمگیری داشـته است.

هـر چنـد معمـوال بـر نقـش بحـران اقتصـادی موجـود در 
کشـور بـر افزایش طالق بیـش از حد تأکید می شـود ولی 
بدیهی اسـت که طالق دالیل آشـکار و پنهـان مختلفی دارد 
و بایـد آنـرا بـا تغییرات وسـیع تـرِ جامعـه ایرانـی در ارتباط 
نهـاد. آنچـه در ادامه می آید برداشـت های اولیه نویسـنده 
ایـن سـطور دربـاره یکـی از تغییـرات اسـت کـه البتـه الزم 
اسـت با تحقیقـات میدانی بررسـی های دقیق تـری روی 

آن انجـام گیرد.
تبدیل خود به مثابه »پروژۀ زندگی« :

در تحـوالت اجتماعـی جامعـه ایرانـی، مسـیرِ تغییـر بـه 
تدریـج از قبیلـه، تیره و طایفه به سـوی خانوادۀ پرجمعیِت 
گسـترده، و طی دهه های گذشـته، مسـیر تغییر از خانواده 
پرجمعیـِت گسـترده به سـوی خانـوادۀ کوچِک هسـته ای 
شـامل پـدر، مـادر، فرزنـد یا فرزندان بوده اسـت. در سـال 
هـای اخیـر امـا، خانـواده کوچِک هسـته ای نیز کـم رنگ 
شـده و  جامعـه ایرانـی بـه سـوی محوریـت فـرد در حـال 
حرکـت اسـت. بـه بیـان دیگـر، طـی سـال هـای اخیـر به 
تدریـج شـاهد آن هسـتیم کـه » خـود« تبدیـل بـه هدف 
زندگـی شـده اسـت. بـرای مثـال حتی زیـر چتر خانـواده 
هسـته ای چهـار نفـره نیـز شـاهد چهـار پـروژه زندگـی 
هسـتیم. مـادر بـه گل و گیـاه عالقـه منـد اسـت، پـدر می 
خواهد در کسـب و کار خودش پیشـرفت کند، فرزند پسـر 
بـه موسـیقی عالقـه مند اسـت و فرزند دختر دوسـت دارد 
قهرمـان تنیس روی میز شـود. هر کـدام از اعضای خانواده 
پـروژه جداگانـه خـود را برای زندگـی دارد. در یـک خانواده 
بـدون فرزنـد نیـز شـاهد دو مسـیر زندگـی در بیـن زن و 
شـوهر هسـتیم.تولد خـود بـه مثابـه پـروژه زندگی ریشـه 
های مختلفی می تواند داشـته باشـد. هر روز نشـانه هایی 
مـی بینیـم کـه بیانگـر اهمیـت یافتـن احسـاس، ادراک، 
ذوق، لـذت، برداشـت و نـگاه فردی اسـت. مـدام از جامعه 
تقاضـا مـی شـود تـا به حریـم خصوصـی و انتخـاب های 
شـخصی فرد احترام بگذارد. ما آرام آرام شـاهد تولد فرد یا 
آنچـه برخـی جامعه شناسـان »خود« می نامند هسـتیم. 
نتیجـه آنکـه به تدریج » خـود « به معنـای اجتماعی آن و 

شـکوفایی خـود تبدیـل بـه پروژه زندگی شـده اسـت.
به این جمله ها دقت کنید:

بـه خـودت اسـتراحت بـده/ بـه خـودت احتـرام بگـذار/ 
خـودت را بـاور کـن/ بـا خـودت روراسـت باش/ خـودت را 
مرکـز هسـتی بـدان/ از زندگـی لذت ببـر/ خـودت را برای 
لـذت هایـی کـه می بـری سـرزنش نکـن/ گاهـی اوقات 
بـا انـدام هـای خـودت حـرف بـزن/ خـودت را در آغـوش 
بگیـر/ دلـم بـرای خـودم تنـگ شـده اسـت/ چـرا بایـد » 
خـودم« را بـه پـای او بسـوزانم/ چـرا بایـد او درس بخواند 
و مـن نـه/ چـرا باید او شـاغل باشـد و پیشـرفت کند ولی 
مـن در خانـه بمانـم/ من مـی خواهـم کسـب و کار خودم 
را داشـته باشـم پـس وظایـف خانـه بایـد بیـن مـا دو نفر 
تقسـیم شـود/ چـرا او هـر روز موقعیـت اجتماعی کسـب 
کنـد و مـن پی پی بچه ها را بشـورم/ اگر مخالف هسـتی 
جـدا شـویم چـون مـن تصمیـم خـودم را گرفتـه ام/ تو به 
پیشـرفت من حسودیت می شود، چشـم دیدن پیشرفت 

هـای مرا نـداری/
ریشـه بخشـی از طالق هـای جامعه ایرانـی بیانگر اهمیت 
یافتـن فـرد و تبدیـل خـود بـه مثابه پـروژه زندگی اسـت. 
بایـد توجـه داشـت که تبدیـل خود بـه مثابه پـروژه زندگی 
پیامدهایـی در پـی دارد. ایـن موضـوع مـی توانـد باعـث 
شـود تـا افراد اساسـا تـن بـه ازدواج ندهند. یکـی از دالیل 
گسـترش زندگـی مشـترِک بـدون ازدواج در کشـورهای 
صنعتـی جهـان یا حتـی همبالینی های یک شـبه، آسـان 
تـر کـردن جدایی برای رسـیدگی بـه »خود به مثابـه پروژه 
زندگـی« اسـت کـه در ایـن کشـورها عمومـا بـا پیشـرفت 
شـغلی معنـا می یابـد. تبدیل خود بـه مثابه پـروژه زندگی 
همچنیـن مـی تواند باعث شـود تـا آمار طالق نیـز افزایش 
یابد. در اینجا هر همراه یا شـریک زندگی که به شـکلی در 
مقابـل پروژۀ » شـکوفایی خود « دیگری بأیسـتد یا باعث 
توقـف او شـود بـه آسـانی کنـار گذاشـته مـی شـود. برای 
مثـال جملـه ای کـه بـه عنـوان تیتـر ایـن مطلـب انتخاب 
شـده اسـت جمله ای اسـت که یک زن به شـوهری گفته 
اسـت کـه بـا مهاجـرت از ایـران مخالـف بـود. آن زن مـی 
خواسـت با مهاجرت تجربه جدیدی در زندگی کسـب کند. 
البتـه اشـاره بـه زنـان در این نوشـته به معنای آن نیسـت 
کـه مردان »خـود« را تبدیل به » پـروژه زندگی« نکرده اند.

امـروزه برداشـت مـا از خانـواده عموما معطوف بـه خانواده 
کـم جمعیـت هسـته ای اسـت و ایـن در حالـی اسـت 
کـه زمانـی صحبـت از ایـن نـوع خانـواده شـاید دیوانگـی 
محسـوب مـی شـد. جوامـع نتوانسـتند در مقابـل تغییـر 
از خانـواده پرجمعیـت گسـترده بـه خانـواده کـم جمعیـت 
هسـته ای مقاومـت کننـد. آیـا جامعه ایـران مـی تواند در 
مقابـل حرکـت از خانواده کم جمعیت هسـته ای به سـوی 
فـرد مقاومـت کند؟همـان طـور کـه گفتـه شـد بخشـی از 
طـالق هـای جامعـه ایرانی بـه دلیل تبدیـل خود بـه پروژه 
زندگـی رخ مـی دهنـد. بـه یقیـن هـدف نویسـنده از بیان 
ایـن مطلب نه تقاضـای فداکاری در زندگی مشـترک بلکه 
توصیـف وضعیتی پیش رو و حرف زدن درباره آن اسـت تا 
اگـر هم قرار اسـت تغییری رخ دهد نسـبت بـه پیامدهای 

آن آگاهـی وجود داشـته باشـد
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ثبت نام دانش آموزان در مدارس دولتی رایگان است
مــدارس دولتــی اجــازه دریافــت هیــچ گونــه 
ندارد،اولیــای  را  ثبت نــام  زمــان  در  وجهــی 
ــاب را  ــه بیمــه و کت ــد هزین ــا بای دانش آمــوزان تنه

پرداخــت کننــد.
احمــد اسکندری نســب ، بــا اشــاره بــه اینکــه 
ــاز  ــان آغ ــدارس کرم ــوزان در م ــام دانش آم ثبت ن
ــام  ــتادهای ثبت ن ــت: س ــار داش ــت اظه ــده اس ش
اســتان  شهرســتان های  و  مناطــق  تمامــی  در 

ــت. ــده اس ــدازی ش راه ان
ــان  ــنیم در کرم ــگار تس ــا خبرن ــو ب وی در گفت وگ
ــل  ــی مح ــای کروک ــا برمبن ــه صرف ــان اینک ــا بی ب
ســکونت دانش آمــوزان انجــام می شــود گفــت: از 

خانواده هــا تقاضــا داریــم کــه نســبت بــه ثبت نــام 
فرزنــدان خــود در نزدیکتریــن مدرســه محــل 

ــد. ــدام کنن ســکونت خــود اق
پــرورش اســتان کرمــان  و  آمــوزش  مدیــرکل 
ــدان  ــام فرزن ــان ثبت ن ــه در زم ــی ک ــزود: اولیای اف
خــود بــا شــکلی مواجــه شــوند می تواننــد بــه ایــن 
ــه  ــرورش مراجع ــوزش و پ ــام آم ســتادهای ثبت ن

کننــد.
در ادامــه وی بــا بیــان اینکــه تالش مــا در مجموعه 
آمــوزش و پــرورش اســتان ایــن اســت کــه تمامــی 
ــد شــوند  ــن خدمــات بهرمن دانش آمــوزان از بهتری
ــه  ــدارس ب ــی م ــا در تمام ــی م ــت آموزش و کیفی
بهتریــن نحــو ممکــن ارائــه شــود گفــت: مشــکل 
ــن  ــام وجــود دارد در ای ــان ثبت ن ــه زم ــده ای ک عم
ــه  ــد ک ــور می کنن ــا تص ــی از اولی ــه برخ ــت ک اس
کیفیــت آموزشــی و امکانــات تعــدادی از مــدارس 

مــا از بقیــه بهتــر اســت.

تاکیــد  اینکــه  بــه  اشــاره  بــا  اسکندری نســب 
ــدادی از  ــدان در تع ــام فرزن ــر ثبت ن ــا ب خانواده ه
ــن  ــام دام ــت ن ــان ثب ــکالت زم ــه مش ــدارس ب م
می زنــد افــزود: تمــام تــالش مــا ایــن اســت کــه 
دانش آمــوزان از کیفیــت مطلــوب آموزشــی در 

ــوند. ــوردار ش ــان برخ ــدارس کرم ــام م تم
ــوزان در  ــام دانش آم ــت ن ــه ثب ــان اینک ــا بی وی ب
مــدارس دولتــی رایــگان بــوده و مــدارس دولتــی 
اجــازه دریافــت هیــچ گونــه وجهــی در زمــان 
ثبت نــام را نــدارد گفــت: اولیــای دانش آمــوزان 
تنهــا بایــد هزینــه بیمــه و کتــاب را پرداخــت کننــد.

ــا  ــان ب ــتان کرم ــرورش اس ــوزش و پ ــرکل آم مدی
ــه  ــوق برنام ــه کالســهای ف ــه هزین ــه اینک اشــاره ب
اولیــا  موافقــت  بــا  بایــد  هــم  دانش آمــوزان 
ــا مــدارس خــاص مــا  ــزود: تنه دریافــت شــود اف
ــت  ــازه دریاف ــه اج ــمپاد و نمون ــاهد، س ــون ش چ

وجــه مصــوب را در زمــان ثبت نــام دارنــد.

مدیرکلآموزشوپرورشاستانکرمانگفت:

نابودی کبد با مصرف الکل

عضـو هیات علمی دانشـگاه علوم پزشـکی کرمان و 
فـوق تخصص گـوارش و کبد بالغیـن گفت: مصرف 
الـکل باعـث بـروز بیماری هـای کبـد چـرب الکلی، 

نارسـایی کبـد و هپاتیـت حاد می شـود.
دکتـر “امید اسـالمی” در این رابطـه گفت: کبد محل 
ذخیره بسـیاری از مواد ضروری در بدن مانند قند و 
چربی اسـت و تولید بسـیاری از مواد ضروری برای 

بـدن در کبد انجام می شـود.
بـه گـزارش ایسـنا وی افـزود: بیمـاری کبـد چـرب 
الکلی مرحله نخسـت از آسـیب الکل به کبد اسـت، 
تجمـع چربـی کـه در کبد زیاد شـود میـزان تخریب 
سـلول هـای کبـد بیشـتر مـی شـود و جایگزینـی 
بـرای سـلول هـا نیسـت و فـرد دچـار نارسـایی کبد 

می شـود.
ایـن فـوق تخصـص گـوارش و کبـد بالغیـن گفـت: 

بیمـاری کبـد چـرب الکلـی بـدون عالمـت اسـت و 
ضعـف انـدام، عالئم سـوء تغذیـه، کمبـود پروتئین، 
چربـی و ویتامیـن هـا، تـورم شـکم، تـورم انـدام 
تحتانـی، نداشـتن تمرکـز و اختالل خـواب از عالئم 

بیمـاری نارسـایی کبـد  اسـت.
اسـالمی بیان کـرد: اگر فردی با مصـرف الکل دچار 
ایـن بیماری ها شـود، ضروری اسـت هـر چه زودتر 
الـکل را تـرک کند چرا که حتی بـرای درمان بیماری 
کبـد در مرحلـه پیشـرفته و پیوند، نیاز اسـت که فرد 

الـکل را ترک کند.
عضو هیات علمی دانشـگاه علوم پزشـکی کرمان با 
بیـان اینکـه فـردی کـه حتی یـک بار الـکل مصرف 
کـرده تـا 14 روز الکل آثار تخریبی بر کبد دارد، خاطر 
نشـان کـرد: بـرای پـاک شـدن کبـد از آثـار تخریبی 

الـکل  باید فرد سـه ماه مصرف نداشـته باشـد.

۲9تا۲948تا46

اداره کل راه و شهرســازی جنــوب اســتان کرمــان در نظــر دارد مناقصــه عمومــی پروژهــای بــه شــرح ذیــل را از طریــق ســامانه تــدارکات الکترونیکــی 
دولــت برگــزار نمایــد. کلیــه مراحــل برگــزاری مناقصــه از دریافــت اســناد تــا ارائــه پیشــنهاد مناقصــه گــران و بازگشــایی پاکــت هــا از طریــق درگاه 
ســامانه تــداکات الکترونیکــی دولــت )ســتاد( بــه آدرس www.setadiran.ir  انجــام خواهــد شــد و الزم اســت مناقصــه گــران در صــورت عــدم 

عضویــت قبلــی، مراحــل ثبــت نــام در ســایت مذکــور و دریافــت گواهــی امضــای الکترونیکــی را جهــت شــرکت در مناقصــه محقــق ســازند.

فهرستبهابراورد)ریال(نوعتضمين)لاير(عنوانشماره

180/ج97/3
تکمیل اجرای عملیات خاکی محور سراب- 
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181/ج97/3
تکمیل اجرای عملیات خاکی و ابنیه فنی محور سرگدار- 

دامنه خاردان- کشکوئیه زارچوئیه باغ ابراهیم)تجدید(
754،000،00015،076،126،180

236،000،0004،704،270،480تکمیل اجرای عملیات خاکی محور ناران182/ج97/3

183/ج97/3
پریمکت و آسفالت محورهای آبگرم- گراغان- بونه گالن+ 
رمون+ امیرآباد+ حسن آباد داروئیه+ دومار+ ساغری- 

هادی آباد+ نراب- رمون 
1،072،000،00021،427،126،319

مناقصه عمومی یک مرحله ای با ارزیابی کیفی

184/ج97/3
اجرای عملیات حفاری، اجرای تیرها و ستون ها،

سرستون ها و دال پل دوم جنگل آباد
3،899،000،00096،546،381،017

تاریخانتشارمناقصهدرسامانه 1398/05/08 می باشد.
مهلتزمانیدریافتاسنادمناقصهازسایت: ساعت 14 روز 1398/05/08 تا تاریخ 1398/05/16

مهلتزمانیارائهپیشنهاد: تا ساعت 14 روز سه شنبه تاریخ 1398/06/05
زمانبازگشاییپاکتها:ساعت 8 روز چهارشنبه تاریخ 1398/06/06

اطالعــاتتمــاسدســتگاهمناقصــهگــزارجهــتدریافــتاطالعــاتبیشــتردرخصــوصاســنادمناقصــهوارائــهپاکــتهــایالــف:آدرس:جیرفــت- 
حدفاصــل ســیلو و پلیــس راه، بلــوار ورودی شــهرک صنعتــی شــماره 2 تلفــن: 43310516-034 و ســایتwww.jkerman.mrud.ir و پایــگاه ملــی 
اطــالع رســانی مناقصــات کشــور  )http://iets.mporg.ir ( اطالعــات تمــاس ســامانه جهــت انجــام مراحــل عضویــت در ســامانه: مرکــز تمــاس 

41934-021 و دفتــر ثبــت نــام 88969737 و 85192768
ادارهکلراهوشهرسازیجنوباستانکرمان

فراخوان مناقصات عمومی یک مرحله ای
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هـر چنـد در نـگاه اول بـرای کسـانی کـه از شـهر به روسـتاهای 
ایـن  داشـته های  عجیب تریـن  کپرهـا  می آینـد  قلعه گنـج 
کپرهـا  ایـن  درون  در  امـا  هسـتند  کرمـان  جنـوب  بخـش 
مشـکالتی بیشـتر از جنـس مصالح خانه هایشـان وجـود دارد.

وجـود هـزاران معلـول در جنوب کرمان نکته قابل توجهی اسـت 
کـه توجـه پزشـکان و کنش گران اجتماعـی را به خـود معطوف 
کـرده اسـت از جملـه ایـن روسـتاها می تـوان بـه اسـالم آباد و 
خرمشـهر اشـاره کـرد، روسـتاهایی کـه هر چند جمعیـت اندکی 
را در خـود جـای داده انـد امـا گاه در هـر خانه سـه معلول وجود 
اثـری از خرمـی نـدارد،  دارد.خرمشـهر علیرغـم اسـمش امـا 
کمترین برخورداری از امکانات بهداشـتی، آموزشـی و روستایی 
در این روسـتا وجـود دارد، راه دسترسـی صعب العبور خانه های 
کپری، نبود اشـتغال و فقر بر این روسـتا سـایه انداخته اسـت.

و  اسـت  خاکـی  روسـتا  ایـن  بـه  منتهـی  جـاده  و  کوچه هـا 
ایـن  از  الینفـک  و گلـی جزئـی  و خشـت  خانه هـای کپـری 
کوچـک  روسـتای  ایـن  در  کـه  چیـزی  امـا  اسـت  روسـتا 
بـا وجـود  البتـه  بـه چشـم می خـورد وجـود 13 معلـول کـه 
مشـکالت جسـمی کـه دارنـد امـا گوشه نشـین هم نشـده اند و 
در گوشـه کنـار روسـتا دیـده میشـوند، نمی تواننـد روی پاهـای 
می کننـد  دستانشـان  بـه  را  دمپایی هـا  امـا  برونـد  راه  خـود 
بـه  می رونـد  روسـتا  سـوی  هـر  دست هایشـان  بـا کمـک  و 
امیـد اینکـه بتواننـد ماننـد بقیـه هـم والیتی هایشـان باشـند.

ازدواجفامیلیواختالالتژنتیکیمهمترین
عاملافزایشمعلولیت

اکثـر سـاکنان این روسـتا یک فامیـل دارند و نکتـه قابل تأمل 
اینکـه ازدواج آنهـا نیـز بیـن خانواده هایی که در روسـتا هسـتند 
اکثـرًا پسـر عمـو و دخترعمـو، پسـرخاله و  انجـام می شـود، 

دخترخاله و … همه سـاکنان این روسـتا در کنار اینکه همسایه 
هستند با هم نسبت دارند و به قول خودشان هم خون هستند.

یکـی از سـاکنان روسـتا می گویـد: اکثـر مـردان ایـن ده بیـکار 
هسـتند و محـل اصلـی درآمد مردم نیز اگر شناسـنامه داشـته 
باشـند یارانه هایـی اسـت کـه بـه حسابشـان ریختـه می شـود.

علـی می گویـد: خشکسـالی مـزارع و باغ هـا را خشـک کـرده 
اسـت و امکانـات مناسـب بهداشـتی و درمانی نیز وجـود ندارد، 
بـرای درمان 13 معلولی که در روسـتا وجـود دارند پیگیری های 
اندکـی شـده اسـت و برخـی مـوارد گروه هـای جهـادی درمـان 
برونـد  راه  نمی تواننـد  هیچ کـدام  می کننـد،  پیگیـری  را  آنهـا 
و فقـط مشـکل جسـمی دارنـد. اکثـرًا مسـتمری بهزیسـتی 

را دریافـت میکننـد امـا ایـن مسـتمری بسـیار انـدک اسـت.
ایـن سـاکن روسـتای خرمشـهر می گویـد: مشـکل مـا ایـن 
اسـت کـه هیـچ راهـی بـرای کسـب درآمـد نداریم و مـردم هم 
آنقـدر فقیـر هسـتند کـه اکثـرًا حتـی بـرای یـک بـار بـه شـهر 
قلعه گنـج هـم نرفته انـد چـه برسـد بـه جیرفـت یـا کرمـان و 

بـه همیـن دلیـل هـم درمـان معلـوالن را پیگیـری نکرده ایـم!
وی افـزود: اکثـر خانواده هایی که معلول دارنـد باید هزینه های 
زیـادی را هـم صـرف دارو و درمـان معلـوالن کنند امـا قیمت ها 
بـاال رفتـه و بایـد درآمـد انـدک خانـواده را هـم صـرف بهبـود 
وضعیت زندگی معلوالن کنند، با این وجود مردم روسـتا سـعی 
می کننـد بـه هـر وضعـی شـده بـه ایـن خانواده ها کمـک کنند.

در  نیسـت  خرمشـهر  روسـتای  در  فقـط  مشـکل  ایـن  امـا 
می تـوان  نیـز  دیگـر  روسـتای  ده هـا  و  اسـالم آباد  روسـتا 
معلـوالن را مشـاهده کـرد امـا نـوع معلولیـت در ایـن روسـتا 
نسـبت بـه خرمشـهر فـرق میکنـد در اسـالم آبـاد هـم اکثـرًا 
خانواده هـا  در  ازدواج هـا  و  فامیـل هسـتند  باهـم  خانواده هـا 
محرومیتـی  و  فقـر  خرمشـهر  بـا  شـبهاتش  امـا  اسـت 
دارد. وجـود  قلعه گنـج  روسـتاهای  اکثـر  در  کـه  اسـت 

دیـده  خانواده هـا  از  برخـی  در  ذهنـی  معلولیـت 
مـادر  و  پـدر  کنیـد  جـو  و  پـرس  اگـر  و  می شـود 
هسـتند. نزدیـک  فامیـل  اکثـرًا  هـم  معلـوالن  ایـن 

اینجاازدواجهااکثرًافامیلیاست
سـن  می گویـد:  کـه  روستاسـت  سـاکنان  از  یکـی  محمـد 
سـن  بـه  وقتـی  بچه هـا  و  اسـت  پاییـن  روسـتا  در  ازدواج 
و  و طبـق سـنت  ازدواج می کننـد  بـا هـم  تکلیـف می رسـند 
رسـم و رسـوم ازدواج هـا در بیـن خانواده هـا انجـام می شـود.

این سـاکن اسـالم آباد می افزاید: این روزها بـرای اینکه بتوانند 
شناسـنامه بـرای بچـه بگیرند و یارانـه را دریافت کننـد برخی از 
ازدواج ها ثبت رسـمی می شـود اما در گذشـته با خواندن خطبه 
عقـد توسـط ریـش سـفیدان ازدواج ها انجام می شـد و اساسـًا 
هیـچ آزمایـش ژنتیـک هـم قبـل از ازدواج انجـام نمی شـد.

امـا هنـوز هم هسـتند افرادی که بـا خواندن خطبه عقد توسـط 
ریـش سـفیدان به خانـه بخت می رونـد و نتیجـه بی توجهی به 
آزمایش هـای ژنتیـک وجـود خانواده هایـی اسـت کـه گاه سـه 
تـا پنـج معلـول دارنـد، معلولیت در برخـی از روسـتاها منتج به 
ناشـنوایی شـده و در برخی روسـتاها هم نابینایی شـایع است.

هسـتند  هـم  شـبیه  فامیل هـا  روسـتاها  از  یـک  هـر  در 
بـدون  را  مـردم  کـه  اسـت  پـدران  نـام  و  اسـم ها  فقـط  و 
می کنـد. متمایـز  هـم  از  چهره هایشـان  بـه  کـردن  نـگاه 

مراکـز  بـه  دسترسـی  عـدم  فامیلـی،  ازدواج هـای 
و  خانواده هـا  بـه  بهداشـتی  آمـوزش  عـدم  بهداشـتی، 
آموزش هـای  دریافـت  بـه  خانواده هـا  تمایـل  عـدم  یـا 
اسـت. وضعیتـی  چنیـن  وقـوع  اصلـی  دالیـل  بهداشـتی 
آگاهـی جامعـه نسـبت آزمایـش قبـل از ازدواج بایـد بـاال برود

قلعـه  جنـوب،  رودبـار  منوجـان،  کهنـوج،  مـردم  نماینـده 
می گویـد:  اسـالمی  شـورای  مجلـس  در  فاریـاب  و  گنـج 

متأسـفانه مشـکلی کـه باعـث افزایـش معلولیت هـا در منطقه 
اسـت. ازدواج  از  قبـل  ژنتیکـی  آزمایـش  عـدم  اسـت  شـده 

احمـد حمـزه می گویـد: در برخـی از روسـتاهای جنـوب کرمان 
تعـداد افـرادی کـه معلولیـت خاص دارنـد قابل توجه اسـت به 
طـور مثـال تعـداد افـرادی که نابینـا متولد می شـوند باالسـت.

بـا همـکاری دسـتگاه های مختلـف سـعی شـده  وی گفـت: 
خدمـات الزم بـه معلـوالن داده شـود و مراکـز بهزیسـتی نیز در 
جنـوب کرمـان توسـعه یابـد و زمینـه انجـام آزمایـش ژنتیـک 
را  مـردم  آگاهی هـای  بایـد  می گویـد:  شـود.وی  مهیـا  نیـز 
بـاال ببریـم چـون دلیـل اصلـی وجـود تعـداد بـاالی معلـول در 

نمایندهمردمپنجشهرستانجنوبی:آمارمعلولیتردبیشترخانوادههایجنوبیمعنیداروزیاداست

آمار معنی دار معلولیت در جنوب کرمان

آمـاربـاالیمعلولیـتوخانوادههـایچنـدمعلولـیدرروسـتاهایکپرنشـینجنـوبکرمـاندرکنـار
شـگفتانگیزبـودن،واقعیتـیتلـخدرزندگـیمحرومانـیاسـتکـهدرانتظـارآینـدهبهتـرزندگـیمیکنند.
جنـوبکرمـانایـنروزهـابااجـرایالگوهایاقتصـادمقاومتـیدرحالجهـشازفقربهسـویزندگیبهتر
اسـتامـاهنـوزهمهسـتندصدهاروسـتاهایدورافتادهکـهزندگیدرآنهافرسـنگهابازندگیدرشـهرهای
بـزرگفاصلـهداردمیـانخانههـایکپـریوگاهخشـتوگلـیسـاختمانهایبلوکیکهازسـیمانسـاخته
شـدهاندیکـیپـسازدیگـریسـربیـرونمیآورندامـافقـردرمیاناینروسـتاهاهمچنـانجـوالنمیدهد.
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ابراهیمـیگفت:دریـکخانـوادهگاهچندمعلول
مـادر و پـدر اینکـه بـاوجـود امـا دارد وجـود
معلولیتهـارامیبیننـدبهامیدداشـتنفرزندی
سـالممجـددًابچهدارمیشـوندوبههمیندلیل
تعـدادخانوارهـایچندمعلولیدرجنـوبکرمان
باالسـت.ویگفـت:بایـدبهمـردمآمـوزشداده
شـودکهقبـلازازدواجبایـدآزمایشهـایالزمرا
انجـامدهنـدوبنـابهنتایجایـنآزمایشـهانیزدر

خصـوصازدواجهـاتصمیـمگیـریکنند.
مدیرکلبهزیسـتیاسـتانکرماننیـزمیگوید:از
مجمـوعجمعیتاسـتانکرمان۱۷۰هـزارمعلول
دارایپرونـدهدرمراکـزبهزیسـتیوجـودداردکـه

خدمـاتالزمبـهآنهادادهمیشـود.
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ــت: »در  ــان گف ــتان کرم ــه اس ــتاد دی ــل س مدیرعام
حــال حاضــر 232 زندانــی جرایــم غیرعمــد در 
ــل  ــر می برند«.مدیرعام ــه س ــتان ب ــای اس زندان ه
ســتاد دیــه اســتان کرمــان گفــت: »در حــال حاضــر 
232 زندانــی جرایــم غیرعمــد در زندان هــای اســتان 
موســوی قوام  می برند«.ســیدحجت هللا  ســر  بــه 
اظهــار کــرد: »طــی چهــار ماهــه ی نخســت امســال 
ــا مبلــغ 23میلیــارد و  61 زندانــی جرایــم غیرعمــد ب
ــان  ــتان کرم ــای اس ــال از زندان ه ــون ری 328 میلی
آزاد شــده اند«.وی افــزود: »ایــن زندانیــان بــا کمــک 
خیریــن، رضایــت شــاکیان و بخشــی از محــل ســتاد 
ــن  ــدوق تامی ــه کشــور و صن ــه اســتان، ســتاد دی دی
دیــه  ســتاد  شــده اند«.مدیرعامل  آزاد  خســارت 
ــر  ــال حاض ــه در ح ــان این ک ــا بی ــان ب ــتان کرم اس
232 زندانــی جرایــم غیرعمــد در زندان هــای اســتان 
ــداد 122  ــن تع ــرد: »از ای ــان ک ــد، بی ــه ســر می برن ب
زندانــی محکومیــن پرداخــت مالــی، 99 زندانــی 
محکومیــن بــه مهریــه و نفقــه و مابقــی محکومیــن 
بــه دیــه تصادفــات و شــبه عمــد هســتند«.وی 
ــارد  ــرای آزادی ایــن تعــداد 7/5 میلی ادامــه داد: »ب
ــه  ــان این ک ــا بی ــوی قوام ب ــاز است«.موس ــان نی توم
ــا  ــان ب ــدان کرم ــه زن ــوط ب ــان مرب بیشــترین زندانی
68 نفــر اســت، اظهــار کــرد: »کمتریــن آمــار مربــوط 

ــا چهارنفــر اســت«. ــدان منوجــان ب ــه زن ب

نبـوی جنـوب  یـاس  هنـری  فرهنگـی  کانـون  مدیـر 
کرمـان گفـت: بـه منظـور غنـی سـازی اوقـات فراغت، 
جـذب کـودکان و نوجوانـان، کشـف اسـتعداد ها و نیـز 
ایجـاد روحیـه نشـاط معنـوی، کالس هـای آموزشـی 
مسـجد محور در روسـتای رحمت آبـاد میاندران بخش 
جازموریـان برگـزار می  شـود. به گـزارش خبرنـگار گروه 
اسـتان های باشـگاه خبرنگاران جوان از کرمان، حلیمه 
بامـری مدیر کانـون فرهنگی هنری یاس نبـوی، گفت: 
هـر سـاله، هـم زمـان بـا آغـاز تعطیـالت تابسـتانی، به 
منظـور غنـی سـازی اوقـات فراغـت، جـذب کـودکان و 
نوجوانان، کشـف اسـتعداد ها و نیز ایجاد روحیه نشـاط 
معنـوی در آنهـا، کالس های آموزشـی مسـجد محـور را 
در کانـون فرهنگـی هنـری یاس نبوی روسـتای رحمت 
آباد میانـدران بخش جازموریـان برگزار می کنیم.حلیمه 
بامری، بیان داشـت: در همین راسـتا تابسـتان امسـال 
نیـز کالس های آموزش روخوانـی، روانخوانی و مفاهیم 
قـرآن کریم در حال برگزاری اسـت.مدیر کانون فرهنگی 
هنـری یـاس نبـوی افـزود: سـبک زندگـی اسـالمی، 
احـکام، اخـالق و آشـنایی بـا سـیره پیامبـران از سـایر 
کالس هـای آموزشـی اسـت کـه در این کانـون فرهنگی 
هنـری در اوقـات فراغـت تابسـتانی برگـزار می شـود.از 
آنجایی که هدف دشـمنان اسـالم، هجمه بـه اعتقادات 
و باور هـای دینـی جوانـان اسـت، بنابرایـن مـا در کانون 
فرهنگـی هنـری یـاس نبـوی بـا اولویـت قـرار دادن 
آموزش مباحث دینی و قرآنی سـعی داریم در راسـتای 
تقویـت باور های دینـی و اعتقادی جوانان گام برداشـته 

تـا جلـوی هجمه هـای آن هـا را بگیریم.

ــرای  ــرب ب ــالش غ ــه ت ــاره ب ــا اش ــور ب ــر کش وزی
رشــد  بدنبــال  مردمــی  نارضایتــی  گیــری  اوج 
ــه گذشــته  ــت: در 6 ماه ــای اقتصــادی گف تحریم ه
کاهــش  بــه  رو  مــردم  نارضایتی هــای  رونــد 

گذاشــته اســت.   
ــد  ــل از صــدا و ســیما، عب ــه نق ــر: ب ــزاری مه خبرگ
ــر کشــور در اســتودیو  ــی، وزی ــی فضل الرضــا رحمان
نــگاه یــک شــبکه اول ســیما گفــت: همــراه بــا ثبات 
قیمت هــا در بــازار، نــرخ ارز و ســکه هــم بــه ثبــات 
رو بــه کاهــش رســیده، البتــه در حــال حاضــر کــه 
ــد کاهــش رســیده مســئولین اقتصــادی  ــه رون ارزب
ــر زیــر مجموعه هــای خــود  بایــد نظــارت شــایانی ب
داشــته باشــند کــه البتــه ایــن مهــم، جــز دســتورات 

رئیــس جمهــور هــم بــوده اســت.
او از کاهــش چرخــش نقدینگــی و سروســامان 
گرفتــن اوضــاع چــک بانکــی را از جملــه اقدامــات 
مثبــت در حــوزه پولــی و مالــی کشــور عنــوان 
مالــی  بــازار  فعلــی  ثبــات  داد:  ادامــه  و  کــرد 
ــط  ــه توس ــود ه ک ــت هایی ب ــل سیاس ــور حاص کش
ــاع  ــوص اوض ــده در خص ــاذ ش ــوه اتخ ــران 3 ق س
شــرایط  از  بخشــی  بایــد گفــت؛  هــم  مســکن 
ــا  ــه و تقاض ــر عرض ــا براب ــت ن ــه وضعی ــود ب موج
ــاالنه  ــت: س ــی گف ــود.رحمانی فضل ــوط می ش مرب
ــزار واحــد مســکونی در کشــور  ــد حــدود 700 ه بای
ــزی حــدود  ــا درحــال حاضــر چی ســاخته شــود ام
400 هــزار واحــد ســاخته می شــود ایــن یعنــی 
ســاالنه حــدود 300 هــزار تراکــم و انباشــته تقاضــا 
داریــم کــه ســبب گرانــی قیمــت مســکن می شــود.

وزیــر کشــور از پرســش های اقتصــادی مجــری 
برنامــه تعجــب کــرد و تصریــح کــرد: ســواالت 
ــوط می شــود  ــر اقتصــاد مرب ــه وزی اقتصــادی کــه ب
را از بنــده می پرســید!!! مــا مســئول اطــالع رســانی 
در  فضلــی  مالی.رحمانــی  تأمیــن  نــه  هســتیم 
خصــوص وضعیــت کاغــذ و تأمیــن آن در نزدیکــی 
ــن  ــاز تأمی ــورد نی ــت: ارز م ــدارس گف ــایی م بازگش
ــا  ــد روزنامه ه ــه مانن ــات جامع ــرای ضروری ــذ ب کاغ
ــه  ــده البت ــن ش ــی تأمی ــب درس ــا کت ــریات ی و نش
اســت مــا  ایــن مســاله  ارشــاد متولــی  وزارت 
امیدواریــم کــه مشــکالت ایــن بخــش هــم بــزودی 
ــوازن  ــدم ت ــوص ع ــور درخص ــود.وزیر کش ــل ش ح
اســتان  خاطرنشــان کــرد:  کشــور  در  تعــادل  و 
ــادل  ــوازن و تع ــدم ت ــتان از ع ــتان و بلوچس سیس
ــتان  ــالم، لرس ــرد. در ای ــج می ب ــی رن ــی اساس خیل
ــن  ــه ای ــال اینک ــور. ح ــن ط ــم همی ــاه ه و کرمانش
ــم  ــهر ه ــتا و ش ــان روس ــوازن می ــادل وت ــدم تع ع
ــم  ــت ه ــع جمعی ــع و توزی ــع مناب ــت در توزی هس
ــم  ــی گوی ــک کارشــناس م ــوان ی ــن بعن هســت. م
دلیــل ایــن عــدم تــوازن؛ نظامــات حاکــم بــر 
بودجــه ریــزی و برنامــه ریــزی نظــام بانکــی پولــی 
ــا آن  ــالب ب ــل انق ــا از قب ــه م نظــام اداری اســت ک
مواجــه بودیــم. البتــه بعــد از انقــالب تغییــرات 
ــا در  ــزود: م ــم.او اف ــد داده ای ــن رون ــادی در ای زی
امــور زیــر ســاختی موفــق بودیــم، بــه همــه کشــور 
ــه  ــی جــاده آســفالت ب ــن و حت ــرق، گاز، تلف آب، ب
روســتاها هــم رســیده اســت. امــا در حــوزه درآمــد، 
ــدم  ــتیم ع ــوز نتوانس ــروت هن ــق ث ــتغال و خل اش
ــع  ــه نف ــن ب ــم و ای ــن ببری ــادل را از بی ــوازن و تع ت

ــت. ــور نیس ــس در کش ــچ ک هی

منوجانکمترینآمار
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وعنبرآبادرابست

غرقشدندختربچهسهساله
درجیرفت

گروه اسـتان ها کرمـان- فرمانده  
انتظامی جیرفت از کشـته شـدن 
 2 شـدن  مجـروح  و  نفـر  یـک 
نفـر دیگـر براثـر سـانحه رانندگـی  
برخـورد دو دسـتگاه خـودرو تیبا و پـژو 405در 
رضـا   " سـرهنگ  خبـرداد.  شهرسـتان  ایـن 
محمدرضایـی" در گفـت و گو بـا خبرنگار پایگاه 
خبـری پلیس، بـا اعالم این خبر اظهار داشـت: 
در پـی وقوع یک فقره تصادف بین یکدسـتگاه 
سـواری تیبا و یک دسـتگاه پژو 405  در محور 
جیرفـت- سـاردوئیه حوالـی دهسـتان دلفارد

خودروهـای  همـراه  بـه  ماموریـن  بالفاصلـه 
بـه محـل  بررسـی موضـوع  امـدادای جهـت 
حادثـه اعـزام شـدند.وی گفـت: ماموریـن بـا 
برخـورد دو  براثـر  دریافتنـد  حضـور در محـل 
دسـتگاه خـودرو سـواری تیبـا و پـژو 405  بـا 

یکدیگـر راننده پـژو 405 و 2نفر سرنشـین تیبا 
بـه علـت جراحـات وارده توسـط خـودرو هـای 
امـدادی بـه مراکـز درمانـی منتقـل شـدند.این 
مقـام انتظامـی  با بیـان اینکه متاسـفانه راننده 
خـودرو پژو 405به علت شـدت جراحـات وارده 
در بیمارسـتان فـوت نمـوده تصریح کـرد: علت 
تصادف توسـط کارشناسـان پلیس راه تجاوز به 

چـپ پـژو 405 اعـالم شـده اسـت.
فرمانـده انتظامـی جیرفـت درپایـان گفت: بی 
توجهـی به قوانین راهنمایـی و رانندگی و تجاوز 
بـه چـپ عامـل بیشـترین تصادفـات بـوده که 
مواصالتـی  محورهـای  در  راننـدگان  می طلبـد 
کوهسـتانی بـا توجـه بـه پـر پیـچ و خـم بودن 
ایـن محورهـا رعایـت قوانیـن را در دسـتور کار 
خـود قـرار دهنـد تـا شـاهد چنیـن حـوادث 

دلخراشـی نباشـیم.

طغیـان  و  بـاران  بـارش   
موجـب  فصلـی  رودخانه هـای 
و  سـیالب  شـدن  جـاری 
روسـتایی  راه   21 شـدن  بسـته 
شهرسـتان های جیرفت و عنبرآباد شد. معاون 
راهـداری اداره کل راهـداری و حمل و نقل جاده 
ای جنـوب اسـتان کرمـان در گفـت و گـو بـا 
خبرنـگار ایرنـا گفـت: جاری شـدن سـیالب در 
بخش هـای جبالبـارز و مردهـک راه  ارتباطـی 
21 روسـتا که بیشـتر در مناطق کوهستانی این 
منطقه واقع هسـتند را بست.احسان شاهرخی 
افزود:طغیـان رودخانـه های فصلـی در مناطق 
کوهسـتانی سـبب جابـه جایـی سـنگ های 
بـزرگ و انتقال آنها به بسـتر راه های روسـتایی 
دسـتگاه  هشـت  اعـزام  از  اسـت.وی  شـده 
سـنگین راهـداری لـودر و گریـدر بـه محورهای 

خسـارت دیـده در شهرسـتان های جیرفـت و 
عنبرآبـاد خبر داد و گفت: با توجه به گزارشـهای 
دریافتـی از گشـتهای راهـداری ، مرکز مدیریت 
راههـا و عوامـل محلـی مناطقی که نیـاز به تیغ 
زنی و بازگشـایی راه دارند در دسـتور کار ادارات 
راهـداری شهرسـتان ها قـرار مـی گیرد.معـاون 
نقـل  و  و حمـل  راهـداری  اداره کل  راهـداری 
جـاده ای جنـوب اسـتان کرمـان اظهار داشـت: 
بـارش شـدید بـاران شـب گذشـته در ارتفاعات 
شهرسـتان های جیرفت، عنبرآبـاد و قلعه گنج 
سـبب خسـارت بـه راههـای روسـتایی بیـش 
از 46 روسـتا شـد. شـاهرخی از بـرآورد اولیـه 
خسـارت بـه 560 کیلومتـر راه روسـتایی بـر اثر 
سـیالب خبـر داد و گفـت: بـا اعزام گشـت های 
میـزان  دیـده  حادثـه  مناطـق  بـه  راهـداری 
خسـارت وارد شـده بـزودی اعـالم خواهـد شـد.

جـــاری  و  بـــاران  بـــارش 
ــت  ــیالب در جیرفـ ــدن سـ شـ
ـــر  ـــدن دخت ـــرق ش ـــب غ موج
اهـــل  ســـاله  ســـه  بچـــه 
ــد.  ــتان شـ ــن شهرسـ ــان ایـ ــتان میجـ دهسـ
سرپرســـت فرمانـــداری  جیرفـــت  در 
گفـــت و گـــو بـــا خبرنـــگار ایرنـــا گفـــت: 
شـــامگاه گذشـــته گـــزارش غـــرق شـــدن 
ــتان  ــاله در دهسـ ــه سـ ــه سـ ــر بچـ دختـ
میجـــان بـــه ســـتاد بحـــران شهرســـتان 

ــد. ــالم شـ ــت اعـ جیرفـ
ابـــوذر عطاپوروزیـــری ادامـــه داد: پـــس 
ـــم  ـــه 2 تی ـــر بالفاصل ـــن خب ـــت ای از دریاف
ـــد  ـــزام ش ـــه اع ـــل حادث ـــه مح ـــس ب تجس
ــردن  ــدا کـ ــه پیـ ــق بـ ــون موفـ ــا تاکنـ امـ

جســـد ایـــن دختربچـــه نشـــده انـــد.

وی از ادامـــه دوران تجســـس تـــا بـــه 
نتیجـــه رســـیدن عملیـــات خبـــر داد و 
اظهـــار داشـــت: هـــم اکنـــون 2 تیـــم 
بـــرای  محلـــی  بومیـــان  و  تجســـس 
پیـــدا کـــردن ایـــن دختـــر بچـــه بســـیج 

. ند ه ا شـــد
جیرفـــت   فرمانـــداری  سرپرســـت 
تصریـــح کـــرد: بـــرای تجســـس بیشـــتر 
در مناطـــق مختلـــف بـــه منظـــور یافتـــن 
ایـــن دختـــر بچـــه از هیـــات کوهنـــوردی 
شهرســـتان جیرفـــت اســـتفاده شـــده 

ــت.  اسـ
مناطـــق مختلـــف جنـــوب کرمـــان عصـــر 
و شـــب گذشـــته شـــاهد بـــارش بـــاران، 
گـــرد و غبـــار و توفـــان شـــدید بـــوده 

اســـت.

در  بســـته  مـــدار  دوربین هـــای  نصـــب 
مكان هـــای عمومـــی ،جاده هـــای بـــرون و 
درون شـــهری نقـــش مهمـــی در بازدارندگـــی 
دارد. جـــرم  وقـــوع  از  پیشـــگری  و 

اهمیـــت اقدامـــات پیشـــگیرانه در اســـتفاده از 
ـــت  ـــدازه ای اس ـــه ان ـــته ب ـــدار بس ـــن م دوربی
ــب  ــته نصـ ــه گذشـ ــول دو دهـ ــه در طـ كـ
ـــمگیری در  ـــو چش ـــه نح ـــا ب ـــن دوربین ه ای
ـــع  ـــر واق ـــم موث ـــزان برخـــی جرای كاهـــش می
ـــای  ـــن مزای ـــی از مهم تری ـــت. یك ـــده اس ش
ــی  ــت بازدارندگـ ــته حالـ ــن مداربسـ دوربیـ
ایـــن دوربین هـــا اســـت، دوربین هـــای 
ـــكاب جـــرم را از  هوشـــمندی كـــه فرصـــت ارت
مجـــرم می گیـــرد. بـــر اســـاس تحقیقـــات 
کارشناســـان پلیـــس کـــه چنـــدی پیـــش 
ـــار جـــرم  ـــد آم ـــرده بودن ـــت ک ـــا صحب ـــا ایرن ب
در مناطقـــی كـــه دوربیـــن در آنجـــا نصـــب 
شـــده در مقایســـه بـــا مـــدت زمـــان قبـــل 
از نصـــب دوربیـــن بیـــش از 50 درصـــد 
كاهـــش یافتـــه اســـت. یـــک کارشـــناس 
تصادفـــات جـــاده ای می گویـــد: اســـتفاده 
ـــمند در  ـــل هوش ـــل و نق ـــامانه های حم از س
راه هـــای اصلـــی بـــه منظـــور برقـــراری نظـــم و 
ـــت. ـــروری اس ـــتر ض ـــی بیش ـــاط و ایمن انضب

افـــزود:  ســـیاه پور  منوچهـــر  ســـرهنگ 
ــامانه هایی نظیـــر دوربین هـــای  نصـــب سـ
مداربســـته بـــا كنتـــرل بیشـــتر رفتـــار 

راننـــدگان و ســـرعت غیرمجـــاز آنـــان در 
اســـتان  جنـــوب  اصلـــی  جاده هـــای 
می توانـــد در كاهـــش تلفـــات جـــاده ای 
باشـــد. داشـــته  موثـــری  نقـــش 

ــاهده  ــا مشـ ــدگان بـ ــرد: راننـ ــان كـ وی بیـ
ــتری  ــالش بیشـ ــی تـ ــای نظارتـ دوربین هـ
هنـــگام  در  قوانیـــن  رعایـــت  بـــرای 
رانندگـــی دارنـــد. ســـرهنگ ســـیاهپور 
جاده هـــای  در  راننـــدگان  كـــرد:  اظهـــار 
بیشـــتر  نظـــر  دقـــت  دوربیـــن  دارای 
بـــر روی ســـرعت خـــود دارنـــد و ایـــن 
امـــر بـــه افزایـــش ضریـــب ایمنـــی و 
ــد. ــی كنـ ــك مـ ــا كمـ ــاده هـ ــت جـ امنیـ

زمینـــه  در  کرمـــان  جنـــوب  ســـهم 
یـــک  شـــهری  بـــرون  دوربین هـــای 
اســـت اســـتان  شـــمال  پنجـــم 

سرپرســـت اداره کل امنیتـــی و انتظامـــی 
می گویـــد:  نیـــز  کرمـــان  اســـتانداری 
هـــای  دوربیـــن  تقویـــت  و  بازبینـــی 
و  طالفروشـــی ها  تجمیـــع  مداربســـته، 
ســـاماندهی برخـــی امـــور بـــازار از جملـــه 
اقدامـــات در دســـت اجـــرای ماســـت.

شـــمس الدینـــی افـــزود: در ایـــن رابطـــه 
ــال 144  ــان امسـ ــا پایـ ــت تـ ــر اسـ در نظـ
دوربیـــن در محورهـــای بـــرون شـــهری 
شـــمال اســـتان و 24 دوربیـــن در محورهـــای 
بـــرون شـــهری جنـــوب اســـتان نصـــب و 

ــهم  ــیر سـ ــود.با ایـــن تفاسـ ــدازی شـ راه انـ
جنـــوب کرمـــان از ایـــن دوربین هـــا در 
ـــک پنجـــم اســـت. ـــل شـــمال اســـتان ی مقاب

زیرساختهایجادهایجنوب
فراهمنیست

مهنـــدس مســـعود جمیلی مدیـــرکل راهداری 
ـــان  ـــوب کرم ـــاده ای جن ـــل ج ـــل و نق و حم

به»کاغذوطن«گفت:»زیرساخت های 
جـــاده ای و بزرگراهـــی الزم بـــرای نصـــب 
جنـــوب  در  مداربســـته  دوربین هـــای 
کرمـــان کافـــی نیســـت.«وی تصریـــح 
ــق  ــوب تعلـ ــه جنـ ــه بـ ــرانه ای کـ کرد:»سـ
گرفتـــه  کـــم اســـت و بخـــش زیـــادی از 
ــاخت های  ــه زیرسـ ــی بـ ــن عقب ماندگـ ایـ
مـــا برمی گـــردددر بســـیاری از نقـــاط کـــه 
بایـــد زیرســـاخت ها تامیـــن می شـــده 
دچـــار مشـــکل هســـتیم و ســـعی کردیـــم 
از حداکثـــر ظرفیـــت اســـتفاده کنیـــم و 
5 پایـــه دوربیـــن کنتـــرل ســـرعت در 

محـــور جیرفت-بافـــت در حـــوزه جنـــوب 
 10 بـــزودی  و  شـــود  نصـــب  کرمـــان 
دوربیـــن نظارتـــی نیـــز بـــه مجموعـــه 
ــد  ــد شـ ــه خواهـ ــداری جنـــوب اضافـ راهـ
ـــکاران  ـــده وپیمان ـــته ش ـــا بس ـــه قرارداده ک
ـــرف  ـــدوارم ظ ـــه امی ـــتند ک ـــال کار هس در ح
بهره بـــرداری  بـــه  آینـــده   مـــاه  ســـه 
برســـند و بـــاز هـــم بایـــد تـــالش کنیـــم 
ــتم ها  ــن سیسـ ــای ایـ ــتر از برکت هـ بیشـ
در جنـــوب اســـتفاده کنیم.البتـــه بخشـــی 
ــرعت  ــه سـ ــوط بـ ــه مربـ ــا کـ از دوربین هـ
ــاص دارد  ــا اختصـ ــه بزرگراه هـ ــتند بـ هسـ
کـــه مـــا در محـــور جیرفـــت- کهنـــوج 
ـــم و در  ـــش دادی ـــل پوش ـــورت کام ـــه  ص ب
ـــا  ـــز پایه ه ـــاس نی ـــت -بندرعب ـــور جیرف مح
نصـــب شـــده ومنتظـــر هســـتیم کـــه 
ـــب  ـــد، متناس ـــتفاده برس ـــه اس ـــل و ب تکمی
ماندگـــی  عقـــب  بزرگراه هایمـــان  بـــا 
نداریـــم فقـــط در بحـــث دوربین هـــای 
هســـتیم.« کمبـــود  دچـــار  تصویـــری 

عمرانـــی  امـــور  هماهنگـــی  معـــاون 
اســـتاندار کرمـــان بـــا اشـــاره بـــه نامـــه 
از  رییـــس ســـازمان میـــراث کشـــور 
ــوس  ــار ناملمـ ــی آثـ ــت ملـ ــه ثبـ ابالغیـ
ــازی  ــن بـ ــامل؛ آئیـ ــان شـ ــتان کرمـ اسـ
ــی  ــن قنبرخوانـ ــان، آئیـ ــی منوجـ رحمانـ
هـــای  قنبر(شهرســـتان  )تعزیـــه 
رفســـنجان و زرنـــد، فـــن تهیـــه مشـــک 
مهـــارت  پوســـت( کرمـــان،  )دباغـــی 
پخـــت آبگوشـــت امـــام حســـینی،مهارت 
شهرســـتان  کمـــاچ  ســـنتی  پخـــت 
زرنـــد، قنبرخوانـــی در داوران رفســـنجان 
و شـــعب جـــره زرند،مراســـم آجیـــل 
ـــتان  ـــح شهرس ـــر صال ـــتای مه ـــرون روس ب
ــای  ــن تمنـ ــابارون، آئیـ ــن شـ بافت،آئیـ
آبـــاد  جمیـــل  روســـتای  در  بـــاران 
ــت  ــداری گوشـ ــه و نگهـ ــن تهیـ بافت،فـ
قرمـــه کرمـــان، مراســـم علـــم بنـــدی در 
ـــد و  ـــتان زرن ـــاد شهرس ـــل آب ـــتای بی روس
مراســـم پخـــت آش حســـین روســـتای 

سهم ناچیز جنوب کرمان 

از دوربین های جاده ای

البر
:با

س
عک
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 م
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بـا همـکاری دسـتگاه های مختلـف سـعی شـده  وی گفـت: 
خدمـات الزم بـه معلـوالن داده شـود و مراکـز بهزیسـتی نیز در 
جنـوب کرمـان توسـعه یابـد و زمینـه انجـام آزمایـش ژنتیـک 
را  مـردم  آگاهی هـای  بایـد  می گویـد:  شـود.وی  مهیـا  نیـز 
بـاال ببریـم چـون دلیـل اصلـی وجـود تعـداد بـاالی معلـول در 

جنـوب کرمـان همین ازدواج هـای فامیلی و مشـکالت ژنتیکی 
زمینـه  در  بایـد  جنـوب کرمـان  روسـتاهای  سـاکنان  اسـت، 
شـوند. توجیـه  ازدواج  از  قبـل  ژنتیـک  آزمایش هـای  انجـام 

هسـتیم  شـاهد  روسـتاها  از  برخـی  در  افـزود:  حمـزه 
مثـاًل  باالسـت  معلـوالن  تعـداد  خـاص  خانـواده  یـک  از 

اسـت. شـده  دار  معنـی  هسـتند  نابینـا  افـرادی کـه  تعـداد 

محرومیتمهمتریندلیلبروزآسیبهای
مختلفاست

یـک  در  خانواده هـا  اکثـرًا  میگویـد:  اجتماعـی  فعـال  یـک 
خانـه کپـری زندگـی می کننـد و بـه شـدت روی ازدواج هـای 

اختـالالت  هـم  دلیـل  همیـن  بـه  دارنـد  تعصـب  فامیلـی 
یـک خانـواده گاه چنـد معلـول وجـود  باالسـت.در  ژنتیکـی 
دارد امـا بـا وجـود اینکـه پـدر و مـادر معلولیت هـا را میبیننـد 
بـه امیـد داشـتن فرزنـدی سـالم مجـددًا بچـه دار میشـوند

جنـوب  روسـتاهای  در  خانواده هـا  گفـت:  ابراهیمـی  زهـرا 
بـاالی  تعـداد  وجـود  و  هسـتند  جمعیـت  پـر  کرمـان 
و  یکدیگـر  بـه  بـرای کمـک  بهتـر  فرصـت  یعنـی  فرزنـدان 
خانـه  یـک  در  اکثـرًا  هـم  خانواده هـا  ایـن  اعضـای  تمـام 
می کننـد. زندگـی  دارد  اتـاق  یـک  فقـط  کـه  کوچـک 

مناطـق  ایـن  در  محرومیـت  بـه  اشـاره  بـا  وی 
سـاخت های  زیـر  و  درمـان  آمـوزش،  آب،  گفـت: 
اسـت. انـدک  بسـیار  مناطـق  ایـن  در  موجـود 

ابراهیمـی گفـت: در یـک خانـواده گاه چنـد معلول وجـود دارد 
امـا بـا وجـود اینکه پدر و مـادر معلولیت هـا را می بینند به امید 
داشـتن فرزنـدی سـالم مجددًا بچـه دار می شـوند و به همین 
دلیل تعداد خانوارهای چند معلولی در جنوب کرمان باالسـت.

وی گفـت: بایـد بـه مردم آموزش داده شـود که قبـل از ازدواج 
بایـد آزمایش هـای الزم را انجـام دهنـد و بنـا بـه نتایـج ایـن 
تصمیم گیـری کننـد. ازدواج هـا  خصـوص  در  نیـز  آزمایشـها 

مدیـرکل بهزیسـتی اسـتان کرمـان نیـز می گویـد: از مجمـوع 
جمعیت اسـتان کرمان 170 هزار معلول دارای پرونده در مراکز 
بهزیسـتی وجـود دارد کـه خدمـات الزم بـه آنها داده می شـود.

تمرکزرویپیشگیریازمعلولیت
معلولیـت  پرونـده  کـه  افـرادی  کـرد:  بیـان  وی 
هسـتند. مختلـف  انـواع  و  شـدت  دارای  دارنـد 

جنـوب  در  معلولیـت  وضعیـت  خصـوص  در  زاده  صـادق 
ای  ویـژه  تمرکـز  کـه  اسـت  سـال  چنـد  میگویـد:  کرمـان 
روی پیشـگیری از معلولیـت شـده اسـت و بـه طـور مثـال 
طرح هـای غربالگـری، و مشـاوره های ژنتیکـی و کارگاه هـای 
می شـود. انجـام  جدیـدت  بـا  خانواده هـا  بـرای  آموزشـی 

اصلـی  دلیـل  را  ژنتیکـی  و  خانوادگـی  ازدواج هـای  نیـز  وی 
مراکـز  می گویـد:  و  می دانـد  معلـول  فرزنـدان  تولـد 
افرادی کـه  بـه  رسـانی  خدمـات  بـرای  نیـز  توانبخشـی 
نیـز  می شـوند  معلولیـت  و  حادثـه  دچـار  تولـد  از  بعـد 
اسـت. گرفتـه  قـرار  مـردم  دسـترس  در  و  شـده  راه انـدازی 

بـا وجـود تمـام اقدامـات انجـام شـده بـرای توانمنـد کـردن 
مـردم جنـوب کرمـان در راسـتای رفـع محرومیـت و خدمـات 
رسـانی بیشـتر امـا فقـر چنـان ریشـه ای در اکثـر روسـتاهای 
ایـن سـرزمین دارد کـه بـرای رفـع آن نیـاز بـه کار جهـادی و 
شـبانه روزی به مردمی اسـت که طی سـال های گذشته نسبت 
بـه شهرنشـینان کمتـر از خدمـات دهـی برخـوردار بوده انـد.

ویبیانکرد:افرادیکهپروندهمعلولیت
دارنددارایشدتوانواعمختلفهستند.
صادقزادهدرخصوصوضعیتمعلولیت
درجنوبکرمانمیگوید:چندسالاستکه

تمرکزویژهایرویپیشگیریازمعلولیتشده
استوبهطورمثالطرحهایغربالگری،و

مشاورههایژنتیکیوکارگاههایآموزشیبرای
خانوادههاباجدیدتانجاممیشود.وینیز
ازدواجهایخانوادگیوژنتیکیرادلیلاصلی
تولدفرزندانمعلولمیداندومیگوید:مراکز
توانبخشینیزبرایخدماترسانیبهافرادیکه
بعدازتولددچارحادثهومعلولیتمیشوند
نیزراهاندازیشدهودردسترسمردمقرار

گرفتهاست.باوجودتماماقداماتانجامشده
برایتوانمندکردنمردمجنوبکرماندر

راستایرفعمحرومیتوخدماترسانیبیشتر
امافقرچنانریشهایدراکثرروستاهایاین
سرزمینداردکهبرایرفعآننیازبهکارجهادی
وشبانهروزیبهمردمیاستکهطیسالهای
گذشتهنسبتبهشهرنشینانکمترازخدمات

دهیبرخورداربودهاند.

نمایندهمردمپنجشهرستانجنوبی:آمارمعلولیتردبیشترخانوادههایجنوبیمعنیداروزیاداست

آمار معنی دار معلولیت در جنوب کرمان

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی 
شـرکتتعاونیروسـتائیزنانجبالبارزبدینوسـیلهبهاطالعصاحبانسـهام
شـرکتتعاونیروسـتائیزنانجبالبارزمیرسـاندکهجلسـهمجمععمومیعادی
آنشـرکتروزسـهشـنبهمـورخ98/۰۵/۲۲راسسـاعت۱۰صبـحدرمحـلدفتر
شـرکتتعاونیتشـکیلمیگردد،خواهشمنداسـتدرتاریخوساعتتعیینشده
درمحـلمذكـورحضوربههمرسـانید.کلیهسـهامدارانموظفندکپـیکارتملییا

شناسـنامهبهانضمـامدفترچهعضویتراهمراهداشـتهباشـند.
اشـخاصیکهبهعنوانوکیلسـهامداردرجلسـهشـرکتمیکنند،بایدوکالتنامه

کتبـیموردتائیدهیئتمدیرههمراهداشـتهباشـند.
دستورجلسه:|

۱-ارائهگزارشوضعیتمالیشرکتوتصویبگزارشحسابرسی
۲-انتخابهیئتمدیرهبهمدتسهسال
3-انتخاببازرسانبرایمدتیکسال

4-انتخابمدیرعامل
هیاتمدیرهشرکتتعاونی

نوبتاول

ادارهکلثبتاسنادوامالکاستانکرمان
ادارهثبتاسنادوامالکحوزهثبتملکشهرعنبرآباد

هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیف وضعیت ثبتـی اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی- آگهی 
موضـوع مـاده3 قانـون و مـاده 13آئین نامه قانـون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی و سـاختمانهای 
فاقدسـند رسـمی برابـررای شـماره139860319091000950-98/04/19هیات اول موضـوع قانـون تعییـن 
تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی مسـتقردرواحد ثبتی حـوزه ثبت ملک شـهر عنبـر آباد 
تصرفـات مالکانـه بالمعـارض متقاضـی آقای علیجان احمد یوسـفی سـرحدی فرزند خدا مراد بشـماره شناسـنامه 1با کد 
ملـی 3031600738صـادره ازجیرفـت درششـدانگ یـک باب خانه به مسـاحت 485/86متـر مربع پالک - فرعـی از49- 
اصلـی مفـروز و مجـزی شـده از پالک – فرعـی از 49- اصلی قطعه یک واقـع درعنبرآباد اراضی محمد آباد بی بی شـهری 
بخش45کرمـان خریـداری از مالک رسـمی آقای عباس امیری محرزگردیده اسـت.لذا به منظور اطالع عمـوم مراتب دردو 
نوبـت بـه فاصلـه 15روزآگهـی می شـود در صورتی که اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیت متقاضی اعتراضی داشـته 
باشـند مـی تواننـد از تاریـخ انتشـاراولین آگهـی به مـدت دوماه اعتـراض خود را بـه این اداره تسـلیم و پس از اخذ رسـید، 
ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسـلیم اعتراض،دادخواسـت خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند . بدیهی اسـت در صورت 
انقضـای مـدت مذکوروعـدم وصـول اعتراض طبق مقررا ت سـند مالکیت صادر خواهدشـد . م الف: 2218- تاریخ انتشـار 

نوبـت اول:98/04/22 – تاریخ انتشـارنوبت دوم :98/05/07
مصیبحیدریان-رئیسثبتاسنادامالک

آگهیفقدانسندمالکیت
در  واقـع  اصلـی  از 706-  پـالک 4443فرعـی  مالـک ششـدانگ  حمیدرضـا کارآمـد  آقـای  چـون 
بخش45کرمـان بـا ارائـه دو بـرگ شـهادت شـهود تصدیق شـده ادعا واعـالم نموده اصل سـند مالکیت 
پـالک اخیرالذکـر کـه قبـال ذیل ثبـت 46357صفحه دفتـر249- امـالک محلی جیرفت صادر وتسـلیم 
شـده اسـت بعلـت جابجای مفقـود گردیده وازایـن اداره تقاضای صدورسـند مالکیت المثنـی پالک فوق 
را نمـوده لـذا بنا به درخواسـت نامبرده وبرحسـب دسـتورتبصره یک مـاده 120آیین نامـه – قانون ثبت مراتـب در یک نوبت 
آگهی میگردد تا چنانچه شـخص یا اشـخاصی مدعی انجام معامله نسـبت به ملک مرقوم ویا وجود اصل سـند مالکیت 
مـورد ادعـا نـزد خـود مـی باشـند از تاریـخ انتشـار آگهی )یک نوبت اسـت (ظـرف مـدت 10روز مراتـب را با ارائه اصل سـند 
مالکیـت یـا سـند معاملـه کتبا بـه اداره ثبت اسـناد وامالک شهرسـتان جیرفت اعالم نمایند بدیهی اسـت پـس از انقضای 
مهلـت مقـرر در آگهـی )10روز(هیچگونه ادعایی از هیچکس مسـموع نخواهد بـود واین اداره وفق ضوابط و مقررات نسـبت 

بـه صـدور سـند مالکیت المثنی بنـام مالک اقـدام خواهد نمـود /.م الـف :245
جوادفاریابی-رئیسثبتاسنادامالکجیرفت

حصروراثت–رودبارجنوب
احترامـا بـا توجـه بـه دادخواسـت زهـرا ده میـری نـژاد 
فرزنـد جمعـه بـه شـماره ملـی 5365909091بـه طرفیت 
ورثـه مرحـوم رحمدل ده میـری نژاد فرزند---به شـماره 
ملی31601057661به خواسـته حصر وراثت خواهشـمند اسـت ورثه مرحوم 
در یـک نوبـت روزنامه چاپ شـود که چنانچـه ورثه ای دیگر یـا وصیت نامه 
ای در دسـت کسـی باشـد بـه این شـورا مراجعه نمائیـد ودر غیـر اینصورت 

گواهـی حصـر وراثـت صـادر خواهد شـد .ورثه :
1-شیر دل ده میری نژاد به ش م 5369510324  )پدر متوفی (

2-پری خاتون ده میری نژاد به ش م ---- )مادر متوفی (
3-زهرا ده میری نژاد به ش م 5369909091)همسر متوفی ( 

4-طاهره ده میری نژاد به ش م 5360374713)فرزندان متوفی (
5-شیرین ده میری نژاد به ش م 5360554525
6-امیر حافظ ده میری نژاد به ش م 5360606809
7-سحرنازده میری نژاد به ش م 5360742747

شوراحلاختالف–بخشجازموریان–مالف:۵6۰

سازمانثبتاسنادوامالککشور
ارجایـی  پرونـده  بدهـکار  فـرزان  ناهیـد  خانـم 

کالسـه 9702097 به شـماره ملی 2991677945 

 9702097 کالسـه  اجرایـی  پرونـده  بدهـکار 

 5 از  فرعـی   4992 پـالک  میگـردد  ابـالغ  شـما  بـه  بدینوسـیله 

اصلـی بخـش 4 کرمان متعلق به شـما در قبـال 000/000/ 1/495 

ریـال بازداشـت گردیـده  لـذا طبـق مـاده 87 آئیـن نامـه اجرای 

مراتـب بـه شـما اخطـار میشـود ضمنـا هـر گونـه نقـل و انتقالـی 

از طـرف شـما نسـبت بمـورد بازداشـت ممنـوع اسـت و ترتیـب 

اثـر داده نمـی شـود./غ
علیرضامحمدیکیا-رئیسادارهاجرایاسنادرسمیکرمان
/مالف:664

 مدیر مسئول محترم  روزنامه کاغذ وطن
با درود فراوان 

احتراما" خواهشـمند است به موجب ماده 23 قانون مطبوعات 
،  پاسـخ کمپیـن هلیـل و جازموریـان را در مورد اظهـارات آقای 
عطاپـور وزیـری فرماندار محترم جیرفت در سـتون و صفحه ای 

که سـخنان ایشـان چاپ شـده بود درج فرمائید. 
جنـاب آقـای عطاپـور وزیری  فرمانـدار محترم جیرفت  ، شـما 
در مصاحبـه مورخـه 98/4/26 با روزنامه کاغـذ وطن اظهار نظر 
فرمـوده بودیـد که  برخی می گویند  خشـک شـدن جازموریان 
بـه دلیـل انتقـال آب هلیـل رود بـوده اسـت و مـن  ایـن  را  رد 

میکنم ! 
 و در پاسـخ ایـن پرسـش کـه آیـا موافـق انتقال آب هسـتید؟ 
پرسـش را با پرسشـی دیگر رد نموده ،  و اظهار داشته اید:یعنی 
مـی خواهیـد بگوئیـد پـروژه ای بـه ایـن عظمـت بـدون کار 
کارشناسـی شـروع شـده؟ بدون  در نظر گرفتن حق مردم  کل 
اسـتان؟ بدون در نظـر گرفتن منافع مردم جنوب اسـتان؟و باز 
در آخر دچار شـک دکارتی  شـده و گفته اید "  این امکان ندارد 
و اگـر کارشناسـی نشـده اسـت بحثـش جداسـت و اگر شـده 
بایـد ببینیـم نظر کارشناسـان چیسـت؟ "این پاسـخ هـا  کامال 
سیاسـی اسـت و از نوع پاسـخ هایی اسـت  که بیشـتر دولت 
مـردان یـا پرسـش را بـا پرسشـی دیگـر پاسـخ مـی دهنـد یا 
صورت مسـئله را پاک می کنند  و یا مانند شـما دو پهلو پاسـخ 
مـی دهنـد !                                                             و امـا 
کمپین هلیل و جازموریان در پاسـخ به  اظهارات شـما یادآوری  
چندنکتـه را الزم میدانـد تا شـاید به عنوان نماینـده عالی دولت 
بـه گـوش مقامـات باالتـر برسـانید . هرچنـد کـه عالـی تریـن 
مقامات کشـور از وجود بحران هلیل و جازموریان و ریزگردهای 
25 درصـدی آن  آگاه هسـتند ) ازجملـه رئیس جمهـور که  در 
سـخنان انتخاباتـی خـود وعـده احیـای جازموریـان را داد و ما 
همچنـان  خوشـبینانه منتظـر وعـده خوبـان هسـتیم !(  آقای 
عطـا پـور ما  هم درسـت در این زمینه با شـما هم عقیـده ایم و 
می خواهیم ببینیم کدام کارشناسـان،  پروژه ای  به گفته شـما 
بـه ایـن عظمـت و به گفته ما  خیانتی به این عظمت را بررسـی 
وتائیـد کـرده اند که هیـچ رد پایی از آنها باقی نمانده و پیوسـت 
محیـط زیسـتی را ضمیمـه طرح  پـروژه نکرده کـه  حتی مدیر 
کل وقـت محیـط زیسـت ) جنـاب آقـای دکتـر جزینـی ( در 
پاسـخ بـه اسـتعالم بازپـرس شـعبه هفتـم دادسـرای کرمـان  
رسـما" اعـالم مـی نماید که طرح انتقـال آب تونل انتقـال آب و 
سـد صفارود پیوست محیط زیسـتی ندارد و شعبه 7 بازپرسی 
بـه اسـتناداین نامـه ، قرار  دسـتور موقت تعطیلی تونـل انتقال 
آب را صـادر مـی نمایـد ،  و آقـای جزینی هم  تاوان این پاسـخ 
اسـتعالم  قانونـی و شـرافتمندانه خـود را با عزل از این سـمت 
دریافـت مـی کنـد؟ ! شـما اکنـون ایـن پیشـنهاد را داده ایـد ، 
ولـی   سـخن مـا از 3  سـال پیش هم  همین بـود و همراه  با   
کشـاورزان 7 گنـج و کمپیـن هلیـل و جازموریـان در گردهمائی 
پـل بهـادر آباد می خواسـتیم همین حـرف ها را بزنیـم ولی  با 
دسـتور صریح شـما کـه در آن زمـان فرماندار شهرسـتان کهنوج 
بودیـد  درب خانـه خدا و مسـجد سـعید آبـاد را بـه روی مردم 
بسـتند و یـگان ویـژه بـرای متفـرق کـردن مـردم از  صبـح اول 
صبـح در پـل بهادرآبـاد حاضر بود !! و روزنامه سراسـری اعتماد 
بـا تیتـر  درشـت "  هراس مسـئولین از شـنیدن مشـکالت کم 
آبـی صـدای مـردم سـتمدیده جنوب را جهانـی کرد ! امـا در آن 
روز مـا آمدیـم کـه بگوئیـم :  نگذارید با کار کارشناسـی نشـده ، 
محیـط زیسـت و زندگـی یک میلیـون نفر نابـود گـردد! آمدیم 
کـه بگوئیـم :  با انتقال آب سرشـاخه های هلیـل رود ، آخرین 
رمـق هـای جازموریـان را نگیریـد ،  چـه آنکه نیمه جـان را می 
تـوان دوبـاره  احیـا کـرد، ولـی  زدن تیـر خـالص بر  موجـود در 
حـال مـرگ ، بـرای همیشـه  او را می کشـد ! آمدیم که بگوئیم  
:بـا انتقـال آب سرشـاخه های هلیل رود سرنوشـت کشـاورزان  
جازموریانـی  کارتـن خـواب پـارک سـاحلی جیرفـت  در انتظار 
همـه سـاکنان جنـوب کرمـان اسـت اما  شـما در پاسـخ آقای 
شـفیعی خبرنـگار ایرنـا وجـود کارتـن خوابهـا را انـکار نمودید ! 
آمدیـم کـه  بگوئیم :شـهامت آن را داریم که بگوئیم که خشـک 
شـدن  جازموریـان بخاطـر  سـاخت سـد جیرفـت اسـت، ولی 
مدیرت سـد در دسـت مردم جیرفت نیسـت و 410  میلون متر 

مکعـب  آب حـق هلیـل و جازموریـان بدون هیچ بهـره وری در 
سـد جیرفت تبخیر می شـود و 1 مگا وات برق هم  تولید نمی 
کنـد ! ازاین سـد شـوم حتی قطره ای آب هـم  به عنوان حقابه 
زیسـت محیطی جازموریان رها نمی گردد !!  آمدیم که بگوئیم 
:بـر اسـاس قانـون توزیع عادالنـه آب، دولت موظف اسـت  اول 
حق   حقابه داران را درنظر بگیرد و اگر خسـارتی وارد آید ،  باید 
جبـران شـود و جبران خسـارات طول رودخانـه 390 کیلومتری 

هلیـل رود  تـا جازموریـان   امـکان پذیر نمی باشـد !
آمدیـم کـه بگوئیـم :جازموریـان بزرگتریـن تاالب آب شـیرین 
و  فیلتـر تصفیـه آبهـای شـور و آغشـته بـه سـموم حـوزه آبریز 
خـود و فیلتر تنفسـی نیمه جنوبی کشـور اسـت و بـا انتقال آب 
سرشـاخه های هلیـل رود ریزگردهای 25 درصـدی جازموریان  
بـه 50 درصـد مـی رسـاند و آنـگاه نه جنوب اسـتانی مـی تواند 
زنـده بمانـد و نـه  شـمال اسـتانی و نـه اسـتان هـای همجوار! 
آمدیـم کـه بگوئیم: بـا از بین رفتن هلیـل و جازموریـان امنیت 
منطقـه از بیـن می رود و شـما به عنوان یک مسـئول سیاسـی 
و امنیتی باید بیشـتر حسـاس می شـدید چون خود دیده اید 
که هرگاه کشـاورز بیلش را زمین گذاشـت ، اسـلحه  را برداشته  
اسـت ! نبایـد فقـر مـردم زمینـه سـاز ورود گروه های سـلفی و  
تکفیـری  در منطقـه  حسـاس جنوب شـرق شـود ! آمدیم که 
بگوئیـم : انتقـال آب شـیرین سرشـاخه هـای هلیـل بـرای  7 
بـاغ  و صنایـع فـوالد و پتروشـیمی و مـس در منطقـه کویـری 
کرمـان خیانـت بـه نسـل های آینـده اسـت !مدیر عامـل آب و 
فاضـالب کرمـان در مصاحبه مورخـه 18 تیر 98  روزنامه شـرق  
اقـرار کـرده اسـت کـه 5 ملیـون متـر مکعب آب سـد صفـارود 
و سرشـاخه هـای هلیـل بـرای صنایع مـس اختصـاص یافته 
اسـت  و آقـای زراعتـکار از مسـئولین  آب منطقـه ای کرمان در 
مصاحبـه بـا کاغـذ وطـن  اقرار مـی نماید کـه قرار اسـت که 30 
میلیـون متـر مکعـب آب از سرشـاخه هـای هلیـل رود منتقل 
شـود  آمدیـم کـه بگوئیـم : اگـر مـردم عـادی بخواهنـد  یـک 
مرغـداری راه انـدازی کننـد  ، حتمـا" باید منبع تامیـن آب برای 
یـک جوجـه یک روزه را تعین کنند ،  چطور مجوز سـاخت فوالد 
و مـس و پتروشـیمی کـه جزو صنایـع پر مصرف آب هسـتند 
را بـرای صاحبـان قدرت و ثـروت  در کویر کرمان صـادر کردند؟ 
!  آمدیـم کـه بگوئیـم :کـه یکی از دوسـتان پایتخت نشـین که 
خود در گذشـته در مجموعه قدرت بوده اسـت گفته " وزیر نیرو 
در تصمیمـات مجموعـه قـدرت مجریـی بیـش نیسـت و این 
مجموعـه قـدرت کـه از آن با عنوان  مافیـای آب یاد می کنند در 
دسـت کرمانـی هاسـت و به شـما بگوئیـم منظـور از کرمانی ها  
شـمال کرمانی هاسـت و ما جنوبی ها کسـی را در این مجموعه 
قـدرت نداریم پـس  انصاف و شـرافت را رعایت کنند و نگذارید 

حقمـان ضایع شـود ! 
 آمدیم که بگوئیم .... 
آمدیم که بگوئیم .... 

هـر چنـد کـه   مـردم همـه مـوارد بـاال و دههـا مـورد علمـی و 
عقلـی  دیگـر را  نـه در مسـجد سـعید آبـاد ، بلکـه به ناچـار در 
کنـار رودخانه خشـک هلیـل و پل بهادر آبـاد  و دهها گردهمائی 
اعتراضـی دیگـر  گفتند و به گوش مسـئولین هم  رسـید ،  ولی  
بـه آن بـی اعتنایی کردنـد  و اما فرزند عزیز هلیـل و جازموریان 
، بیگمـان مـردم جنـوب  ، موقعیـت خطیـر شـما و فشـارهای  
اسـتانداری و مجموعه  زر وزوررا  به عنوان راس  هرم قدرت بر 
قاعـده قـدرت  و نهادهای پائین دسـتی را درک می کنند .چون  
بارهـا شـنیده ایـم  کـه برخـی ازافـراد مجموعـه پائین دسـت،  
صادقانـه و صراحتـا" اعـالم نمـوده انـد کـه مـا نمـی توانیـم بر 
خالف نظر مجموعه باالدسـتی اظهار نظری نمائیم ،  ولی قلب 
و روحمان با هلیل و جازموریان و شـما  اسـت.بنا براین کمپین 
هلیل و جازموریان و کارشناسـان،  خواهـان برگزاری گردهمائی 
در فرمانداری جیرفت هسـتند تا دالیل و مسـتندات و خواسـته 
هـای خـود را با شـما که نماینده عالـی دولت و شـهروند و زاده  
جنـوب کرمـان  هسـتید در میـان بگذارنـد  ومـا  منتظر پاسـخ  
مثبـت شـما بـرای برگزاری ایـن گردهمائـی و ارائه  پاسـخهای  

کارشناسـی دو طـرف  از جملـه آقای زراعتکار هسـتیم.  
کمپینهلیلوجازموریان
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در  جیرفــت  فرمانــدار  سرپرســت 
از  در  خــود  جدیــد  مدیریتــی  چینــش 
کــرد.  خواهــد  اســتفاده  بانــوان  و  جوانــان 
سرپرســت فرمانــداری جیرفــت روز یکشــنبه در گفت 
ــان و  ــا گفــت: انتخــاب جوان ــا  خبرنــگار ایرن و گــو ب
ــت  ــرای خدم ــی ب ــای مدیریت ــمت ه ــوان در س بان
ــا حساســیت  ــذا ب ــردم اســت ل ــه م ــر ب رســانی بهت
شــوند. مــی  انتخــاب  مدیــران  ایــن  ای  ویــژه 

ابــوذر عطاپــور وزیــری افزود: بــرای خدمت بــه مردم 
ــن  ــود در ای ــای موج ــیل ه ــام پتانس ــت از تم جیرف
شهرســتان بــه بهتریــن شــکل اســتفاده خواهد شــد. 
انقــالب  معظــم  رهبــر  فرمایشــات  بــه  وی 
ــرد و  ــاره ک ــالب اش ــه گام دوم انق ــالمی در زمین اس
ــی از  ــوان یک ــران ج ــاب مدی ــت: انتخ ــار داش اظه
سیاســت هــای مهــم دولــت تدبیــر و امیــد اســت. 
مــورد  در  مجــازی  فضــای  شــایعات  بــه  وی 
ایــن  رد  و ضمــن  اشــاره  هــا  انتصــاب  برخــی 
عــده  انتصابــات  داشــت:  اظهــار  شــایعات 
هــای  پســت  بــرای  مجــازی  فضــای  در  ای 
ــورت  ــع بص ــور قط ــه ط ــوده و ب ــایعه ب ــف ش مختل
ــران عمــل مــی شــود. کارشناســی در انتخــاب مدی

ــزی  ــه ری ــت از برنام ــداری جیرف ــت فرمان سرپرس
بــرای توســعه شــهر جیرفــت در ابعــاد مختلــف خبــر 
داد و گفــت: بــرای توســعه ایــن شهرســتان برنامــه 
هــای کوتــاه، میــان و دراز مــدت برنامــه ریــزی 
شــده و در ایــن مســیر از نظــرات فرهیختــگان و 
متخصصیــن بــه نحــوی مقتضــی بهــره خواهیــم برد.

استفادهازجوانان
وبانواندرچینش
مدیریتیجیرفت

خبر

غرقشدندختربچهسهساله
درجیرفت

تاییدصورتهایمالیتهیه
وتولیدتوسطسازمانحسابرسی

امنیتپایداربامشارکت
همهمردممحققمیشود

وی از ادامـــه دوران تجســـس تـــا بـــه 
نتیجـــه رســـیدن عملیـــات خبـــر داد و 
اظهـــار داشـــت: هـــم اکنـــون 2 تیـــم 
بـــرای  محلـــی  بومیـــان  و  تجســـس 
پیـــدا کـــردن ایـــن دختـــر بچـــه بســـیج 

. ند ه ا شـــد
جیرفـــت   فرمانـــداری  سرپرســـت 
تصریـــح کـــرد: بـــرای تجســـس بیشـــتر 
در مناطـــق مختلـــف بـــه منظـــور یافتـــن 
ایـــن دختـــر بچـــه از هیـــات کوهنـــوردی 
شهرســـتان جیرفـــت اســـتفاده شـــده 

ــت.  اسـ
مناطـــق مختلـــف جنـــوب کرمـــان عصـــر 
و شـــب گذشـــته شـــاهد بـــارش بـــاران، 
گـــرد و غبـــار و توفـــان شـــدید بـــوده 

اســـت.

تاریـخ  از  بـار  نخسـتین  بـرای   
مالـی  صورت هـای  تاسـیس، 
مـواد  تولیـد  و  تهیـه  شـرکت 
معدنی ایران منتهی به سـال 97 
از طـرف سـازمان حسابرسـی اظهارنظر مقبول 
گرفـت. بـه گـزارش روابـط عمومـی شـرکت 
خـداداد  ایـران،  موادمعدنـی  تولیـد  و  تهیـه 
غریب پـور، رئیـس هیـات عامـل ایمیـدرو در 
جلسـه مجمع سـاالنه ایمپاسـکو کـه در محل 
ایـن شـرکت برگـزار شـد، بـا بیان ایـن مطلب 
گفت: شـرکت تهیه و تولید مـواد معدنی ایران 
در زمینـه واگـذاری طرح هـا و مجتمع هـا بـه 
بخش خصوصی عملکرد مثبتی داشـته است؛ 
بـه همیـن دلیـل اجـرای طرح هـا و مدیریـت 
مجتمع هـای جدیدی ازجملـه تیتانیوم کهنوج، 
طـالی زرشـوران و پترولیـوم کک ارونـد را در 

سـال جاری بـه ایـن شـرکت واگـذار کردیـم. 
وی در ادامـه افزود: شـرکت تهیـه و تولید مواد 
معدنـی ایـران بازوی اجرایی سـازمان توسـعه 
و نوسـازی معـادن و صنایـع معدنـی ایـران 
اسـت و ایمیـدرو بایـد بـازوی توانمندسـازی 
فنـی بخـش معـدن و صنایع معدنـی باشـد. 
غریب پـور خاطرنشـان کرد: در سـال 98 انجام 
100 هـزار کیلومتـر مربـع اکتشـافات مقدماتی 
تهیـه  شـرکت  کار  دسـتور  در  معدنـی  مـاده 
و تولیـد مـواد معدنـی اسـت؛ ضمـن اینکـه 
بایـد طـرح احیـای معـادن کوچـک مقیـاس 
پررنگ تـر دیده شـود. وی تصریح کـرد: حدود 
10 درصـد از 450 میلیـون تـن مـاده معدنی که 
در کشـور سـاالنه اسـتخراج می شـود، تحـت 
نظـارت ایمپاسـکو اسـت و ایـن رقـم نسـبتا 

اسـت.  باالیی 

رییـس دادگسـتری شهرسـتان 
از  پیشـگیری  گفـت:  منوجـان 
قـوه  در دسـتورکار  وقـوع جـرم 
امنیـت  و  دارد  قـرار  قضائیـه 
و همراهـی همـه  بـا مشـارکت  تنهـا  پایـدار 
مـردم محقـق می شـود. بـه گـزارش خبرنگار 
گـروه اسـتان های باشـگاه خبرنـگاران جوان 
رییـس  افشـارمنش  سـامان  کرمـان،  از 
در جلسـه  منوجـان  دادگسـتری شهرسـتان 
شـورای پیشـگیری از وقوع جرم دادگسـتری 
منوجـان گفت: مسـئوالن و دسـت انـدرکارن 
را  الزم  اقدامـات  بایـد  نیـز  امـر  متولـی 
آسـیب های  و  جرائـم  کاهـش  زمینـه  در 
قضائـی  مقـام  آورند.ایـن  بعمـل  اجتماعـی 
فرهنگ سـازی را بهتریـن راهکاربرای کاهش 
و  دانسـت  شهرسـتان  درسـطح  معضـالت 

افـزود: نهاد هـای فرهنگـی بایسـتی بیش از 
پیـش در راسـتای نهادینـه نمـودن فرهنـگ 
اقـدام کنند.رییـس  مختلـف  زمینه هـای  در 
شـورای پیشـگیری از وقوع جرم دادگسـتری 
منوجـان گفـت: یکـی از راه هـای مقابلـه بـا 
سـرقت، وجـود سـاز و کاری مناسـب جهـت 
برهـم زدن بازار هـای امـوال مسـروقه اسـت.

در  تمرکـز  همچنیـن  افـزود:  افشـارمنش 
حـوزه آمـوزش و ارتقـا آگاهی هـای عمومـی 
و در کنـار آن برنامه ریـزی دقیـق، منسـجم 
و سـازمان یافتـه جهـت مقابلـه بـا سـرقت 
اهمیـت قابـل توجهـی دارد، بـه عـالوه بایـد 
سـعی شـود بـا انجـام اقدامـات پیشـگیرانه 
وضعـی و خصوصـا کاهـش یـا از بیـن بـردن 
موقعیت هـای ماقبـل بزهـکاری بـرای کنترل 

و یـا کاهـش سـرقت اقـدام کـرد.

عمرانـــی  امـــور  هماهنگـــی  معـــاون 
اســـتاندار کرمـــان بـــا اشـــاره بـــه نامـــه 
از  رییـــس ســـازمان میـــراث کشـــور 
ــوس  ــار ناملمـ ــی آثـ ــت ملـ ــه ثبـ ابالغیـ
ــازی  ــن بـ ــامل؛ آئیـ ــان شـ ــتان کرمـ اسـ
ــی  ــن قنبرخوانـ ــان، آئیـ ــی منوجـ رحمانـ
هـــای  قنبر(شهرســـتان  )تعزیـــه 
رفســـنجان و زرنـــد، فـــن تهیـــه مشـــک 
مهـــارت  پوســـت( کرمـــان،  )دباغـــی 
پخـــت آبگوشـــت امـــام حســـینی،مهارت 
شهرســـتان  کمـــاچ  ســـنتی  پخـــت 
زرنـــد، قنبرخوانـــی در داوران رفســـنجان 
و شـــعب جـــره زرند،مراســـم آجیـــل 
ـــتان  ـــح شهرس ـــر صال ـــتای مه ـــرون روس ب
ــای  ــن تمنـ ــابارون، آئیـ ــن شـ بافت،آئیـ
آبـــاد  جمیـــل  روســـتای  در  بـــاران 
ــت  ــداری گوشـ ــه و نگهـ ــن تهیـ بافت،فـ
قرمـــه کرمـــان، مراســـم علـــم بنـــدی در 
ـــد و  ـــتان زرن ـــاد شهرس ـــل آب ـــتای بی روس
مراســـم پخـــت آش حســـین روســـتای 

ده علـــی کوهبنـــان خبـــر داد.
مصطفـــی  ایســـنا،  گـــزارش  بـــه 
در  دیـــروز  صبـــح  آیت الهی موســـوی 
جلســـه ســـتاد هماهنگـــی خدمـــات 
ســـفر ویـــژه تابســـتان، بـــا تشـــریح 
ـــت: در  ـــفر، گف ـــتاد س ـــف س ـــرح وظای ش
ایـــن ســـتاد برنامه ریـــزی بـــرای آینـــده 
ـــوزه  ـــگری در ح ـــای گردش ـــفرها و کاره س

اســـتان کرمـــان انجـــام می شـــود.
وی از تشـــکیل ماهانـــه ایـــن ســـتاد در 
اســـتان خبـــر داد و بیـــان کـــرد: رونـــق 
کل  در  ســـفرها  توزیـــع  گردشـــگری؛ 
ــت  ــن، امنیـ ــر اماکـ ــارت بـ ــتان، نظـ اسـ
 ... و  ترافیـــک  کنتـــرل  گردشـــگری، 
ایـــن  از جملـــه خدمـــات و وظایـــف 
ــور  ــی امـ ــت.معاون هماهنگـ ــتاد اسـ سـ
ــزوم  ــر لـ ــان بـ ــتاندار کرمـ ــی اسـ عمرانـ
اطـــالع رســـانی از وضعیـــت اســـتان در 
ــل  ــطح بین الملـ ــور و در سـ ــل کشـ داخـ
ســـال  در  افـــزود:  و  کـــرد  تاکیـــد 

راســـتای  در  برنامه هایـــی  گذشـــته 
تاریخـــی،  هـــای  ظرفیـــت  معرفـــی 
ــتان  ــتی اسـ ــع دسـ ــگری و صنایـ گردشـ
هواپیمایـــی  شـــرکت  پروازه هـــای  در 
ماهـــان انجـــام شـــد امـــا معتقدیـــم در 
ــه  ــان بـ ــتان کرمـ ــتای معرفـــی اسـ راسـ
منظـــور جـــذب گردشـــگر، حضـــور در 
نمایشـــگاه های داخلـــی و بین المللـــی 
می توانـــد بـــه معرفـــی اســـتان کرمـــان 
ایـــن  از  بایســـتی  کمـــک کنـــد کـــه 
ــرد.وی  ــته کـ ــتفاده شایسـ ــت اسـ ظرفیـ
ــگری  ــند گردشـ ــن سـ ــزوم تدویـ ــر لـ بـ
ـــگری  ـــند گردش ـــری در س ـــد و بازنگ جدی
برنامـــه ششـــم توســـعه تاکیـــد کـــرد و 
ــز  ــانه ها نیـ ــت رسـ ــه داد: از ظرفیـ ادامـ
بایـــد در شناســـاندن اســـتان کرمـــان 
اســـتفاده کرد.آیـــت اللهـــی موســـوی 
بـــا اشـــاره بـــه نامـــه رییـــس ســـازمان 
ــه ثبـــت ملـــی  ــور از ابالغیـ میـــراث کشـ
ـــامل؛  ـــان ش ـــتان کرم ـــوس اس ـــار ناملم آث
»آئیـــن بـــازی رحمانـــی منوجـــان«، 
ــای  ــتان هـ ــی شهرسـ ــن قنبرخوانـ »آئیـ
ـــد«، »فـــن تهیـــه مشـــک  رفســـنجان و زرن
ــت  ــت آبگوشـ ــارت پخـ ــان«، »مهـ کرمـ
پخـــت  »مهـــارت  حســـینی«،  امـــام 
زرنـــد«،  شهرســـتان  کمـــاچ  ســـنتی 
رفســـنجان  داوران  در  »قنبرخوانـــی 
»مراســـم  زرنـــد«،  جـــره  شـــعب  و 

ــح  ــر صالـ ــتای مهـ ــرون روسـ ــل بـ آجیـ
»شـــابارون«،  بافـــت«؛  شهرســـتان 
»آئیـــن تمنـــای بـــاران در روســـتای 
ــه و  ــن تهیـ ــت«، »فـ ــاد بافـ ــل آبـ جمیـ
ــم  ــه«، »مراسـ ــت قورمـ ــداری گوشـ نگهـ
ــاد  ــل آبـ ــتای بیـ ــدی در روسـ ــم بنـ علـ
شهرســـتان زرنـــد« و  »آئیـــن پخـــت 
علـــی  ده  روســـتای  حســـین  آش 

کوهبنـــان« خبـــر داد.

لزومتشکیلکمیتههماهنگیو
تسهیلسرمایهگذاریگردشگری

دراستان
کمیتـــه  تشـــکیل  لـــزوم  بـــر  وی 
هماهنگـــی و تســـهیل ســـرمایه گذاری 
تاکیـــد  اســـتان  در  گردشـــگری 
همـــه  بایســـتی  افـــزود:  و  کـــرد 
ــکری در  ــتادهای گردشـ ــا و سـ کمیته هـ
شهرســـتان های اســـتان فعـــال باشـــند.

عمرانـــی  امـــور  هماهنگـــی  معـــاون 
ـــب  ـــن مطل ـــان ای ـــا بی ـــان ب ـــتاندار کرم اس
کـــه پیگیری هـــای الزم بـــرای برقـــراری 
پـــرواز »کرمـــان – اســـتانبول« در حـــال 
انجـــام اســـت تصریـــح کـــرد: بـــرای 
حضـــور در نمایشـــگاه های بین المللـــی 
و  دولتـــی  ارگان هـــای  همـــه  بایـــد 
خصوصـــی پـــای کار آمـــده و مشـــارکت 

الزم را داشـــته باشـــند..

ابالغ ثبت ملی آیین بازی 

رحمانی اثر ناملموس منوجان
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 HIV ــگیری از ــی پیشـ دوره آموزشـ
در کـــودکان بـــا حضـــور مدیـــر کل 
و کارشناســـان حـــوزه پیشـــگیری 
بهزیســـتی اســـتان کرمـــان ، رئیـــس دانشـــگاه علـــوم 
پزشـــکی شهرســـتان بافـــت و کارشناســـان بهزیســـتی 
ــاد اداره کل  ــالن ارشـ ــل سـ ــور در محـ ــر کشـ از سراسـ

بهزیســـتی اســـتان کرمـــان برگـــزار شـــد .
بـــه گـــزارش روابـــط عمومـــی اداره کل بهزیســـتی 
کل  مدیـــر  زاده  صـــادق  عبـــاس  اســـتان کرمـــان 
ــار  ــش آمـ ــه افزایـ ــاره بـ ــا اشـ ــان بـ ــتی کرمـ بهزیسـ
ـــی از  ـــت : یک ـــان گف ـــدز در جه ـــاری ای ـــه بیم ـــان ب مبتالی
ـــاری  ـــن بیم ـــا ای ـــه ب ـــای مقابل ـــن راهکاره ـــی تری اساس
ـــت . ـــه اس ـــراد جامع ـــی اف ـــی عموم ـــطح آگاه ـــاء س ارتق

ـــر ضـــرورت برگـــزاری دوره هـــای  ـــا تاکیـــد ب صـــادق زاده ب
آموزشـــی پیشـــگیری از HIV در مـــدارس اظهـــار داشـــت: 

ـــی در  ـــای اصل ـــروه ه ـــی از گ ـــان یک ـــودکان و نوجوان ک
ـــند  ـــی باش ـــدز م ـــاری ای ـــه بیم ـــال ب ـــر مبت ـــرض خط مع
ــدارس  ــازی از مـ ــای آگاهسـ ــت هـ ــد سیاسـ ــه بایـ کـ

ـــود . ـــروع ش ش
ـــال  ـــراد مبت ـــن اف ـــش س ـــی از کاه ـــار نگران ـــا اظه  وی ب
ـــن  ـــدی گرفت ـــا ج ـــد ب ـــرد : بای ـــان ک ـــر نش ـــدز خاط ـــه ای ب
دوره هـــای آموزشـــی تخصصـــی و اســـتفاده صحیـــح 
از راهکارهـــای مناســـب پیشـــگیری  بـــرای ارتقـــاء 

ســـالمت اجتماعـــی بهـــره ببریـــم .  
ــر  ــد بـ ــا تاکیـ ــان بـ ــتان کرمـ ــتی اسـ ــرکل بهزیسـ مدیـ
ــروس  ــه ویـ ــکوک بـ ــاردار مشـ ــادران بـ ــایی مـ شناسـ
ــادران  ــن مـ ــه ایـ ــی کـ ــرد : در صورتـ ــان کـ ــدز بیـ ایـ
ــگیرانه  ــات پیشـ ــام اقدامـ ــا انجـ ــوند بـ ــایی شـ شناسـ
می تـــوان از انتقـــال ویـــروس بـــه جنیـــن پیشـــگیری 

کـــرد .

ــان در  ــتاندار کرمـ ــه اسـ ــه گفتـ بـ
ــد،  ــق تولیـ ــق رونـ ــتای تحقـ راسـ
ــا آغـــاز فعالیـــت  ســـال آینـــده بـ
بمنظـــور  کرمـــان  در  آوا  هـــم  منطقـــه ای  شـــعبه 
شناســـایی و جـــذب نیروهـــای نخبـــه، ایـــن اســـتان 

ــد. ــد شـ ــوآوری خواهـ ــهر نـ ــب شـ صاحـ
ـــتی  ـــی در نشس ـــواد فدای ـــد ج ـــا، محم ـــزارش ایرن ـــه گ ب
ــن  ــزود: بنابرایـ ــم آوا افـ ــرکت هـ ــل شـ ــا مدیرعامـ بـ
ســـال آینـــده  شـــاهد راه انـــدازی بزرگتریـــن مرکـــز 
نـــوآوری شـــرق و جنـــوب شـــرق کشـــور در اســـتان 

کرمـــان خواهیـــم بـــود.
و  امکانـــات  بـــه  اشـــاره  بـــا  کرمـــان  اســـتاندار 
ـــت  ـــار داش ـــتان اظه ـــن اس ـــود در ای ـــتعدادهای موج اس
: تاکنـــون وجـــود یـــک مرکـــز بـــا عنـــوان شـــهر 
ـــاالنه  ـــه س ـــرد ک ـــه ف ـــر ب ـــات منحص ـــا امکان ـــوآوری ب ن

ـــانی  ـــروی انس ـــا 300نی ـــدود200 ت ـــذب ح ـــه ج ـــد ب بتوان
ــود. ــی بـ ــد، خالـ ــتان کمـــک نمایـ ــه در اسـ نخبـ

ـــب و  ـــعه کس ـــد توس ـــای جدی ـــی از فرآینده ـــی یک فدای
ـــن  ـــای نوی ـــاوری ه ـــای فن ـــر مبن ـــد را ب ـــای جدی کاره
ـــات  ـــوان امکان ـــه بت ـــت: چنانچ ـــان داش ـــمرد و بی ـــر ش ب
ـــه  ـــا را ب ـــتارت آپ ه ـــا و اس ـــب و کاره ـــاز کس ـــورد نی م
ـــا  ـــرد، فض ـــتقر ک ـــز مس ـــک مرک ـــا در ی ـــک ج ـــورت ی ص
بـــرای رشـــد، توســـعه و رونـــق ایـــن نـــوع کســـب و 

ـــد. ـــد ش ـــا خواه ـــی مهی ـــه راحت ـــز ب ـــا نی کاره
ــم آوا  ــرکت هـ ــل شـ ــژاد مدیرعامـ ــری نـ ــا کالنتـ رضـ
ـــتره  ـــریح گس ـــا تش ـــترک ب ـــت مش ـــن نشس ـــم در ای ه
فعالیـــت کســـب و کار هـــای نویـــن در خصـــوص 
اجـــرای ایـــن  طـــرح در اســـتان کرمـــان گفـــت: بـــا 
حمایـــت مجموعـــه اســـتان و اســـتاندار کرمـــان و 
طـــی یـــک افـــق دو تـــا ســـه ســـاله بـــرای جـــذب 
ـــزی  ـــه ری ـــه برنام ـــن مجموع ـــر در ای ـــزار نف ـــدود 10ه ح
ـــه  ـــن مجموع ـــی ای ـــی و عملیات ـــرح ابتدای ـــه ط ـــده ک ش
ظـــرف دو هفتـــه آینـــده بـــه مدیریـــت اســـتان ارائـــه 

خواهـــد شـــد.

میــراث  کل  مدیــر  بــود کــه  گذشــته  روز  صبــح 
هماهنگــی  ســتاد  جلســه  در  اســتان  فرهنگــی 
ــای  ــود  تابلوه ــژه تابســتان   از  نب ــات ســفر وی خدم
ــی  راهنمــای گردشــگری در طــول محورهــای مواصالت
ــد  ــت: بای ــرد و گف ــاد ک ــتان انتق ــتان های اس شهرس
ــا اداره کل راهــداری و حمــل و نقــل  مذاکــرات الزم ب
جــاده ای بــرای نصــب تابلوهــای راهنمــای گردشــگری 

ــرد.  ــورت گی ــتان ص ــای اس در محوره
ــالع  ــد اط ــود: بای ــه ب ــن گفت ــی همچنی ــدون فعال فری
رســانی در طــول ســال بــه شــیوه های و ابــزار مختلــف 
اســتان  رونــق گردشــگری  راســتای  در  مــداوم  و 
ــک مقصــد  ــه ی ــم اســتان را ب ــا بتوانی انجــام شــود ت
گردشــگری تبدیــل کنیــم و نبایــد ایــن برنامه هــا 

ــود. ــی ش ــام خاص ــه ای ــدود ب ــی و مح مقطع
پــس از ایــن بــه ســراغ اداره راهــداری و حمــل و نقــل 
اســتان رفتیــم تــا ببینیــم  ایــن نهــاد چــه برنامــه  ای 

بــرای تابلوهــای گردشــگری در نظــر گرفتــه اســت. 

راهــداریفقطمجوزصادرمیکند
شــمال  نقــل  و  حمــل  و  راهــداری  اداره  معــاون 
ــد  ــی بای ــراث فرهنگ ــت: اداره می ــا گف ــه م ــتان ب اس
ســپس  و  مکان یابــی  را  گردشــگری  ســایت های 

بــرای ســاخت تابلــو تامیــن اعتبــار کنــد. 
ــه  ــن کار  ب ــرای ای ــل ب ــل و نق ــداری و حم اداره راه

میــراث فرهنگــی مجــوز دهــد و میــراث فرهنگــی هــم 
ــو  ــد فرضــا در فــالن منطقــه ســه تابل ــد  اعــالم کن بای
بــا ایــن طــرح نیــاز داریــم، مــا  هــم مجوزهــای الزم 
بــرای ایــن طــرح را پیگیــری و بعــد صــادر می کنیــم.

ــده  ــر عه ــن کار ب ــه  ای ــه داد: هزین ــی زاده ادام عراق
ــار الزم بایــد از همیــن  میــراث فرهنگــی اســت و اعتب
ارگان تامیــن شــود، در وزارت راه اعتبــار طراحــی و 
ــده  ــه نش ــر گرفت ــگری در نظ ــای گردش ــب تابلوه نص

اســت. 
راهــداری فقــط بایــد تابلــو عالئــم راهنمایــی رانندگــی 
در جــاده هــا و مجتمــع هــای خدمــات رفاهــی وزارت 

راه را در دســتور کار خــود داشــته باشــد.
از  یکــی  شــهرها  در  نقطه به نقطــه  جاذبه هــای 
ــردن  ــاال ب ــگر و ب ــذب گردش ــای ج ــن ترفنده مهم تری
مانــدگاری مســافر در مقصــد ســفر اســت. یــک 

گردشــگر زمانــی از حضــور در شــهری توریســتی لــذت 
می بــرد کــه بــرای همــه ســاعات خــود جاذبــه ایــده آل 
ــگری  ــان گردش ــا هم ــهرگردی ی ــس ش ــد، پ ــدا کن پی
ــا  ــم ســفر اســت، ام شــهری یکــی از ویژگی هــای مه

ــی رود! ــد کجــا م ــه مســافر بدان ــه شــرطی ک ب
اصلی تریــن دغدغــه مســافر در ســفرهایی کــه تاکنــون 
بــه آن منطقــه نرفتــه، ایــن اســت کــه نمی دانــد کجــا 
بــرود تــا هیجــان و لــذت ســفر را دوچنــدان کنــد. در 
ــه داد مســافر  ــد ب ــی کــه می توان ــن مواقــع راهنمای ای

برســد، تابلوهــای هدایت کننــده اســت؛ تابلوهــای 
راهنمــا، نقشــه راه هســتند و می تواننــد مســیر راه 
را بــه راننــده نشــان دهنــد. در حقیقــت تابلوهــای 
ــگر  ــای گردش ــن نیازه ــی از ابتدایی تری ــی یک راهنمای
اخطــاری،  ماننــد  مختلفــی  انــواع  کــه  هســتند 
انتظامــی و بازدارنــده، مســیرنما و جهت نمــا دارد.

اســتان مــا تفرجــگاه هــای زیبــا و گردشــگرپذیر، 
ــتی  ــع دس ــوغات و صنای ــی، س ــی دیدن ــز تاریخ مراک
ــیاری دارد  ــی بس ــی- اقامت ــز فرهنگ ــته و مراک برجس
ــی در  ــد نقــش مهم ــی توان ــا م ــک از آن ه ــر ی ــه ه ک
رونــق گردشــگری و اقتصــاد منطقــه داشــته باشــد اّمــا 
ــردن  ــی نک ــا و معرف ــای راهنم ــود تابلوه ــل نب ــه دلی ب
ــت  ــن ظرفی ــافران، ای ــه مس ــگری ب ــای گردش مکان ه
ــده  ــرای خــود شــهروندان هــم ناشــناخته مان حتــی ب

اســت.

رنا
 ای

س:
عک

معــاونادارهراهــداریوحمــلونقــلشــمال
ــی ــراثفرهنگ ــت:ادارهمی ــاگف ــهم ــتانب اس
بایــدســایتهایگردشــگریرامکانیابــیو
ســپسبــرایســاختتابلــوتامیــناعتبــارکند.
ادارهراهــداریوحمــلونقــلفقــطبایــدبــرای
ــدو ــوزده ــیمج ــراثفرهنگ ــهمی ــنکارب ای
میــراثفرهنگــیهــمبایــداعــالمکنــدفرضــا
درفــالنمنطقــهســهتابلــوبــاایــنطــرحنیــاز
ــن ــرایای ــایالزمب ــممجوزه ــاه ــم،م داری
طــرحراپیگیــریوبعــدصــادرمــیکنیــم.

ــاورزی و  ــوزش کش ــات و آم ــز تحقیق ــس مرک ریی
ــود  ــی ش ــت: نم ــان گف ــتان کرم ــی اس ــع طبیع مناب
کــه آب را تامیــن نکــرد امــا شــاید بهتــر باشــد بــرای 
هــر نیــازی آب بــا کیفیــت متناســب بــا خــودش را 

ــم. ــن کنی تامی
ــگار  ــا خبرن ــو ب ــت و گ ــوی در گف ــزد نق ــر هرم دکت
ایســنا منطقــه کویــر، بــا بیــان اینکــه آب پایــه 
ــم  ــی بینی ــه گذشــته م ــا توجــه ب ــادی اســت و ب آب
ــر  ــد، یکدیگ ــوده ان ــعه و آب پیم ــه توس ــیری ک مس
ــزود:  ــت اف ــداده اس ــوق ن ــی س ــمت خوب ــه س را ب
ــل  ــه دلی ــم، ب ــی روی ــر م ــه روز جلوت ــه روزب هرچ
ــه  ــه آب بیشــتر مــی شــود ب ــاز ب ســبک زندگــی نی
ــا افزایــش جمعیــت جوامــع شــهری،  طــوری کــه ب

ــت. ــده اس ــتر ش ــز بیش ــرف آب نی مص
ــع آب و  ــم مناب ــد ببین ــه بای ــان اینک ــا بی ــوی ب نق
ــت؟  ــوده اس ــدر ب ــی آب چق ــطح زیرزمین ــق س عم

تصریــح کــرد: از زمانــی کــه بشــر راه دسترســی بــه 
منابــع زیرزمینــی بــه روش مکانیــزه را پیــدا کــرده و 
بــه دلیــل یارانــه هــای بخــش انــرژی در ایــران، آب 
خیلــی ارزان بــه دســت افــراد مــی رســد و در واقــع 
آب رایــگان یــا کــم قیمــت موجــب شــده خیلــی از 

ــا آب حــل کنیــم. مســائل را ب
ــرد: مصــرف  ــان ک ــک خــاک بی ــرای فیزی ــن دکت ای
ــه آب  ــت و ب ــه اس ــی روی ــی ب ــازل خیل آب در من
ــام آن مشــخص اســت)برای شــرب  شــرب کــه از ن
اســت(، کمتریــن نیــاز را دارنــد و بیشــتر آب بــرای 
ــه و ...  ــروف، باغچ ــوی ظ ــت و ش ــت، شس بهداش

ــی شــود. اســتفاده م
ــه آب را  ــود ک ــی ش ــه نم ــر اینک ــد ب ــا تاکی ــوی ب نق
ــر  ــرای ه ــد ب ــر باش ــاید بهت ــا ش ــرد ام ــن نک تامی
نیــازی آب بــا کیفیــت متناســب بــا خــودش را 
ــه  ــه آب لول ــم ک ــرد: در قدی ــار ک ــم اظه ــن کنی تامی

ــار اســتفاده  ــد ب ــاکان مــا از آب چن ــود، نی کشــی نب
مــی کردنــد و مشــکلی کــه وجــود دارد ایــن اســت 
کــه مــا ایــن اقــدام را انجــام نمــی دهیــم در حالــی 
ــزه  ــا مکانی ــم و ب ــم آب را بچرخانی ــی توانی ــه م ک
ــم و هــر  ــار اســتفاده کنی ــد ب کــردن از یــک آب چن
کــدام از ایــن اقدامــات موجــب مــی شــود نیــاز مــا 

ــود. ــر ش ــع کمت ــتحصال آب از مناب ــه اس ب
ــا  ــاالنه 23 ت ــان س ــتان کرم ــرد: در اس ــان ک وی بی
24 میلیــارد مترمکعــب نــزوالت آســمانی داریــم کــه 
بالفاصلــه حــدود 18 میلیــارد مترمکعــب آن تبخیــر 
ــاهد  ــان ش ــای کرم ــت ه ــی در دش ــود حت ــی ش م
ــی هســتیم. ــزوالت اله ــن ن ــر 100 درصــدی ای تبخی

ایــن اســتاد دانشــگاه تاکیــد کــرد: نبایــد در اســتانی 
کــه اینقــدر کمبــود آب داریــم و مــردم بــا کمبــود آب 
دســت و پنجــه نــرم مــی کننــد، بــه راحتــی بپذیریــم 

کــه 18 میلیــارد مترمکعــب آب تبخیــر شــود.

وی بــا بیــان اینکــه بــاران بســیار بــا کیفیــت و قابــل 
اســتفاده اســت تصریــح کــرد: یکــی از کارهایــی کــه 
ــری از  ــرای جلوگی ــون ب ــی ت ــهری م ــی ش در زندگ
هدررفــت آب انجــام داد، بــا توجــه بــه اینکــه پشــت 
ــی  ــت، در صورت ــیب بندی اس ــازل ش ــه من ــام هم ب
ــک مخــزن داشــته باشــیم  ــام ی ــه روی پشــت ب ک
ــاز ســال  ــزان نی ــه می ــم، ب ــع کنی ــاران را جم و آب ب
باغچــه، شســت و شــوی حیــاط، ماشــین و ... 
ــن آب  ــه ای ــون هم ــه اکن ــی ک ــی اســت در حال کاف
را از دســت مــی دهیــم و هیچکــدام از مــا مخــزن 

ــم.  نداری
ــاورزی و  ــوزش کش ــات و آم ــز تحقیق ــس مرک ریی
ــع طبیعــی اســتان کرمــان گفــت: ایــن نیســت  مناب
کــه آب کــم داشــته باشــیم، مســئله ایــن اســت کــه 
ــد  ــت و بای ــم اس ــا ک ــرا در م ــه اج ــر ب ــت منج درای
کســی بیایــد و ایــن کار)جمــع آوری آب بــاران( 
را اجرایــی کنــد و در صورتــی کــه ایــن کار الــزام 
شــود، تــا 20 درصــد فشــار را از روی آب شــرب کــم 
ــه عنــوان مثــال منطقــی نیســت کــه از  می کنــد و ب

ــرد. ــر اســتفاده ک ــرای کول آب شــرب ب

باید برای هر نیازی؛ آب با کیفیت مناسب خودش تامین کنیم

پاس کاری تابلوهای گردشگری بین راهداری و میراث
معاونادارهراهداریشمال:راهداریبرایتابلوهایگردشگریفقطمجوزصادرمیکند

راضیه زنگی آبادی
خبرنگار/کاغذ  وطن
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صلح۱۰۰ پرونده با تشکیل 
اورژانس سازش در زرند

ــد از تشــکیل واحــد کاهــش ورودی،  ــالب شهرســتان زرن ــی و انق دادســتان عموم
پیشــگیری، مشــاوره و ســازش در دادســرای این شهرســتان خبــر داد و گفــت: در 50 
روز نخســت تشــکیل ایــن واحــد 100 فقــره پرونــده منتهــی بــه صلح و ســازش شــد.

ــدازی  ــرورت راه ان ــر ض ــدل ب ــدی قوی ــید مه ــا، س ــنبه ایرن ــزارش روز یکش ــه گ ب
ــق  ــور تحق ــه منظ ــازش ب ــس س ــزود: اورژان ــرد و اف ــد ک ــازش تاکی ــس س اورژان
ــتای  ــی و در راس ــاء زدای ــث قض ــل بح ــگیری در تکمی ــر پیش ــردن ام ــی ک و اجرای
ــا  ــی ب ــه مبن ــوه قضائی ــت ق ــدات ریاس ــه و تاکی ــوه قضائی ــای کالن ق ــت ه سیاس
ــد  ــالب زرن ــی و انق ــن واحــد در دادســرای عموم ــده هــای ای کاهــش ورودی پرون

ــت. ــده اس ــکیل ش تش
ایــن مقــام قضائــی ادامــه داد: در ایــن طــرح، شــکایت هــای قابــل گذشــت قبــل 
تشــریفات قانونــی و پیــش از پرداخــت هرگونــه هزینــه دادرســی از ســوی شــکات، 
بــه واحــد ســازش دادســرا هدایــت مــی شــود و اقدامــات الزم در راســتای ایجــاد 

صلــح و ســازش بــا قیــد فوریــت انجــام مــی شــود.
وی اظهــار داشــت: تیــم ســازش کــه متشــکل از افســران مجــرب پلیــس، اعضــای 
ــن و  ــون،  معتمدی ــی از روحانی ــا حضــور یک ــالف و ب ــه شــوراهای حــل اخت باتجرب
متنفذیــن محلــی اســت بــه پرونــده ورود مــی کنــد و بیشــتر پرونــده هــا را بــدون 

مداخلــه کیفــری و بــا مشــارکت مشــاوران بــه صلــح و ســازش ختــم مــی کنــد.
قویــدل اعــالم کــرد: در 50 روز نخســت تشــکیل ایــن واحــد 178 فقــره شــکایت بــه 
آن ارجــاع شــد کــه 100 فقــره از ایــن شــکایات بــا صلــح و ســازش و بــدون پرداخــت 

هیــچ هزینــه ای خاتمــه پیــدا کــرد.
ــتفاده از  ــا اس ــت: ب ــد گف ــازش در زرن ــس س ــوه کار اورژان ــوص نح وی در خص
ظرفیــت اعضــای شــوراهای حــل اختــالف و واحــد پیشــگیری، مشــاوره و ســازش 
مــی تــوان افــرادی همــراه بــا پلیــس بــه محــل اعــالم وقــوع جــرم اعــزام کــرد و 
حتــی المقــدور در همــان محــل بــا طرفیــن صحبــت و مقدمــات صلــح و ســازش 

ــم آورد. را فراه
ــرای  ــری ب ــت کیف ــوع عدال ــر موض ــال حاض ــرد: در ح ــح ک ــد تصری ــتان زرن دادس
کاهــش جرائــم و کاهــش جمعیــت کیفــری بــه تنهایــی کار ســاز نبــوده و 
کارشناســان، جامعــه شناســان و جــرم شناســان معتقدنــد در کنــار عدالــت کیفــری 
بایــد عدالــت ترمیمــی بــا نــگاه اصــالح گرایانــه و مشــارکت هــای اجتمــاع محــور 

ــرد. ــرار گی در دســتور کار ق

ــداد  ــت: تع ــان گف ــتان کرم ــا اس ــس فت ــس پلی رئی
اندرویــد  سیســتم عامل  در  آلــوده  اپلیکیشــن های 
روزبــه روز در حــال افزایــش اســت و ایــن مســئله 
خطــر آلــوده شــدن دســتگاه های هوشــمند کاربــران و 
دسترســی مجرمــان ســایبری بــه اطالعــات شــخصی 

افــراد را دوچنــدان می کنــد.
ــگاه  ــای باش ــتان ه ــروه اس ــگار گ ــزارش خبرن ــه گ ب
امیــن  کرمان،ســرهنگ  از  جــوان  خبرنــگاران 
یادگارنــژاد، رییــس پلیــس فتــای اســتان کرمــان 
ــرای  ــان ســایبری ب ــای مجرم ــی از ترفند ه ــت: یک گف
یــا  بدافزار هــا  انتشــار  اطالعــات کاربــران  ســرقت 

هســتند. آلــوده  اپلیکیشــن های 
نصــب  بــا  بدیــن صــورت کــه شــما  افــزود:  وی 
برنامه هــای آلــوده، راه را بــرای نفــوذ مجرمــان ســایبری 
بــه سیســتم عامل دســتگاه خــود را فراهــم کــرده ایــد.

ــی  ــه تازگ ــه ب ــی اســت ک ــن در حال ــه داد: ای وی ادام
فضــای  در   face app عنــوان تحــت  اپلیکیشــنی 

مجــازی در حــال انتشــار اســت کــه ایــن برنامــه 
ــران را گرفتــه و تصویــری از چهــره  عکــس چهــره کارب
احتمالــی آنــان در دوران پیــری تحویــل می دهــد.

ــتفاده های  ــوص سوءاس ــژاد درخص ــادگار ن ــرهنگ ی س
احتمالــی ایــن اپلیکیشــن از اطالعات شــخصی کاربران 
بیــان داشــت: مجرمــان ســایبری بــا طراحی و یــا آلوده 
ــن  ــد ای ــه صــورت هدفمن ــن اپلیکیشــن ها ب ســازی ای
ــا  ــدف آن ه ــن ه ــرده و مهمتری ــدازی ک ــا را راه ان موج ه

ســرقت اطالعــات شــخصی کاربــران اســت.
رئیــس پلیــس فتــا اســتان کرمــان بــه کاربــران 
ــرداری  ــره ب ــل از به ــرد: قب ــه ک فضــای مجــازی توصی
از اپلیکیشــن هایی کــه قابلیــت مشــابه را دارنــد و 
ــد  ــه می دهن ــران ارائ ــه کارب ــی ب ــرویس های خاص س
ــش از  ــرار داده و پی ــه ق ــورد توج ــت را م ــه امنی مقول
ــه  ــه ایــن اپ بســپارید اندکــی ب آنکــه تصویر خــود را ب
امنیــت خــود در دنیــای مجــازی فکــر کنیــد. امنیــت 
شــما ارزشــی باالتــر از یــک پســت بــا محتــوای چهــره 

ــما را دارد. ــری ش پی
ــار  ــه گرفت ــرای این ک ــل ب ــن راه ح ــزود: بهتری وی اف
ــن اســت  ــوده نشــوید ای اپلیکیشــن های مخــرب و آل
کــه هرگــز اپلیکیشــن و برنامه هــای مــورد نظرخــود را 
ــب  ــد و از نص ــود نکنی ــمی دانل ــای غیررس از مارکت ه
دســتگاه  سیســتم عامل  روی  متفرقــه  فایل هــای 

ــد. خــود خــودداری کنی
ــس  ــت: پلی ــان گف ــی در پای ــئول انتظام ــن مس ای
فتــا بــه صــورت شــبانه روزی آمــاده پاســخگویی بــه 
ــکالت  ــد مش ــران می توانن ــوده و کارب ــهروندان ب ش
ــه  ــا مراجع ــازی ب ــای مج ــوص فض ــود را در خص خ
ــس  ــایت پلی ــتفاده از س ــن اس ــوری و همچنی حض
بخــش   www.Cyberpolice.ir آدرس  بــه  فتــا 
ثبــت  لینــک  ســایبری،  فوریت هــای  مرکــز 
گزارش هــای مردمــی و یــا Cyberpolice@ در 
کلیــه شــبکه های اجتماعــی داخلــی بــا مــا در میــان 

ــد. بگذارن

سرقت اطالعات با اپلیکیشن های ناامن


