عکس :سازمان کشاورزی

 ۶مهرآغازسرشماری عمومی
زنبورستانهای جنوب استان

 29تا 46

 29تا 48

آب و هوا

معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی جنوب:

جیرفت

کهنوج

ما را در تلگرام دنبال کنید

@kaghazevatan

2

شــماره پیاپــی 581

ســال ســوم

چهارشــنبه  3مهــر 1398

قیمــت  500تومــان

خودکشی؛
زیر خاکستر آمار
افشای آمار راه حل کاهش خودکشی نیست؟!

قانون تجارت

رییس سازمان جهادکشاورزی جنوب:

مبارزه با مگس میوه مدیترانه
در جنوب کرمان
فرمانده انتظامی شهرستان کهنوج گفت:

عکس :نما

سارقان معتاد دلیل
خاموشیهای کهنوج
کالف سردرگم صندلیهای مدرسه آدینه جیرفت

ناپایداری جوی

در مناطقی از استان کرمان

رییس سازمان نوسازی مدارس استان :خبر نداشتیم این مدرسه دولتی نیست به مدارس
غیرانتفاعی نمیتوانیم کمکی کنیم

2و3

مدیرکل کمیته امداد کرمان:

محمدرضانژادحیدری خبر داد:

 ۷۴۶پروژه به خانوادهها در مناطق محروم کرمان تحویل داده می شود
سـال گذشـته افـزود :تـا پایـان سـال ایـن

زمیـن اسـت کـه اگـر در اسـتان ایـن مشـکل

 ۷۴۶پـروژه بـه خانوادههـا در مناطـق محـروم
کرمـان تحویـل داده می شـود

پروژههـا بـه خانوادههـا در مناطـق محـروم

حلوفصـل شـود بـا تأمیـن اعتبـار و پشـتوانه

مدیـرکل کمیتـه امـداد اسـتان کرمـان با اشـاره

اسـتان کرمـان تحویـل داده میشـود.

بسـیج سـازندگی میتـوان کارهـای عظیمـی

بـا کلنـگ زنـی  ۷۴۶پـروژه در سـال گذشـته

صادقـی عنـوان کـرد :در ایـن راسـتا بخشـی از

انجـام داد.

گفـت :تـا پایـان سـال ایـن پروژههـا بـه

اعتبـارات را کمیتـه امـداد و قسـمتی از آن را

وی بـا اشـاره بـه  ۵۵۱خانـوار کـه صاحـب

خانوادههـا در مناطـق محـروم اسـتان کرمـان

هیات رییسه شورای اصالح طلبان
استان کرمان انتخاب شدند
رئیـس کارگـروه ارتباطـات و رسـانه شـورای اصلاح

4

و مساله ذینفعان
عباس آرگون
یادداشت مهمان

2

بـا وجـود گذشـت بیـش از  ۸۵سـال از عمـر
قانـون تجـارت ،ضـرورت تغییـر آن خدشـه

بـردار نیسـت؛ بـا ایـن حـال حضـور ذینفعـان
در تصویـب آن میتوانسـت بـه تصویـب قانونی

جامعتـر یـاری رسـاند.

قانـون فعلـی تجـارت کـه هـم اکنون در کشـور

اجرا میشـود ،در سـال  ۱۳۱۱به تصویب رسـیده
و در سـال  ۴۷نیـز اصالحاتـی در آن صـورت

2

گرفته اسـت .به ایـن اعتبار قانون تجـارت ایران

 ۸۵سـال اسـت کـه در کشـور اجرا میشـود .با
توجـه بـه اهمیـت ایـن قانـون کـه زیر سـاخت

تعاملات اقتصادی کشـور اسـت ،از آن به عنوان

یـک قانـون مـادر هـم یـاد میشـود و ایـن در

حالـی اسـت کـه در ایـن مـدت هشـت دهـه و
نیـم اقتصـاد و روابـط بیـن المللی دسـتخوش
تحـوالت گوناگونی شـده و به همیـن علت دیگر

3

قانونـی بـا ایـن قدمـت پاسـخگوی نیازهـای

کشـور ما نیسـت .درنتیجه در ضرورت اصالح و

بازنگـری آن هیچ شـکی نیسـت.

در ایـن رابطـه اقدامـات متعددی صـورت گرفته

که بررسـی جزییـات آن در این بحث نمیگنجد
ولـی به طـور اجمالـی میتوان گفت کـه در دوره

دولـت هشـتم الیحـهای از طـرف دولـت بـه
مجلـس رفـت و مجلس نیـز با اسـتناد به اصل

 ۸۵قانـون اساسـی آن را بـه کمیسـیون قضایی
ارجـاع داد .سـرانجام و پـس از کـش و قـوس

هـای فـراوان در سـال  ۹۱این قانـون به تصویب

طلبـان اسـتان کرمـان هیئـت رئیسـه شـورای اصالح

رسـید و بـه شـورای نگهبـان رفـت .با ایـن حال

در نشسـت اخیـر شـورای اصلاح طلبـان اسـتان

آن را بـه مجلـس بازگرداند تا مـواد آن در صحن

بـه گـزارش کارگـروه ارتباطـات و رسـانههای شـورای

از اصالحاتـی کـه در جزییـات آن انجـام شـد به

شـورا و بـا رأی اعضـا ،هیئـت رئیسـه ایـن شـورا

نیز به تصویب مجلس شـورای اسلامی رسـید.

بـه عنـوان رئیـس ،حمیده عـرب نژاد و علـی تیموری

ِ
اسـت این انتقـادات ربطی به ایـن ندارد
گرفتـه

دبیـر ،محمـد میرزائـی بـه عنـوان رئیـس کارگـروه

سـاله را زیـر سـوال بـرده بلکـه مسـاله بـر سـر

بسـیج سـازندگی بـر عهـده گرفـت.

مسـکن شـدند گفـت :در ارتبـاط بـا سـاخت

تحویـل داده میشـود.

مدیـرکل کمیتـه امـداد امـام خمینـی اسـتان

مسـکن از اعتبـارات کمیتـه امـداد اسـتفاده

طلبـان اسـتان کرمـان انتخـاب شـدند.

یحیـی صادقـی پیـش از ظهـر دوشـنبه در

کرمـان گفـت :در جنوب و شـرق کرمان کارهای

کردیـم کـه در کنـار آنهـا شـغل هـم ایجـاد

مراسـم افتتاحیـه پروژههـای عمرانـی و

بسـیاری از راه اشـتغال پایـدار ایجاد کردیم .در

کردیـم.

کرمـان هیئـت رئیسـه ایـن شـورا انتخـاب شـدند.

محرومیتزدایـی سـپاه ثـارهللا اسـتان کرمـان

سـطح اسـتان کرمـان بالغبـر  ۱۰۰هـزار خانواده

صادقـی بیـان کـرد :مقـام معظـم رهبـری از

اصلاح طلبـان اسـتان کرمـان؛ در جلسـه اخیـر ایـن

بیـان داشـت :مـا در شـرایط خاصـی در کشـور

تحـت پوشـشداریم کـه از این آمار سرپرسـت

مجموعههـای نهـادی توقـع بسـیار باالیـی

صحـن علنی مجلس آمد و در شـهریور امسـال

قـرار داریـم لـذا عـزت و اقتـدار جمهـوری

 ۶۰هـزار خانـواده خانمهـا هسـتند و از ایـن

دارنـد امیدواریـم تـا پایـان سـال علیرغم همه

انتخـاب شـدند.بر پایـه این گـزارش علـی مصطفوی

بـا ایـن حـال اعتراضاتی بـه این مصوبـه صورت

اسلامی بـر هیچکـس پوشـیده نیسـت.

تعـداد  ۱۰هـزار خانـواده فاقد مسـکن هسـتند.

مشـکالت بـازار بتوانیـم واحدهـای بیشـتری

وی بـا اشـاره بـا کلنـگ زنـی  ۷۴۶پـروژه در

صادقـی یـادآور شـد :عمـده مشـکل مـا بحـث

افتتـاح کنیـم.

فراخوانعمومی

بـه عنـوان نایـب رئیـس ،سـجاد صفاهانی بـه عنوان
شهرسـتانها ،احمـد خسـروی بـه عنـوان رئیـس

این اسـت کـه ذی نفعان باید بیشـتر در جریان

رئیـس کارگـروه پایـش و محمدرضـا نژادحیـدری به

عنـوان رئیـس کارگـروه رسـانه و ارتباطـات انتخـاب

تکمیل و تجهیز طرح های ورزشی اداره کل ورزش و جوانان استان کرمان
اداره کل ورزش و جوانــان اســتان کرمــان مطابــق بــا تبصــره  10مــاده ( )2دســتور العمــل مــاده  27قانــون

الحــاق ( )2در نظــر دارد ســاخت و بهــره بــرداری پــروژه هــای ذیــل را در شهرســتان هــای ســطح اســتان کرمــان بــه

ســرمایه گــذاران و مشــارکت کننــدگان واجــد صالحیــت بخــش خصوصــی طبــق ضوابــط و بخشــنامه هــای صــادره بــه
روش هــای  B.O.T ، B.O.L.Tو  ...واگــذار نمایــد.

مطرح شـده و سـپس بـه تصویب برسـد .پس

کـه کسـی اهمیـت تغییـر و اصلاح قانـون ۸۵

کارگـروه برنامـه ریـزی ،محمـد اسلامی بـه عنـوان

شناسایی سرمایه گذاران بخش خصوصی برای مشارکت در ساخت

شـورای نگهبـان بـا توجه بـه اهمیت ایـن قانون

شد ند .

همچنیـن در اولیـن نشسـت هیئـت رئیسـه کـه

شـب گذشـته برگـزار شـد محمـد میرزائـی بهعنـوان
سـخنگوی شـورای اصالحطلبـان انتخاب شـد.مطابق

آئیننامـه انتخـاب سـخنگوی شـورا از اختیـارات

هیئـت رئیسـه اسـت.

امـور باشـد .در واقـع یک قانون ،به ویـژه قانونی

زیربنایـی و مـادر چـون قانـون تجـارت بـرای

اینکـه کمتریـن ایرادات ممکن را داشـته باشـد،

آن ذی نفعـان
بهتـر اسـت در جریـان تغییـرات ُ
نیـز حضـور مسـتقیم داشـته باشـند .منظـور از

ذی نفعـان هـم صرفا بخش خصوصی نیسـت؛

ثبت نام آزمون استخدامی  ۹۸از فردا آغاز میشود

قضـات دادگاههـای مربوطـه نیز جزو آن دسـته

از کسـانی هسـتند کـه ضعفهـای قانـون قبلی

را بـه خوبـی میداننـد و میتواننـد بـه تصویـب
قانونـی جامعتـر یاری رسـانند .هـدف از اصالح
قانـون کهـن ،تامیـن نیازهـای کشـور و سـرعت

ثبــت نــام بــرای شــرکت در هفتمیــن امتحــان

امــور اراضــی کشــور ،شــرکت مهندســی آب و

مشــترک فراگیــر دســتگاههای اجرایــی کشــور

فاضــاب و مــادر تخصصــی ســازمان دامپزشــکی

بــرای ســال  ۹۸از فــردا آغــاز مــی شــود و ایــن

کشــور متقاضــی جــذب نیــرو مــی باشــند.

مهلــت  ۱۲مهــر مــاه پایــان میپذیــرد.

بــه گــزارش ایســنا وی در ادامــه تصریــح کــرد:

دکتــر حســین توکلــی مشــاور عالــی ســازمان

داوطلبــان متقاضــی شــرکت در هفتمیــن

ســنجش آمــوزش کشــور ضمــن اعــام ایــن

امتحــان مشــترک فراگیــر دســتگاههای
اجرایــی کشــور بــه منظــور جــذب در هــر یــک

تجـارت و بازرگانـی از جملـه بخشهایی اسـت

دادن هـر چـه بیشـتر بـه فعالیتهـای تجـاری

اسـت .علاوه بـر ایـن بایـد کاری کـرد کـه قـوه
قضاییـه نیـز چـون گذشـته بـا پروندههـای

ردیف

عنوان پروژه

فراخوان شماره

محل

متراژ

هزینه پیشنهاد شده به میلیون ریال

1

سالن ورزشی روستای نارپ بردسیر

1

شهرستان بردسیر

1150

30/000

2

سالن ورزشی روستای شیرینک بردسیر

1

شهرستان بردسیر

1150

30/000

مطلــب اظهــار کــرد :در هفتمیــن امتحــان

3

سالن کشتی سیرجان

1

شهرستان سیرجان

1000

25/000

مشــترک فراگیــر دســتگاههای اجرایــی کشــور

از دســتگاههای اجرایــی ذکــر شــده بایــد پــس

4

احداث جاده تندرستی بافت

1

شهرستان بافت

3200

6/000

بــرای ســال  ، ۹۸وزارت آمــوزش و پــرورش،

از مطالعــه دقیــق دفترچــه راهنمــای ثبــت نــام

5

احداث جاده تندرستی رفسنجان

1

شهرستان رفسنجان

3200

6/000

وزارت بهداشــت ،ســازمان امــور عشــایری ایــران،

بــرای شــرکت در آزمــون کــه از فــردا چهارشــنبه

کـه بـا محدودیتهـای جـدی رو بـهرو شـده

ســازمان زندانهــا ،وزارت جهــاد کشــاورزی،

ســوم مهــر مــاه  ۹۸کــه بــر روی ســایت

اسـت .بـه همیـن دلیـل صـرف حضـور یـک

نماینـده در صحـن مجلـس کفایـت نمیکنـد.

6

احداث جاده تندرستی قلعه گنج

1

شهرستان قلعه گنج

3200

6/000

ســازمان ثبــت احــوال کشــور ،وزارت فرهنــگ و

ســازمان ســنجش آمــوزش کشــور بــه نشــانی

هنگامـی کـه در عـرض دو سـاعت  ۱۰۰مـاده بـه

7

احداث جاده تندرستی کرمان

1

شهرستان کرمان

5000

10/000

لــذا از تمامــی اشــخاص حقیقــی و حقوقــی متقاضــی در ایــن خصــوص دعــوت بعمــل مــی آیــد جهــت اطــاع از چگونگــی شـرایط واگذاری

بــه دبیرخانــه مــاده  27ایــن اداره کل بــه آدرس کرمــان بلــوار جمهــوری اســامی ،بعــد از ســه راه هوانیــروز مراجعــه نماینــد و در صــورت

تمایــل درخواســت خــود را تــا پایــان وقــت اداری  98/07/18بــه دبیرخانــه ایــن اداره کل تحویــل و رســید دریافــت نماینــد تلفــن تمــاس
جهــت اطالعــات بیشــتر  32820977گــروه نظــارت بــر اماکــن ورزشــی مــی باشــد.
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روابط عمومی اداره کل ورزش و جوانان استان کرمان

ارشــاد اســامی ،وزارت نیــرو ،ســازمان مدیریــت

 www.sanjesh.orgقــرار مــی گیــرد در صــورت

و برنامهریــزی کشــور ،ســامان ملــی بهــره

دارا بــودن شــرایط بــرای ثبــت نــام اقــدام کننــد.

وری ایــران ،مرکــز آمــار ایــران ،ســازمان نقشــه

توکلــی تاکیــد کــرد :مهلــت ثبــت نــام در

بــرداری کشــور ،مرکــز آمــوزش مدیریــت دولتی،

هفتمیــن آزمــون اســتخدامی دســتگاههای

وزارت علــوم ،شــرکت مــادر تخصصــی مدیریــت

اجرایــی کشــور روز جمعــه  ۱۲مهــر مــاه پایــان

منابــع آب ایــران ،ســازمان اداری و اســتخدامی

میپذیــرد و ایــن آزمــون در روز پنــج شــنبه ۳۰

کشــور ،شــرکت ســهامی بیمــه ایــران ،ســازمان

آبــان مــاه  ۹۸در حوزههــای امتحانــی مربــوط

راهداری و حمــل و نقــل جــادهای ،ســازمان

برگــزار میشــود.

گوناگـون مواجـه نباشـد و هـر چـه کمتـر کار به

دعـوی قضایی بکشـد.

نبایـد فرامـوش کنیـم کـه کشـور زیـر فشـار

تحریمهـای طاقـت فرسـا قـرار دارد و از قضـا

تصویـب میرسـد هیـچ تـک نفـری نمیتوانـد
بـه شـکل جامـع مسـایل را واکاوی کنـد .ایـن
قانـون یـک و نیـم دهه بـرای تصویـب به عقب
افتاد و اگر بررسـصی آن توسـط ذی نفعان یک

سـال دیگـر هم بر ایـن زمان میافزود ،مشـکل

بزرگـی پیـش نمیآمـد .حـال آنکـه اگـر یـک
قانـون قابـل تفسـیر به تصویب برسـد ،مسـایل
رو بـه فزونـی میگـذارد یـا الاقـل نتایـج الزم از

تغییـر قانـون گرفتـه نخواهد شـد.
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خبر

شهرســـتان کهنـــوج

گفت:ســـارقان ســـیم و کابـــل دســـتگیر شـــده
گرفتـــار اعتیـــاد بودنـــد و بـــه همیـــن ســـبب
دســـت بـــه ســـرقت میزدنـــد و خاموشـــیهای
نامتعـــارف بـــرای مـــردم ایـــن منطقـــه
گرمســـیری رقـــم میزدنـــد .بـــه گـــزارش بـــرق
نیوز،ســـارقان ســـیم و کابلهـــای اصلـــی شـــبکه
انتقـــال نیـــرو در جنـــوب کرمـــان دســـتگیر
شـــدند.در پـــی گـــزارش وقـــوع چندیـــن فقـــره
ســـرقت ســـیم و کابـــل بـــرق در نقـــاط مختلـــف
شـــهر و روســـتا ،موضـــوع بـــه صـــورت ویـــژه
در دســـتور کار پلیـــس کهنـــوج قـــرار گرفـــت.
در ادامـــه مامـــوران کالنتـــری  ۱۱بـــا گســـترش
چتـــر اطالعاتـــی و انجـــام تحقیقـــات میدانـــی
بـــه ســـه نفـــر کـــه ســـابقه ســـرقت داشـــتند
مظنـــون شـــدند و افـــراد مذکـــور را تحـــت نظـــر
گف ــت :مام ــوران انتظام ــی پ ــس از چندی ــن روز
مراقبـــت و کنتـــرل افـــراد مظنـــون ،متهمـــان
را طـــی عملیاتـــی غافلگیرانـــه حیـــن ســـرقت
دســـتگیر کردنـــد.
ســـرهنگ "بهرامـــی" افزود:ایـــن افـــراد پـــس
از مواجهـــه بـــا مـــدارک مســـتدل پلیـــس
بـــه هشـــت فقـــره ســـرقت اقـــرار و اعتـــراف
کردنـــد بـــا فـــروش امـــوال ســـرقتی ،هزینـــه
خریـــد مـــواد افیونـــی مصرفـــی خـــود را تهیـــه
میکـــرده انـــد.
ایـــن مســـئول انتظامـــی تاکیـــد کـــرد :ســـارقان
دســـتگیر شـــده گرفتـــار اعتیـــاد بودنـــد و بـــه
همیـــن ســـبب دســـت بـــه ســـرقت میزدنـــد و
خاموشـــیهای نامتعـــارف بـــرای مـــردم ایـــن
منطقـــه گرمســـیری رقـــم میزدنـــد.

پیامک شــما را درباره ایــن صفحه می خوانیم

دو روز قبـل یکـی از معاونـان اداره آمـوزش و پـرورش جیرفت در اعتراض به این مسـاله
کـه صندلیهایـی کـه از سـوی سـازمان نوسـازی مـدارس به آمـوزش و پـرورش جیرفت
تحویـل شـده بایـد بـه مدرسـه غیرانتفاعـی آدینـه تحویـل شـود اسـتعفا کـرد .ازسـویی
سـازمان نوسـازی مـدارس هـم میگویـد خبـر نداشـته کـه ایـن مدرسـه دولتـی نبـوده
اسـت واعظـی میگویـد سـازمان نوسـازی روالـی دارد کـه طبـق آن وسـایل و تجهیـزات
بعـد از کدگـذاری بـه مـدارس دولتـی تحویـل میشـوند و این امـکان وجود نـدارد که به
یـک مدرسـه غیردولتـی تجهیـزات بدهیم.

الهام پی پر
مســـلمی رییـــس مدرســـه غیردولتـــی بینـــش
به«کاغذوطن»گفت«:مشـــکل

مدیترانـــهای مبـــارزه انجـــام شـــده اســـت .بـــه
گـــزارش خبرنگار گـــروه استا نهای باشـــگاه
خبرنـــگاران جوان از کرمـــان ،ســـعید برخـــوری
رئیـــس ســـازمان جهـــاد کشـــاورزی جنـــوب
کرمـــان ،در دومیـــن جلســـه کمیتـــه فنـــی گیـــاه
پزشـــکی بـــا حضوراعضـــاء کمیتـــه بـــا محوریـــت
مدیریـــت آفـــت کـــرم خـــراط و مگـــس میـــوه
مدیترانـــهای در محـــل ســـالن اجتماعـــات
ســـازمان برگـــزار شـــد گفـــت :اهمیـــت
ســـاماندهی موضوعـــات گیاهپزشـــکی جنـــوب
کرمـــان از اهمیـــت باالیـــی برخـــوردار هســـت و
بایـــد بـــه آن رســـیدگی شـــود کـــه ایـــن کمیتـــه
بـــا هـــدف انســـجام و هماهنگـــی بیـــن بخشـــی
در جهـــت کاهـــش خســـارت ناشـــی از عوامـــل
خســـارت زا گیاهـــی برگـــزار شـــده اســـت.او
افـــزود :نحـــوه اجـــرای پروژههـــای مدیریـــت
آف ــت ک ــرم خ ــراط و مگ ــس می ــوه مدیترانــهای
و تهیـــه دســـتورالعمل فنـــی جهـــت ابـــاغ بـــه
شهرســـتا نها در دســـتور کار ایـــن کمیتـــه قـــرار
دارد و بـــا مشـــارکت آ نهـــا اجرایـــی خواهـــد
شـــد.برخوری گفـــت :شناســـایی مشـــکالت
مربـــوط بـــه عوامـــل خســـارتزای گیاهـــی و
هدایـــت اولویتهـــای تحقیقاتـــی منطقـــه از
اهـــداف ایـــن کمیتـــه در جنـــوب کرمـــان اســـت.
رئیـــس ســـازمان جهـــاد کشـــاورزی جنـــوب
کرمـــان گفت:بامشـــارکت باغـــداران مناطـــق
آلـــوده بـــه آفـــات کـــرم خـــراط و مگـــس میـــوه
مدیترانـــهای در شهرســـتا نهای جیرفـــت و
عنبرآبـــاد در راســـتای کاهـــش خســـارت وارده
بـــه باغـــات انجـــام و ایـــن خســـارات کاهـــش
یافتـــه اســـت.

را هانـــدازی کرد هانـــد ایـــن زمیـــن را آقـــای دلیـــری
بـــرای کتابخانـــه اهـــدا کـــرده بـــود ولـــی تغییـــر
کاربـــری دادنـــد و بـــه دبســـتان آدینـــه تبدیـــل
کردنـــد ،حتـــی بـــا اســـتفاده از رانـــت تبلیـــغ
میکردنـــد و هنـــوز فضـــای آموزشـــی آمـــاده
نبـــود کـــه صندلـــی از اداره آمـــوزش پـــرورش
گرفتنـــد مـــن و خواهـــرم ســـه چهـــار جـــوان دیگـــر

مگـــس میـــوه مدیترانـــهای نظیـــر جمـــع آوری
و دفـــع میو ههـــای آلـــوده ،برداشـــت زود
هنـــگام و اســـتفاده از تلههـــا و طعمـــه پاشـــی
در مناطـــق آلـــوده بـــه آفـــت مگـــس میـــوه
مدیترانـــه از اقداماتـــی اســـت کـــه باغـــدار بایـــد
انجـــام دهـــد.
برخ ــوری اف ــزود :تاکن ــون در جن ــوب کرم ــان در
ســـطح  ۲هـــزار هکتـــار عملیـــات ردیابـــی آفـــت
کـــرم خـــراط انجـــام شـــده کـــه تعـــداد  ۳هـــزار
اصلـــه درخـــت آلـــوده شناســـایی و همچنیـــن
در ســـطح بیـــش از  ۹۰۰هکتـــار علیـــه آفـــت
مگـــس میـــوه مدیترانـــهای مبـــارزه صـــورت
گرفتـــه اســـت.

اســـت از آقایـــان بپرســـید کـــه آیـــا فضـــای
فیزیکـــی مناســـبی در اختیـــار داشـــتهاند و
وضعیـــت مدرســـه مذکـــور بـــه چـــه شـــکل اســـت،
تجهیزاتـــی کـــه مدرســـه غیرانتفاعـــی بایـــد بگیـــرد

وی افـزود«:روز گذشـته متوجـه شـدم کـه این

تاثیـــر منفـــی گذاشـــتند متاســـفانه از موقعیـــت

تجهیزاتـی را آمـاده و تحویـل ادارات آمـوزش و

کار یشـــان سواســـتفاد میکننـــد شـــهریه از

پـرورش مناطـق میدهیـم و توزیـع آن برعهـده

را کســـاد کنیـــد صـــدای مـــا بـــه جایـــی نمـــی رســـد
و حتـــی بـــا مدیـــرکل آمـــوزش و پـــرورش صحبـــت
کردیـــم همـــه میگوینـــد زورمـــان نمـــی رســـد».

اســتعفا مراحلی دارد که باید طی شود

رضـــا محمـــودی معـــاون مدیـــر آمـــوزش و
پـــرورش جیرفـــت کـــه دورز قبـــل اســـتعفا داده
بـــود و در محـــل کار خـــود حاضـــر نشـــده بـــود

مصلـــی کرد هانـــد و هنـــوز قـــرار اســـت کـــه یـــک
موسســـه حقوقـــی را ایجـــاد کننـــد .بـــه زودی بـــا
مســـتندات و مـــدارک ماجـــرا را توضیـــح میدهـــم،
البتـــه ناگفتـــه نمانـــد کـــه فـــردی بـــه نـــام
حجتاالســـام احمـــدی بـــه آمـــوزش و پـــرورش
آمدنـــد و گفتنـــد صندلیهـــای مـــا کجاســـت؟ آنهـــا
بـــه واســـطه خواهرهمســـرش یـــک مجـــوز مدرســـه
گرفت ــه بای ــد برون ــد در ب ــازار می ــز معل ــم و صندل ــی
و سیســـتم رایانـــه و...بخرنـــد.از ســـویی ایـــن
مـــدارس حریـــم فاصلـــه الزم را بـــا دیگـــر مـــدارس
غیرانتفاعـــی اطـــراف بایـــد رعایـــت میکردنـــد
کـــه متاســـفانه در ایـــن بخـــش هـــم خـــاف کـــرده

استعفاء داده است؟

وظیفـه ما این سـات بر اسـاس نیازهـای مناطق

اینک ــه دوروب ــرت پ ــر از مدرس ــه باش ــد و ب ــازار آنه ــا

خانوادگـــی اقـــدام بـــه را هانـــدازی ایـــن مـــدارس در

جیرفـت دادیـم و توزیع بر عهده اداره شهرسـتان

خبـر نداشـتیم ،البته ما سـهمیه را به شهرسـتان

بـــا اینکارشـــان روی تعـــداد دانشآمـــوزان مـــا

دنبـــال خدمتـــی برونـــد کـــه کمبـــود باشـــد نـــه

و دیگـــری بـــه اســـم آقایـــان علیرضـــا طاهـــری و
ســـیدابوذر حســـینی هســـتند کـــه انـــگار بـــه شـــکل

و بـــا مدرســـه بینـــش فاصلـــه کمـــی دارنـــد».

اسـت و تزویـع بـه مـا ارتبـاط پیـدا نمیکنـد

مصلـــی خـــرج میشـــود اگـــر راســـت میگوینـــد

مـــدارس بـــه نـــام خانـــم نعیمـــه مشـــایخی اســـت

مدرسـه غیرانتفاعـی بـوده و مـا از ایـن مسـاله

را بـــه کار گرفتیـــم و اشـــتغا لزایی کردیـــم امـــا

دانشآمـــوزان میگیرنـــد و میگوینـــد بـــرای

و بـــه نـــام شـــخص حقیقـــی هســـتند یکـــی از

مـا نیسـت خودشـان بهتـر میداننـد کـدام

مدرسـه نیـاز دارد.صندلیها و دیگر وسـایل باید
شـماره امـوال بخورند و نمیشـود که وسـیلهای

شـماره امـوال بخـورد و بـه مدرسـه غیردولتـی
بـرود ایـن اصلا امـکان پذیر نیسـت.

رییـــس

آمـــوزش

و

پـــرورش

شهرســـتان

جیرفـــت گفـــت :مـــا فقـــط تجهیـــزات را
حمـــل کردیـــم و امکانـــات اعطایـــی بـــه یـــک
مرکـــز غیرانتفاعـــی بـــه اداره کل نوســـازی
مـــدارس

اســـتان کرمـــان

تعلـــق

دارنـــد.

مجیـــد امیرتیمـــوری در پاســـخ بـــه پیگر یهـــای
خبرن ــگار ایس ــنا و ط ــرح س ــوالی مبن ــی ب ــر اینک ــه«
از صبـــح یکـــم مهرمـــاه همزمـــان بـــا بازگشـــایی
مـــدارس اخبـــاری توســـط افـــکار عمومـــی در
فضاه ــای مج ــازی در انتق ــاد ب ــه اس ــتعفای مع ــاون

آیـــا آمـــوزش و پـــرورش مکلـــف بـــه تامیـــن
وســـایل مـــورد نیـــاز مدرســـه غیرانتفاعـــی هســـت
یـــا خیـــر ،ایـــن مدرســـه از ســـال گذشـــته راه
افتـــاده و امســـال ایـــن مـــدارس بـــه ســـه مدرســـه
افزایـــش پیـــدا کـــرده اســـت کـــه در محـــل مصلـــی

موفقیت در ایمنی نیازمند
مشارکت همگانی است

آیــا معاون آموزش و پرورش جیرفت

پش ــتیبانی آم ــوزش و پ ــرورش جیرف ــت در اعت ــراض
بـــه تجهیـــز یـــک مرکـــز آموزشـــی غیردولتـــی بـــا
امکانـــات دولتـــی دســـت بـــه دســـت شـــده اســـت»
گفـــت :بـــه عنـــوان رییـــس آمـــوزش و پـــرورش از
ایـــن اســـتعفا خبـــر نـــدارم و چنیـــن چیـــزی وجـــود

رییس سازمان نوسازی مدارس استان :خبر ند

کالف سردرگم صن
نـــدارد و آن را بـــه شـــدت تکذیـــب مـــی کنـــم.

کارشـــان حاضـــر نشــ

وی اگـــر چـــه تلویحـــا اســـتعفای معـــاون

در محـــل کار خـــود ح

پشـــتیبانی آمـــوزش پـــرورش را تکذیـــب کـــرد،

امیرتیمـــوری بـــا تاک

در ادامـــه افـــزود :معـــاون آمـــوزش و پـــرورش

تجهیـــزات و امکانـــات

امـــروز بخاطـــر مســـائل شـــخصی در محـــل

و پـــرورش تعلـــق ندا

 ۶مهر آغاز سرشماری عمومی
زنبورستانهای جنوب استان

برگزاری مسابقه بزرگ پیام
گام دوم انقالب

موفقيــت در ايمنــی نيازمنــد

و بلوچســتان در دفتــر مديرعامــل بــرق

معــاون بهبــود تولیــدات دامــی

ســامانه آمــار ،کلیــه خدمــات تعاونیهــای

مجیــد خوبــی زاده ،گفــت :بــه

کرمــان ،بیــان داشــت :ایـ

مشــاركت همگانــی اســت و

جنــوب كرمــان در هفتــه آخــر شــهريورماه

ســازمان جهــاد کشــاورزی

زنبــور داری و ســایر خدماتــی کــه در آینــده بــه

مناســبت گرامیداشــت هفتــه

از متــن بیانیــه مقــام معظ

اخــذ گواهینامــه  HSEبــه

ســال جــاری برگــزار شــد.در ايــن مراســم

جنــوب کرمــان ،گفــت :هــم زمان

زنبــورداران ارائــه مــی شــود منــوط بــه ثبــت

دفــاع مقــدس ســتاد هماهنگی

برکاتــه) در آغــاز چهــل سـ

تنهايــی باعــث كاهــش حــوادث

مهدوینيــا ،مديرعامــل شــركت توزيــع

با سراســر کشــور کار سرشــماری

اطالعــات در ایــن ســامانه اســت .وی ادامــه

کانونهــای مســاجد جنــوب

وی ،ادامــه داد :متقاضیــا

و مخاطــرات نمیشــود بلكــه بايســتي

بــرق جنــوب اســتان كرمــان بيــان كــرد:

عمومــی زنبورســتانهای جنــوب اســتان

داد :در ایــن سرشــماری تعــداد زنبورســتان هــا

کرمــان بــا همــکاری اداره کل فرهنگ و ارشــاد

مهــر ســال جــاری و بــه ش

فرهنــگ  HSEدر شــركت هــا ارتقــاء يابــد.

موفقيــت در ايمنــی نيازمنــد مشــاركت

کرمــان از  ۶لغایــت  ۱۹مهر توســط کارشناســان

و کلنــی هــا ،می ـزان تولیــد ،تعــداد شــاغلین،

اســامی جنــوب کرمــان ،مســابقه بــزرگ

مســابقه شــرکت کننــد .وی

بــه گــزارش پايــگاه خبــري توانيــر بــه نقــل

همگانــی اســت و اخــذ گواهینامــه

پهنــه مســتقر در مراکــز جهادکشــاورزی

پوشــش بیمــهای و غیــره مــورد ارزیابــی

پیامکــی گام دوم انقــاب را برگــزار مــی

ایــن مســابقه اشــاره کــ

از روابــط عمومــي شــركت توزيــع نيــروی

 HSEبــه تنهايــی باعــث كاهــش حــوادث

انجــام میشــود «.محمدرضــا قائدیفــر

قــرار مــی گیرند.قائــدی فــر بیــان داشــت:

کنــد «.مجیــد خوبــی زاده » در گفــت و گــو

بخشــی از بیانیــه گام دوم

بــرق جنــوب اســتان كرمــان ،افتتاحيــه ايــن

و مخاطــرات نمیشــود بلكــه بايســتی

» ،در گفــت و گــو بــا خبرنــگار خبرگــزاری

زنبــورداران جنــوب کرمــان ضمــن خــودداری

بــا خبرنــگار خبرگــزاری شبســتان از کرمــان

 ۴ســئوال از همــان متــن

مراســم بــا حضــور مديــر عامــل ،معــاون

فرهنــگ  HSEدر شــركتها ارتقــاء يابــد.

شبســتان از کرمــان جنــوب ،گفــت :هــر ســال

از کــوچ زنبورســتان هــا در مــدت سرشــماری،

جنــوب ،گفــت :بــه مناســبت گرامیداشــت

مربــوط بــه کانــون هــای

بهرهبــرداری و ديســپاچينگ ،مديــر دفتــر

وی همچنيــن ضمــن تاكيــد بــر لــزوم

در مهر طــرح آمارگیــری زنبورســتان هــا در کل

همــکاری الزم را با کارشناســان جهادکشــاورزی

هفتــه دفــاع مقــدس ســتاد هماهنگــی

مجــازی و برخــی ســا

ايمنــی و كنتــرل ضايعــات ايــن شــركت و

آمــوزش بــا محوريــت ايمنــی تاکیــد كــرد:

کشــور به صــورت هماهنــگ آغــاز مــی شــود

و اتحادیــه زنبــورداران داشــته باشــند و در

کانــون هــای مســاجد جنــوب کرمــان بــا

منتشــر مــی شــود.خو

همچنيــن كارشــناس ارشــد دفتــر ايمنــی

اميدواريــم ايــن جلســات باعــث تبــادل

و تــا قریــب  ۲هفتــه ادامــه دارد.معــاون بهبــود

صــورت عــدم مراجعــه بــه آنهــا ،حتمــا بــه

همــکاری اداره کل فرهنــگ و ارشــاد اســامی

عالقمنــدان بــه شــرکت در

و حــوادث شــركت مــادر تخصصــی توانيــر،

انديشــه و تجربــه بيــن شــركتها بشــود و

تولیــدات دامــی ســازمان جهــاد کشــاورزی

منظــور ثبــت و سرشــماری کلنــی هــای زنبــور

جنــوب کرمــان ،مســابقه بــزرگ پیامکــی گام

پاســخ ســوال هــا را بــه

مديــران ايمنــي شــركتهای توزيــع بــرق

بتوانيــم در مســير ايمنــی بيشــتر ،گامهــای

جنــوب کرمــان ،افــزود :بــا توجــه بــه اهمیــت

عســل بــه مراکــز خدمــات جهادکشــاورزی و

دوم انقــاب را برگــزار مــی کند.مدیــر ســتاد
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شــمال اســتان كرمــان ،هرمــزگان ،سيســتان

اســتوارتری را برداريــم.

ثبــت اطالعــات زنبورســتان هــای منطقــه در

مدیریــتهــایجهادکشــاورزیمراجعــهکننــد.

هماهنگــی کانونهــای مســاجد جنــوب

کنند.

تسلیم شدن  500شرور پس از عملیات

سپاه کرمان درمنطقه آورتین قلعه گنج
جانشـــین فرمانـــده ســـپاه ثـــارهللا اســـتان کرمـــان در

آن منطق ــه را ب ــه همــراه چه ــل نف ــر از بچ ــه ه ــای نی ــروی

خص ــوص اقدام ــات س ــپاه و بس ــیج کرم ــان پ ــس از دف ــاع

انتظام ــی گ ــروگان گرفت ــه بودند.ای ــن رزمن ــده دوران دف ــاع

مقـــدس گفـــت :نـــا امنـــی هـــای اســـتان در ســـال 1370

مق ــدس ب ــا اش ــاره ب ــه اینک ــه در آن منطق ــه کان ــال های ــی

زمانــی کــه لشــکر  41ثــارهللا از خوزســتان بازگشــت ،بســیار

زدیـــم تـــا دشـــمن نتوانـــد از افغانســـتان بـــه ســـمت مـــا

زیـــاد بـــود؛ لـــذا لشـــکر اســـتان شـــروع بـــه پاکســـازی

بیای ــد چــرا ک ــه افغانس ــتان کش ــوری اس ــت ک ــه نف ــری را

مناطـــق اطـــراف کـــرد.

ب ــه منظ ــور تأمی ــن امنی ــت ن ــدارد ،گف ــت :برخوردهای ــی ب ــا

ب ــه گ ـزارش ش ــبکه اط ــاع رس ــانی راه دان ــا؛ س ــردار محم ــد

اشـــرار صـــورت گرفـــت تـــا اینکـــه اشـــرار آمدنـــد و مســـیر

مطه ــری جانش ــین فرمان ــده س ــپاه ث ــارهللا اس ــتان کرم ــان

زابـــل بـــه زاهـــدان را بســـتند.

در گفتوگـــو راه آرمـــان؛ ضمـــن عـــرض تســـلیت بـــه

وی افـــزود :اشـــرار بـــا بســـتن مســـیر یـــک صـــد نفـــر از

مناســـبت ایـــام حـــزن و انـــدوه شـــهادت اباعبـــدهللا علیـــه

بچ ــه ه ــای مرک ــز آم ــوزش ک ــه از زاب ــل ب ــه زاه ــدان بــرای

الس ــام و گرامیداش ــت هفت ــه دف ــاع مق ــدس در خص ــوص

تقســـیم شـــدند مـــی رفتنـــد ،بـــا کمیـــن کـــردن گـــروگان

اقدام ــات س ــپاه و بس ــیج کرم ــان پ ــس از دف ــاع مق ــدس

گرفتنــد و تعــدادی را نیــز بــه شــهادت رســاندند؛ نیروهــای

گفــت :فعالیــت هــای ســپاه پــس از دوران دفــاع مقــدس

ســـپاه و بـــه ویـــژه تیـــپ یـــک لشـــکر اشـــرار را تعقیـــب و

در ابع ــاد مختل ــف ب ــود و ن ــا امن ــی ه ــای اس ــتان در س ــال

توانســـتند آنـــان را در حاشـــیه مـــرز ایـــران و افغانســـتان

 1370زمان ــی ک ــه لش ــکر  41ث ــارهللا از خوزس ــتان بازگش ــت،

مـــورد هـــدف قـــرار دهنـــد.

بس ــیار زی ــاد ب ــود.

 100نفـــر نیـــروی انتظامـــی گـــروگان گرفتـــه شـــده توســـط

وی بــا اشــاره بــه اینکــه اش ـرار در ارتفاعــات جوپــار ،ماهــان

اشـــرار بـــا کمـــک ســـپاه کرمـــان آزاد شـــدند جانشـــین

و قری ــه الع ــرب اس ــتان گ ــروگان م ــی آوردن ــد ،ابــراز ک ــرد:

فرمان ــده س ــپاه ث ــارهللا اس ــتان کرم ــان ب ــا بی ــان اینک ــه در

بنابرایـــن لشـــکر اســـتان شـــروع بـــه پاکســـازی مناطـــق

ایـــن اقـــدام یـــک صـــد نفـــر از ســـربازان و بچـــه هـــای

اطـــراف کـــرد؛ بـــه خاطـــر مـــی آورم اشـــرار در شـــمال

نی ــروی انتظام ــی آزاد ش ــدند ،بی ــان ک ــرد :دو پرچ ــم در آن

اســـتان در ســـال  1371بارانـــداز داشـــتند و بســـیار راحـــت

منطق ــه زده ش ــد یک ــی پرچ ــم جمه ــوری اس ــامی ایــران

در ایـــن مناطـــق حضـــور پیـــدا میکردند.ســـردار مطهـــری

و دیگـــری پرچـــم ســـپاه و افـــراد آزاد شـــده عنـــوان مـــی

عن ــوان ک ــرد :اقدام ــات اولی ــه جه ــت پاکس ــازی آغ ــاز ش ــد

کردن ــد ک ــه م ــا آزاد ش ــده س ــپاه هستیم.س ــردار مطه ــری

و در نیمـــه دوم ســـال  1371بـــه لشـــکر  41ثـــارهللا اســـتان

ضمـــن اشـــاره بـــه اینکـــه مأموریـــت دیگـــری بـــه ســـپاه

مأموریـــت داده شـــد کـــه در مـــرز مشـــترک ایـــران بـــا

کرمـــان در منطقـــه نصـــرت آبـــاد زاهـــدان داده شـــد کـــه

افغانســـتان و پاکســـتان حضـــور پیـــدا کنیـــم؛ مـــرزی کـــه

در ایـــن مأموریـــت نیـــز توانســـتیم امنیـــت مناســـبی را در

مح ــل ت ــردد اشــرار ب ــود ک ــه قب ــل از حض ــور م ــا بخش ــدار

منطق ــه سیس ــتان و بلوچس ــتان ایج ــاد کنی ــم ،اظه ــار ک ــرد:

عکس :ئانا

بـــه کـــرم خـــراط و ســـوزاندن بقایـــای آلـــوده را
توصیـــه کـــرد و افزود:مدیریـــت تلفیقـــی آفـــت

را بـــرای خبرنـــگاران توضیـــح میدهـــم .بهتـــر

غیرانتفاعـــی راه بیندازنـــد؟ ایـــن مـــدارس شـــخصی

عکس :ایسنا

او بـــه باغـــداران در زمینـــه انجـــام آبیـــاری
منظـــم ،تغذیـــه و حـــذف سرشـــاخههای آلـــوده

مـــا

مدرســـهای

اســـت کـــه روی زمیـــن بیتالمـــال «مصلـــی»

برق

بیـــش از  ۹۰۰هکتـــار علیـــه آفـــت مگـــس میـــوه

زودی جزییـــات جریانـــی را کـــه اتفـــاق افتـــاده

دام

گفـــت :تاکنـــون در جنـــوب کرمـــان در ســـطح

دارد کـــه بایـــد طـــی شـــود».وی افـــزود «:بـــه

دارنـــد در یـــک مـــکان فرهنگـــی و معنـــوی مدرســـه

مساجد

ریی ــس س ــازمان جهادکش ــاورزی جن ــوب کرم ــان

خـــودم حاضـــر شـــدم زیـــرا اســـتعفا یـــک رونـــدی

دبیر تحریریه/کاغذ وطن

مبارزه با مگس میوه

مدیترانه درجنوب کرمان

به«کاغذوطن»گفـــت«:روز گذشـــته در محـــل کار

مســـتقر هســـتند ،آیـــا ایـــن افـــراد مجـــوز الزم را

عکس :فارس

گرفتنـــد .فرمانـــده انتظامـــی شهرســـتان"کهنوج"

کاغذ جنوب

در همی ــن مقط ــع ن ــا امن ــی ه ــای ش ــمال اس ــتان کرم ــان

ای ــن رزمن ــده دف ــاع مق ــدس ب ــا اش ــاره ب ــه اینک ــه در ای ــن

نـــزد فـــوالدی سرپرســـ

کاهـــش پیـــدا کـــرده بـــود امـــا ایـــن نـــا امنـــی هـــا بـــه

مقطـــع در جنـــوب و شـــرق اســـتان کرمـــان قریـــب بـــه

کل تامی ــن اجتماع ــی

ســـمت جنـــوب اســـتان کشـــیده شـــده بـــود.

س ــه هــزار قبض ــه س ــاح جم ــع آوری ش ــد ،عن ــوان ک ــرد:

را از وی در خص ــوص اس

اقدامـــات اشـــرار در ســـال هـــای  74و  75در جنـــوب

و ثبـــات بخشـــی بـــه

اســـتان کرمـــان بـــود و در ســـال  1376شـــاهد نـــا امنـــی

مدیـــران داشـــتیم کـــه

تسلیم شدن  500نفرازاشرارپس ازعملیات

سپاه کرمان درمنطقه آورتین قلعه گنج

وی بـــا بیـــان اینکـــه جنـــوب اســـتان کرمـــان بـــه مأمنـــی
بـــرای اشـــرار تبدیـــل شـــده بـــود ،ابـــراز کـــرد :نیروهـــای
امنیت ــی و انتظام ــی ج ــرأت حض ــور در منطق ــه ای ب ــه ن ــام
آورتیـــن را نداشـــتند؛ فلـــذا تصمیـــم گرفتـــه شـــد کـــه بـــه
الن ــه اشــرار در ای ــن منطق ــه حمل ــه انج ــام ش ــود؛ بنابرای ــن
در تاریـــخ  13آبـــان مـــاه ســـال  1373بـــه مقـــر اصلـــی
اشــرار در منطق ــه آورتی ــن قلع ــه گن ــج حمل ــه ش ــد و پ ــس
از عملی ــات آورتی ــن قری ــب ب ــه  500نف ــر از اشــرار در قال ــب
گ ــروه ه ــای متعـــدد تس ــلیم شـــدند.

های ــی توس ــط گ ــروه جی ــش الظل ــم در ج ــاده زاه ــدان ب ــه
ب ــم بودیم.س ــردار مطه ــری ادام ــه داد :در راس ــتای اقدام ــات
گ ــروه جی ــش الظل ــم ب ــه نیروه ــای تی ــپ ب ــم مأموری ــت
داده ش ــده ک ــه در منطق ــه حض ــور پی ــدا کنن ــد و ب ــا گذش ــت
قری ــب دو س ــال از ای ــن اتف ــاق جل ــوی اشــرار گرفت ــه ش ــد
و تـــا ســـال  87هیـــچ اقدامـــی از اشـــرار شـــاهد نبودیـــم
و بـــا توجـــه بـــه نـــا امنـــی صـــورت گرفتـــه در اســـتان
سیســـتان و بلوچســـتان نیروهـــای تیـــپ بـــم بـــه منظـــور
ایجـــاد امنیـــت حضـــور پیـــدا کردنـــد.

چالشهای فعلی

محل خدمت را تش

مهمتری ــن چال ــش ســ

و پیش ــی گرفت ــن مصــ

کرمان،بـــا پراکندگـــی ش

مواجـــه هســـتیم ( اس

ز مســـاحت کل کشـــو

بـــر گرفتـــه اســـت) ام

بـــا فواصـــل زمانـــی کـــ

کاغذ جنوب

10003432117834

پیامک شــما را درباره ایــن صفحه می خوانیم

و یـــا غیـــره توســـط اداره نوســـازی الـــزام

رییس آموزش و پرورش شهرسـتان

قانونـــی دارد» اظهـــار کـــرد :ایـــن ســـوال را

جیرفت گفت :مـا فقط تجهیزات را حمل

روزنامه های دیروز

مدیـــر کل نوســـازی مـــدارس بایـــد پاســـخ

کردیم و امکانـات اعطایی به یک مرکز

بدهـــد و مـــا فقـــط امکانـــات را حمـــل کردیـــم.

غیرانتفاعی به اداره کل نوسـازی مدارس

امیـــد ســـاجقه مســـوول روابـــط عمومـــی

اسـتان کرمان تعلق دارند.

اداره کل آمـــوزش و پـــرورش اســـتان بـــه

مجید امیرتیموری در پاسـخ به پیگر یهای

سراسری

3

روزنامه پیام ما

نوشت :علیرغم کاهش تورم در شهریور ماه ایرانیان همچنان شاهد تورم

42،7درصدی هستند.

«کاغذوطن»گفـــت«:دادن تجهیـــزات بـــه مـــدارس

خبرنگار ایسـنا و طرح سوالی مبنی بر

سال سوم | شماره پیاپی 581
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از وظایـــف آمـــوزش و پـــرروش نیســـت و

اینکـه « از صبح یکـم مهرماه همزمان با

مربـــوط بـــه ســـازمان نوســـازی مـــدارس اســـت».

بازگشـایی مدارس اخباری توسط افکار

سازمان نوســازی از غیرانتفاعی بودن

عمومـی در فضاهای مجازی در انتقاد

مدرسه بیخبر بوده است

به اسـتعفای معاون پشتیبانی آموزش

و پرورش جیرفـت در اعتراض به تجهیز

واعظـــی مدیـــرکل ســـازمان نوســـازی مـــدارس

یک مرکز آموزشـی غیردولتی با امکانات

اســـتان به«کاغذوطن»گفت«:مـــا بـــه مـــدارس

دولتی دسـت به دست شده است» گفت:

غیرانتفاعـــی ســـرویس نمیدهیـــم البتـــه یـــک

بـه عنوان رییس آموزش و پرورش از این

ســـری تجهیـــزات را بـــه شهرســـتا نها دادیـــم

اسـتعفا خبر ندارم و چنین چیزی وجود

یکـــی از مســـووالن شهرســـتانی خواهـــش کردنـــد

ندارد و آن را به شـدت تکذیب می کنم.

کـــه مدرســـه ای تحـــت عنـــوان آمـــوزش علـــوم

وی اگر چه تلویحا اسـتعفای معاون

قرآنـــی داریـــم و اگـــر میشـــود بـــه صـــورت ویـــژه

پشـتیبانی آموزش پرورش را تکذیب کرد،

یـــک ســـری صندلـــی بـــرای آن در نظـــر بگیریـــد

در ادامـه افزود :معاون آموزش و پرورش

کـــه مـــا ایـــن ســـهمیه را بـــه ســـهمیه جیرفـــت

امروز بخاطر مسـائل شخصی در محل

اضافـــه کردیـــم».وی افـــزود«:روز گذشـــته متوجـــه

کارشـان حاضر نشدند اما فردا دوم مهرماه

شـــدم کـــه ایـــن مدرســـه غیرانتفاعـــی بـــوده و

در محل کار خـود حضور پیدا خواهند کرد.

مـــا از ایـــن مســـاله خبـــر نداشـــتیم ،البتـــه مـــا
ســـهمیه را بـــه شهرســـتان جیرفـــت دادیـــم و
توزیـــع بـــر عهـــده اداره شهرســـتان اســـت و توزیـــع
بـــه مـــا ارتبـــاط پیـــدا نمیکنـــد وظیفـــه مـــا ایـــن

داشتیم این مدرسه دولتی نیست به مدارس غیرانتفاعی نمیتوانیم کمکی کنیم

اســـت بـــر اســـاس نیازهـــای مناطـــق تجهیزاتـــی

ندلیهای مدرسه آدینه جیرفت

ـــدند امـــا فـــردا دوم مهرمـــاه

کامیــون بــرای حمــل وســایل از کرمــان بــه جیرفــت

حضـــور پیـــدا خواهنـــد کـــرد.

درخواســـت داشـــتند کـــه بـــا توجـــه بـــه اینکـــه یـــک

کیـــد بـــر ایـــن مطلـــب کـــه

مرکـــز آموزشـــی بـــود ،در اختیارشـــان قـــرار دادیـــم.

ت مـــورد بحـــث بـــه آمـــوزش

وی تاکیـــد کـــرد :امکانـــات و تجهیزاتـــی کـــه توســـط

ارنـــد بیـــان کـــرد :فقـــط یـــک

کامی ــون آم ــوزش و پ ــرورش حم ــل ش ــدند ب ــه اداره

هواشناسی

ــن مســابقه برگرفتــه

میدهیـــم و خودشـــان بهتـــر میداننـــد کـــدام
بایـــد شـــماره امـــوال بخورنـــد و نمیشـــود کـــه
وســـیلهای شـــماره امـــوال بخـــورد و بـــه مدرســـه
غیردولتـــی بـــرود ایـــن اصـــا امـــکان پذیـــر
نیست.شهرســـتا نها یـــک اعـــام نیـــاز و ســـرانه

و هیـــچ ارتباطـــی بـــه آمـــوزش و پـــرورش ندارنـــد.

خـــاص دارنـــد و مـــا بـــر اســـاس ایـــن آیتمهـــا

مدیـــر آمـــوزش و پـــرورش شهرســـتان جیرفـــت

یـــک ســـری تجهیـــزات بـــر اســـاس خریدهایـــی

در پاســـخ بـــه ایـــن ســـوال کـــه «آیـــا تجهیـــز

کـــه داریـــم بـــه آنهـــا تحویـــل میدهیـــم و

مراکـــز غیردولتـــی وابســـته بـــه افـــراد خـــاص

رســـیدها را داریـــم کـــه مشـــخص اســـت».

ناپایداری جوی
در مناطقی از استان کرمان

به نقل از رییس سازمان برنامه و بودجه خبر داده که پاداش بازنشستگان تا

پایان هفته پرداخت میشود.

مدرســـه نیـــاز دارد .صندلیهـــا و دیگـــر وســـایل

کل نوس ــازی م ــدارس اس ــتان کرم ــان تعل ــق داش ــته

امداد

مکی

را آمـــاده و تحویـــل ادارات آمـــوزش و پـــرورش

سراسری

روزنامه ایران

توزیع لوازم تحریربین دانشآموزان
نیازمند عضو کانونهای مساجد

آســمان جنــوب و جنــوب

مناطــق اســتان صــاف تــا کمــی ابــری

محمــد مهــدوی ،گفــت :بــا

همــکاری بنیــاد احســان تهــران اقــدام بــه

ظــم رهبــری (دامــت

غــرب اســتان کرمــان از امــروز

اســت افــزود :بــرای ایــن هفتــه ادامــه

توجــه بــه نزدیــک شــدن بــه

تهیــه و توزیــع لــوازم مــورد نیــاز دانــش

ــالگی انقالب اســت.

ابــری میشــود.

رونــد افزایشــی دمــای هــوا را در ســطح

فصــل بازگشــایی مــدارس،

آمــوزان نیازمنــد کــرده اســت.مدیر کانــون

ان مــی تواننــد تــا ۸

بــه گــزارش خبرگــزاری صــدا

اســتان پیــش بینــی میکنیــم .

هنــری

فرهنگــی هنــری نورالرضــا عنبرآبــاد،

شــکل روزانــه در ایــن

و ســیما مرکــز کرمان،آســمان جنــوب

هواشناســی کشــوری اعــام کــرده اســت

نورالرضــا عنبرآبــاد و بنیــاد احســان تهــران

افــزود :از  ۲مــاه قبــل شــروع کار تهیــه

کانــون

فرهنگــی

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

آگهی مزایده اموال غیرمنقول (اسناد رهنی)

آگهـی مزایـده مـال غیرمنقـول پرونـده کالسـه  9700100لـه بانـک رفـاه

ی ،به نحــوه برگزاری

و جنــوب غــرب اســتان از امــروز ابــری

امــروز و فــردا بــا تقویــت جریانــات

کیــف و لــوازم تحریــر بــا اولویــت دانــش

لــوازم تحریــر شــروع شــد و تاکنــون ۳۵۰

ـرد و افــزود :روزانــه

میشــود و ایــن درحالــی اســت کــه بــرای

جنوبــی در جنــوب سیســتان و بلوچســتان

آمــوزان نیازمنــد عضــو کانــون فرهنگــی

کیــف مدرســه بــه همــراه لــوازم تحریــر

اسـمعیلی جرجافکـی وارث مرحـوم حسـن اسـمعیلی جرجافکـی

م انقــاب بــه همـراه

برخــی مناطــق در اســتان سیســتان و

 – 2368اصلـی واقـع در بخـش  13کرمـان – زرنـد  ،خیابـان شـهدای محمدآبـاد

ن ،در صفحــه هــای

بلوچســتان هشــدار احتمــال وقــوع ســیالب

و برخــی نقــاط هرمــزگان رگبــار و رعــد و
ً
خصوصــا در ســاعات
بــرق و وزش بــاد

هنــری مســجد توزیــع مــی کنــد.

در بیــن دانــش آمــوزان نیازمنــد توزیــع

« محمــد مهــدوی » در گفــت و گــو بــا

شــد.وی ،بــا بیــان ایــن مطلــب کــه

صــادر شــده اســت .

بعــد از ظهــر پیشبینــی میشــود .دربــاره

خبرنــگار خبرگــزاری شبســتان از کرمــان

هــر کیــف و لوازم داخــل آن بــه ارزش

و سـپس برابـر خالصـه سـند رهنـی بـه شـماره  92/12/21 – 12708دفتـر اسـناد

ایت هــای محلــی

خانــم حبیبــی رییــس مرکــز پیــش بینــی

احتمــال وقــوع ســیالب در مناطــق جنوبــی

جنــوب ،گفــت :بــا توجــه بــه نزدیــک

 ۲۵۰هــزار تومــان اســت ،ابــراز داشــت:

رهـن بانـک رفـاه کارگـران شـعبه مرکـزی زرنـد قـرار گرفتـه و محـدود اسـت بـه

مســاجد در فضــای

کارگـران شـعبه مرکـزی زرنـد  ،علیـه خانـم فاطمـه اسـمعیلی جرجافکـی و حلیمـه
بـه موجـب پرونـده اجرائی کالسـه فوق شـش دانـگ پلاک ثبتـی  1300فرعی از

کوچـه شـماره  ،6کـه سـند مالکیـت آن در صفحـه  590دفتـر امالک جلـد  18ذیل
ثبـت  16647بنـام آقـای حسـن اسـمعیلی جرجافکـی صـادر و تسـلیم گردیـده،

رسـمی شـماره  140زرنـد بـه مـدت  24مـاه در قبـال  288/075/600ریـال بـه

وبی زاده ،ادامــه داد:

اداره کل هواشناســی اســتان کرمــان گفــت:

سیســتان و بلوچســتان هشــدار داده شــده

شــدن بــه فصــل بازگشــایی مــدارس و از

اقــام داخــل کیــف هــا شــامل دفترچــه

در ایــن مســابقه ،باید

از امــروز افزایــش ابــر در ارتفاعــات جنــوب

اســت .در اســتان کرمــان هــم  ،برخــی

آنجایــی کــه برخــی خانــواده هــا تــوان

مزیــن بــه عکس شــهدا ،خــودکار ،جعبــه

و جنــوب غــرب اســتان پیــش بینــی

نقــاط هــم مــرز بــا ایــن دو اســتان ممکــن

خریــد و تهیــه کیــف و لــوازم تحریــر بــرای

مدادرنگــی ،مــداد و مــداد رنگــی قرمــز،

دیواریسـت (اختصاصـی) بطـول  31/30متر به پالک  59فرعـی از  – 2368اصلی

میشــود.

اســت تحــت تاثیــر ایــن ناپایداریهــا قــرار

فرزنــدان خــود ندارنــد بنابرایــن کانــون

مــداد پاکــن ،مدادتــراش ،خــط کــش و

ملـک دارای اعیانـی زیرزمیـن به مسـاحت  89مترمربع(در دو بخش سـاختمان)

وی بــا اشــاره بــه اینکــه اســمان بقیــه

بگیرنــد.

فرهنگــی هنــری نورالرضــا عنبرآبــاد بــا

بســته فرهنگــی اســت.

پشـت سـاختمان مشـرف بـه کوچـه شـمالی  14مترمربـع جمعـا بـه مسـاحت

صــورت یــک عــدد

 1000894034پیامــک

حـدود :شـماال ،درب و دیواریسـت بطـول  13/40متـر بـه فضـای سـبز ،شـرقا ،

دیواریسـت (اختصاصـی) بطـول  31/30متـر بـه پلاک  985فرعـی از 2368

– اصلـی جنوبـا  ،درب و دیواریسـت بطـول  13متـر بـه کوچـه – اصلـی  ،غربـا،

بـه مسـاحت  413/16مترمربـع بـوده و طبـق نظر کارشـناس رسـمی دادگسـتری

و همکـف  243مترمربع و سـرویس گوشـه حیـاط  3/5مترمربـع و حیاط خلوت

 349/50مترمربـع بـا قدمـت باالی  20سـال با سـازه بـا مصالح بنـای فاقد کالف

برای گسترش پوشش بیمه ای در

جنوب استان کرمان تالش می کنیم

ـــت معاونـــت اداری و مالـــی اداره

مواجـــه مـــی ســـازد و در برگـــزاری دوره هـــای آموزشـــی

اس ــتان کرم ــان رفتی ــم ،س ــواالتی

جهـــت همـــکاران ضمـــن احتمـــال خطـــرات جـــاده ای،

س ــتقرار نظ ــام شایس ــته س ــاالری

هزینهه ــای مرتب ــط ب ــا آم ــوزش را افزای ــش م ــی ده ــد.

ه سیســـتم انتخـــاب و انتصـــاب

قدمـــت ســـاختمانهای اکثـــر شـــعب اســـتان و عـــدم

ه پاســـخگوی مـــا بودنـــد ) .

انطب ــاق چیدم ــان و فض ــای ش ــعب ب ــا ط ــرح نوی ــن ارائ ــه

و آتی ســازمان و حوزه

شریح کنید.

ــازمان کاه ــش ضری ــب پش ــتیبانی

ــارف ب ــر مناب ــع اس ــت .در اس ــتان

شـــعب و وســـعت زیـــاد اســـتان

ســـتان کرمـــان حـــدود  11درصـــد ا

ور و  3/8از جمعیـــت کشـــور را در

مـــر نظـــارت مســـتقیم و بازدیـــد

ـم از شـــعب را عمـــا" بـــا مشـــکل

خدمات(کمبـــود فضـــای فیزیکـــی در برخـــی از شـــعب)
یکـــی دیگـــر از چالـــش هـــا ایـــن اداره کل اســـت.

عوامــل محیطی مؤثر بر حوزه محل خدمت

خــود مثل (نقاط ضعف  -نقاط قوت -
فرصتهــا  -تهدیدها ) را توضیح دهید.

نقـــاط قـــوت :توانمنـــدی اســـتان از حیـــث دارا بـــودن

همـــکاران متعهـــد ،بـــا ســـابقه و دلســـوز ،نیروهـــای
جـــوان و بـــا انگیزه ،تعامـــل مجموعـــه اداره کل و

بنـدی افقـی و قائـم بـا سیسـتم طاق ضربی بـا نـازک کاری دیوارهـای داخلی گچ

و سـنگ بـه ارتفـاع یک متر و کف موزاییک و آشـپزخانه سـرامیک و کاشـی کاری
بـه انضمـام کابینـت فلـزی و آبگرمکـن گازی با سیسـتم گرمایشـی گاز شـهری با

بخـاری دارای حمـام و سـرویس و انبـاری داخل سـاختمان و چهار اتـاق و هال و

پذیرایـی ،شـامل دو بخـش و نماسـازی سـمت حیاط جلوی سـاختمان با سـنگ
چینـی سـفید رگـه دار و کـف حیـاط و تراس موزاییـک توام با سـنگ در لبه باغچه

سـاختمان فاقـد نمـای ضلـع شـمالی و نمـای حصار سـمت کوچه جنوبـی بوده و

سـاختمان بـه صـورت دو کله می باشـد و بـه دو کوچـه راه دارد و شـامل امتیازات
آب ،بـرق ،گاز و تلفـن و حیـاط سـازی مـی باشـد و  – 1عرصـه :بـه مسـاحت

 413/16مترمربـع بـا کاربـری مسـکونی بـه ازای هـر مترمربـع  3/300/000ریـال،

جمعـا بـه مبلـغ  1/363/428/000ریـال تعییـن مـی گـردد – 2 .اعیانـی  :شـامل
زیرزمیـن بـه مسـاحت  89مترمربـع بـه ازای هـر مترمربـع  2/000/000ریـال جمعا

بـه مبلـغ  178/000/000ریـال و دوم ،همکـف بـه مسـاحت  243مترمربـع بـه ازای
هـر مترمربـع  3/200/000ریـال جمعـا به مبلغ  777/600/000ریال سـوم سـرویس

داخـل حیـاط بـه مسـاحت  3/5مترمربـع بـه ازای هـر مترمربـع  2/300/000ریال

جمعـا بـه مبلغ  8/050/000ریال چهارم حیاط سـازی و حصـار و درب های ورودی
حیـاط و کلیـه امتیـازات آب ،بـرق ،گاز  ،تلفـن مبلـغ  300/000/000ریـال تعیین می

گـردد .ارزش کل ملـک بـدون بـا فـرض بالمعـارض بـودن جمعـا معـادل مبلـغ

2/627/078/000ریـال (دو میلیارد و ششـصد و بیسـت و هفـت میلیون و هفتاد و
هشـت هـزار ریـال) ارزیابـی و قطعـی گردیده اسـت .پالک فـوق از سـاعت  9الی
 12روز یکشـنبه مـورخ  1398/7/21در اداره ثبـت اسـناد و امالک شهرسـتان زرند

واقـع در بلـوار فـردوس از طریـق مزایـده بـه فروش می رسـد.

مزایده از مبلغ  2/627/078/000ریال (دو میلیارد و ششـصد و بیسـت و هفت میلیون

و هفتـاد و هشـت هـزار ریـال) شـروع و بـه باالترین قیمت پیشـنهادی نقـدا فروخته
مـی شـود .الزم بـه ذکر اسـت پرداخـت بدهیهای مربوط بـه آب ،بـرق ،گاز اعم از حق

انشـعاب و یـا حـق اشـتراک و مصـرف در صورتـی که مـورد مزایـده دارای آنها باشـد و

نیـز بدهیهـای مالیاتـی و عوارض شـهرداری و غیره تـا تاریخ مزایده اعـم از اینکه رقم
قطعـی آن معلـوم شـده یا نشـده باشـد به عهده برنـده مزایده اسـت و نیـز در صورت

وجـود مـازاد ،وجـوه پرداختـی بابـت هزینههـای فوق از محـل مـازاد به برنـده مزایده
مسـترد خواهد شـد و نیم عشـر و حق مزایده ً
ً
ضمنا چنانچه روز
نقدا وصول می گردد
مزایده تعطیل رسـمی گردد ،مزایده روز اداری بعد از تعطیلی در همان سـاعت و مکان

مقـرر برگزار خواهد شـد.م/الف133

تاریخ انتشار :روز چهارشنبه مورخ 1398/07/03

حسین توحیدی نیا -مدیرواحد اجرای اسناد رسمی شهرستان زرند

هـا و پلـه هـا و زیرزمیـن به عنـوان پارکینگ و انباری اسـتفاده می شـود در ضمن

آگهی ابالغ دادخواست و وقت دادرسی

اداره كل ثبت اسناد وامالك استان كرمان
اداره ثبت اسنادوامالك حوزه ثبت ملك زرند

هيـات موضـوع قانـون تعييـن تكليف وضعيـت ثبتـي اراضي وسـاختمانهاي فاقد سـند

رسـمي -اگهـي موضـوع ماده3قانـون وماده13آئين نامـه قانون تعييـن تكليف وضعيت

ثبتـي واراضي وسـاختمانهاي فاقد سـند رسـمي -برابـررأي شـماره139860319008000895هيات دوم

خواهان :خانم مریم فرخی فرزند نصرت اله

خوانده :آقای رضا خیرالهی فرزند علی

خواسـته :مطالبـه مبلـغ  10/000/000ریـال بـه انضمام خسـارت تاخیر

تادیـه و هزینـه های دادرسـی

در رأس آن مدیریـــت محتـــرم اســـتان بـــا عوامـــل

از کارفرمایـــان در پرداخـــت حـــق بیمـــه دچـــار مشـــکل

موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي وسـاختمانهاي فاقد سـند رسـمي مسـتقر در واحد

خانـم مریـم فرخـی فرزنـد نصـرت الـه دادخواسـتی بـه خواسـته باال بـه طرفیت

تأثیرگـــذار بـــر افزایـــش درآمـــد ســـازمان از جملـــه

شـــوند و برقـــراری مقـــرری بیمـــه بیـــکاری بـــرای

بـه شـماره شناسـنامه  3080157761صـادره از زرنـد در یک باب خانه به مسـاحت  260متر مربع پالك

 9809983860100297شـورای حـل اختلاف شـماره یـک زرنـد ثبـت و بـرای روز

کوچـه قاسـم خانـی خریـداری از مالک رسـمی خانم کوچـک نجمالدینی محـرز گرديده اسـت.لذا به

ثبتـي حـوزه ثبـت ملك زرند تصرفات مالكانـه بال معارض متقاضي خانم خدیجـه نخعی فرزند عباس

خوانـده آقـای رضـا خیرالهـی فرزنـد علـی بـه ایـن شـورا تقدیـم کـه بـه کالسـه

مجامـــع امـــور صنفـــی و اتحادیـــه هـــای صنـــوف ،

کارگ ــران آنه ــا یک ــی از دالی ــل اصل ــی اس ــت ک ــه موج ــب

 1738فرعـی مفـروز و مجـزی شـده از پلاک  1222فرعـي از  1اصلـي واقـع در کوهبنان خیابان شـهدا

چهارشـنبه  98/8/8سـاعت  16عصـر تعییـن وقت رسـیدگی گردیـده از آنجایی که

مقامـــات اســـتانی ،شهرســـتانی ،محلـــی ،ائمـــه محتـــرم

گردیـــده هزینـــه هـــای کوتـــاه مـــدت افزایـــش یابـــد و

منظـور اطلاع عمـوم مراتب در دونوبت به فاصله 15روزآگهي مي شـود در صورتي كه اشـخاص نسـبت

مدنـی مراتـب یـک نوبـت در یکـی از جراید کثیراالنتشـار محلی آگهی مـی گردد تا

جمعـــه و کارفرمایان ،وجـــود شـــعب اقمـــاری در

بازنشس ــتگی پی ــش از موع ــد تع ــداد زی ــادی از کارکن ــان

مـدت دو مـاه اعتـراض خـود را بـه ايـن اداره تسـليم وپـس از اخذ رسـيد ،ظـرف مدت يكمـاه از تاريخ

مناطـــق محـــروم اســـتان کـــه درصـــورت تقویـــت آنهـــا

کارگاه هـــای صنعتـــی موجـــب گردیـــده هزینـــه هـــای

مـــی تـــوان از پتانســـیل ایـــن شـــعب جهـــت انجـــام

بلنـــد مـــدت نیـــز افزایـــش پیـــدا کند  ،ســـاختمانهای

مـدت مذكـور و عـدم وصـول اعتـراض طبق مقررات سـند مالكيت صـادر خواهد شـد .م/الف128

بـه صدورسـند مالكيـت متقاضـي اعتراضي داشـته باشـند مـي تواننـد از تاريخ انتشـار اوليـن اگهي به

خوانـده مجهـول المـکان اعالم گردیده لذا بـه تجویز ماده  73قانون آیین دادرسـی

نامبـرده ضمـن اعلام آدرس دقیـق خـود در ایـن شـورا حاضـر و در صـورت تمایل

جهـت گرفتـن نسـخه ثانـی دادخواسـت و ضمائـم اقـدام و در وقت رسـیدگی هم

تسـليم اعتـراض ،دادخواسـت خود را به مراجـع قضايي تقديم نمايند .بديهي اسـت در صورت انقضاي

حاضـر گـردد بدیـن توضیـح که در صـورت عدم حضـور و عدم اتیان سـوگند جهت

تاريخ انتشار نوبت اول:چهارشنبه  -98/6/20تاريخ انتشار نوبت دوم:چهارشنبه 98/7/3

واال برابرمقـررات رسـیدگی و تصمیمـی مقتضـی اتخاذ مـی گـردد  .م/الف294

حسين توحيدي نيا -رئيس اداره ثبت اسناد وامالك شهرستان زرند

اثبـات بـی حقـی خواهان با سـوگند طـرف مقابل ادعای ایشـان ثابت خواهد شـد

دبیرشورای حل اختالف شماره یک شهرستان زرند – ضیاءالدینی

اکثـــر امـــور خصوصـــا" افزایـــش بیمـــه شـــدگان در

تعـــدادی از شـــعب بـــا توجـــه بـــه زلزلـــه هـــای اخیـــر،

شهرســـتانهای جنوبـــی اســـتان کـــه پوشـــش بیمـــه ای

آس ــیب دی ــده و احتم ــال تخری ــب آنه ــا در زلزل ــه های ــی

139804019070000092/1بدینوسـیله بـه آقـای امیـن الـه سـاالری سـبزواران و زیبـا

احترامـا در خصـوص دادخواسـت تقدیمـی خواهـان مظفـر خـرم نیـا

قابـــل توجهـــی ندارنـــد بهـــره بـــرداری کـــرد و داشـــتن

بـــا قـــدرت بیشـــتر وجـــود دارد (مثـــال شـــعب کوهبنـــان

98/03/22شـناخته نگردیـده ایـد ابلاغ مـی گـردد کـه برابرسـند رهنـی شـماره

نیـا فرزندعوض به شـماره ملـی 5360161809در تاریـخ 1389/03/13دراثر

فضـــای کافـــی جهـــت ایجـــاد مجتمـــع فرهنگـــی و

و زرنـــد) و الـــزام بـــه صـــدور مجـــوز از ســـوی ســـتاد

ریـال بدهکارمـی باشـید کـه براثرعـدم پرداخـت وجه بسـتانکار درخواسـت صـدور اجرائیـه نموده

-1مظفر خرم نیا فرزند احمد به ش ملی (3150277841همسر متوفی )

مـاده 18/19آئیـن نامه اجرائی مفاد اسـناد رسـمی بشـما ابالغ می گـردد ازتاریخ انتشـاراین آگهی

-3عوض خرم نیا به ش ملی (5369830126پدر متوفی )

آگهی ابالغ اجرائیه کالسه :

فیضـی پـور بدهـکاران پرونـده کالسـه 139804019070000092/1کـه برابـر گـزارش

20319مـورخ 95/08/18بین شـما و بانک سـپه شـعبه هلیل جیرفـت مبلـغ 6/350/873/340

ورزشـــی بـــرای همـــکاران بـــا هـــدف کارآمـــدی و

مرکـــزی جهـــت انجـــام تهاتـــر ،در برخـــی مـــوارد بدلیـــل

پـس از تشـریفات قانونـی اجرائیـه صادروبکالسـه فـوق درایـن اجراءمطـرح می باشـد لـذا طبق

ایجـــاد روحیـــه و نشـــاط در نیـــروی انســـانی اســـت.

طوالنـــی شـــدن فرآینـــد منجـــر بـــه منتفـــی شـــدن

کـه تاریـخ ابلاغ اجرائیه محسـوب اسـت فقـط یـک نوبـت در روزنامـه کثیراالنتشـارمحلی چاپ

نق ــاط ضع ــف ش ــامل کمبود امکان ــات از جمل ــه نی ــروی

موضـــوع تهاتـــر مـــی گـــردد از تهدیدهـــا اســـت.

انتشـارآگهی دیگـری عملیـات اجرائـی طبـق مقـررات علیـه شـما تعقیب خواهد شـد .

انســـانی و وســـایل نقلیـــه جهـــت افزایـــش بازرســـی
کارگاهه ــا ،پ ــاک ب ــرداری ،پیگی ــری وص ــول مطالب ــات،
بازدیـــد از واحدهـــای اجرایـــی و  ...اســـت.
اســـتفاده از تجربیـــات افـــراد بازنشســـته ســـازمان
درجهـــت تعمیـــم وگســـترش بیمـــه شـــدگان و
رضایتمنـــدی بیمـــه شـــدگان  ،افزایش پوشـــش بیمـــه
ای در جنـــوب اســـتان بـــا اســـتفاده از ظرفیـــت شـــعب
اقماری،خریــد و اســتفاده از کاالهــای مصرفــی و ســرمایه
ای کـــه بـــازده انـــرژی بـــاال و مصـــرف انـــرژی کمـــی
داش ــته باش ــند و ام ــکان انج ــام تهاتره ــای ب ــه ص ــاح و
صرف ــه س ــازمان از فرص ــت ه ــا است .خشکس ــالی ه ــای
ســـال هـــای اخیـــر و تعطیلـــی بســـیاری از کارخانجـــات
شـــهرک هـــای صنعتـــی اســـتان باعـــث شـــده بســـیاری

به نظر شــما نحوه تعامل با شرکای

اجتماعی چگونه باید باشد ؟

 -تکری ــم ش ــرکای اجتماع ــی و پاس ــخگویی ب ــه موق ــع

ومنتشـرمی گـردد ظـرف مدت ده روزنسـبت به پرداخـت بدهی خود اقـدام ودراین صـورت بدون

مسول واحد اجرای اسناد رسمی جیرفت –جواد فاریابی

اداره كل ثبت اسناد وامالك استان كرمان
اداره ثبت اسنادوامالك حوزه ثبت ملك زرند

هيـات موضـوع قانـون تعيين تكليـف وضعيت ثبتـي اراضي وسـاختمانهاي

فاقد سـند رسـمي

حصروراثت

فرزنداحمـد بـه خواسـته حصروراثـت توضیـح داده شـادروان سـاناز خـرم

برخـورد اجسـام سـخت یـا تیزفـوت نمـوده ووارث حیـن فـوق عبارتنـد از :

-2صفیه عزیزی فرزند حیدر به ش ملی (4699730833مادر متوفی )

لـذا مراتـب یـک نوبـت در روزنامـه کثیـر االنتشـار محلـی آگهی میشـود چنانچه کسـی
اعتـراض دارد یـا وصیـت نامـه ازمتوفـی نـزد اشـخاص باشـد یک مـاه از نشـر آگهی به
دادگاه تقدیـم دارد واال گواهـی صـادر خواهـد شـد .

رئیس شوراحل اختالف شماره یک رودبارجنوب –حسین کوهستانی –م الف 709:

اداره كل ثبت اسناد وامالك استان كرمان
اداره ثبت اسنادوامالك حوزه ثبت ملك زرند

هيـات موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي وسـاختمانهاي فاقد

سـند رسـمي -اگهـي موضـوع ماده3قانـون وماده13آئيـن نامه قانـون تعيين

اگهـي موضـوع ماده3قانـون وماده13آئيـن نامـه قانـون تعييـن تكليـف وضعيـت ثبتـي

تكليـف وضعيت ثبتي واراضي وسـاختمانهاي فاقد سـند رسـمي

حرمـــت و کرامـــت انســـانی ،ایجـــاد انگیـــزه و مشـــارکت

139860319008000974هيـات دوم موضـوع قانـون تعييـن تكليف وضعيـت ثبتي اراضي

وضعيـت ثبتـي اراضـي وسـاختمانهاي فاقد سـند رسـمي مسـتقر در واحـد ثبتي حوزه

بیشـــتر در حـــل مســـائل ســـازمان و هموارتـــر شـــدن

مالكانـه بلا معـارض متقاضـي آقـای مهـدی محمـدی اکبرآبـادی فرزند علی به شـماره

آبـادی فرزنـد حسـین بـه شـماره شناسـنامه  3080229241صـادره از زرنـد در یـک

مســـیر بـــرای رســـیدن بـــه اهـــداف عالیـــه ســـازمان

 126فرعـي از  7672اصلـي واقـع در زرنـد خیابـان پرسـتار کوچـه  10خریـداری از مالـک

ب ــه درخواس ــتهای منطق ــی ای ــن عزی ــزان موج ــب حف ــظ

واراضـي وسـاختمانهاي فاقـد سـند رسـمي -برابـر آراء شـماره 139860319008000728و

وسـاختمانهاي فاقـد سـند رسـمي مسـتقر در واحد ثبتي حـوزه ثبت ملك زرنـد تصرفات

شناسـنامه  472صـادره از زرنـد در یـک بـاب خانه به مسـاحت  295/75متـر مربع پالك

برابـررأي شـماره139860319008001057هيات دوم موضـوع قانـون تعييـن تكليـف
ثبـت ملـك زرنـد تصرفـات مالكانـه بلا معـارض متقاضـي آقـای عباس صباحـی تاج

بـاب خانـه بـه مسـاحت  318/05متـر مربـع پلاك  24فرعـي از  2349اصلـي واقـع
در زرنـد خیابـان شـهید عربـزاده کوچـه  8متـری خریـداری از مالـک رسـمی آقـای

خواهـــد شـــد -.برگـــزاری جلســـات آموزشـــی قوانیـــن

رسـمی آقـای سـیدجالل عمرانـی محـرز گرديده اسـت.لذا به منظـور اطالع عمـوم مراتب

و مقـــررات ســـازمان بـــرای اتحادیـــه هـــای صنـــوف،

مالكيت متقاضي اعتراضي داشـته باشـند مي توانند از تاريخ انتشـار اولين اگهي به مدت

کارفرمای ــان ،مجام ــع کارگ ــری ،بازنش ــتگی و  ...موج ــب

تاريخ تسـليم اعتراض ،دادخواسـت خود را به مراجع قضايي تقديم نمايند .بديهي اسـت

از تاريـخ تسـليم اعتـراض ،دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضايـي تقديـم نماينـد.

خواهد شـد .م/الف125

سـند مالكيـت صـادر خواهد شـد .م/الف124

در دونوبـت بـه فاصله 15روزآگهي مي شـود در صورتي كه اشـخاص نسـبت به صدورسـند
دو مـاه اعتـراض خـود را بـه ايـن اداره تسـليم وپـس از اخذ رسـيد ،ظرف مـدت يكماه از

ارتقـــاء ســـطح دانـــش و رضایتمنـــدی بیشـــتر شـــرکای

در صـورت انقضـاي مدت مذكـور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سـند مالكيت صادر

اجتماعـــی از عملکـــرد ســـازمان خواهدشـــد .

تاريخ انتشار نوبت اول:چهارشنبه  -98/6/20تاريخ انتشار نوبت دوم:چهارشنبه 98/7/3

حسين توحيدي نيا -رئيس اداره ثبت اسناد وامالك شهرستان زرند

محمـد ذکائـی محـرز گرديـده اسـت.لذا بـه منظور اطلاع عمـوم مراتـب در دونوبت به

فاصلـه 15روزآگهـي مـي شـود در صورتي كه اشـخاص نسـبت بـه صدورسـند مالكيت
متقاضـي اعتراضـي داشـته باشـند مـي تواننـد از تاريـخ انتشـار اوليـن اگهـي به مدت
دو مـاه اعتـراض خـود را بـه ايـن اداره تسـليم وپس از اخذ رسـيد ،ظرف مـدت يكماه

بديهـي اسـت در صـورت انقضـاي مـدت مذكور و عـدم وصـول اعتراض طبـق مقررات

تاريخ انتشار نوبت اول:چهارشنبه  -98/6/20تاريخ انتشار نوبت دوم:چهارشنبه 98/7/3

حسين توحيدي نيا -رئيس اداره ثبت اسناد وامالك شهرستان زرند

افشای آمارراه حل کاهش خودکشی نیست؟!

خودکشی؛ زیر خاکستر آمار

چهارشــنبه 3

مهــر

ســال ســوم

1398

شــماره پیاپــی 581

پیش چاپ و چاپ :مهدوی()03432134838
روزنامه اجتماعی ،فرهنگی ،سیاسی ،اقتصادی استان کرمان

صاحب امتیاز :موسسه مطبوعاتی پیام آوران

فاطمه کریمآبادی

بحث تاب آوری را جدی بگیریم

خبرنگار/کاغذ وطن

پاییـن دارنـد؟ گفـت :کسـانی کـه مهارتهـای حل مسـاله و حل

«بهـرام نـژاد» در پاسـخ به این سـوال که چه کسـانی تـاب آوری

اجتماعـی ضعیـف دارنـد .نسـبت بـه دیگـران اسـتقالل کمتـری

نـگاه خیـرهاش را از سـنگ قبـر فرزنـدش میگیـرد و بـه

دوردسـتها خیره میشـود .چند صباحی اسـت صدای دلنشـین
فرزندش را نشـنیده اسـت .مغموم و دلگرفته از روزگار ،اشـکش

مدیر مسئول:روح هللا خدیشی

جـاری میشـود .صـورت کبـود پـارهی تنـش ،لحظـهای از جلوی

زیر نظر شورای نویسندگان

چشـمانش دور نمـیرود .بـا خـود زمزمـهوار آرزو میکنـد ،کاش

نشانی کرمان :خیابان شهید بهشتی ،کوچه شماره  ،10نبش شرقی 2
نشانی جیرفت :خیابان مسجد جامع کوچه بنبست نرسیده بیمه مرکزی ایران
اولین ساختمان ،سمت چپ طبقه اول

زمـان بـه عقـب برمیگشـت.

بررسـی مصاحبههـای محققان با کسـانی که خودکشـی نافرجام

داشـتهاند ،حاکـی از آن اسـت کـه علـت اقـدام بیشـتر آنهـا ،فرار
از موقعیتـی بـوده کـه در آن قـرار داشـتند و یـا توانایـی تحمـل

وضعیـت موجـود را نداشـتهاند .مدیریـت خودکشـی از مهمترین

جیرفت۰۳۴ -۴۳۲۱۳۶۸۴-۸۵ 09131488684 :
تلفنخانه کرمان034-32487477 :

سامانه ی پیامکی 10003432117834 :نمابر021-89776547 :

ایمیل تحریریه:

ایمیل سازمان آگهی ها:

kaghazevatan@gmail.com

kaghazevatan.adv@gmail.com

مدیر اجرایی :حمید باقری

روابط عمومی :شیوا کرمی

مدیر داخلی :سمیه خدیشی

عکس :یاسر خدیشی

تحریریه :الهام پی پَر

جامعه :راضیه زنگیآبادی

گرافیک :فاطمه خواجویی

توزیع :اصغر صانعی

صفحه آرایی :ندا صفاریان

کارهایـی اسـت کـه افـراد جامعـه بایـد از آن مطلـع باشـند .علوم
پزشـکی ،بهزیسـتی ،سـازمان ورزش و جوانـان و خانوادههـا ،از

جمله ارگانها و نهادهایی هسـتند که در پیشـگیری از خودکشـی
افـراد نقش بسـزایی دارنـد .به گفته دکتر «بهرام نژاد» خودکشـی
را بایـد موضوعـی چنـد فاکتوره دیـد و خیلی سـاده انگارانه به آن

نـگاه نکنیم.

تشویق و کمک به خودکشی در فضای مجازی جرم است

بـه گفتـه محققان ،رسـانههای گروهـی میتوانند نقـش بازدارنده
و یـا بالعکـس داشـته باشـند .برخـی از رسـانهها میتواننـد
اطالعاتـی را در مـورد چگونگـی خودکشـی موفـق بـه افـراد ارایـه

دهنـد کـه حتـی ممکن اسـت آنهـا را به خودکشـی تشـویق کند.
«طاها ساسـان» ،کارشـناس ارتباطات رسـانه ای نیروی انتظامی

نظرات نویسندگان دیدگاه شخصی آنان بوده و لزوما دیدگاه روزنامه نیست .

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی شمال استان کرمان:

دشمنان از حرکت های فرهنگی
ایران اسالمی هراس دارند

اسـتان ،میگویـد :در حـوزه پلیـس ،خودکشـی جـرم نبـوده و

جـز برنامـه های پیشـگیری پلیـس نیسـت .مگر کسـانی که در
فضاهایـی ماننـد فضـای مجـازی بـه عناویـن مختلـف ،افـراد را
تشـویق و ترغیـب کننـد و یـا بـه آنها خودکشـی را آمـوزش دهند.

ایـن افراد از نظر قانون مجرم شـناخته میشـوند .براسـاس ماده

 ۷۴۳قانـون مبـارزه بـا جرایـم رایانـهای بـا آنها برخورد می شـود.
مجـازات ایـن افـراد حبس از  ۹۰و یـک روز تا یک سـال یا جزای

نقـدی از پنـج تـا  ۲۰میلیـون ریـال یـا هـر دو مجازات ،اسـت.

عواملی که درخودکشی دخیل هستند

دارنـد .امیـد بـه آینـده و هـدف منـدی در آنهـا دیده نمی شـود.

وی افـزود :وقتـی تـاب آوری کـم باشـد ،احتمـال اقـدام بـه

خودکشـی زیـاد میشـود .فـردی کـه افسـردگی دارد ،عوامـل
محافظ کمی داشـته باشـد .در مقابل فرد افسـردهی دارای عوامل

محافظـت کننـده قـوی ،بیشـتر در خطـر ابتال بـه خودکشـی قرار
دارد.

افسردگی به تنهایی منجربه خودکشی نمی شود

مدیـر گـروه سلامت روانـی ،اجتماعـی و اعتیـاد ،گفـت :ایـن که

میگوینـد فـردی در اثـر افسـردگی خودکشـی کرده ،غلط اسـت.
افسـردگی بـدون مراجعـه به پزشـک خطرناک اسـت.

دکتـر «برشـان» ،کارشـناس مسـوول مراکـز مشـاوره بهزیسـتی

اسـتان کرمـان ،نیـز در ایـن بـاره میگویـد :اگر افسـردگی شـدید
در افـراد مراجعه کننده دیده شـود ،با فوریت بسـتری می شـوند.

پـس از درمان دارویی و کاهش شـدت افسـردگی بـه راهکارهای
روانشناسـی پرداخته می شـود .وی افزود :دیده شـده کسانی که

دارای افسـردگی شـدید هسـتند ،در جـواب این سـوال کـه آیا به

خودکشـی فکـر کـرده اند؟ جواب مثبـت داده و گفتـه اند چندین

بـار قصد خودکشـی داشـتهاند .حتی برخی مـی گویند ابـزار آن را
هم آمـاده کـرده بودند.

چگونه بفهمیم فردی قصد خودکشی دارد؟

دکتـر «بهـرام نـژاد» میگویـد :هـر کسـی کـه راجع به خودکشـی

حـرف میزنـد ،مهـم اسـت ۹۵ .درصـد کسـانی کـه خودکشـی
میکننـد ،ابتـدا رد پـا میگذارنـد .یعنی قب ً
لا در یک ماه گذشـته،
به کسـی مثل پزشـک ،دوسـتان و یا خانواده در این باره صحبت

کردهاند.کسـی که یادداشـت گذاشـته و یا حاللیت طلبیده اسـت.

ابـزار تهیـه میکننـد .اطرافیـان باید به این مـوارد دقـت کنند .اگر
دقـت نشـود ،فـرد در معرض خطر بیشـتری قـرار دارد.

وی افـزود :عالیمـی مثـل گوشـهگیری ،افسـردگی ،ناامیـدی،
بیبرنامگـی .ایـن عالئـم ،فـرد را در خطـر ابتال به خودکشـی قرار
میدهـد .کسـی کـه قب ً
لا اقدام به خودکشـی کرده اسـت .کسـی

«بهــرام نــژاد» عنــوان کــرد :تنبیــه و آزار و اذیــت
کــودک ،از تجــارب منفــی دوران کودکــی هســتند کــه

درابتــا بــه خودکشــی تاثیــردارند.محققــان دانشــگاه
علــوم پزشــکی شــهید بهشــتی عنــوان کردند کــه یکی
از پیامدهــای سوءاســتفاده هــای هیجانــی ،جســمی

و جنســی طوالنــی مــدت دوران کودکــی ،افزایــش
خطــر اقــدام بــه خودکشــی در بزرگســالی اســت .نــه
تنهــا یــک عامــل ،بلکــه بــرای شــروع زودهنــگام

خودکشــی ،یــک عامــل خطــربــه حســاب میآیــد.

کـه سـابقه خانوادگی دارد ،افسـردگی هم دارد .کسـی که حمایت

اجتماعی ندارد .کسـی که مهارتهایش ضعیف اسـت .کسـی که
اسـترسهای سـختی را تحمل میکند .اینها همه عالیمی اسـت
ً
حتمـا باید به یـک متخصص و
کـه مـا باید بشناسـیم .این افراد
یـا یک روانپزشـک ارجاع شـوند.

پدر و مادر حفاظی در برابر خودکشی فرزندان هستند

«بهـرام نـژاد» گفت :محافظت کنندههـا ،اگر در فرد وجود داشـته

باشـند ،باعث کم شـدن خطر اقدام به خودکشـی میشـوند.

بـه گفتـه محققـان ،پـدر و مـادر از مهمتریـن محافظـت کنندههـا
در برابـر خودکشـی هسـتند .از جمله عوامل گزارش شـده توسـط

نوجوانانـی کـه اقـدام بـه خودکشـی کردهانـد ،اسـترس زا بـودن
محیـط خانـواده ،حمایـت نکـردن والدیـن و مشـاجره آنهـا بـر

تصمیـم خودکشـی فرزنـدان موثـر بـوده اسـت.

چرا افراد مستعد به خودکشی ازمراجعه
به روانپزشک طفره میروند؟

دکتـر «بهـرام نـژاد» در ایـن بـاره میگویـد :افـراد مراجعـه کننده

بـه روانپزشـک ابتـدا ارزیابـی میشـوند .ارزیابی خطر خودکشـی
متوسـط و یـا خطر خودکشـی بـاال را نشـان می دهد .کسـانی که
خطـر خودکشـی باالیـی دارنـد ،ارجـاع داده شـده و بسـتری می
شـوند .وی افـزود :خودکشـی جـزء موارد اورژانسـی روانپزشـکی

است.

در خودکشی ،یا راهی خواهیم یافت یا راهی خواهیم
ساخت

در ایـن زمینـه حمایت خانواده بسـار مهم اسـت .اعضـای خانواده
بایـد بـا فـرد ارتباط خوبی برقـرار کنند .بـه درد و دل های او گوش

دهنـد .او را درک کننـد نـه نصیحت .بدترین چیز نصیحت اسـت.
همچنین او را سـرزنش نکنند.

دکتـر «بهـرام نـژاد» مـی گویـد :بدتریـن درد طردشـدگی اسـت.

گـوش کـردن بـه رنج افراد مسـتعد به خودکشـی ،دیـدن و توجه

بـه مشـکالت آنها کمک بسـیاری به آنهـا میکند .کافی اسـت که
 ۵دقیقـه بـه فرد توجه شـود.

یک خودکشی هم زیاد است

براسـاس بررسـیها ،شـاخص جهانی خودکشـی  ۱۶نفر بـه ازای

هـر  ۱۰۰هـزار نفـر در سـال اسـت که منجر بـه فوت می شـوند .در
ایـران ایـن شـاخص  ۶در  ۱۰۰هـزار نفـر اسـت .دکتر «بهـرام نژاد»

مـی گویـد :شـاخص اسـتان کرمـان پنج و یـک دهـم در  ۱۰۰هزار
اسـت .وی در ادامـه افزود :گرچه یک خودکشـی هم زیاد اسـت.

اسـتان کرمـان رتبـه بـاالی  ۱تـا  ۱۰نیسـت ،در فـوت رتبـه  ۲۳در
کشـور را دارد.

وی میگویـد :همـه بایـد دسـت بـه دسـت هـم دهیـم .گرچـه

خودکشـی صفـر نمیشـود اما باید تلاش کنیم از حـد قابل قبول
بیشـتر نشود.

افشای آمار راه حل کاهش خودکشی نیست

مدیـر گـروه سلامت روانـی ،اجتماعـی و اعتیـاد ،موافق افشـای

آمـار خودکشـی نبـود و گفـت :افشـای آمـار باعـث مـی شـود تـا

کسـی کـه مسـتعد خودکشـی اسـت ،به سـمت آن بـرود.

دکتـر «بهـرام نـژاد» در ادامـه میگویـد :زیـرا آن را بـه عنـوان یک
راه حـل مـی دانـد .او عنـوان کـرد :قـرار نیسـت هر کسـی بـا پدر
و مـادرش دعـوا کـرد ،اقـدام به خودکشـی کنـد .در اینجـا دعوای

بـا پـدر عاملـی نزدیک بـرای اقدام او اسـت و عامل هـای دور آن،

ضعـف کنتـرل خشـم ،ضعـف کنترل اسـترس و… هسـتند .این

اقـدام بـا مراجعـه و درمـان به موقـع عوامل دور منتفی میشـود.

نقش بهزیستی درمدیریت افراد مستعد به خودکشی

بـه گفتـه دکتـر «برشـان» ،کارشـناس مسـوول مراکـز مشـاوره

بهزیسـتی اسـتان کرمان ،مراجعهکنندگان به مراجع روانشناسـی

تحـت نظـر سـازمان بهزیسـتی ،کسـانی هسـتند کـه قصـد
خودکشـی را دارنـد.

وی دربـاره کارهـای انجام شـده در این زمینه گفـت :کارها در چند

بخش توسـط بهزیسـتی ارائه میشـود ،اولین آن کسانی هستند

کـه با شـماره  ۱۴۸۰تماس میگیرند و مشـاوران مـا به آنها کمک

میکننـد .ایـن افـراد ممکـن اسـت از افسـردگی شـکایت کننـد.
بـه فکـر خودکشـی افتادهانـد .یـا والدینـی کـه از فکر خودکشـی
فرزندشـان بـه دنبـال راه حـل هسـتند .در بخـش دوم کسـانی

هسـتند کـه بـه مراکـز دولتـی و غیردولتی مـا مراجعـه میکنند.
ایـن مراکـز بـا تعرفـه دولتـی کار میکننـد .آمـوزش به مشـاوران
و روانشناسـان از جملـه کارهـای دیگـری اسـت کـه تاکنـون در
شـهرهای بـم و کرمـان انجام شـده اسـت .طرح آمـوزش زندگی
خانـواده بـرای خانوادههـا اسـت .در این طـرح شـیوههای فرزند

پـروری و مهارتهـای گفتگـو اجرا شـده اسـت.

«بهـرام نـژاد» مدیـر گـروه سلامت روانـی ،اجتماعـی و اعتیـاد

میگویـد :وجـود عواملـی مثـل بیـکاری ،مشـکالت اقتصـادی،
ناامیـدی و ضعـف اعتقـادات ،اسـتعداد ابتلا بـه خودکشـی را در
فـرد تقویـت میکنـد.

وی افـزود :بیمـاری هـای روانـی ،از قبیـل افسـردگی ،اضطراب و

یـا یـک اختلال روانپزشـکی نیـز فـرد را در خطـر خودکشـی قرار

میدهنـد .درد و رنـج ناشـی از یـک بیمـاری صعـب العلاج و
اختلال در شـخصیت هـم در ابتلا بـه خودکشـی موثـر اسـت.

اختالفـات :زمینـه خودکشـی را بـرای فرد مسـاعد میکنـد .مثل
اختالفـات زناشـویی و بیـن فردی.

مدیـر گـروه سلامت روانـی ،اجتماعـی و اعتیـاد عنـوان کـرد :در
کنـار عوامـل بـاال ،عوامـل نزدیکـی مثـل تغییرات خلقـی ،مصرف

الـکل ،شکسـتهای عشـقی و فقدان هـا بروز ابتال به خودکشـی

عکس :مهر

را در فـرد بیشـتر مـی کنند .کسـی کـه افسـردگی دارد و تغییرات
خلقـی دارد ،حـال اگـر الکل هـم مصرف کنـد ،آن وقت اقـدام به

نیروی
انتظامی

کرمـان  -رئیـس

فرماندهـی انتظامـی اسـتان کرمـان گفـت:

اسـتخدام

اسـت کـه بـه دو شـیوه ،جـذب و اسـتخدام

هسـته

و

گزینـش

فرماندهی انتظامی

اسـتان کرمان از اسـتخدام نیروهـای مرد در

گزینـش راه و مسـیر انسـانهای انقالبـی
بـه روش عضـو گیـری و عضـو یابـی انجـام

میگیـرد لـذا در حـال حاضر تمام تالشـمان

مقطـع درجـه داری بـا مـدرک دیپلم توسـط

در راسـتای گزینـه عضویابـی در نیـروی

به گـزارش خبرنگار مهر ،سـرهنگ نوربخش

رشـیدی یـادآور شـد :هـم اکنـون نیـروی

بیـان داشـت :رسـانهها نقـش مهمـی در

مـدرک دیپلـم اسـت کـه از بیـن داوطلبـان

نیـروی انتظامـی کرمـان خبـر داد.

رشـیدی صبح سـه شـنبه در نشست خبری

اطلاع رسـانی و آگاهـی افـراد جامعـه دارند

انتظامـی اسـت.

انتظامـی در حـال جـذب نیروهـای مـرد بـا
واجـد شـرایط پـس از آزمـون و انجام سـیر

کـه بایـد از ایـن ظرفیـت در راسـتای اعتالی

آموزشـی و اسـتخدامی و بر اسـاس اولویت

وی افـزود :در حـوزه گزینـش ،اسـتخدام و

آنهـا اقـدام میشـود.

کشـور اسـتفاده کنند.

امتیـازات افـراد متقاضـی نسـبت بـه جذب

جـذب افـراد مقـام معظـم رهبـری فرمودند

وی بـا بیـان ایـن کـه افـرادی کـه کـه جذب

رشـد ،تقوا ،دیانت و از لحاظ تاثیرات ناشی از

عمومـی ،اختصاصـی و اعتقـادی باشـند،

« بگردیـد و بهترینهـا را پیـدا کنیـد از لحاظ
خانـواده» لذا شـما خبرنـگاران در این رابطه

میتوانیـد بـه ما کمـک کنید.

رئیـس هسـته گزینـش و اسـتخدام

میشـوند بایـد دارای یکسـری شـرایط
افـزود :ایـن افراد باید از سلامت جسـمانی

و روانـی مناسـبی برخـوردار باشـند.

نوربخـش بـه شـرایط اختصاصـی داوطلبان

محققان دانشـگاه علوم پزشـکی شـهید بهشـتی عنوان کردند که

یکی از پیامدهای سوءاسـتفاده های هیجانی ،جسـمی و جنسی
طوالنـی مـدت دوران کودکـی ،افزایـش خطر اقدام به خودکشـی

در بزرگسـالی اسـت .نـه تنهـا یـک عامـل ،بلکـه بـرای شـروع

زودهنـگام خودکشـی ،یـک عامـل خطر بـه حسـاب میآید.

مدیرکل کتابخانه های عمومی کرمان خبرداد:

جمع آوری نوشت افزار در کتابخانههای عمومی کرمان برای کودکان سیل زده
و سـرگرمی کـودکان در مناطـق سـیلزده اجـرا شـد ،طـرح

دون دون ،دَ ردوم کَتالی ِ
ک دِ لوم

در کتابخانههـای عمومـی برگـزار شـد و کتابخانههـای

آ پَ سین تا دیدِ ومت گِف تیم بَرک

ایرانـی و کتابهای کمکدرسـی برای کـودکان و دانشآموزان

عمومـی کرمـان در کنـار دیگـر کتابخانههـای عمومـی کشـور
بـرای گـردآوری هدایـای فرهنگـی مشـارکت کردند.مدیـرکل

کتابخانههـای عمومـی کرمـان تصریـح کـرد :بـا اجـرای این
طـرح ،محلـی در کتابخانههـای عمومـی در نظـر گرفته شـد
و کتابـداران بـا برگـزاری برنامههـای مختلـف ،نوشـتافزار و

کتـاب کمکدرسـی بـرای کـودکان جمـعآوری کردنـد.وی از

جمـعآوری  ۴۰۰۰بسـته نوشـتافزار در کتابخانههـای عمومی
مدیـرکل کتابخانههـای عمومـی کرمـان از جمـعآوری ۴۰۰۰

بسـته نوشـتافزار بـا اجـرای طـرح «مهربانـی در مهـر» در

کتابخانههـای عمومـی کرمـان خبـر داد.

“احمـد وفایـی” بـا اشـاره بـه اجـرای طـرح «مهربانـی در

عمومـی بیـان کـرد :بـه دنبـال برگـزاری موفـق پویـش «بهار

چه زود رسید جل الخالق

مهربانـی» کـه باهـدف کاهـش آالم مـردم بهویـژه کـودکان،

«مهربانـی در مهـر» بهمنظـور تهیـه نوشـتافزار اسلامی –

مهـر» نهـاد کتابخانههـای عمومـی کشـور در کتابخانههـای

آوای محلی  /کیوان براهام
َرف ِتنِت یَ کهو ُزوالی ِ
ک دِ لوم

کاهـش آسـیبهای اجتماعی و غنیسـازی اوقـات فراغت

عکس :کرمان نو

نیروی انتظامی کرمان در مقطع
درجه داری نیرو جذب می کند

«بهـرام نـژاد» عنـوان کـرد :تنبیـه و آزار و اذیـت کـودک ،از تجارب

منفـی دوران کودکـی هسـتند که در ابتال به خودکشـی تاثیر دارند.

عکس :ایرنا

مهـر -مدیـرکل فرهنـگ و ارشـاد اسلامی شـمال اسـتان کرمـان گفـت :نگرانـی جـدی از سـوی
دشـمنان در خصـوص حرکـت هـای فرهنگـی نظـام جمهـوری اسلامی ایـران وجـود دارد.
محمدرضـا علیـزاده صبح سـه شـنبه در نشسـت هم اندیشـی کارگـروه فرهنگی اجتماعـی بانوان
بـا موضـوع اربعیـن بـا گرامیداشـت یاد و خاطره شـهدای هشـت سـال دفـاع مقدس اظهـار کرد:
بـا رجـوع بـه بـه اصل و ریشـه انقلاب و هـدف آن متوجـه می شـویم که انقلاب اسلامی ایران،
انقالبی فرهنگی اسـت.
وی بـا اشـاره بـه اینکـه مـا امـروز بـا دنیا سـر جنـگ نداریم افـزود :پـس چـرا در حالی کـه ایران
سـالیان دراز بـه هیچ کشـوری حمله نکرده اسـت بـاز قدرت ها و دشـمنان از ما هـراس دارند؟ در
اینجاسـت کـه بحـث انقالب فرهنگی بیشـتر بـروز و ظهـور می کند.
علیزاده عنوان کرد :امروز تعدادی از کشـورهای اروپایی و سـایر کشـورها بحث مراسم شیرخوارگان
حسـینی را در کشورشـان ممنوع کرده اند و افراد شـرکت کننده در اربعین حسـینی را زیر نظر می
گیرنـد و با دیـد منفی به آنها نـگاه می کنند.
مدیرکل فرهنگ و ارشـاد اسلامی شـمال اسـتان کرمان با بیان اینکه حرکت های فرهنگی نظام
جمهـوری اسلامی ایران کشـورهای معانـد را نگران می کنـد ،افزود :این حرکت هـای فرهنگی به
برکـت انقلاب و دیدگاه امـام راحل (ره) و رهبـری وجود دارد.
وی عنـوان کـرد :پیـاده روی اربعیـن سـابقه دیرینـه دارد و قبـل از انقلاب وجـود داشـته امـا نه با
وسـعت و شـور کنونـی؛ حتی می توان گفت که امـروز جایگاه پیاده روی اربعین کمتر از پیشـرفت
های موشـکی و هسـته ای ما نیسـت.
علیـزاده بـا بیـان اینکـه نگرانـی جـدی از سـوی دشـمنان در خصـوص حرکـت هـای فرهنگی ما
وجـود دارد ،افـزود :بایـد دغدغـه ناشـی از آسـیب بـه ایـن حرکت هـای فرهنگی دینـی و مذهبی
را داشـته باشـیم چـرا که دشـمنان بـرای تخریب ایـن حرکت ها برنامـه ریزی مـی کنند.مدیرکل
فرهنگ و ارشـاد اسلامی شـمال اسـتان کرمان ادامه داد :باید هوشـیار باشـیم چرا که دشـمنان
قصـد دارنـد از کوچکتریـن فرصتـی برای ایجاد اختلاف بین مسـلمانان ،ایرانی هـا و عراقی ها و
شـیعه و سنی اسـتفاده کنند.
علیـزاده بـا اشـاره بـه اینکه آنچـه که باعث نگرانـی در منطقه اسـت دامن زدن به اختالفات اسـت،
افـزود :بایـد همـه تلاش کنیم پیـاده روی اربعین که ریشـه در تاریـخ و مذهب دارد حفظ شـود و
به صورت مسـتحکم اسـتمرار داشـته باشد.
وی تصریـح کـرد :بُعـد معنـوی پیاده روی اربعین بسـیار مهم اسـت زائر اربعین نباید هدف سـفر
و تفکـر در ایـن خصـوص را فرامـوش کـرده و وارد مسـائل حاشـیه ای در مـورد موکبهـا و نحـوه
پذیرایـی شـود.علیزاده گفـت :در دیـن و مذهب ما بـرای کوچکترین اقـدام آدابی وجـود دارد؛ باید
در پیـاده روی اربعیـن آداب و رسـوم و فرهنـگ دینـی و مذهبـی رعایت شـود و امیدواریم شـاهد
ایـن موضـوع باشـیم که در پیاده روی اربعین شـئونات دینـی و مذهبی در حد اعلی رعایت شـود.
وی عنـوان کـرد :در برخـی عـزاداری هـا ایـن شـئونات رعایـت نمـی شـود کـه در شـورای فرهنگ
عمومـی مصوبـه ای در ایـن خصـوص داریـم و بعد از محرم و صفر گزارشـی در ایـن خصوص ارائه
و نقـاط قـوت و ضعـف و آسـیب ها بررسـی می شـود.
مدیـرکل فرهنـگ و ارشـاد اسلامی شـمال اسـتان کرمـان افزود :نقـش و جایـگاه بانـوان در این
عرصـه حائـز اهمیـت و مهم اسـت و قشـر عظیمـی از افراد حاضـر در پیـاده روی اربعیـن را بانوان
تشـکیل می دهند.

خودکشـی در او بیشـتر می شـود.

دوران کودکی در ابتال به خودکشی موثر است

کرمـان بـرای کـودکان سـیلزده خبـر داد و گفـت :این بسـته
فرهنگی شـامل کیف ،جامدادی ،دفتر ،مـداد و خودکار ،دیگر

نوشـتافزار ضـروری دانـش آموزان اسـت که بـرای توزیع در

میـان دانـش آمـوزان به اسـتان خوزسـتان ارسـال میشـود.

روی َرندِ ت بال بالی ِ
ک دِ لوم

َاخم و َتخمت یو گُنالی ِ
ک دِ لوم

تو خیابون آروم آرومَ ،ژرک َژرک
او کَ
ِز ُ
فشون پُ ر َزرک بَرک
فت ز ِ
ِ

ُ
پاپنالی ِ
ک دِ لوم
مِ ث ُچغوکی ِ

وروی بی مُ خ َتکون
بَی مُ ونی دا ُچ َ
تو َمحل انگُش نمای ُدختَکون...

تا ِچشوم کو َور کَدت بی مُ غ َتکون
میل خرمای گَوردیالی ِ
ک دِ لوم
َا ی َس ُروم دَ ردِ تو وا نابودِ نه
تا ب َُیوم بیدار پای ،مُ و آمنه

چارهَ شتای ،مُ و َن َیه غیر اِی َن َنه

اشـاره کـرد و اظهـار داشـت :از جملـه ایـن

شـرایط داشـتن حداکثـر سـن  ۲۵سـال
(متولدیـن سـال  ۷۳بـه بـاال) همچنیـن

متولدیـن  ۷۳تا  ۷۵باید خدمت سـربازی را
گذرانده باشـند یا در حین گذراندن آن باشـند

همچنیـن ایـن افراد بایـد دارای قـد حداکثر

 ۱۷۳سـانت باشـند و وزنشـان هم متناسب
با قدشـان باشـد.

مقدمات برگزاری موسیقی نواحی

درکرمان فراهم شد
موسیقی

کرمـان  -ایرنـا -

بـه گفتـه مدیـرکل
فرهنـگ و ارشـاد

وی تصریـح کـرد :معـدل ایـن افـراد بایـد

اسالمی استان کرمان

رشـتههای تحصیلـی میشـود همچنیـن

در حـال برنامهریـزی بـرای برگـزاری دوازدهمین

باشـند ضمـن این که افـرادی کـه دارای یک

برگـزاری این رویداد باشـکوه فراهم شـده اسـت.

مدیرکل فرهنگ و ارشـاد اسلامی اسـتان کرمان
تاکیـد کـرد :نخسـتین دوره جشـنواره موسـیقی
نواحی در کرمان برگزار شـده و باید از این ظرفیت
اسـتفاده الزم را ببریـم و جشـنواره را از خودمـان

بـاالی  ۱۴باشـد ،لـذا اسـتخدام شـامل همه
حداکثر پنج سـال در کرمان سـکونت داشته

جشـنواره موسـیقی نواحـی هسـتند و مقدمـات

ظرفیت های بزرگ فرهنگی ،هنری و گردشـگری

سـال عضویت در بسـیج فعال یـا حافظ کل

محمدرضـا علیزاده روز سهشـنبه در گفـت و گو با

سـالنهای روبـاز و عمومـی و در مناطـق تاریخی

مسـلح در اولویـت قـرار دارند.رئیس هسـته

موسـیقی نواحی با دورههای گذشـته آن ،تشکیل

میشـود تـا در کنـار ایـن جشـنواره جاذبـه هـای

وی بـا بیـان اینکـه جشـنواره موسـیقی نواحـی
فراوانـی دارد افـزود :اجراهای جشـنواره اغلب در

قـرآن باشـند یـا فرزنـدان کارکنـان نیروهای

خبرنـگار ایرنا افزود :یکی از تفاوتهای جشـنواره

گزینـش و اسـتخدام فرماندهـی انتظامـی

سـتاد و شـورای سیاسـتگذاری جشـنواره

کـه معافیـت خدمتـی دارنـد ایـن معافیـت

هنرمنـدان و مدیـران مرتبـط بـود کـه در کیفیـت

کـه در حیـن خدمـت هسـتند نبایـد غیبـت

محسـوب میشـود.

وی گفـت :افـراد عالقمند میتواننـد از طریق

موسـیقی نواحـی بـرای چهارمین سـال پیاپی در

وی اظهـار داشـت :موسـیقی نواحـی یکـی از

بـه ثبت نـام خود اقـدام کنند.

کرمـان برگـزار میشـود.

کشـور محسـوب میشـود و مـردم ارتبـاط خوبی

بایـد غیـر پزشـکی باشـد همچنین کسـانی

بخشـی این رویـداد بـزرگ فرهنگی بسـیار موثر

سـربازی داشـته باشند.

وی بیـان کـرد :دوازدهمیـن دوره جشـنواره

درگاه اینترنتی و یا مراجعه حضوری نسـبت

ن در اسـتان
آسـتانه هفته وحدت و از  ۱۶تا  ۱۹آبا 

گذشـته شـاهد بودیم.

با اشـاره به غیر رقابتی بودن این دوره از جشـنواره

تمـام حوزههـای مرتبـط با موسـیقی این اسـتان

اسـتان کرمان ابراز داشـت :همچنین افرادی

کـرده و اسـتقبال بسـیار خوبـی را در سـالهای
مدیرکل فرهنگ و ارشـاد اسلامی اسـتان کرمان

بدانیم.

بـا حضـور جمعـی از مسـئوالن ارشـد دولتـی،

بـه دلیـل اصالـت این نوع موسـیقی بـا آن برقرار

کرمـان از جملـه بـازار و حمام گنجعلیخـان برگزار

تاریخـی اسـتان معرفی شـود.

علیـزاده تصریـح کـرد :سـایت اطالعرسـانی
جشـنواره دوازدهـم موسـیقی نواحـی بـه طـور
رسـمی از ابتـدای شـهریور آغـاز بـکار کرده اسـت
تـا عالقه منـدان از اخبار و رویدادهـای این برنامه

اطلاع پیـدا کنند.

بزرگتریـن و بهتریـن رویدادهای بـزرگ فرهنگی

موسـیقی نواحـی افـزود :موضـوع بخـش اصلی
دوازدهمیـن جشـنواره موسـیقی نواحـی تکیه بر

اجـرای آثـار با کالم مبتنی بـر منظومههای تغزلی
از شـاعران کهـن ایران زمین و همچنین شـاعران

بومـی بـا گویشهـا و زبانهـای محلی اسـت.

وی گفـت :در حـال برنامهریـزی بـرای اجراهـای

گـروه هـای موسـیقی نواحـی در شهرسـتانها

هسـتیم کـه بـه احتمـال زیـاد در  ۱۰شهرسـتان
اسـتان کرمـان اجراهایـی توسـط گروههـای

مِ ث گَنوگون دَ س ِپنالی ِ
ک دِ لوم

خوی کَ َلم جیخ اِستَکومُ ،تو َلو َسگه
 -تی ِر آهوم بُش کُالهت نالگه ؟

کَفتِه مُ شکی ُتو ِپتِنگونوم َمگه ؟

بی تو اِی هَ ر سوون ،خالیکِه دِ لوم
شمون تو َسر چراغ
ُتو زیارت ِچ
ِ

َشو ُجمه سوختوم َور آتش ،مِ ثل زاغ
حاصل عُ م ِر مُ ونی اِی َسوز باغ
ِ
َندر َچن گُونی ِزغالی ِ
ک دِ لوم

شاعر  :ایرج انصاری فرد  /جیرفت

منتخـب خواهیـم داشـت.

علیـزاده تاکیـد کـرد :موسـیقی نواحـی میـراث

معنـوی مملکـت اسـت و برپایـی آن در اسـتان
کرمـان تنهـا یـک رویـداد دسـتگاهی نیسـت و
بایـد تمـام اسـتان درگیـر و دغدغه برگـزاری این

موسـیقی در اسـتان را داشـته باشـند.

َزمین َتو گِفتِه وُ خونی َا ِ
جوشه

نگ دِ ل دَ ستی َب ُخ ِ
َر َطب بُو کُ ِ
وشه
یش نِگا ِرن
یَ واری تو مُ گون عِ ِ

وی با اشـاره به ظرفیت بسـیار خوب این اسـتان

ِطال َور جونی وُ َغمزَه َا ُف ِ
روشه

بـا برخـورداری از بیش از  ۴۰نوع سـاز موسـیقی،

شاعر  :مهدی جاللی

در زمینـه موسـیقی محلـی و بومی گفـت :کرمان
گنجینـه ارزشـمندی از موسـیقی فاخـر را در خود

جای داده اسـت.

